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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

OYÓN-OIONGO UDALA

Behin betiko onestea Oiongo hirigunearen birgaitze integraturako plan bereziaren 5. aldaketa 
puntuala

Bo220511A. Oyón-Oiongo Udalak erabaki bat hartu du, eta erabakiaren xedapen-zatia ho-
nako hau da hitzez hitz:

1. Behin betiko onestea Oyón-Oiongo hirigunearen birgaitze integraturako plan bereziaren 
5. aldaketa puntuala, eta Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen Zuzendaritzako gomendioak 
txertatzea.

I. Erabilera berriak hirigune historikoak duen ondarearekin bateragarriak izango dira.

II. Morfologiaren ikuspegitik, Nafarroa etorbidea 2 eta 4 helbideko orubea eta Taconera 1ekoa  
konponduko dira

III. Bizitegi-erabilerarekin bateragarria den erabilera gisa, Chorros kaleko 1, 3 eta 5 zenba-
kietako eta Concepción plazako 12 zenbakiko orubeei espazio publikoaren erabilera emango 
zaie. Concepción plazaren mendebaldean hura ixteko 125 metro karratuko orubea egongo da, 
eta bizitegi-erabilera izango du.

2. ALHAOn argitaratzea behin betiko onespenaren erabakia eta behin betiko onetsitako al-
daketaren testu osoa. Halaber, behin betiko onesteko erabakia argitaratzea probintzian gehien 
irakurtzen diren egunkarietakoren batean eta udaletxeko iragarki-taulan.

3. Erabakiaren berri ematea Arabako Foru Aldundiari eta, zehazki, hirigintzaren alorrean eskumena  
duen sailari, hain zuzen, berak onetsi baitzuen behin betiko plan berezia.

4. Horren berri ematea Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen Zerbitzuari.

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du. Beraren aurka administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango da EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan, 
iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabete pasatu baino lehen. Hori guztia jendau-
rrean jartzen da, denek jakin dezaten.

Oyón-Oionen, 2022ko maiatzaren 11n

Alkatea
EDUARDO TERROBA CABEZÓN
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Oyón-Oiongo hirigunearen birgaitze integraturako plan bereziari 
dagokion 5. aldaketa puntualaren testu osoa 

17.5 ter, 47. eta 62. artikuluei eragiten die.

17.5 ter artikulua. Diputazio kaleko aurrealdean 16 etxe-uhartearen lerrokadura

Lerrokaduraren atzeraemana galtzadaren ardatzarekiko paralelo doa, ardatz hartaraino neur-
tuta 4,80 metroko distantzian. Lerrokadurak bi partzeletan eragiten du: 43010276000001000 katas-
troko erreferentzia (Hospital kalea 2) eta 43010277000001000 katastroko erreferentzia (Diputazio 
kalea 8). 18.1 artikuluak xedatzen duenerako, 43010276000001000 partzelako eraikinera Diputazio 
kaletik sartuko da.

Hala, 2 metroko zabalerako espaloia eraiki ahalko da. Espaloia handitzeari esker, oinezkoentzako 
egoera arriskutsuak deuseztatuko dira, irisgarritasunari buruzko araudia betetzeaz gain.

Lerrokadura berriren eta eraikinera sarbide berriaren arau-isla 4 (Antolamenduak eragindako 
eraikuntzak. Lerrokadurak eta sestrak) eta 5.16 (Eraikuntzaren fitxa. 16 etxe-uhartea) planoetan.

47. artikulua. Espazio libreak katalogatzea

47.2. 5. aldaketarako memoriak duen antolamendu-proposamenarekin bat etorriz, espazio 
libre publiko modura kalifikatuko dira honako partzela hauek:

a) Concepción plaza 5 helbideko partzela - 430101760000010001MR katastroko erreferentzia

Espazio libre publikoaren kalifikazioa du, eta Rincón kalea handitzeko erabiliko da.

Lehendik dagoen eraikina antolamendutik kanpo geldituko da. Esku hartzeko araudia Rincón 
kalekoa izango da.

Kalifikazioa arrazoitze aldera, eraikina amaitu gabe dago duela hogei urte baino gehiago, eta 
estetika ez da egokia. Jabetzak bere pasibotasuna epai zibilean oinarritzen du. Horren arabera, 
ezin daiteke eraiki bere egunean jabetzak nahi zuena. Espazio libre publiko gisa kalifikatzeak 
San Vicente plaza eta hiriguneko mendebaldeko mugartea elkartzen dituen oinezkoentzako 
ardatza indartzen du eta, gainera, Rincón kalean hiri-kalitatea areagotzen da, zabalagoa eta 
argiagoa geldituko baita.

Arau-isla 4 (Antolamenduak eragindako eraikuntzak. Lerrokadurak eta sestrak), 5.3 (Eraikuntzaren 
fitxa. 3 etxe-uhartea) eta 6 (Espazio libreen katalogoa) planoetan.

b) Plaza Nagusiko partzela, zenbakirik gabe. 430101550000010002HR katastroko erreferentzia.

Espazio libre publikoaren kalifikazioa du, eta San Vicente plaza handitzeko erabiliko da. Le-
hendik dagoen eraikina antolamendutik kanpo geldituko da. Esku hartzeko araudia San Vicente 
plazakoa izango da.

Kalifikazioa arrazoitze aldera, Plaza Nagusiko 4. zenbakian dagoen eraikinaren eranskin itsus-
garria da. Eraikina historia- eta arkitektura-intereseko ondasunen barruan dago. Inbentarioan 
dagoen eraikinaren eranskin itsusgarria kendu nahi da, batetik, jatorrizko bolumetria berreskura 
dezan eta, bestetik, Plaza Nagusiaren eta Concepción plazaren artean konexioa hobe dadin.

Arau-isla 4 (Antolamenduak eragindako eraikuntzak. Lerrokadurak eta sestrak), 5.10 (Eraikun- 
tzaren fitxa. 10 etxe-uhartea) eta 6 (Espazio libreen katalogoa) planoetan.

62. artikulua. Bizitegi-erabilerarekin erabilera bateragarriak

62.5. Espazio libre publikoaren erabilera.

Honako partzela hauetan baimentzen da: Chorros kaleko 1., 3. eta 5. zenbakiak, Concepción plazako 
12. zenbakia, Plaza Nagusiko 13. eta 14. zenbakiak, Taconera kaleko 1. zenbakia eta Nafarroa etorbi- 
deko 2. eta 4. zenbakiak.
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