
2017ko azaroaren 29a, asteazkena  •  137 zk. 

1/214

2017-04256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

249/2017 Foru Agindua, abuztuaren 28koa, onartzen duena bete direla Ingurumen eta Hirigintza 
Saileko diputatuaren urriaren 25eko 262/2016 Foru Aginduan ezarritako baldintzak; Foru agin-
du horren bidez behin betiko onartu zen Asparreneko udalerriko Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren testu bateginaren espedientea

AURREKARIAK

Lehenengoa. Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren urriaren 25eko 262/2016 
Foru Aginduaren bidez behin betiko onartu zen partez eta geldieran utzi Asparreneko udalerriko 
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren agiria.

Bigarrena. 262/2016 Foru Agindu horrek berak, adierazitako baldintzak funtsezkoak ez zirela 
iritzita, ezarri zuen ezen, behin zuzendu ondoren, espedientea foru aldundira igorri beharko 
zela, jendaurrean jartzeko izapidetik berriro pasatu gabe, haren betearazte indarra adierazteko, 
izapideak egiteko eta argitara emateko.

Hirugarrena. Ondoren, maiatzaren 15eko 131/2017 Foru Aginduaren bidez, behin betiko 
onartu zen Asparreneko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra SAUI-2 industria lurzoru urbaniza-
garriaren sailkapena kentzeari zegokion zatian, eta jo zen ez zirela bete 262/2016 Foru Aginduak 
ezarritako baldintzak.

Laugarrena. 2017ko ekainaren 1ean eman zitzaion sarrera Arabako Foru Aldundiaren erre-
gistroan Asparreneko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren espedientearen testu bateginari.

OINARRIAK

Aurkeztutako agiriak aztertu dira, eta egiaztatu da bete direla foru agindu horretan ezarritako 
baldintzak.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Betetzat ematea Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatuaren urriaren 25eko 
262/2016 Foru Aginduan ezarritako baldintzak (262/2016 Foru Agindua, urriaren 25ekoa, zeinaren 
bidez behin betiko onartu baittzen partez eta geldieran utzi Asparreneko udalerriko Hiri Antola-
menduko Plan Orokorraren dokumentua).

Bigarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea, hirigintza araudiarekin batera.

Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du eta beraren aurka, zuzenean, 
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi edo 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Laugarrena. Bat etorriz diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 133/2015 Foru Dekretuak bigarren 
zenbakian ezarritakoarekin –diputatuak kanpoan direnean ordezteko araubidea ezartzen du–, 
ebazpen hau sinatzen da Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua ordezteko.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abuztuaren 28a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko jarduneko foru diputatua
Mª PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO
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ASPARRENEKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRARI BURUZKO 
1. LIBURUA. ARAU OROKORRAK

LEHENENGO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. KAPITULUA. BAKARRA

1.1.1.1. artikulua. Aplikazio eremua eta indarraldia

1. Hiri Antolamendurako Plan Orokor hau Asparreneko udal barruti osoan aplikatuko da, 
indarrean jartzen den une beretik aurrera.

2. Indarraldiak ez du edukiko mugaegunik plana berrikusten ez den artean; nolanahi ere, 
aldaketak egin daitezke.

1.1.1.2. artikulua. Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sistema

1. Hiri Antolamendurako Plan Orokor hau “Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko 
sistemaren (NORPLAN)” metodologia medio egin da. Metodologia hori Arabako lurralde his-
torikoko edozein plangintza tresnaren euskarri gisa erabiltzeko sortu zenez, gerta daiteke agiri 
honetan ez dauden zehaztapenak (lurzoru motak, zonak eta azpizonak eta abar) edukitzea. 
Ondoko artikuluetan eta antolamenduko planoetan horren berri ematen da zehatz-mehatz.

1.1.1.3. artikulua. Hirigintzako arauetako artikuluen sistematika

1. Hirigintzako arau hauek honela daude artikulatuta: liburuak, tituluak, kapituluak eta, 
batzuetan, atalak.

2. Artikulu bakoitzaren kodeak lau digitu dauzka. Lehenengoa liburuari dagokio, bigarrena 
tituluari, hirugarrena kapituluari eta laugarrena kapitulu barruko hurrenkerari. Atalak ez dira 
nomenklatura horretan kontuan hartzen, ez direlako kasu guztietan azaltzen.

1.1.1.4. artikulua. Plan Orokor hau osatzen duten agiriak

1. Hiri Antolamendurako Plan Orokor hau, hemendik aurrera plan orokorra, honako agiri 
hauek osatzen dute:

— A agiria. Memoria.

• A.1. Informazio eta justifikazio memoria.

• A.2 Ingurumen-inpaktuaren aurretiazko txostena bete dela justifikatzen duen memoria.

• A.3 Estandarrak betetzen direla justifikatzen duen memoria.

— B agiria. Hirigintza araudia.

• B. 1 Liburua. Arau orokorrak.

• B. 2 Liburua. Antolamendu xehatuko esparruetarako arau bereziak.

• B. 3 Liburua. Historia, arkitektura eta arkeologia ondarea eta naturguneak babesteko 
arauak.

— C agiria. Planoak.

— D agiria. Ekonomia eta finantza bideragarritasunari eta iraunkortasun ekonomikoari 
buruzko azterlana.

— Ingurumen ebaluazio estrategikoa / Ingurumenaren iraunkortasunari buruzko txostena

2. Hirigintza araudia honako agiri hauez dago osatua: “B. 1 Liburua. Arau orokorrak”, “B. 
2 Liburua. Antolamendu xehatuko esparruetarako arau bereziak” eta “B. 3 Liburua. Historia, 
arkitektura eta arkeologia ondarea eta naturguneak babesteko arauak”.
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3. Hauek dira Asparreneko udalerriko hirigintza antolamenduko planoak:

— P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak.

— P-1.1. Udal mugartearen egitura orokor eta organikoa.

— P-2. Lurzoruaren sailkapena eta antolamendu esparruak.

— P-3. Zonakatze orokorra hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian.

— P-4. Zonakatze xehatua.

— P-5. Eraikinen ezaugarriak.

— P-6. Garatzeko, kudeatzeko eta gauzatzeko araubidea.

— P-7. Azpiegiturak. BTko sare elektrikoa.

— P-8. Azpiegiturak. Hornikuntza.

— P-9. Azpiegiturak. Saneamendua.

Plan hau informatikako baliabideekin egin denez, plano bakoitzaren edizioa hainbat eskala-
tan egin daiteke. Nolanahi ere, P-1, P-1.1 eta P-2 planoak 1/5.000 eskalako oinarrizko kartografia-
rekin eginda daude, ETRS89 sistemarekin, eta gainerakoak 1/500 eskalan, ED50 sistemarekin 
egin eta gero ETRS 89ra pasata; bi kasuetan Arabako Foru Aldundian.

1.1.1.5. artikulua. Hiri antolamendurako plan orokor honetako agirien interpretazioa

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

2. Zalantzaren bat edo zehaztasun faltaren bat baldin badago, kolektibitatearen ikuspuntu-
tik onuragarriena den interpretazioa nagusituko da. Nolanahi ere, beti nagusituko dira botere 
judizialaren eskumeneko funtzioen bitartez egindako interpretazioak.

3. Erraz ebatzi ezin daitekeen zalantza edo interpretazioren bat azaltzen denean, artikulu 
honetako aurreko bi zenbakiei dagokienez, gaiari buruzko txosten tekniko eta juridiko bat eska-
tuko da, eta, proposatutako irtenbide guztiak aintzat hartu ondoren, udal erakunde eskudunak 
irtenbide bat hautatuko du, eta hori jarriko da etorkizuneko kasuetan aplikatzeko interpretazio 
ofizial gisa. Interpretazio horrek plan orokorraren alderdi garrantzitsuen gainean eragina baldin 
badauka, egoki irizten den aldaketa egingo zaio, arazoa sortu duten zehaztapenei dagokienez 
zalantzarik sortzen ez duen testua ezartzeko.

4. Plan orokor honetako dokumentazioa osatzen duten elementuetako zehaztapenen artean 
egon daitezkeen kontraesanak irizpide hauei jarraikiz ebatziko dira:

a) Plan orokor honetako zehaztapen baten eta lurzoruaren erabilera edo eraikuntza egintzei 
zuzenean aplika dakiekeen legezko edo erregelamenduzko xedapenetako zehaztapen baten 
artean kontraesanen bat dagoenean, azken horretan adierazitakoa nagusituko da.

b) Plano desberdinen dokumentazioa bat ez datorrenean, eskala xeheena daukan planoan 
adierazitakoa joko da baliozkotzat, memoriatik zalantzarik gabe kontrakoa ondorioztatzen ez 
baldin bada.

Bat ez datozen planoak eskala berekoak badira, egiturazko antolamenduaren zehaztapenak 
gailenduko dira, memorian zalantzarik gabe kontrakoa ondorioztatzen ez baldin bada.

c) Planoen eta hirigintzako arauen artean kontraesanik badago, arauetan ezarritakoa izango 
da nagusi, memoriatik zalantzarik gabe kontrakoa ondorioztatzen ez bada.

d) Kalifikazio orokorreko eta xehatuko zehaztapenak, eta gauzatzeari buruzkoak, beren ere-
muetan gailendu egingo zaizkie arau orokor hauei.
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e) Nolanahi ere, esparruen neurriei dagokienez, beti nagusituko da benetako azalera, modu 
fidagarrian egiaztatutakoa, plan orokor honetan eta plan orokor hau garatzen duten planoetan 
adierazitakoaren gainetik.

Hiri antolamendurako plan orokor honetako arau planoen eduki grafikoari buruz egiten den 
neurketa edo interpretazioa, “Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sistemaren” meto-
dologia erabiliz gauzatua, edukiaren paperezko euskarrian daukan edizio grafikoan egindako 
beste edozeinen gainetik nagusituko da.

Horrez gain, arau orokor hauetako artikulu hauetan ezarritakoa kontuan hartu behar da: 
1.2.1.3. “Plan honetako zehaztapenen arau lotespenari eta mailari buruzko baldintza orokorrak”, 
1.3.2.5. “Kalifikazio orokorreko zehaztapenen arau lotespena eta tolerantziak” eta 1.3.3.4. “Kali-
fikazio xehatuko zehaztapenetan onartzen diren tolerantziak”.

BIGARREN TITULUA. HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

1.2.1. KAPITULUA. BAKARRA

1.2.1.1. artikulua. Hiri antolamenduaren mailak

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 50.3.a 
artikuluan dio plan orokor honetako hirigintza antolamenduak bi maila dituela: egiturazko 
hirigintza antolamendua eta hirigintza antolamendu xehatua.

2. Hirigintzako arau hauetan, banaka azaltzen dira hiri antolamendu maila bakoitzari dagoz-
kion zehaztapenak.

1.2.1.2. artikulua. Hirigintza antolamendu xehatuko esparruak

1. Hirigintza antolamenduak hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko esparru batzuk 
definitzen ditu plangintza orokorrean antolamendu xehatu uniformea jaso dutenak, edo jaso 
behar dutenak, plangintza orokor hori plangintza xehatuaren bidez garatzen denean. Horrez 
gain, kontzeptu horrek lurzoru urbanizaezinean kokatuta dauden eta Hiri Antolamendurako 
Plan Orokor honetan definitutako hirigintza plangintzaren bitartez gauzatu behar diren sistema 
orokorrak ere barne hartzen ditu.

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

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

4. Plan orokor honetan AXE hauek daude:

AL.01 ALBENIZ GUNE TRADIZIONALA.

AL.02 ALBENIZ 1. SEKTOREA.

AM.01 AMETZAGA GUNE TRADIZIONALA.

AM.02 AMETZAGA ZERRATEGIA.

AN.01 ANDOIN.

AR.01 ARAIA EREMU ZAHARRA.

AR.02 ARAIA ERDIGUNEA.

AR.03 ARAIA HEGOALDEA ETA KIROL EREMUA.

AR.04 ARAIA ZIRAUNTZAKO EREMUA.

AR.05 ARAIA IPARRALDEA ETA EKIALDEA.

AR.06 AJURIAKO FABRIKA.
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AR.07 IDUIA.

AR.08 ARAIA S-1 SEKTOREA.

AR.09 ARAIA S-2 SEKTOREA.

AR. 10 ARAIA S-3 SEKTOREA.

ARR01 ARRIOLA GUNE TRADIZIONALA.

ARR02 ARRIOLA LEHENGO SAUR-1.

EG.01 EGINO.

GO.01 GORDOA.

IB.01 IBARGUREN.

IL.01 ILARDUIA.

UR.01 URABAIN.

PO.01 INDUSTRIALDEA I. ETAPA 1976.

PO.02 INDUSTRIALDEA II. ETAPA 2002.

PO.03 ZABALUNDI INDUSTRIALDEA (SIDALBESA).

5. Kasu berezi gisa, egiturazko esku-hartze esparruak plan orokor honetan 
zehaztutako hirigintza plangintzaren bitartez gauzatuko ez diren sistema 
orokorrek osatzen duten lurzoru urbanizaezineko esparrua zehazten du 

1.2.1.3. artikulua. Plan honetako zehaztapenen arau lotespenari eta mailari buruzko baldintza 
orokorrak

Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 58. artikulua ga-
ratzeko, irizpide hauek ezarri dira:

1. Egiturazko hirigintza antolamenduaren zehaztapenek plangintza orokorraren maila dute. 
Haiek aldatuz gero plan orokor hau aldatu behar da, eta izapideak hirigintza legeriak ezarritako 
prozedurari jarraikiz egin behar dira. Hori, arau orokor hauetako 1.3.2.5. “Kalifikazio oroko-
rreko zehaztapenen arau lotespena eta tolerantziak” artikuluan adierazitako salbuespenak eta 
tolerantziak kontuan hartuta. Zehaztapen hauek izango dute egiturazko antolamenduaren maila:

a) Dokumentazio grafikoko zehaztapenak:

1. P-1, P-1.1 eta P-3 planoetan jasotako zonifikazioa eta kalifikazio orokorra.

2. P-2 planoko lurzoruaren sailkapena (hiri lurzoruan, urbanizagarri sektorizatuan, urbaniza-
garri sektorizatugabean eta urbanizaezinean).

Halaber, gauzatze esparruak (Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 53.1.f artikuluan aipaturikoak) eta horiei atxikitako edo horietan sartutako sistema 
orokorrak dituen hiri lurzoru finkatugabearen kategorizazioa.

3. P-2 planoko antolamendu xehatuko esparru edo AXEen mugapena.

4. P-5 planoan ageri diren interes kulturaleko ondasun higiezin kalifikatuak eta inbentariatuak 
seinalatzea.

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

6. Antolamenduko zenbait planoren gainean idatzitako oharren bitartez berariaz definitutako 
antolamendu zuzentzaileari buruzko zehaztapenak.

d) Idatzizko dokumentazioko zehaztapenak:

1. “B. 1. liburua. Arau orokorrak” agiri hau, agiriko salbuespenak kontuan hartuta.

2. “B. 2. liburua. Antolamendu xehatuko esparruetarako arau bereziak” agirian AXE bakoi-
tzaren arau berezian arau maila horrekin berariaz zehaztutako antolamendu xehatuko zehaz-
tapenak.
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2. Plangintza orokorraren maila izango dute “B. 2 Liburua. Antolamendu xehatuko esparrue-
tarako arau bereziak” agirian antolamendu xehatuko esparru bakoitzaren arau berezian arau 
maila horrekin berariaz zehaztutako antolamendu xehatuaren zehaztapen bereziek, eta, beraz, 
aldatu ahal izateko, plan honetan ere aldaketa horixe egin beharko da.

Arau orokor hauetako 1.3.3.4. “Kalifikazio xehatuko zehaztapenetan onartzen diren toleran-
tziak” artikuluan adierazitako salbuespenak kontuan hartuta, kalifikazio xehatuaren gainerako 
zehaztapenek plangintza orokorraren maila izango dute eta, beraz, lurzoru motaren arabera 
zehaztu eta aldatuko dira, plan orokor honen, plan berezi baten edo plan partzial baten bitartez.

1.2.1.4. artikulua. Plan orokor honen aldaketak

1. Plan orokorraren aldaketatzat hartuko dira zehaztapenen birplanteamendu guztiak, baldin 
eta hurrengo artikuluaren arabera berrikuspenik egin behar ez bada; hori, 1.3.2.5. “Kalifikazio 
orokorreko zehaztapenen arau lotespena eta tolerantziak” eta 1.3.3.4. “Kalifikazio xehatuko 
zehaztapenetan onartzen diren tolerantziak” artikuluetako salbuespenak kontuan hartuta.

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

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

3. Aldaketa guztiak egongo dira justifikatzen dituzten arrazoiekin lotuta, eta espedientean 
ezingo da erantsi aipatutako arrazoiarekin lotuta ez dagoen edo egin diren deskripzio eta jus-
tifikazioetan espresuki adierazi ez den beste aldaketarik.

1.2.1.5. artikulua. Plan orokor honen berrikuspena

1. Hiri antolamendurako plan orokor hau berrikustea (osorik edo zati bat) hauxe da: 2/2006 
Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko presazko neurrien 
gaineko ekainaren 3ko 105/08 Dekretuko 33. artikuluan deskribatutako egiturazko hirigintza 
antolamendua berraztertzea.

2. Bestalde, plan hau berrikusi beharra dagoen seinale izango dira inguruabar hauek:

• Plan honetan ezarritako bizitegitarako eta industriarako ahalmenaren ehuneko 50 agortuta 
egotea.

• Egiturazko antolamendua modu orokorrean desitxuratuko duen horniduraren bat ezartzeko 
beharra izatea.

• Biztanleria edo horren hazkunde indizea modu garrantzitsuan aldatzea, aurrez ikusten 
zenarekin alderatuta.

• Berrikuspena barne hartzen duen lurralde plangintza onartzea.

• Udalaren hiri politikaren orientazioa aldatzea.

HIRUGARREN TITULUA. LURZORUAREN KALIFIKAZIOA

1.3.1. KAPITULUA. LURZORUAREN ERABILERA

1. atala. Alderdi orokorrak

1.3.1.1. artikulua. Lurzoruaren erabileraren definizioa

1. Lurzoruaren erabilerak lurraldeko gune jakin baten (eraikia egonda zein ez) hirigintzako 
kalifikazioa dela eta onartzen diren jardueren zehaztapen espaziala dira.

2. Kontzeptu horrek hirigintzan baino ez dauka balioa. Horregatik, lurzoruaren araubideari 
eta hiri antolamenduari buruzko legedi indardunak plangintzari ematen dizkion ahalmenen 
arabera ezartzen da.
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1.3.1.2. artikulua. Erabilera nagusia, erabilera osagarria eta zerbitzu erabilera. Erabilera 
asimilatua

1. Sarritan, hirigintzako jarduera bat espazio batean garatzeak erabilera bat baino gehiago 
biltzen ditu, eta funtzioari edota antolaketari dagokionez elkarrekin lotuta daude. Kasu horietan, 
erabilera nagusia izango da jardueraren funtsezko helburua den erabilera eta erabilera hori 
bereizgarri duena.

2. Bestalde, erabilera osagarritzat jotzen dira erabilera nagusiari lotuta dauden eta hark 
egokiro funtzionatzeko ezinbestekoak (edo gutxienez, komenigarriak) dituen erabilera guztiak. 
Erabilera jakin bat, kasuaren eta kokapenaren arabera, batzuetan erabilera osagarri gisa eta 
beste batzuetan erabilera nagusi gisa ari daiteke.

3. Erabileraren kontzeptuaren barruan, nagusia zein laguntzailea izan, erabilerak hartzen di-
tuzten instalazio edota eraikuntzek egokiro funtzionatzeko ezinbestekoak diren zerbitzu jarduera 
guztiak sartzen dira. Zerbitzu erabilerak dira eraikuntzetako instalazioak, esate baterako: zaborra 
biltzeko lokalak, igogailuko makineria, erregaien biltegiak eta galdara gelak, etab.

4. Erabilera nagusi bati lotutako erabilera asimilatuak dira beren ezarpen baldintza eta lur-
zati berean edo ondoko lurzatietan dauden lokaletan gauzatutako erabileren gaineko eraginak 
erreferentziazko erabileren antzekoak direnak, eta ondorioz, sarritan, erabilera nagusiaren 
antzeko baldintzetan ezartzen dira.

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

a) Erabileren edukia arautzen duten ondorengo artikuluetan edo azpizonetako eraikuntza 
eta erabilera baldintza berariazkoetan hala adierazita egotea.

b) Horretarako bideratutako hirigintzako udal ordenantza batean jasota egotea.

c) Udalak adostua izatea, eta aldez aurretik txosten teknikoa egina izatea, eta bertan, 
zalantzarik gabe frogatzea puntu honetako lehenengo paragrafoan aipatzen diren baldintzak 
betetzen direla. Erabaki hori udalerri osoan aplikatuko da, plangintzak zona eta azpizona 
bakoitzerako ezarritako helburuen arabera asimilazio desberdinak ezartzeko eragozpen izan 
gabe; ondorioz, bide hau ezingo da inoiz erabili arazo partikularrak konpontzeko.

1.3.1.3. artikulua. Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak

1. Ondoren azalduko den sistematizazioa, bai eta beraren garapena ere, definizio irekia eta ez 
baztertzailea da; beraz, Udalak hirigintzako eraginak eta aipatutako beste erabilera batzuetakoen 
arteko analogiagatik zehaztu ahal izango ditu bertan berariaz araututa ez dauden erabilerak.

2. Erreferentzia falta dela eta asimilazio hori posiblea ez denean, Udalak erabileren sai-
lkapena aldatuko du eta plangintza orokorraren aldaketa gisa izapidetuko du.

2. atala. Lurzoruaren erabileren sailkapena

1.3.1.4. artikulua. Lurzoruaren erabileren sailkapena

1. Lursailetan eta eraikuntza eta instalazioetan lurzoruen erabileren kokapena arautzeko 
helburuarekin, lurzoruaren erabilerak mota hauetan sailka daitezke:

a) Lurraldean kokatu ahal diren ala ez kontuan hartuta.

1. Erabilera baimenduak.

2. Galarazitako erabilerak.

b) Jabetza araubidearen arabera.

1. Erabilera publikoak.

2. Erabilera pribatuak.
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c) Erabilerak eraikuntza edo instalazioren batekin lurra okupatzen duen ala ez kontuan har-
tuta.

1. Eraikinean edo instalazioan oinarrituriko erabilerak: eraikuntza erabilerak.

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

d) Jardueren izaeraren arabera, erabilerak mailatan eta azpimailatan antolatzen eta orde-
natzen dira. Lehenengo maila:

1. Etxebizitza.

2. industriala.

3. Hirugarren sektorea.

4. Gizarte ekipamendua.

5. Komunikazioak eta garraioak.

6. Aire libreko aisia eta jolasa.

7. Zerbitzu azpiegiturak.

8. Landa erabilerak.

Hurrengo ataletan, erabilera horiek azpimailetan banatu dira.

1.3.1.5. artikulua. Baimendutako erabilera, berezko erabilera, lehenetsitako erabilera eta 
erabilera bateragarria. Galarazitako erabilera

1. Baimendutako erabilera da, erabilera nagusi gisa, zona bakoitzeko kalifikazio orokorreko 
erabilera baimenduen zerrendan eta azpizonetako kalifikazio xehatuan agertzen dena. Bai-
mendutako erabilerak dira erabilera osagarriak, zerbitzukoak eta asimilatuak, zerrendan jaso 
beharrik gabe.

2. Eremu edo eraikin batean baimendutako erabileren barruan, “berezko erabilera” deritzo 
plangintzak onartutako sestraren gaineko eraikigarritasun zati handiena agortu delako edo 
plangintzak ezarritako lehentasun ordenan lehenengoa delako bereizten den eremuari.

Plangintzak berezko erabilera modu orokorrean edo bereizi gabe adierazten baldin badu, 
berezko erabileratzat hartuko dira hark exijitzen dituen betekizunak betetzen dituzten azpiko 
azpizonen erabilera zehatzak.

3. Esparru bateko (zona, azpizona, lurzatia edo eraikina) araudiak erabilera baimenduetariko-
ren bat berezko erabileratzat finkatzen ez badu, erabilera lehenetsi bat edo batzuk ezarri ahalko 
ditu. Erabilera horiek plangintzan eremuaren antolamendu egokia lortzeko komenigarrientzat 
jotzen direnak izango dira, eta horien ezarpena hirigintzako eta/edo eraikuntzako parametro 
mesedegarriagoak esleituz sustatuko da.

4. Plangintzak lurralde esparru zehatz batean baimentzen dituen gainontzeko erabilerak 
bateragarriak dira.

5. Oro har, erabilera debekatuak dira kalifikazioaren zehaztapenek eta segurtasuna, osasun-
garritasuna, lasaitasuna, kultura ondarea, natur ingurunea, urak eta komunikazio bideak ba-
besteko xedapen orokorrek debekatzen dituztenak.

Zehazki, erabilera debekatuak dira kalifikazioak onartzen dituen erabileren zerrendetan 
espresuki aipatzen ez direnak, arau orokor hauetako 1.3.1.3. “Hirigintzako arau hauetan au-
rreikusten ez diren erabilerak” eta 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion baldintza orokor 
komunak” artikuluetan ezarritakoaren kalterik gabe.
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1.3.1.6. artikulua. Erabilera publikoak

1. Erabilera publikoak dira bizitza sozialaren ondorioz biztanleriak dauzkan beharrak asetzen 
dituztenak; administrazio organoek egiten dituzte sistema orokorretako zonetan eta tokiko sis-
temetako azpizonetan dauden lurretan edota eraikinetan eta instalazioetan.

2. Aurreko ezaugarrien parte izanik kontzesio administratiboaren bitartez beste erakunde 
bati emanda dauden erabilerak publikotzat joko dira ondorio guztietarako.

3. Derrigorrez eta dohainik lortutako tokiko zuzkiduren erabilerak baimendutzat joko dira 
beti, eta ez da beharrezkoa izango hori kalifikazioan berariaz adieraztea.

1.3.1.7. artikulua. Erabilera pribatuak edo irabazteko erabilerak

1. Aurreko artikuluko erabilera publikoen definizioan jasota ez dauden erabilera guztiak era-
bilera pribatu edo irabazizko gisa kontsideratuko dira, eta aprobetxamenduaren parte izango 
dira, hiriko lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian kokatuta daudenean.

2. Halaber, plangintzaren arabera sistema orokorrak edo toki sistemak osatu behar ez di-
tuzten lurretan Administrazio Publikoak garatzen dituen jarduerei dagozkien Administrazio 
Publikoaren erabilerak ere erabilera pribatutzat joko dira.

3. atala. Etxebizitza erabileraren edukia

1.3.1.8. artikulua. Definizioa eta motak

1. Etxebizitza erabilera hauxe da: familiaren ohiko jokaera duen taldea eratzen duten 
pertsona batzuk bizi diren egoitza iraunkorrak (pertsona horiek ahaideak izan daitezke edo ez).

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

a) Babes ofizialeko etxebizitza, araubide orokorrekoa.

b) Babes ofizialeko etxebizitza, araubide berezikoa.

c) Prezio tasatuko etxebizitza aukerakoa.

d) Etxebizitza librea.

3. Horrez gain, aurreko erabilerak, eraikuntza tipologiaren arabera, honela sailkatzen dira:

a) A mota: familia bakarreko eraikinean dagoen etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza.

b) B mota: bi etxebizitzako eraikinean dagoen etxebizitza edo bi familiako etxebizitza.

i. B.1 mota: familia bakarrekoa.

ii. B.2 mota: familia anitzekoa.

c) C mota: familia bakarreko bi etxebizitza edo gehiago elkarri atxikita dituen eraikineko 
etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza atxikia.

i. C.1 mota: lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza.

ii. C.2 mota: familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa edo erpin komunarekin.

d) D mota: familia anitzeko araubideko bi etxebizitza edo gehiago dituen eraikinean koka-
tutako etxebizitza edo familia anitzeko etxebizitza.

i. D.1 mota: familia anitzeko etxebizitzak dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian.

ii. D.2 mota: familia anitzeko etxebizitza familia anitzeko eraikin orokorrean.

Ondoko orrialdean aurrean deskribatutako eraikin moten eskema orokorra ikus daiteke.
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4. Familia bakarreko eraikinean dagoen etxebizitza (edo familia bakarreko etxebizitza): fa-
milia unitate bakar baten bizileku den eraikinean dagoena.

a) Bi modalitate daude:

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

ii. Kasu berezi gisa, binaka elkartutako edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako eraikina 
hartzen duen etxebizitza.

b) Etxebizitzak honela kokatu daitezke lurzatiaren barruan:

i. Eraikin bakoitza lurzati batean.

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

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

Bi mota daude:

a) Familia bakarreko etxebizitza: etxebizitzak horizontalean banatzen dira eraikinaren barruan 
eta, beraz, etxebizitzako gelak ezin dira egon plano bertikal berean.

Eraikinak itxura konpaktua izango du, eta etxebizitza bien bateraketa elementu edo gorputz 
bolumetriko batek baino gehiagok osatuta egonez gero, gorputz nagusiak edo bolumen han-
diena daukatenak atxikiz egingo da eta horiek osatuko dute fatxada jarraitua. Familia bakarreko 
etxebizitza bakartuko bi eraikin beren gorputz txikiagoetatik (altueran edota zabaleran) elkart-
zearen emaitzako irtenbide arkitektonikoa ez da inoiz familia bakarreko binakako etxebizitzatzat 
joko.

1. Bi modalitate daude:

i. Eraikin bakartuan dagoen etxebizitza.

ii. Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako erai-
kinean dagoen etxebizitza.

2. Etxebizitzak honela koka daitezke lurzatian:

i. Etxebizitza bakoitza lurzati batean.

ii. Eraikin bakoitza lurzati batean.

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

b) Familia anitzeko etxebizitza: artikulu honetako 7. puntuan definitutako familia anitzeko 
etxebizitzaren kontzeptu orokorrari dagokio. Etxebizitzak bertikalean elkartuz eratzen da eraikina; 
beraz, atari bat izan beharko du solairuetako baten arrasean, eta, oro har, eraikinean bertan 
dauden elementu komunetatik sartuko da etxebizitza unitate bakoitzera.

1. Bi modalitate daude:

i. Eraikin bakartuan dagoen etxebizitza.

ii. Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako erai-
kinean dagoen etxebizitza.

2. Etxebizitzak honela koka daitezke lurzatian:

i. Eraikin bakoitza lurzati batean.

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

6. Familia bakarreko etxebizitza atxikia da familia bakarreko bi etxebizitza edo gehiago dituen 
eraikinean kokatuta dagoena. Etxebizitzak horizontalean atxikitzen zaizkio elkarri, bakoitzak 
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bere ezkaratza daukala. Etxebizitzetako gelak ezin dira egon plano bertikal berean. Halaber, 
eraikinari aurreko 5. puntuko a) idatz-zatiko bigarren paragrafoan aipatzen diren konposizio 
arkitektonikorako baldintzak aplikatuko zaizkio.

a) Erabilera eta eraikin honetan bi mota bereizten dira:

i. Lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza: etxebizitzak bata bestearen ondoan atxi-
kitzen dira, ondoz ondokoak ez diren mehelinak medio, eta eraikina luzetarakoa da.

Honen barruan bi modalitate daude:

1) Eraikin bakartuko etxebizitza.

2) Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako erai-
kinean dagoen etxebizitza.

ii. Familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa: etxebizitzak ondoz ondoko bi mehelinekin 
atxikitzen dira eta ertza etxebizitza guztiei dagokie. Eraikina bakarra izan behar da.

b) Bi motetan etxebizitzak honela koka daitezke lurzatian:

i. Etxebizitza bakoitza lurzati batean.

ii. Eraikin bakoitza lurzati batean.

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

7. Familia anitzeko etxebizitza hainbat etxebizitza unitate elkartzen diren eraikinean koka-
tuta dago. Erabilera honen ezaugarria da etxebizitza unitate bakoitzera eraikineko elementu 
komunetatik sartzen dela. Hala ere, ezaugarri hori ez da ezinbesteko baldintza erabilera familia 
anitzeko etxebizitzatzat hartu behar izateko; izan ere, familia bakarreko etxebizitzarako ezarri-
tako baldintzak betetzen ez dituzten arren, etxebizitza bakoitzera kanpotik sarbide propio eta 
independentea ahalbidetzen duten bestelako etxe multzoak izan daitezke.

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

i. Dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian dagoen etxebizitza, hiru eta hamasei etxebizitza 
bitartean dituen eraikin trinko bakartu batean dagoena. Gainera, ezingo du sestraren gainetik 
sei solairu baino gehiago izan.

ii. Familia anitzeko eraikin orokorrean kokatutako etxebizitzak familia anitzeko etxebizitzen 
eraikinetan dauden guztiak dira, aurreko idatz zatian zehaztutakoak izan ezik.

iii. Eraikin mistoan kokatutako etxebizitza, aurrez deskribatutako eraikinekin bat ez datorren 
eraikinean dagoen etxebizitza da.

b) Etxebizitzak honela kokatu daitezke lurzatiaren barruan:

i. Eraikin bakoitza lurzati batean.

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

8. Etxebizitza erabileraren erabilera osagarritzat jotzen dira aire libreko edo eraikuntzen ba-
rruko aparkalekuak, kiroletarako instalazioak (igerilekuak, pilotalekuak, etab.), txokoak eta abar.

9. Erabilera parekatutzat hartzen dira 18 oherainoko ostatu edo egoitzak, bulegoak (Admi-
nistrazio Publikoarenak barne) eta bulego profesionalak, jendearentzako zerbitzuak eskaintzen 
dituen txikizkako merkataritza, esaterako ile-apaindegiak eta antzekoak, eta nekazaritza turis-
moko edo landa turismoko establezimenduak.

4. atala. Industria erabileraren edukia

1.3.1.9. artikulua. Definizioa eta motak

1. Industria erabilera da energia produktuak ateratzeko eragiketak aurrera eramatea nahiz 
produktuak egiteko, eraldatzeko edo konpontzeko eragiketak aurrera eramatea helburu duen 
erabilera. Era berean, erabilera honetan ondasun eta produktuen gordailutze, zaintza edo bil-
tegiratze jarduerak atzeko beharrezkoa den beste edozein.
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2. Industria erabileraren barruan azpimaila edo modalitate hauek daude:

a) Meatzaritza edo erauzketa industriak.

b) Manufaktura industriak.

1. b.1) Eraldaketa industriak.

2. b.2) Nekazaritza eta basogintza.

c) Ikerkuntza zentroak.

d) Artisautza eta arte produktuak.

e) Tailerrak.

1. Etxetresna elektrikoak konpontzeko lantegiak.

2. Ibilgailuak konpontzeko lantegiak.

i. 2.1) Konponketa elektromekanikoak.

ii. 2.2.) Txaparen eta pinturaren konponketak.

3. Eraikuntzako lanbideetako lantegiak.

f) Biltegiak eta handizkako salerosketak.

1. Nekazaritza eta basogintzako ustiategiei lotutako biltegiak.

2. Gainontzeko biltegiak eta handizkako merkataritza.

3. Meatzaritza edo erauzketa industriak aire zabaleko ustiategietan edo zorupekoetan mea 
baliabideak ateratzera bideratutako jarduerak dira, bai eta horiekin zuzenean erlazionatutako 
jarduera lagungarriak ere.

4. Manufakturako eraldaketa industriak nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako (hazito-
kia, animalien eta landako produktuen tratamendua, sotoak, etab.) jarduerei lotuta ez dauden 
lehengaien eraldaketa eta manipulazioetarako erabiltzen dira.

5. Ikerkuntza zentroak dira laborategiak edo produkzio, ikerketa, garapena eta berrikuntza 
zentroak. Salbuespena gertatzen da, manipulatzen diren produktuak kalterik eragiten ez dute-
lako edo jarduerek inolako eragozpenik eragiten ez dutelako, bulegoen erabilerarekin parekatu 
daitezkeenean.

6. Eskulan eta produktu artistikoen erabilera seriekoak ez diren edo serie txikietakoak diren 
prozedurak erabiliz produktuak lortzea edo eraldatzea eginkizun nagusi duten jarduerak dira.

7. Lantegien erabilera etxeko kontsumoko produktuen konponketa eta tratamendua da; 
etxeko kontsumoko produktuak berreskuratu edo aldatzeko helburuarekin, baina beren ha-
sierako izaera galdu gabe, produktu horiek konpontzea helburu nagusi duten jarduerak dira.

Eraikuntzako lanbideetako lantegiek bai eraikinak, bai urbanizazio obrak egiten parte hartzen 
duten eraikuntzako berezko jarduerak barne hartzen dituzte.

8. Biltegi eta handizkako merkataritza erabileratzat hartzen dira jarduera hauek: jarduera 
lokabeak (edota produkzioko jarduera nagusi bati lotuta daudenak baina horretatik banandu-
takokokagunea behar dutenak), baldin eta ondasun zein produktuak gorde edo biltegiratzeko 
helburua badute, bai eta handizkako salerosketarako ondasunak bildu eta banatzeko helburua 
badute ere.

9. Erabilera osagarritzat jotzen dira establezimenduko administrazio eta salmenta bulegoak, 
jardueraren ikerketa eta garapenerako erabiltzen diren lokalak, langileen aldagelak eta atseden 
hartzeko guneak, zerbitzuko biltegiak, ekoizteko eta mantentzeko baliabideenak, suteen kontrako 
babes zerbitzuak, sortzen diren hondakinen arazketa, zaindariaren etxea eta erabilera nagusia 
modu egokian garatzeko beharrezkoa den beste edozein.
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1.3.1.10. artikulua. Industria erabileraren kategoriak

Industria erabileraren barruan kategoria hauek daude:

1. 1. kategoria. Etxebizitzarekin bateragarria den industria jarduera.

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

1.3.1.11. artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria den industria jarduera

1. Eskuz edo 1 kW baino gutxiagoko potentzia duten motorrekin mugitzen diren makina edo 
aparatuak erabiltzen dituzten jarduerak dira.

2. Etxebizitzen eraikinetan onartuko dira 0,03 Kw/m2-ko batez besteko potentzia muga eta 
gehienez ere 5 kW-eko guztizko potentzia dutenak.

3. Potentzia mekanikoari, zarata mailei eta gas eta hautsen emisioei buruzko datuak, egoe-
raren arabera baimenduko direnak, ondoren aipatzen direnak dira:

Batez besteko potentzia (kW/m) 0,03

Gehieneko potentzia guztira (kW) 5

Kanpoko gehieneko zarata maila egunez (dBA) 40

Kanpoko gehieneko zarata maila gauez (dBA) 0

Barruko gehieneko zarata maila egunez (dBA) 55

Barruko gehieneko zarata maila gauez (dBA) 0

Ringelmann-en indizea funtzionamenduan 0

Ringelmann-en indizea martxan jartzean 0

Gehieneko hauts emisioa (kg/h) 1,5

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

5. Ringelmann-en belzte indizea errekuntzako gasei buruzkoa da.

6. Soinu mailak fatxadatik 1,5 metrora neurtuko dira, industria jardueretarako erabiltzen 
den eraikuntzaren kanpoko aldean eta barruan ere bai, eta hondoko zarata mailatik gehienez 3 
dBA-ko igoera onartuko da. Industriako lokalaren barruan maila handienaren neurketa ate eta 
leiho guztiak itxita daudela egingo da.

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

1.3.1.12. artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria jarduera

1. Honen barruan hauexek sartzen dira: etxebizitzen ondoan onartzen ez diren jarduera de-
serosoak; industria txikia, ertaina eta handia, oro har, osasungaitzak direla eta beste jarduera 
batzuen ondoan egon ezin direnak izan ezik.

2. Beren kalifikazio orokorra dela-eta berezko erabilera gisa lanpostu, potentzia eta azalera 
mugarik gabeko industria erabilera esleituta duten zona pribatuetan soilik onartuko da.

3. Kasu jakin batzuetan gerta liteke zonako arautegi berezian horretarako berariazko baimena 
ematea.

5. atala. Hirugarren sektoreko erabileren edukia

1.3.1.13. artikulua. Definizioa eta motak

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

2. Bertan, ondorengo motak bereizten dira:

a) Bulegoak.

b) Txikizkako merkataritza.
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b.1) Merkataritza, oro har.

b.2) Merkataritza gune handiak.

c) Ostalaritza.

c.1) Hotelak.

c.2) Kanpinak eta egonaldi laburreko beste ostatu batzuk.

c.2.1) Kanpinak.

c.2.2) Gazteentzako aterpetxeak eta mendikoak.

c.2.3) Oporretako udalekuak.

c.2.4) Landetxeak eta nekazaritza turismoa.

c.2.5) Beste ostatu mota batzuk.

c.3) Jatetxeak eta tabernak.

c.4) Jantoki kolektiboak eta prestatutako janarien banaketa.

3. Erabilera osagarritzat jotzen dira langile eta erabiltzaileentzako aparkalekuak, erabilera 
nagusiko ekoizpen eta mantentze lanetarako baliabide eta zerbitzuen biltegiak, baita bulegoek 
ondo funtzionatzeko beharrezkotzat jotzen diren gainontzeko erabilera guztiak ere.

4. Bulegoak administrazio zerbitzuak, zerbitzu teknikoak, finantza zerbitzuak eta informati-
koak eta abar ematea eginkizun nagusi duten jarduerak dira. Administrazio publikoaren bule-
goak multzo honetatik kanpo geratzen dira.

5. Txikizkako merkataritzaren erabilerak barne hartzen ditu jendearentzako artikulu eta pro-
duktuen salmenta eta jendearentzako zerbitzu prestazioa, hala nola ile-apaindegiak, tindategiak 
eta antzeko beste jarduera batzuk.

Merkataritza gune handiak autonomia erkidegoko sektoreko legerian halakotzat jotzen di-
renak dira.

6. Ostalaritzako erabileraren barruan sartzen dira jendeari aldi baterako ostatu emateko 
jarduerak, modalitatea zeinahi dela ere.

Alokairuan dauden apartamentu multzoek hotel-apartamentu gisa hartuak izateko dagokien 
sektoreko legerian ezartzen diren betekizunak betetzen ez dituztenean, apartamentu horiek 
ezartzeari dagokionez, “egoitza kolektiboa” erabileraren barruan sartuko dira, erabilera horrek 
berezko dituen batasun funtzional eta antolamenduzkoaren baldintzak betetzen baldin badituzte. 
Bestela, etxebizitzak izango dira.

6. atala. Gizarte ekipamenduetarako erabileren edukia

1.3.1.14. artikulua. Definizioa eta motak

1. Gizarte ekipamenduetarako erabileratzat hartzen dira gizarteko kide guztien banakako 
nahiz taldeko beharrizanak asetzeko helburua duten jarduerak.

2. Xehetasunezko sailkapenean, honako mota hauek bereizten dira:

a) Irakaskuntza.

a.1) Lehen eta bigarren irakaskuntza.

a.2) Goi-mailako irakaskuntza.

a.3) Etengabeko trebakuntza eta irakaskuntzako beste jarduera batzuk.

b) Aisia eta kultura.
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b.1) Liburutegiak, ludotekak, museoak eta bestelako kultura instituzioak.

b.2) Ikuskizunak.

b.2.1) Antzokiak eta zinematografoak.

b.2.2) Dantza aretoak, diskotekak eta antzeko jarduerak.

b.2.3) Azokak eta antzekoak.

b.2.4) Zezen-plazak.

b.2.5) Beste batzuk.

b.3) Biltzar jauregiak.

b.4) Ikus-entzunezko, arte edo ikuskizun produkzioak.

b.5) Jolasak eta ausazko jokoak.

b.6) Beste batzuk.

c) Kirola.

c.1) Estadioak eta kiroldegiak.

c.1.1) Estadioak, futbol-zelaiak eta abar.

c.1.2) Kiroldegiak, pilotalekuak, tenis pistak 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) Medikuntza eta odontologiako jarduerak.

d.1.3) Osasun arloko beste jarduera batzuk.

d.2) Albaitaritzako jarduerak.

e) Gizarte zerbitzuak.

e.1) Ostatua ematen duten gizarte zerbitzuak. Egoitza kolektiboak.

e.2) Ostatu ematen ez duten gizarte zerbitzuak.

f) Erlijioa.

g) Erakundeak.

h) Zerbitzu publikoak.

h.1) Defentsa, segurtasuna eta babes zibila.

h.2) Posta eta telekomunikazioak.

h.3) Hiri zerbitzuak.

h.3.1) Hornidura azoka.

h.3.2) Hiltegiak.

h.3.3) Ehorzketa: hilerriak, beilatokiak eta errausketa labeak.

h.3.4) Autobus publikoen garajeak eta antzekoak.

h.3.5) Beste hiri zerbitzu batzuk.

i) Beste ekipamendu batzuk.
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3. Erabilera osagarritzat jotzen dira administrazioko eta kudeaketa bulegoak, ekoizpen eta 
mantentze lanetarako baliabide eta zerbitzuen biltegiak, langile eta erabiltzaileen aparkalekuak, 
zaindariaren etxea, baita helburu horietarako beharrezkotzat jotzen diren gainontzeko erabilera 
guztiak ere.

4. Irakaskuntzako erabileraren barruan gizakien adimena hezteko jarduerak sartzen dira: 
araututako irakaskuntza (maila guztiak), haurtzaindegiak, arautu gabeko irakaskuntza eta iker-
kuntza.

5. Aisia eta kulturako erabileraren barruan sartzen dira ezagutza zaindu eta transmititzea, eta, 
nagusiki kultura izaera duten jardueren bidez, pertsonen aisia aberasgarria eta olgeta sustatzea.

6. Kirol erabileraren barruan sartzen dira hiritarrek kirolean jarduteko eta haien kultura fisi-
koa lantzeko instalazioak.

7. Osasunaren barruan hauexek sartzen dira: anbulatorioan nahiz ospitaleratuta laguntza 
medikoa eta kirurgia zerbitzuak emateko jarduerak. Albaitaritzako jarduerak ere hementxe 
sartzen dira.

8. Barne hartzen du pertsonei gizarte zerbitzuen bitartez ematen zaien laguntza, ez espezi-
fikoki sanitarioa.

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

10. Erakunde erabileraren barruan organo publikoek dauzkaten eskumenen arabera beren 
ardurapekoak diren zerbitzuei lotuta egiten dituzten administrazio jarduerak sartzen dira.

11. Defentsa, segurtasun eta babes zibilaren barruan sartzen dira defentsa nazionalerako, 
ordena publikoa zaintzeko eta herritarrak babesteko jarduerak.

12. Hiri zerbitzuak dira hiri zerbitzu publikoen (garajeak, hiltegiak, hornidura azokak eta abar) 
eta hilerrien hirigintzako hornidura beharrak asetzea helburu duten jarduerak.

7. atala. Komunikazio eta garraioetarako erabileraren edukia

1.3.1.15. artikulua. Definizioa eta motak

1. Komunikabideetako eta garraioko erabileratzat hartzen dira jarduera hauek: pertsonak 
eta garraiorako ibilgailuak mugitzeko, eta azken horiek aparkatzeko ere, egiten diren jarduerak.

2. Erabilera honetan, ondorengo motak bereizten dira:

a) Errepideetakoak.

a1. Errepideak.

a2. Udalerriko bideak.

a2.1) Galtzadak.

a2.2) Espaloiak.

a2.3) Aparkaleku atxikiak.

a2.4) Babes eremuak edo hondakinentzako eremuak.

a3. Aparkalekuak.

a3.1) Kanpoaldeko aparkalekuak, bideei itsatsita ez daudenak.

a.3.2) Eraikuntzen barruko aparkalekuak.

a4- Erregai hornikuntzako tokiak.

a5. Erantsitako jarduerak.

a5.1) Autobus geltokiak.
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a5.2) Errepideko garraio zentroak.

a6. Bideak eta landabideak.

b) Oinezko edota txirrindularientzakoak.

b1. Oinezkoentzako pasealekuak eta kaleak.

b2. Oinezkoentzako kaleak, tolerantziadunak.

b3. Bizikletentzakoak.

c) Trenbidekoak.

d) Airekoak.

e) Garraio intermodaleko zentroak.

3. Errepideetako erabileraren barruan, erabilera osagarritzat jotzen dira zirkulazioaren be-
harrak asetzera bideratutakoak, adibidez, edukiera kontrolatzeko instalazioak, zamak pisatu eta 
kontrolatzeko direnak, aparkalekuak eta atsedenlekuak, eta errepideen erabiltzaileen zerbitzura 
daudenak, kontrol zentroak, makineria parke eta biltegiak, eta zirkulazioaren eta errepideen 
erabiltzaileen segurtasuna eta erosotasuna erraztera bideratutako antzeko beste erabilera 
batzuk, bai eta kontserbazio eta ustiapen egokiak izatera bideratutakoak ere.

4. Hauek dira errepideko garraio zentroen erabilera osagarriak: salgaien garraioa antolatzeaz 
arduratzen diren enpresentzako eta aduana agenteentzako bulegoak; zentroko langileentzako 
eta bisitarientzako gasolindegiak, garajeak, ibilgailuen mantentze eta konponketa lanetarako 
lantegiak, jatetxeak, txikizkako merkataritza, hotelak eta abar; eta erabilera nagusia egoki 
gauzatzeko ezinbesteko gainerako erabilerak.

5. Aparkalekuak.

a) Aparkaleku atxikiak: bide publikoetan atxikitako aparkalekuak aplikatu beharreko hirigintza 
legerian ezarritakoak izango dira.

b) Oin berriko eraikinetako aparkalekuak. Gutxieneko hornidurak honako hau izan behar du 
(eraikinaren barruan edo lurzatiko kanpoko eremu librean):

1. Etxebizitza eraikinetan: toki bat 70 metro karratuko edo zuzkidura publikoaz aparteko sestra 
gaineko sabaiko azalera zati bakoitzeko.

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

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

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

5. Hotel eta landetxeen eraikinetan: lau logelako toki bat.

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

7. Kanpin eta aterpetxeetan: aplikatu beharreko legeria sektorialak ezarritakoa.

8. Osasun ekipamenduen eraikinetan: bi oheko toki bat.

9. Ikuskizunetarako gizarte ekipamenduetako eraikin, dantza areto, zezen-plaza eta antze-
koetan: edukieraren 15 lekuko toki bat.

10. Liburutegi, museo eta antzekoen eraikinetan: toki bat 200 metro karratuko azalera era-
bilgarriko edo zatiko.

11. Beste ekipamendu edo erabileretarako eraikinetan: bi langileko toki bat eta/edo bost 
zerbitzuko plaza bat, hartzaileak helduak badira.
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Edonola ere, urbanizazioaren bidez finkatu gabe dagoen hiri lurzoruan eta lurzoru urbani-
zagarrian hirigintzako legediak ezarritako gutxieneko estandarrak beteko dira.

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

6. Autobus geltokien erabilera osagarrien barruan sartzen dira paketeak banatzeko zentroak, 
kafetegiak, jatetxeak, autobusen konponketa txikietarako eta mantentze lanetarako lantegiak, 
merkataritza gune txikiak, langile eta erabiltzaileentzako aparkalekuak, eta geltokiak modu 
egokian funtzionatzeko beharrezkoak diren gainontzeko erabilera guztiak.

7. Trenbideko garraioaren erabileraren barruan bidaiarien geltokiak sartzen dira, eta era-
bilera osagarritzat hartzen dira trenbideko garraioaren antolakuntzan aritzen diren enpresen 
bulegoak, eta bidaia agentziak, langileen eta erabiltzaileen aparkalekuak, paketeak banatzeko 
zentroak, kafetegiak eta jatetxeak, merkataritza gune txikiak, eta erabilera nagusiak modu ego-
kian funtzionatzeko beharrezkoak diren gainontzeko erabilera guztiak.

8. atala. Aire zabaleko aisia eta jolas erabileraren edukia

1.3.1.16. artikulua. Definizioa eta motak

1. Aire libreko aisia eta jolas erabileraren barruan sartzen dira biztanleen osasungarritasuna, 
atsedena eta aisia bermatzeko jarduerak, hiri espazioen ingurumen baldintzak hobetzeko dire-
nak, haurren jolasak garatzeko direnak, natura begiratzeko direnak eta abar.

2. Honako mota hauek barne hartzen ditu:

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

1. a.1) Hiri parkeak.

2. a.2) Berdeguneak.

3. a.3) Haurrentzako jolas eta olgeta eremuak.

4. a.4) Oinezkoentzako eremuak.

b) Hiritik kanpoko aire zabaleko aisia eta jolasa.

1. b.1) Jolas kontzentratua.

2. b.2) Jolas estentsiboa.

3. b.3) Bainuak.

3. Hiri barruko aire zabaleko aisia eta jolas erabilerak honako hauek biltzen ditu nagusiki: 
lorategiak eta zuhaiztiak, oinezkoentzako pasealekuak, zumardiak, kioskoak, glorietak, urmae-
lak, aire zabaleko terrazadun taberna txikiak eta beste hornidura txiki batzuk, aisia, jolas eta 
josteta jarduera gauzatzeko eta herriko espazioak apaintzen laguntzeko beharrezkoa den giroa 
osatzen dutenak.

4. Hiri/herritik kanpoko aire zabaleko aisia eta jolas erabileraren barruan, honakoak nagu-
sitzen dira: pikniketako eta naturarekin kontaktuan jartzen gaituzten jarduerak, normalean hiri-
guneetatik urrun dauden tokietan, lurzoru urbanizaezinean, ekipamendu osagarriak (adibidez 
tabernak, aparkalekuak, bainatzeko tokiak etab.) dauzkaten tokietan gauzatzen diren jarduerak.

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

5. Hiritik kanpoko jolas jarduera estentsiboen artean honakoak dira nagusiak: mendiko ibilal-
diak eta naturarekin bat egiteko jarduerak, lurzoru urbanizaezineko eremu zabaletan gauzatzen 
direnak; jarduera horietarako ekipamendu gune txikiak daude, ingurune naturalean erabat 
integratuak.
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6. Oro har, “aire zabaleko aisia eta jolas” erabilera orokorraren erabilera osagarritzat jotzen 
dira mantentze lanetarako beharrezkoak diren tresnak gordetzeko biltegi txikiak, mintegiak, 
eta erabilera nagusia garatu eta sustatzeko beharrezkoa den eta eraikuntzarik gabeko espazio 
librearen izaerari eragiten ez dion beste edozein erabilera.

1.3.1.17. artikulua. Espazio libreen sistema orokorreko espazioetan onartzen diren instala-
zioak eta eraikinak

1. Aurreko artikuluko 3. puntuan adierazitakoaz gain, espazio libreen sistema orokorrari 
atxikitako espazioetan honako hauek onartuko dira:

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

b) Edariak, loreak, aldizkariak eta abar saltzeko kioskoak (guztira 20 m2 baino gehiagoko 
azalera ez badute eta erlaitzeraino gehienez 2,50 m-ko altuera badute) eta haien zerbitzurako 
lekuak (mahai eta aulkietarako guneak).

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

d) Lurpeko aparkaleku publikoak.

2. Instalazio horietako bakoitzak, gehienez, kalifikatutako azalera osoaren ehuneko 5 okupa-
tuko du, d) paragrafoko kasuan izan ezik, kasu horretan azalera osoa hartu ahal izango baitu.

3. Nolanahi ere, aurreko puntuko c) eta d) paragrafoetako eraikuntza eta instalazioak alde ba-
tera utzita, sistema orokorreko beste osagaien azalera osoak 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 78. artikuluan eskatzen duen gutxieneko estandarra bete 
beharko du.

1.3.1.18. artikulua. Espazio libreen tokiko sistemako espazioetan onartzen diren instalazioak 
eta eraikinak

1. Espazio libreen tokiko sistemako lorategietan, aire zabaleko aisiari eta jolas erabileraren 
edukiari buruzko 8. ataleko 1.3.1.16 “Definizioa eta motak” artikuluko 3. puntuan adierazitako 
erabilerez gain, aurreko artikuluko 1. puntuko a), b) eta d) paragrafoetan zehaztutako eraikin 
eta instalazioak baimenduko dira.

2. Instalazio horietan, gehienez, aurreko artikuluko 2. paragrafoan adierazitako okupazioa 
onartuko da, lur azpiko aparkalekuen kasuan izan ezik. Horiek, izan ere, kalifikatutako azalera 
osoaren ehuneko 100 hartu ahal izango dute.

3. Nolanahi ere, aurreko artikuluko 2. puntuko c) eta d) paragrafoetako eraikin eta insta-
lazioak alde batera utzita, tokiko sistemako elementuen azalera osoak bete behar ditu, ba-
tetik, 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 79. artikuluan 
eskatzen duen gutxieneko estandarra; eta bestetik, 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari 
eta hirigintzari buruzkoa, garatzen duen presako neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 De-
kretuko 17. artikulua.

9. atala. Zerbitzu azpiegituretarako erabileren edukia

1.3.1.19. artikulua. Definizioa eta motak

1. Zerbitzu azpiegituretako erabileratzat hartzen dira azpiegiturei eta telekomunikazioei lo-
tutako zerbitzuak hornitzeko egiten diren jarduerak.

2. Mota hauek ditu:

a) Ur hornidura.

b) Ur saneamendua.

c) Argindar ekoizpena eta hornidura.

1. Energia ekoizpena.

2. Energia elektrikoaren banaketa, transformazio guneak.
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d) Hondakinen lurpeko garraioa eta tratamendua.

1. Lurpeko garraioa.

2. Hiri hondakin solidoen (HHS) zentral pneumatikoa.

3. Hiri hondakin solidoen tratamendua.

4. Arriskutsuak eta geldoak ez diren hondakinen zabortegiak.

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

6. Lohien tratamendua eta araztegiak.

7. Beste tratamendu batzuk.

e) Gasaren eta petrolio produktuen ekoizpena, garraioa eta banaketa.

1. Gasaren ekoizpena, garraioa eta banaketa.

2. Petrolioaren produktuen garraioa eta banaketa; oliobideak.

f) Telekomunikazioen azpiegiturak.

3. Erabilera osagarritzat jotzen dira bulegoak, aparkalekuak eta ekoizpen eta mantentze la-
netarako baliabide eta zerbitzuen biltegiak, beren jarduerak gauzatzeko beharrezkoak direnak, 
baita helburu horiek betetzeko beharrezkoak diren beste guztiak ere.

4. Telekomunikazioetako azpiegituren erabileraren barruan ez dira sartzen soinua, irudiak, 
datuak eta bestelako informazioa igarotzea errazteko publikoarentzako bulegoak, irrati eta 
telebistako ekoizpen zentroak, irratiak eta telebistak; horiek komunitateko jolas eta kulturarako 
ekipamenduen erabileran sartzen dira.

10. atala. Landa erabilerak

1.3.1.20. artikulua. Definizioa eta motak

1. Landa erabileratzat hartzen dira lehen sektoreko jarduerekin zuzenean lotuta daudenak. 
Lehengai berriztagarriak diren baliabide naturalak ekoizteko eta erauzteko jarduerak barne 
hartzen ditu, eta erabilera honetatik kanpo geratzen da energia edo mea baliabideen erauzketa, 
hori industria erabileran sartzen baita.

2. Erabilera honetan, ondorengo motak bereizten dira:

a) Nekazaritza.

b) Abeltzaintza.

b1. Abeltzaintza intentsiboa.

b2. Abeltzaintza erdi-intentsiboa.

b3. Abeltzaintza estentsiboa.

b4. Hegazti hazkuntza.

b5. Beste abeltzaintza ustiapen batzuk eta gune zoologikoak.

b6. Nekazaritza abeltzaintzarekin konbinatua.

c) Basogintza eta baso ustiapenak.

d) Ehiza.

e) Arrantza eta akuikultura.
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3. Jarduerak ekoizpenaren eraginkortasunerako berehalako eta lehenengo jarduera eralda-
tzaile bat behar duenean, azken hori dagokion erabilera nagusiaren barruan sartzen da.

4. Erabilera osagarritzat jotzen dira ekoizpen eta erauzketa prozesuaren kudeaketarako eta 
administraziorako bulego txikiak, langile eta erabiltzaileentzako aparkalekuak, produkzio jar-
duerako ekoizpen eta mantentze lanetarako baliabide eta zerbitzuen biltegiak, baita erabilera 
nagusiak funtzionatzeko beharrezkotzat jotzen diren gainontzeko erabilera guztiak ere.

5. Abeltzaintza intentsiboko erabileraren barruan funtsean abereak eraikuntzetan ukuiluratzea 
duen ekoizpena sartzen da.

6. Abeltzaintza erdi-intentsiboko erabileran sartzen dira estabulazioan eta eraikuntzetan eta, 
halaber, txandakako larratzean oinarritutako abere ekoizpeneko jarduerak.

7. Abeltzaintza estentsiboko erabileran sartzen dira larratzea funtsezkoa duten abere ekoi-
zpeneko jarduerak; horietan estabulazioa jarduera osagarria da.

8. Hegazti hazkuntzan sartzen dira oilar, oilo, indioilar, ahate eta abarren etxeko hazkuntza 
eta arrautzen eta hegazti hazkuntzako beste produktu batzuen ekoizpena; hegazti basatien 
ustiapena ez du barne hartzen.

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

1.3.2. KAPITULUA. HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
OROKORRAREN KALIFIKAZIO OROKORRA

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

1. Zona hirigintza ezaugarri orokor berdinak dituzten lursail homogeneoen multzo bat 
barne hartzen duen plan orokorreko esparru bat da; ezaugarri horiek dira lurzoruaren erabilera, 
hirigintza eraikigarritasuna eta eraikin motak. Zonak, funtsean, hiri egitura espezifiko bat du.

2. Plangintza orokorrean ezarritako lurzoruaren erabileraren arabera udalerria bi zona multzo 
handi hauetan zatitu da:

a) Sistema orokorretarako zona publikoak eta zuzkidura zonak.

b) Zona pribatuak; bertan sartzen dira titulartasun pribatuko erabilerakoak eta, ondorioz, hiri 
lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko hirigintza aprobetxamendua.

3. 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 15. artikuluan 
ematen duen definizioa gaindituta, kalifikazio orokorrak berekin dakar zona publiko eta priba-
tuek eta hala definitutako esparru bakoitzari esleitutako erabilerek elkarri sistematikoki eragitea. 
Horrez gain, hirigintza antolamenduaren ahalmenak definitzen dituen oinarrizko zehaztapenak 
ezartzen ditu horietako bakoitzerako.

Kalifikazio orokorraren kontzeptuaren barruan zonifikazioarena dago (zehaztapen hori ekai-
naren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 53.1 arti-
kuluko b) eta f) paragrafoetan dago jasoa). Zonifikazioa P-1 “Udal mugartearen kategorizazioa 
eta baldintza gainjarriak” eta P-3 “Zonakatze orokorra hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian” 
planoetan jasotako osagai grafikoa da.

4. Alde horretatik, kalifikazio orokorrak honako zehaztapen hauek ezartzen ditu hiri lur-
zoru eta lurzoru urbanizagarriaren zona bakoitzarentzat eta lurzoru urbanizaezineko sistema 
orokorrentzat:

a) Zonaren izaera; hain zuzen ere pribatua, irabazteko erabilera pribatuekin, edo publikoa, 
irabazteko aprobetxamendurik gabe eta zuzkidura publiko orokorrak jartzeko.

b) Berezko erabileraren definizioa eta, hala badagokio, erabilera lehenetsiarena eta gaine-
rako erabilera baimendu edo bateragarriena (ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Herriko 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 53. artikuluko 1.b eta 1.f paragrafoetan sartutako zehaz-
tapena).
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c) Zona pribatuetan, aurreikusitako berezko erabileraren eta erabilera bateragarrien hirigintza 
eraikigarritasunak, hala badagokie handienak eta txikienak (zehaztapen hori ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 53.2.c) artikuluan dago 
jasoa); alde horretatik, erabilera bateragarriei dagokien hirigintza eraikigarritasun handienaren 
portzentajea adierazi behar da.

d) Lurralde plangintzan zehaztutakoa betetzen dela bermatzeko, berezko erabilera etxebizitza 
den zonetan gehienez eraiki daitezkeen etxebizitzen kopurua; hala ere, urbanizazioak finkatutako 
hiri lurzoruan izan kopuru hori aukerakoa izan daiteke edo orientaziorako baino ez.

e) Aukeran, eraikin motak.

f) Aukeran, eraikinetan gehienez egon daitezkeen solairuen kopurua, zuzenean arautua.

g) Aukeran, eraikinek gehienez okupa dezaketen azalera, zuzenean arautua.

Zehaztapen horiek zona bakoitzerako zehazten dira dagokien antolamendu xehatuaren 
esparruko (AXE) arau berezian, salbu berezko erabilerari eta, hala badagokio, lehenetsiari 
dagozkienak eta kalifikazio xehatu motaren ingurukoak (horiek kapitulu honetako hurrengo 
artikuluetan daude araututa).

Aukerako zehaztapenak antolamendu xehatukoak dira.

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

a) Zona bakoitzeko eraikinetan baimendutako erabilerak edo jarduerak.

b) Lurzatiaren gutxieneko azalera eta lotutako gutxieneko azalera, lurzoruaren erabilera 
onartu bakoitzaren arabera.

c) Hirigintza eraikigarritasunak, eraikin motak, solairuen gehieneko kopurua eta eraikin 
berrien gainerako ezaugarri arkitektoniko guztiak.

Determinazio horiek zona bakoitza definitzen dute Kapitulu honetako hurrengo artikuluetan 
eta seigarren Tituluan. “Lurzoru urbanizaezinaren erabilera eta eraikuntza ordenantzak”.

1.3.2.2. artikulua. Kalifikazio orokorraren sistematizazioa

1. Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sistemak (honako tresna hau garatzeko 
erabili den metodologia da) kalifikazio orokorra sistematizatu du zonakatzeko hiru maila hauen 
arabera:

a) Oinarrizko zona motak: zonak berezko erabileraren arabera sailkatzen dira lehendabizi.

b) Zona multzoak: mota bakoitzaren barruan multzoak sortzen dira oinarrizko hirigintza 
ezaugarrien, eraikin moten eta antolamendu sistemen arabera.

c) Zonak: oro har jarraituak diren eremu espezifiko eta bereziak dira.

2. Zona bakoitzak identifikazio zehatz bat dauka, hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian 
edo lurzoru urbanizaezinean kokatzen den kontuan hartuta.

a) Hiri lurzoruan eta urbanizagarrian, zona bakoitza “Az-BBzz-zz” gisako etiketa batekin iden-
tifikatuta dago; etiketa horretan:

1. Lehen letra larriak, “A”, zona mota adierazten du; adibidea: “A” bizitegi zona.

2. Hurrengo zenbakia, “n”, taldearena da; esate baterako, “A.4”, eraikuntza irekia, bizitegi zona.

3. “BB.nn” letrak zonari dagokion antolamendu xehatuko esparruko eremuaren kode edo 
etiketari dagozkie. Antolamendu xehatuko esparruaren kontzeptua arau orokor hauetako 1.2.1.2. 
“Hirigintza antolamendu xehatuko esparruak” artikuluan dago azaldua. AXEren aipamena apli-
kazio informatikoan agertzen da, baina emaitza grafikoetan ez, planoak argiagoak izan daitezen.
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4. a.4) Azken bi zenbakiek, “nn”, zonak dagokion “hirigintza antolamendu xehatuko esparruko 
eremuan” zer ordena duen adierazten dute.

b) Lurzoru urbanizaezinean “Annnn” ereduari jarraitzen dion etiketa erabiliko da, eta bertan,

1. “Ann” digituak landa zonaren kodearenak edo etiketarenak dira.

2. “nn” digituak zonak Ann multzoaren barruan daukan ordena zenbakikoak dira.

Adibidez, J.25-03 nekazaritza eta abeltzaintza interesa duten zonen J.25 multzoko 3. zona da.

3. Hauek dira erabilera orokorreko oinarrizko zona motak:

A. Bizitegi zonak.

B. Industrialdeak.

C. Hirugarren sektoreko erabileretarako zonak.

D. Gizarte ekipamendu pribatuko zonak.

E. Komunikazioetarako zona publikoak.

F. Espazio libreetako zona publikoak.

G. Gizarte ekipamendurako zona publikoak.

H. Zerbitzuen azpiegituren zona publikoak.

I. Zona publiko hidraulikoak.

J. Landa zonak.

4. Aurreko puntuan aipatutako zonen “oinarrizko motak” ondoren definitzen diren taldeen 
arabera garatzen dira, eta talde horietako bakoitzaren ezaugarri da erabilera eta eraikuntzako 
araubide espezifikoa:

a) A. Bizitegi zonak.

A.1. Hirigune zaharrak.

A.2. Landa herrigune zaharrak.

A.3. Zabalgunekoak.

A.4. Eraikuntza irekikoak.

A.5. Dentsitate txikiko eraikuntza irekikoak.

A.6. Dentsitate oso txikiko eraikuntzakoak.

b) B. Industrialdeak.

B.1. Komunak.

B.2. Industria berezia.

B.3. Parke teknologikoak.

c) C. Hirugarren sektoreko erabileretarako zonak.

C.0. Orokorrak.

C.1. Merkataritzakoak.

C.1.1. Komunak.

C.1.2. Merkataritza gune handiak.

C.2. Ostalaritza.
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C.3. Bulegoak.

C.4. Enpresa parkeak.

d) D. Gizarte ekipamendu pribatuko zonak.

D.1. Orokorrak.

D.2. Irakaskuntza.

D.3. Kultura.

D.4. Aisia.

D.5. Kirola.

D.6. Osasuna.

D.7. Gizarte Zerbitzuak.

D.8. Zerbitzu publikoak.

D.9. Erlijioa.

e) E. Komunikazioetarako zona publikoak.

E.1. Bideak.

E.1.1. Errepideak.

E.1.2. Kaleak.

E.2. Oinezkoentzat eta/edo bizikletentzat direnak.

E.3 Trenbideak.

f) F. Espazio libreetako zona publikoak.

F.1. Hiri parkeak.

F.2. Hiritik kanpoko espazio libreak: atsedenlekuak.

F.3. Bainuak eta hondartzak.

g) G. Gizarte ekipamenduko zona publikoak.

G.1. Orokorrak.

G.2. Irakaskuntza.

G.3. Kultura.

G.4. Aisia.

G.5. Kirola.

G.6. Osasuna.

G.7. Gizarte Zerbitzuak.

G.8. Zerbitzu publikoak.

G.9. Erlijioa.

G.10. Erakundeak.

h) H. Zerbitzu azpiegituren zona publikoak.

H.1. Ur hornidura.

H.2. Ur saneamendua.
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H.3. Argindar ekoizpena eta hornidura.

H.4. Hondakinen tratamendua.

H.5. Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturak.

H.6. Telekomunikazioen azpiegiturak.

i) I. Ur jabari publikoa.

j) J. Landa eremuak.

J.1. Babes bereziko zonak.

J.1.1. Balio naturala.

J.1.2. Balio historiko eta kulturala.

J.1.3. Ingurumenaren hobekuntza A.

J.1.4. Baso balioa.

J.1.5. Balio estrategiko handiko nekazaritza, abeltzaintza eta landazabalak.

J.1.6. Mendiko larreak A eta harkaitzak.

J.1.7. Azaleko uren babesa.

J.2. Zaindutako zonak.

J.2.1. Interes naturala.

J.2.2. Interes historiko eta kulturala.

J.2.3. Ingurumenaren hobekuntza B.

J.2.4. Baso interesa. Mendi urria.

J.2.5. Nekazaritzako eta abeltzaintzako interesa. Trantsizioko landa paisaia.

J.2.6. Mendiko larreak B.

J.2.7. Desegokiak hiri garapenerako.

J.3. Landaguneak.

6. Zuzkidura zona publiko eta pribatuek (D, G eta, hala badagokio, H) sistema orokorren 
zuzkidura sarea osatzen dute.

7. Lurzoru urbanizaezinean, udalerriko antolamenduari P-1 planoan (“Udal mugartearen 
kategorizazioa eta baldintza gainjarriak”) ageri diren “gainjarritako baldintzak” gehitzen zaizkio:

a) Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten areak.

2) Area higagarriak.

3) Uholde areak.

4) Ustezko arkeologia areak.

Lehen hiru baldintza gainjarriak Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen 6.8.8 puntuan eta 
Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialean zehaztutako kontzeptuari dagozkie; gainerakoak 
1.6.1.3 “Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei ezarritako muga gehigarriak” artiku-
luan daude deskribatuta (artikulu horretan daude araututa, halaber, eremu horietan guztietan 
ezartzeko erabileren mugak).

8. Gainera, lurzoru urbanizaezinean udalerri honetako antolamendua ondorengo baldin-
tzapen gainjarriekin osatzen da:
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1) Igarobide ekologikoen sarea.

2) Paisaia berezi eta bikainak.

3) Batasunaren intereseko habitatak.

4) Natura intereseko eremuak.

5) Erabilera publikoko mendiak.

6) Zirauntza-Arakil ibai-parkea.

Baldintza gainjarri gehigarri horiek 1.6.1.3 “Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan era-
bilerei ezarritako muga gehigarriak” artikuluan daude deskribatuta (artikulu horretan daude 
araututa, halaber, eremu horietan guztietan ezartzeko erabileren mugak).

9. Gauzak horrela, lurzoru urbanizaezineko kalifikazio orokorra osatuko da kalifikazio oroko-
rretik beretik eratorritako zehaztapenekin, baldintza gainjarriekin eta Hiri Antolamendurako Plan 
Orokor honetan zehaztutako baldintza gainjarri gehigarriekin.

Baldintzatzaile horiek hizpide dituzten eremuak berriro doitu edo aldatu ahalko dira, Hiri 
Antolamendurako Plan Orokorra aldatzeko beharrik gabe, dagozkion plan berezien idazketaren 
bitartez.

1.3.2.3. artikulua. Plan Orokor honi dagozkion zonen zerrenda

1. Plan orokor honetan mota hauetako zonak daude:

“A” motakoak: A1, A2, A3, A4, A5, A6

“B” motakoak: B1

“D” motakoak: D1, D9

“E” motakoak: E11, E12, E3

“F” motakoak: F1, F2

“G” motakoak: G1, G2, G3, G5, G6, G8, G9.

“H” motakoak: H1, H2, E3

“I” motakoak: I

“J” motakoak: J11, J13, J14, J15, J16, J17, J23, J24, J25, J26.

* “I” zonak sistema hidrauliko orokor gisa mugatu dira P-1 “Udal-mugartearen kategoriza-
zioa eta baldintza gainjarriak” eta P-3 “Zonakatze orokorra hiri lurzoruan eta lurzoru urbaniza-
garrian” planoetan.

2. Laburtzearren, udalerrian dauden zona guztien zerrenda osoa eta zehatza memorian ageri 
da.

1.3.2.4. artikulua. Hirigintza Plangintza Normalizatzeko Sistema osatzen duten eta plan 
honetan dauden zona moten definizioa

Dauden zona guztiak zerrendatu ditugu, HAPOn egon ala ez.

1. A1 hirigune zaharretako egoitza zonak.

a) Kontzeptua: XX. mendearen aurreko herriguneek osatzen dituzten zonak dira, eta beren 
berezitasun eta interes historiko, kultural eta urbanistikoa dela eta babestu egin nahi dira; 
horrez gain, funtsezkoan jatorrizko lurzati banaketa mantendu nahi da, baita espazioaren eta 
eraikuntzaren morfologia ere, eta balio nabarmena duten eraikuntza eta urbanizazio elementu 
guztiak zaintzea ziurtatu nahi da.
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Ehundura kalearen tradiziozko irudia osatzen duelako bereiz daiteke; izan ere, elkarri 
atxikitako eraikuntzek mugatzen dute.

Eraikuntza berriak ere, tipologiaren funtsezko alderdietan, zonan dauden jatorrizko eraikuntza 
eta eraikinetako elementuei jarraikiz egingo dira.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “a.1 antzinako bizitegi kokagune hiritarrak” azpizonaren 
bereizgarriak eraikin atxikiak dira, eraikin horiek ematen die forma espazio publikoei.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: Etxebizitza.

c.2) Erabilera bateragarriak:

1) Etxebizitzarekin bateragarria den industria.

2) Gizarte ekipamendua.

3) Bulegoak.

4) Txikizkako merkataritza.

5) Jatetxeak eta tabernak.

6) Hotelak eta antzekoak.

7) Landetxeak eta nekazaritza turismoa.

2. A.2 Antzinako kokaguneetako bizitegi eremu landatarrak.

a) Kontzeptua: Hiri kokaguneen antzekoak, baina landa eremuan.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “a.2 antzinako bizitegi kokagune landatarrak” azpizona.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: Etxebizitza.

c.2) Erabilera bateragarriak:

1) Etxebizitzarekin bateragarria den industria.

2) Gizarte ekipamendua.

3) Bulegoak.

4) Txikizkako merkataritza.

5) Jatetxeak eta tabernak.

6) Hotelak eta antzekoak.

7) Landetxeak eta nekazaritza turismoa.

3. A.3 Zabalguneko bizitegi eremuak.

a) Kontzeptua: Etxadika osatuta egoten dira, eta horiek osoki egon ahalko dira eraikuntzak 
okupatuta edo etxadietako patioak edo patio erdi irekiak izan ahalko dituzte barruko aldean.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “a.3 zabalgunea” azpizona.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: familia anitzeko etxebizitza eraikin atxikian.

c.2) Erabilera bateragarriak:

1) Gizarte ekipamenduak.
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2) Bulegoak.

3) Txikizkako merkataritza.

4) Jatetxeak eta tabernak.

5) Hotelak eta antzekoak.

6) Aparkalekuak (erabilera autonomo eta ez osagarri gisa).

4. A.4 Eraikuntza irekiko bizitegi eremuak.

a) Kontzeptua: Bizitegi eraikin bakartu irekiek osatzen dituzten zonak dira eta eraiki gabeko 
espazio batzuk izan ahalko dituzte atxikita.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “a.4 eraikuntza irekia” azpizona.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: familia anitzeko etxebizitza multzo irekiak eta/edo dorreak.

c.2) Erabilera bateragarriak:

1) Gizarte ekipamenduak.

2) Bulegoak.

3) Txikizkako merkataritza.

4) Jatetxeak eta tabernak.

5) Hotelak eta antzekoak.

6) Aparkalekuak (erabilera autonomo gisa).

5. A.5 Dentsitate txikiko eraikuntzako bizitegi eremuak.

a) Kontzeptua: Zona hauetan familia anitzeko etxebizitza multzo ireki txikiak edo familia 
bakarreko etxebizitza atxikiak daude.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “a.5.1 dentsitate txikiko eraikuntza irekia” eta “a.5.2 familia 
bakarreko etxebizitza atxikia” azpizonak.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: familia anitzeko etxebizitza edo familia bakarreko binakako etxebizitza 
multzo ireki txikiak.

c.2) Erabilera bateragarriak: gizarte ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoa; aisiakoa eta 
soziala, salbu dantza aretoak, ausazko jokoak eta antzekoak; kirol instalazioak; ospitaleak ez 
beste osasun zentroak; gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeetakoak), hotelak, jatetxeak, 
bulegoak eta txikizkako merkataritza.

6. A.6 Dentsitate oso txikiko eraikuntzako bizitegi eremuak.

a) Kontzeptua: Zona hauetan etxebizitza bateko edo biko bizitegi eraikin bat dago lurzati 
bakoitzean, eta eraikinaren ondoan eraiki gabeko lursaila dago.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “a.6.1 familia bakarreko eraikin bakartua” eta “a.6.2 bi 
familiako eraikina” azpizonak.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: familia bakarreko eraikin bakartua eta bi familiako eraikina.

c.2) Erabilera bateragarriak: gizarte ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoa; aisiakoa eta 
soziala, salbu dantza aretoak, ausazko jokoak eta antzekoak; kirol instalazioak; ospitaleak ez 
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beste osasun zentroak; gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeetakoak), hotelak, jatetxeak, 
bulegoak eta txikizkako merkataritza.

7. B.1 Industrialde komunak.

a) Kontzeptua: Berezko erabilera industria duten zonak dira, etxadika antolatuta daude eta 
mehelinen arteko eraikuntza moduluek okupatzen dute etxadi bakoitza; edo, bereizitako eta za-
titu ezinezko lurzatiek osatzen dituzte, lurzati bakoitza funtzionalki unitarioa den jarduera bakar 
batek okupatzen du, eta lurzatiok eraikuntzarik gabeko espazioak dituzte erantsita.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “b.1 industrialde komuna” azpizona.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: Industria, erauzketa industriak izan ezik.

c.2) Erabilera bateragarriak:

1) Jatetxeak eta tabernak, eta jantoki kolektiboak.

2) Hotelak.

3) Gizarte ekipamendua.

8. B.2 Industrialde bereziak.

a) Kontzeptua: Esku-hartze esparru bakoitzerako modu berezian definitzen diren erabilera es-
pezifikoetarako industria eremuak dira; halaber, eraikuntza araubide bereizi baten araberakoak 
izango dira eta horien erregulazioak dagokien arau bereziari jarraituko dio.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “b.2 industria berezia” azpizona.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: Industria.

c.2) Erabilera bateragarriak:

1) Jatetxeak eta tabernak, eta jantoki kolektiboak.

2) Hotelak.

3) Gizarte ekipamendua.

8. B.3 Parke teknologikoen zonak.

a) Kontzeptua: Goi teknologia edo I+G-ko enpresetarako diren eta hirugarren sektoreko era-
bilera eta/edo enpresa parkeekin bateragarriak diren industria zonak dira; eraikuntza araubide 
bereizia edukitzen dute, arau berezi baten bidez finkatua.

b) Kalifikazio xehatu mota: “b.1 industrialde komuna” azpizona.

c) Erabilera baimenduak:

c.1) Berezko erabilera: Industria eta hirugarren sektorea.

c.2) Erabilera bateragarriak:

1) Gizarte ekipamendua.

9. C.0 Hirugarren sektore orokorreko zonak

a) Kontzeptua: Area bakoitzerako modu berezian definitzen diren hirugarren sektore oroko-
rreko erabileretarako eremuak dira; halaber, eraikuntza araubide bereizi baten araberakoak 
izango dira eta horien erregulazioak dagokien arau bereziari jarraituko dio.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “c.1 hirugarren sektoreko erabilera orokorrak” azpizona.
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c) Erabilera baimendua: Hirugarren sektoreko edozein modalitate.

10. C.2 Ostalaritzako zonak.

a) Kontzeptua: Ostalaritzako erabilera orokorretarako zonak dira.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “c.2 Ostalaritza” azpizona.

c) Erabilera baimendua: Ostalaritza erabilerako edozein modalitate.

11. D. Gizarte ekipamendu pribatuko zonak.

a) Kontzeptua: Antolamendu xehatuko eremu bakoitzerako modu berezian definituko di-
ren gizarte ekipamendu pribatuetarako erabilerei bideratutako zonak dira; halaber, eraikuntza 
araubide bereizi baten araberakoak izango dira, eta horien arauketa dagokien arau bereziaren 
araberakoa izango da.

“D.1. Orokorrak” zonan, bereizkuntzarik egin gabe, ekipamenduetako edozein erabilera ezar 
daiteke. Gainontzeko zonetan, bakoitza bere izendapenaren eragiten duen erabilerarako da.

b) Kalifikazio xehatu berezia: d.1 azpizona edo erabilera bakoitzari dagozkionak.

c) Erabilera baimenduak: Gizarte ekipamenduko erabilera.

12. E.1.1. Errepideetako zonak.

a) Kontzeptua: Hiri arteko komunikazio eta garraioetarako erabiltzen diren zonak dira; ezin da 
eraiki, sektoreko legeria aplikagarriak autobide, autobia eta errepideetarako baimentzen dituen 
elementu funtzionalak eta erabilera lagungarrietarako eraikuntzak izan ezik.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “e.1.1 autobideak eta errepideak” azpizona.

c) Erabilera baimenduak: Errepide bidezko komunikazioa eta garraioa.

13. E.1.2 Kaleen zonak.

a) Kontzeptua: Hiri barruko komunikazio eta garraioetarako zonak dira; zona hauetan ezin 
da eraiki, ondokoak izan ezik: baimendutako erabileretarako eraikinak, sestra azpian eginak, 
eta hiri bideetako berezko elementu funtzionalak, sestra gainekoak.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “e.1.2 kaleak” azpizona.

c) Erabilera baimenduak: Errepide bidezko komunikazioa eta garraioa.

14. E.2. Oinezkoentzako eta/edo bizikletentzako zonak.

a) Kontzeptua: Oinezkoak eta/edo bizikletak ibiltzeko zonak dira; ezin da eraikuntza lanik egin, 
baldin eta zonako berezko jarduera gauzatzeko ez bada.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “e.2. oinezkoentzako eta/edo bizikletentzako zonak”.

c) Erabilera baimenduak: Oinezkoak eta/edo txirrindulariak.

15. F.1 Hiri parkeen eta plazen zonak.

a) Kontzeptua: Zuhaitz ugariko eta urbanizazio urriko zonak dira; 1.3.1.17. “Espazio libreen 
sistema orokorreko espazioetan onartzen diren instalazioak eta eraikinak” artikuluan ezarritako 
kasuetan izan ezik, ezin da eraiki.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “f.1 hiri parkeak” azpizona.

c) Erabilera baimenduak: Aire zabaleko jolasa eta aisia.

16. F.2 Hiritik kanpoko parkeen zonak: atsedenlekuak.
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a) Kontzeptua: Hiritik kanpoko erabileretarako zonak dira, nagusiki piknikguneak eta naturan 
murgiltzekoak; ezin da eraikuntza lanik egin, baldin eta zonako berezko jarduera gauzatzeko ez 
bada.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “f.2.1 piknikguneak eta/edo naturan murgiltzeko eremuak” 
azpizona.

c) Erabilera baimenduak: Hiritik kanpoko aisia erabilera trinkoa.

17. G. Gizarte ekipamendurako zona publikoak.

a) Gizarte ekipamenduko sistema orokorreko zonak dira, eta kontzeptua, kalifikazio xehatua 
eta erabilera “D. Gizarte ekipamendu pribatuko zonetakoa” da.

18. H. Zerbitzuen azpiegituren zona publikoak.

a) Kontzeptua: Antolamendu xehatuko esparru bakoitzerako modu berezian definitzen di-
ren zerbitzu espezifikoetako azpiegituretarako erabiltzen diren zonak dira; halaber, eraikuntza 
araubide bereizi baten araberakoak izango dira eta horien erregulazioak dagokien arau bereziari 
jarraituko dio.

b) Kalifikazio xehatu bereizgarria: “h” azpizona, zona zehatz bakoitzari dagokiona.

c) Erabilera baimenduak: Zerbitzu azpiegiturak.

19. I. Ur jabari publikoko zonak.

a) Kontzeptua: Ibai, erreka eta urmaeletako ur jabari publikoa zedarritzen duten zonak dira.

20. J. Landa zonak.

Landako eremuak barne hartzen dituzte eta hiru multzotan banatzen dira:

a) J.1 Babes bereziko zonak.

Lurralde plangintzan edo arloko legedian adierazitako babes bereziko helburuak betetzera 
bideratutako zonak dira. Udalez gaindiko babesa dute.

a.1) J.1.1 Babes bereziko zonak: balio naturala.

Multzo horretan sartzen dira hegaztien babes bereziko zonak (HBBZ), Europar Batasunaren 
intereseko lekuak (BIL), RAMSAR hezeguneak eta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan 
aipatzen diren natur intereseko eremuak.

a.2) J.1.2 Babes bereziko zonak: balio historiko-kulturala.

Hauexek dira: ondare kulturalaren babesaren alorrean eskuduna den organoak kalifikatu eta 
inbentarioan sartutako zona arkeologikoak eta eraikuntzak, eraikinak eta elementuak.

a.3) J.1.4 Babes bereziko zonak: baso balioa.

Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialak babesten dituen erabilera publikoko baso eta 
mendiak dira, J.1.1 zonak barne hartzen ez dituenak.

a.4) J.1.7 Babes bereziko zonak: azaleko urak. Euskal Autonomia Erkidegoko (isurialde me-
diterraneoa) ibai eta erreka bazterren antolamendurako Lurraldeko Sektore Planak definitutako 
ibai eta erreka bazterretako lurzatiak jasotzen ditu, ur jabari publikoaren mugapen linearen 
(ibilgua) eta eraikuntzaren erretiroaren gutxieneko distantziaren artean, aipatutako Lurraldeko 
Plan Sektorialaren araudiaren F.1 idatz zatian ezarritako distantziekin bat eginez.

b) J.2 Zaindutako zonak.

Aurreko zonen balioak ez dituzten arren, planteamenduak haiek hiri garapenetik babestea 
egoki deritzon zonak dira.

b.1) J.2.3 Zaindutako zonak: ingurumenaren hobekuntza B.
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J.1 zonen barruan sartuta ez dauden baso, sasi eta lurzoru marjinaletako esparru degra-
datuei aplikatzen zaie, baldin eta beste zona babestu eta/edo zaindu batzuen barruan edo al-
damenean daudelako udaleko plangintzan beharrezkotzat jotzen bada horiek kalitate maila 
hobeetarantz egitea.

b.2) J.2.4 Zaindutako zonak: baso interesa.

J.1 zonetan ez dauden basogune guztiak dira, bai eta, oro har, ehuneko 20tik gorako malda 
dutenak eta udal plangintzan zaindu beharrekotzat jotzen direnak ere.

b.3) J.2.5 Zaindutako zonak: nekazaritzako eta abeltzaintzako interesa.

Nekazaritzarako ahalmen handia dutelako (nahiz eta lurraldeko plan partzialek babesten 
dituztenek baino ahalmen txikiagoa izan) Udalak babestu behar dituen zonak dira.

1.3.2.5. artikulua. Kalifikazio orokorreko zehaztapenen arau lotespena eta tolerantziak

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

1. Zona pribatuetako mugak aldameneko sistema orokorren jabaria eskuratzeko espedien-
teetara egokitzea. Egokitzapen hori nagusituko da plan honetako edozein definizio grafikoren 
gainetik.

2. Zonen mugak ur jabari publikoaren mugapenetara egokitzen direnean urtarrilaren 11ko 
9/2008 Errege Dekretuko 240., 241. eta 242. artikuluekin bat etorriz (horren bitartez Ur Jabari 
Publikoaren Araudia onartu da)

3. Hiri lurzoru eta lurzoru urbanizagarriko mugak garapen plangintzaren bitartez ondoko 
hauetara egokitzen direnean: lurraldearen muga naturaletara, kalifikatutako ondasun higiezi-
netara eta zuhaiztietara; aldez aurretik existitzen diren lursail osoetara edo eremuko bideen 
diseinuaren gaineko hausnarketa xehatura; muga horiek helburua akats materialak zein oinarri 
kartografikoaren akatsak zuzentzeko aldatzen direnean; besterik gabe, eskala jauzia dela eta 
edo topografia zehatzago baten ondorioz, hiri antolamendurako plan orokor honetako definizio 
grafikoa baino hobea lortzen denean. Nolanahi ere, halako aldaketak egiteko honako baldintza 
hauek bete beharko dira:

a) Eragindako zona bakoitzean ezin aldatu izango da hasierako azaleraren ehuneko 10 baino 
gehiago. Aldaketak AXE batean edo gehiagotan eragina badu, muga ehuneko 5era jaitsiko da.

b) Gehikuntza lurzoru urbanizaezinarekin egiten bada, lur horiek ezin dira izan babes be-
reziko landa zona batekoak, mugapenean akatsa gertatu dela zalantzarik gabe frogatu ezean.

c) Aldaketak inolaz ere ezin ditu baldintzatu aldameneko esparruen antolamendua eta hiri 
diseinua, ez eta kalterik egin ere alboko lursailei.

d) Hirigintza eraikigarritasuna, lurzoruaren okupazioa eta etxebizitza dentsitatea gaineratzen 
den azaleraren proportzioan hazi edo gutxituko dira.

e) Nolanahi ere, urbanizazioaren bidez finkatu gabe dagoen hiri lurzoruan eta lurzoru urba-
nizagarrian ezingo dira aldatu parametroak, baldin eta, egikaritze unitatearen gauzatze maila 
dela bide, ez bada eguneratu batez besteko eraikigarritasun haztatua.

Aldaketaren ondorioz irabazizko eremu bateko lur batzuk baztertzen direnean eta eraikiga-
rritasun txikiagoa duen eremu haztatu batera pasatzen direnean, beharrezkoa izango da haien 
jabeek notario aurreko dokumentuan espresuki onartzea.

f) Lehendik dauden lurzatietara egokitu ahalko da soilik zalantzarik gabe frogatzen bada 
plan orokorreko antolamenduaren bidez zonaren lerroak lurzatiaren lerroarekin bat egin nahi 
izan denean.
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4. A.1 “Hirigune zaharrak” eremuetan urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruaren kasu 
zehatzean, aurreko puntuko b), c) eta d) baldintzak errespetatzen badira eta mugaketak honako 
helburu hauek baldin baditu:

a) Lurzati osoa bidezko A.1 zonaren barruan sartzea kasu hauetan:

a.1) Zalantzarik gabe adierazita geratzen denean plan orokor honen antolamenduak zonaren 
muga lurzatikoarekin bat etortzea eskatu duenean. Dena den, hori ez da posible izango sartu 
beharreko lurrak zuzkidura publikoko zona batekoak direnean eta ezinbestekoak direnean sis-
tema orokorren sareko hirigintzako estandarrak betetzeko.

a.2) Hala ere, lurzoru urbanizaezinari eragiten badio, zonari erantsitako zatiak egoitza 
dentsitatearen gehikuntza ez dakarren azalera edukitzea.

b) Bidezko zonan sartzea lurzati baten zati bat, jadanik zonari dagokion zatiarekin batera, 
berezko erabilerari edo erabilera erraztuari dagokion eraikina eraiki ahal izateko.

Zonako berezko edota lehenetsitako erabilerako eraikinari gutxienez exijitzen zaion lurza-
tiaren azalera baino handiagoa bada jadanik kalifikatuta dagoen zatia eta lurzatitik behar den 
gainerako zatia gehitzeko asmoa badago (betiere ez badu gainditzen gutxieneko lurzatiaren 
ehuneko 50), harik aipaturiko erabilerako eraikin gehigarri bat eraiki ahal izateko moduko aza-
lera osatzen den arte.

Dena den, aurreko paragrafoetan aipatutakoa ez da posible izango, sartu beharreko lurza-
tia zona libreen sistema orokorretako zona baten zati bat denean eta ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 78. artikuluan 
ezarritako hirigintzako estandarrak betetze aldera ezinbestekoa denean.

c) Nolanahi ere, 4. puntu honetan azaldutako aukerak aplikatzeko udal zerbitzuen txosten 
tekniko eta juridiko bat beharko da, bai eta udal organo eskudunak onestea ere.

5. Landa zonei dagokienez, proposatutako zonakatzearen aldaketa automatiko bat era-
giten dela kontsideratuko da, eta ez da beharrezkoa izango plangintza orokorreko aldaketa 
izapidetzea, organo eskudunek, horretarako ezarri diren izapideei jarraikiz, babes bereziko 
zona edo espazioak edo horiek definitzeko irizpideak aldatzen dituztenean, betiere hain zehazki 
eginak izanik ez badute behar tresna honek erabiltzen duen kartografiaren egokitzapenaren 
bidez interpretatzea.

1.3. KAPITULUA.3. KALIFIKAZIO XEHATUA

1.3.3.1. artikulua. Kalifikazio xehatua eta azpizonak. Edukia

1. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian kokatutako zonen kalifikazio orokorra hirigintza 
antolamenduak garatu beharko du, kalifikazio xehatuaren bitartez.

2. Kalifikazio xehatuak hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko zona pribatuak banatzen 
ditu, hurrengo artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

3. Plangintzako definizioaren arabera, azpizona hirigintza antolamenduko eskalan existitzen 
den etenik gabeko esparrurik oinarrizkoena da. Erabilera xehatu berberak eta eraikuntza para-
metro berberak dauzkaten lursail edo lurzati homogeneoen multzoa biltzen du.

4. Plan honek xehetasunez antolatutako hiri lurzoruan, azpizonen banaketa P-4 “Zonakatze 
xehatua” planoan azaltzen da.

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

a) Azpizona publikoak.

b) Azpizona pribatuak; haietan erabilera pribatuak ezartzen dira eta, ondorioz, hirigintza 
eraikigarritasuna ere bai.
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6. Kalifikazio xehatuak derrigorrez ezartzen ditu ondorengo zehaztapenak azpizona 
bakoitzerako:

a) Azpizonaren izaera: zona pribatua edo irabazizko erabilera pribatuak dituena, edo zona 
publikoa.

b) Azpizonako edota bertako eraikinetako berezko erabilera edo lehenetsitako erabilera zein 
den, eta baimendutako erabilerak ere bai.

c) Erabilera baimenduen eraikigarritasun fisikoak.

d) Lurralde plangintzako zehaztapenak beteko direla bermatzeko, azpizonetan, lurzatietan 
edo bizitegitarako eraikinetan gehienez eraiki daitezkeen etxebizitzen kopurua.

e) Komunikabideetako toki sistemaren trazadura eta ezaugarriak, eta, hala badagokio, ko-
munikabideetako sistema orokorrarekiko loturarenak, eta ibilgailuentzako eta oinezkoentzako 
bideen sare publiko osoko lerrokadurak, sestrak eta babes guneak, baita, hala behar denean, 
aparkaleku publikoetakoak ere.

f) Hiri zerbitzuetako tokiko sistemaren oinarrizko elementuen ezaugarriak eta trazadura, 
eskema moduan, honako hauek barne direla: ur hornidura, euri eta hondakin uren hustuketa, 
energia elektrikoaren hornidura, herriko argiak eta, kasuan kasu, plangintzak aurrez ikusitako 
beste zerbitzuak.

g) Eraikuntza ordenantzak, grafikoak eta idatziak, azpizona pribatuei buruzkoak eta, hala 
badagokio, azpizona publikoei buruzkoak, ondorengo puntuak dauzkatenak:

1. Eraikuntza motak, oin berriko eraikinak egiteko baimendutakoak.

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

3. Altuera, solairu kopurua, eta oin berriko eraikinen edo lehendik daudenak ordeztu nahiz 
handitzeko eraikinen forma eta kokapena definitzen dituzten beste parametro batzuk.

4. Zaindu beharreko eraikuntzak eta gainerako hiri elementuak seinalatzea eta horietako 
bakoitzean baimendutako eraikuntzako esku-hartzeak aipatzea.

5. Antolamenduz kanpoko eraikinen eta eraikuntzen identifikazioa.

6. Nahi izanez gero, eraikinetako solairuei lurzoruaren erabilerak modu xehatuan esleitzea, 
edo, hala badagokio, baimendutako erabilerak eta azpizona bakoitzerako ezarritako erabileren 
bateragarritasun irizpideak adieraztea.

1.3.3.2. artikulua. Kalifikazio xehatuaren sistematizazioa

Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sistemak (plan orokor hau egiteko erabili den 
metodologiak) kalifikazio xehatua oinarrizko azpizona mota hauen arabera sistematizatzen du:

a) Bizitegietarako azpizonak.

b) Industriarako azpizonak.

c) Hirugarren sektoreko erabileren azpizonak.

d) Gizarte ekipamendu pribatuko azpizonak.

e) Komunikazioetarako azpizona publikoak.

f) Espazio libreen azpizona publikoak.

g) Gizarte ekipamenduko azpizona publikoak.

h) Zerbitzu azpiegituren azpizona publikoak.

i) Ur jabari publikoko azpizonak.
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2. Oinarrizko azpizona mota hauek ondoko zerrendako aldagai edo taldeen arabera garatzen 
dira:

a. Bizitegietarako azpizonak.

a.1. Hirigune zaharrak.

a.2. Landa herrigune zaharrak.

a.3. Zabalgunekoak.

a.4. Eraikuntza irekikoak.

a.5. Gutxi eraikitako zonak.

a.5.1. Eraikuntza irekikoak.

a.5.2. Familia bakarreko eraikin atxikikoak.

a.6. Oso gutxi eraikitako zonak.

a.6.1. Familia bakarreko eraikin bakartuak.

a.6.2. Bi familiako eraikinak.

b. Industriarako azpizonak.

b.1. Komunak.

b.1.1. Intentsitate handiko industria.

b.1.2. Industria isolatua.

b.2. Bereziak.

b.3. Parke teknologikoak.

c. Hirugarren sektoreko erabileren azpizonak.

c.0. Orokorrak edo komunak.

c.1. Merkataritzakoak.

c.1.1. Komunak.

c.1.2. Merkataritza gune handiak.

c.2. Ostalaritza.

c.3. Bulegoak.

c.4. Enpresa parkeak.

d. Gizarte ekipamendu pribatuko azpizonak.

d.1. Orokorra.

d.2. Irakaskuntza.

d.3. Kultura.

d.4. Aisia.

d.5. Kirola.

d.6. Osasuna.

d.7. Gizarte zerbitzuak.

d.8. Zerbitzu publikoak.
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d.9 Erlijioa.

e. Komunikazioetarako azpizona publikoak.

e.1. Bideak.

a.11. Errepideak.

e.12. Kaleak.

e.1.2.1. Galtzadak.

e.1.2.2. Espaloiak.

e.1.2.3. Aparkaleku atxikiak.

e.2. Oinezko eta/edo bizikletentzakoak.

e.21. Oinezkoentzako pasealekuak eta kaleak.

e.22. Oinezkoentzako kaleak, tolerantziadunak.

e.23. Bizikletentzakoak.

e.3 Trenbideak.

f. Espazio libreen azpizona publikoak.

f.1. Hiritarrak.

f.11. Parkeak eta lorategiak.

f.12. Haurrentzako jolas eta olgeta eremuak.

f.13. Oinezkoentzako guneak eta plazak.

f.14. Ezpondak eta ertz espazioak.

f.2. Hiritik kanpokoak.

f.21 Piknikguneak eta/edo naturan murgiltzeko eremuak.

g. Gizarte ekipamenduko azpizona publikoak.

g.1. Orokorra.

g.2. Irakaskuntza.

g.3. Kultura.

g.4. Aisia.

g.5. Kirola.

g.6. Osasuna.

g.7. Gizarte zerbitzuak.

g.8. Zerbitzu publikoak.

g.9 Erlijioa.

g.10. Erakundeak.

h. Zerbitzu azpiegituren azpizona publikoak.

h.1. Ur hornidura.

h.2. Ur saneamendua.

h.3. Argindar ekoizpena eta hornidura.
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h.4. Hondakinen tratamendua.

h.4.1. Hiri hondakinak.

h.4.2. Inerteak eta inertizatuak.

h.4.3. Beste tratamendu batzuk.

h.5. Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturak.

h.6. Telekomunikazioen azpiegiturak.

i. Ur jabari publikoko azpizonak.

3. Azpizona publikoek eta horniduren azpizona pribatuek (c.1., d, g eta, hala badagokio, h) 
tokiko sistemen hornidura sarea barne hartzen du.

4. Azpizona bakoitzak kode edo etiketa zehatza dauka. Horren identifikazioan kalifikazio 
orokorraren sistematika berriz gertatzen da; alde bakarra zera da, eremu motaren berezko 
erabilera orokorraren letra larria letra xehe batekin ordezkatzen dela, eta letra hori azpizona 
motako erabilera berezko erabilera xehatuari dagokio.

1.3.3.3. artikulua. Udalerriko azpizonen zerrenda

1. Plan orokor honetan, aurreko artikuluan aipatutako azpizonen artean, soilik daude honako 
talde hauen barruan sartzen direnak:

“a” multzoa: a.1, a.2, a.3, a.4, a.5.1, a.5.2, a.6.1, a.6.2.

“b” multzoa: b.1.1, b.1.2.

“d” multzoa: d.1, d.6, d.9.

“e” multzoa: e.1.1, e.1.2, e.1.2.1, e.1.2.2, e.1.2.3, e.2.1.

“f” multzoa: f.11, f.12, f.13, f.14.

“g” multzoa: g.1, g.2, g.4, g.6, g.7, g.8, g.9, g.10.

“h” multzoa: h.1, h.2, h.3.

“i” multzoa: i.1.

2. Laburtzearren, udalerrian dauden talde edo azpizona guztien zerrenda osoa eta zehatza 
memorian jaso da.

1.3.3.4. artikulua. Kalifikazio xehatuko zehaztapenetan onartzen diren tolerantziak

1. Ez da izango plangintzaren aldaketa tokiko bide zuzkidura publikoaren, tokiko 
oinezkoentzako bideen hornidura publikoaren eta azpizona pribatuen arteko trukea, irizpide 
hauen arabera egiten denean:

a) Zehaztapenak aldatzea, ibilgailuentzako kaleak oinezkoentzako kale bilakatzeko, 
oinezkoentzako tokiko zuzkidura publikorako diren espazioak ibilgailuei ere zabaltzeko, edo 
zirkulazio mota bietarako araubide mistoak eta kontrolak ezartzeko. Erabileren aldaketa hori 
Udaleko gobernuko organo egokiak erabakiko du.

b) Bideen toki sistemaren eta oinezkoentzako toki sistemaren arteko mugak doitzea eta 
sistema horietako lurren barne diseinua eta erabilera zehaztea.

2. Orobat, ez da plangintzaren aldaketa izango azpizonak lehendik dauden lurzatietara 
egokitzea, zona beraren barruan, inguruabar hauek gertatzen direnean:

a) Zalantzarik gabe frogatzea, plan orokorreko antolamenduaren bidez, zonaren lerroak 
lurzatiaren lerroarekin bat egitea lortu nahi izan dela.
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b) Ez gutxitzea hirigintza legediak eskatutako estandarrak betetzeko beharrezkoa den hor-
nidura publikoen azalera.

Nolanahi ere, aukera hori aplikatzeko udal zerbitzuen txosten tekniko eta juridikoa beharko 
da, eta udal organo eskudunaren onarpena.

1.3.4. KAPITULUA. ANTOLAMENDU XEHATUAREN GARAPENA

1.3.4.1. artikulua. Plangintza garatzeko araubidearen definizioa

1. Aplikatu daitekeen araubidearen formulazioa.

Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian mugatutako AXEetan plangintza garatzeko aplikatu 
beharreko araubideari dagozkion zehaztapenak AXE bakoitzaren arau bereziko atal honetan 
daude zehaztuta: “III.4. Programazio eta egikaritze araubidea. Garapen plangintza egiteko eta 
onartzeko epeak”; atal hori “B. 2. liburua. Antolamendu xehatuko esparruetarako arau bereziak” 
agirian dago jasoa.

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

Plan orokor honetan zehatz-mehatz antolatutako AXEak planak zuzenean egikaritzeko 
esparrutzat hartuko dira. Halakotzat hartuta ere, horientzat denentzat edo batzuentzat formu-
lazio hau egin ahalko da:

a) Xehetasun azterlanak eta urbanizazio obra osagarrien proiektuak, finkatutako hiru lur-
zoruko jarduketa bakarren kasuan.

b) Xehetasun azterlanak, urbanizazio jarduketen programak, lurzatikatzeko proiektuak edo, 
bidezkoa bada, lurren jabetza kentzeko proiektuak eta urbanizazio proiektuak, finkatu gabeko 
hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian.

c) Lurren jabetza kentzeko espedienteak eta hornidura publikoen obra proiektuak, gauzatze 
esparruetan ez dauden sistema orokorren eta tokikoen elementuen kasuan.

Aurrekoa gorabehera, Udalak egoki irizten badio, hiri lurzoruan plan bereziak egin ahalko 
ditu, antolamendu xehatuko esparruen mugei lotu gabe, lehendik dagoen antolamendu xeha-
tua hobetzeko asmoz baina egiturazkoa aldatu gabe. Hala ere, aldaketaren helburua zuzkidura 
publikoak gehitzea bada ez hirigintza eraikigarritasuna ez eraikigarritasun haztatua gehitu gabe, 
ez da egongo zertan aldatu plan orokor hau, nahiz eta egiturazko antolamenduko beste zehaz-
tapen batzuk aldatu.

3. Plan orokor honek xehetasunez antolatutako hiri lurzoruan edo lurzoru urbanizagarri 
sektorizatuan plangintza garatzeko araubidea:

Plan orokor honek xehetasunez antolatzen ez dituen antolamendu xehatuko esparruetan, 
aurreko puntuan ezarritako antolamendu aurreikuspenak gauzatu aurretik, garapen plan egokia, 
plan partziala edo plan berezia egin beharko da, kalifikazio xehatua zehazteko.

4. Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarrian plangintza garatzeko aplikatuko den araubidea:

Lurzoru urbanizagarria garatzeko, aldez aurretik bete beharreko baldintza izango da sekto-
rizazio plan bat izapidetzea, lurzoru urbanizagarri sektorizatuak berezko dituen zehaztapenak 
emateko. Une horretatik aurrera, artikulu honetako 2. edo 3. puntuan ezarritako araubidea 
aplikatuko da, antolamendu xehatua araubide horretan sartu ahala.

5. Plangintza lurzoru urbanizaezinean garatzeko araubidea:

a) Lurzoru urbanizaezinean honela jokatuko da:

a.1) Egiturazko antolamendu esparru bakoitzak bere plan berezia eduki behar du, kasu haue-
tan izan ezik: arloko legeriarekin bat etorriz gauzatzen denean edo hiri antolamendurako plan 
orokor honetan plan berezirik egin beharra eragozten duten zehaztapenak ezartzen direnean.
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a.2) Halaber, beharrezkoa izango da plan berezi bat idaztea ekainaren 30eko 2/2006 Legea-
ren, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 28.5.a) artikuluan aipatzen diren jardueretarako bai-
menak emateko, baldin eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, 
garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 4.3 artikuluan au-
rreikusitako inguruabarrak gertatzen badira.

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

b) Lehen esandakoa alde batera utzita, zuzenean gauzatuko dira plan honetan baimendutako 
eta aipatutako plangintza bereziaren formulazioko aurreikuspenen eragina jasotzen ez duten 
eta baldintzatzen ez dituzten esku-hartzeak eta jarduketak, baita horren esparruan sartutako 
lurretan eragina dutenean ere.

1.3.5. KAPITULUA. ERABILEREN INTENTSITATEA

1.3.5.1. artikulua. Eraikigarritasun fisikoa

1. Kontzeptua: “eraikigarritasun fisikoa” plangintzaren arabera esparru jakin batean eraiki 
daitekeen azalera da. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 35.1 eta 35.2 artikuluetan dago zehaztua. Lege horretako 35.3 artikuluaren ara-
bera, hirigintza eraikigarritasuna irabazizko erabilera eta jarduerei dagokien eraikigarritasun 
fisikoaren partea da.

2. Eraikigarritasun fisikoa bi prozedura hauen baten bitartez arautu daiteke:

a) Ordenantzen bitartez, berariaz eta zenbakiz.

b) Eraikuntzaren forma araututa, hala idatzizko ordenantzaren bidez edo diseinu grafikoaren 
bidez.

3. Eraikigarritasuna esleitzeko bi modu daude:

a) Eraikigarritasun absolutua: plangintzak esparru jakin batean baimentzen duen azalera 
finkoa da. Metro karratu eraikigarritan edo sabaikoetan adierazten da (m2t). Esleipen mota hau 
zuzenean edo zeharka arautu ahal da.

b) Eraikigarritasun koefizientea: plangintzak esparru jakin baterako baimentzen duen azalera 
eraikigarria, esparru horretako metro karratu bakoitzeko. Metro karratu eraikigarritan azalerako 
metro karratutan adierazten da (m2t/m2s).

4. Eraikigarritasun motak.

Eraikigarritasunaren bi modalitate hauek daude, aplikatzen edota neurtzen den esparruaren 
arabera:

a) Eraikigarritasun garbia: lursailean zuzenean aplikatzen da, jabari publikoan sartu beha-
rreko lursailak salbuetsita.

b) Eraikigarritasun orokorra: hirigintzako jarduketa baten jabeek onartu behar dituzten egin-
beharren ondorioz jabari publikora igaro behar diren lurrak dituen esparruan aplikatzen da.

Kasu honetan, eraikigarritasuna eraikigarritasun koefizientea adieraziz gauzatzen denean, 
eraikigarritasun absolutua aipatutako koefizientearen emaitza eta aipatutako eremuko azalera 
osoa biderkatuz lortuko da, azpizonako arautegian edo AXEko araudi berezian beste prozedu-
raren bat zehaztu ezean.

5. Eraikigarritasun fisikoaren banakatzea:

a) Banakapenaren arabera eraikigarritasuna ondoko hauen bitartez finkatu daiteke:

a.1) Esparruaren eraikigarritasun osoa.

a.2) Eraikigarritasun partzialak erabileren edota solairuen arabera (sestratik gora edo ses-
tratik behera).

b) Plangintzan eraikigarritasuna modalitate bi hauetako baten bidez ezar daiteke (edo bien 
bitartez).
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6. Eraikigarritasunak ezartzea.

Plangintzan alde batetik eraikigarritasun gordina ezarriko da (erabilera publikoak eta era-
bilera pribatuak edo irabazizkoak) eta beste batetik hirigintzakoa (erabilera pribatuak soilik). 
Bereizketa hori ezartzen ez bada, ezarritako eraikigarritasun fisikoa hirigintzakoa soilik dela 
ulertu behar da.

1.3.5.2. artikulua. Eraikigarritasuna neurtzeko modua

1. Sestraren gaineko eraikigarritasunaren kalkuluan beheko solairuan, goiko solairuetan 
eta teilatupeko solairuan eraikitako azalera osoa zenbatuko da, eta eraikuntzaren kanpoaldeko 
perimetrotik neurtuko da. Azalera hauek izango dira salbuespena:

a) Beheko solairuaren mailan dauden karrerape estaliak eta eraikuntza azpiko sarguneak, 
betiere erabilera publikokoak badira.

b) Erabilera pribatuko beheko solairuaren mailan eraikuntzaren azpitiko zulaketak eta karre-
rape estaliak, eta irteten edo sartzen diren gorputz irekiak edo hegal irekiak, hirigintzako arau 
hauetako 1.5.1.25. “Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak” artikuluan definituta daudenak, 
zenbatu egingo dira eraikigarritasuna neurtzeko, forjatu azalera eta 0,5 koefiziente murriztailea 
biderkatuko dira.

c) Etxadiko patioak.

d) Sabaiaz eta pergolaz estalitako estalpe edo azalerak, baina beren oinarriaren perimetro 
osoan eta altuera osoan itxituraz libre direnak.

e) Teilatupeko solairuak, eraikinaren zerbitzurako erabiltzen badira.

f) 1,5 metro baino gutxiagoko altuera daukaten gela solairuen eta teilatupeko solairuen 
azalerak, edozein kasutan.

2. Sestraren azpiko solairuetan eraikigarritasuntzat hartzen da soto eta/edo erdisotoko solai-
ruetan eraikitako sabai edo forjatuaren azalera osoa, goiko solairuetako proiekzio horizontalean 
dauden eusteko hormen eta arrapalen azalera barne.

3. Lurzati berean dauden eraikin salbuetsien kasuan, hala nola, pergolak, lanabesentzako 
etxolak, egurtegiak edo antzerakoa edo asimilagarria den beste edozein eraikuntzaren kasuan, 
eraikigarritasuna kalkulatzerako orduan lehenengo solairuan eta, hala badagokio, goiko solai-
ruetan eraikitako azalera osoa aintzat hartuko da. Azalera hori eraikitako kanpoko perimetroa 
kontuan hartuta neurtuko da, nahiz eta alderen batean kanpoko itxitura ez eduki.

1.3.5.3. artikulua. Biztanle edo bizitegi dentsitatea

1. Biztanle dentsitatea da plangintzaren arabera esparru jakin batean eraiki daitezkeen 
etxebizitzen kopurua.

2. Parametro hau ondoko hauen bitartez finkatu daiteke plangintzan:

a) Etxebizitza kopuru finkoa.

b) Esparruko hektareako eraiki daitezkeen etxebizitzen kopurua adierazten duen koefizientea.

c) Lurzatiaren gutxieneko azalera etxebizitzako edota eraikuntza motako.

3. Bizitegitarako zona eta azpizona guztietan izango da nahitaezkoa biztanleria edo etxebizitza 
dentsitatea adieraztea, urbanizazioak finkatutako hiri lurzoru gisa sailkatutako “a.1”, “a.2”, “a.3” 
eta “a.4” zonei dagozkienetan izan ezik.
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LAUGARREN TITULUA. PLANGINTZA GARATZEKO ETA 
EGIKARITZEKO ARAUBIDE JURIDIKOA

1.4.1. KAPITULUA. LURZORUAREN SAILKAPENA

1.4.1.1. artikulua. Lurraldearen zatiketa hirigintzako sailkapenaren arabera

1. Lurzoruari buruzko legerian ezarritako ondorioetarako eta ekainaren 30eko 2/2006 Legea-
ren, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 11., 13. eta 14. artikuluetan jasotako 
irizpideekin bat etorriz, udalerriko lurrak mota hauetan sailkatzen dira: hiri lurzorua, lurzoru ur-
banizagarria (gauzatzen ari dena, sektorizatua eta sektorizatu gabea) eta lurzoru urbanizaezina.

2. Lurzoru mota bakoitzaren mugak P-2 planoan (“Lurzoruaren sailkapena eta antolamendu 
esparruak”) zehaztu dira.

3. Era berean, hiri lurzorua maila hauetan banatzen da: “finkatutako hiri lurzorua” eta 
“finkatu gabeko hiri lurzorua”; modu berean, azken hori bi multzotan sailkatzen da: “haztatu-
tako eraikigarritasunaren hazkuntza dela eta finkatu gabeko hiri lurzorua” eta “hirigintza dela 
eta finkatu gabeko hiri lurzorua”. Bi mailak aipatutako planoan marraztuta daude. Dena den, 
“finkatutako hiri lurzoruak” eta “haztatutako eraikigarritasunaren hazkuntza dela eta finkatu 
gabeko hiri lurzoruak” irudikapen berbera daukate; orube edo lurzati baten behin betiko kate-
gorizazioa eraikuntza lanentzako baimenaren eskaera egin aurretik egingo da.

4. Lurzoru urbanizagarrian bi mota hauek daude:

a) “Gauzatzen ari den lurzoru urbanizagarria” da Arau Subsidiarioek lurzoru urbanizagarri 
gisa sailkatu dutena, garapen plangintza eginda duena eta plan hau idazten hastean gauzatzen 
hasi dena baina oraindik ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Herriko lurzoruari eta 
hirigintzari buruzkoaren, 11. artikuluan eskatzen den urbanizazio maila ez duena.

b) “Lurzoru urbanizagarri sektorizatua” da egiturazko antolamenduaren berezko zehaztapen 
guztiak dituena eta plan orokor honek ezarritako epeetan gauzatu behar dena. Plan orokorraren 
bidez edo garapen plangintzaren bidez antola daiteke modu xehatuan.

c) “Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarria”: lurzoru erreserba baino ez da, egiturazko 
antolamenduaren zehaztapenik ez daukana eta, ondorioz, garatzeko sektorizazio plana beha-
rrezkoa duena.

1.4.2. KAPITULUA. ERAIKIGARRITASUN HAZTATUA EGOKITZEA

1.4.2.1. artikulua. Eraikigarritasun haztatua eta batez besteko eraikigarritasuna

1. Lurralde eremu bateko eraikigarritasun haztatua.

Lurralde eremu baten eraikigarritasun haztatuaren kontzeptua 2/2006 Legearen, lurzoruari 
eta hirigintzari buruzkoaren, 35.4. artikuluan zehazten da; hiri lurzoruari eta lurzoru urbanizaga-
rriari eragiten die soilik, bai eta lortzeko gauzatze eremuei atxiki zaizkien lurzoru urbanizaezineko 
sistema orokorrei ere.

2. Lurralde esparru baten batez besteko eraikigarritasuna.

Lurralde eremu bateko batez besteko eraikigarritasuna zer den ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 35.5 artikuluan zehaztu da.

1.4.3. KAPITULUA. PLANGINTZA EGIKARITZEA

1.4.3.1. artikulua. Xedapen orokorrak

1. Dokumentu honetan jasotzen diren aurreikuspenen gauzatzeak, baita horren garapenean 
formulatzen den tresnan jasotakoak ere, indarrean dagoen hirigintzako legean eta aipatutako 
tresnan xedatutakoa beteko du.
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2. Baldin eta plan orokor honetan ezarritako hirigintzako zehaztapenak gauzatzearen ondo-
rioz legezko biztanleak eraitsi beharreko eraikinetatik kaleratu behar badira, ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, bigarren xedapen gehigarrian eza-
rritakoarekin bat etorriz, eragiketan parte hartzen duten eragileei dagozkien erantzukizunak 
zehaztu beharko dira, kaleratuek beste egoitza bat eskuratzeko duten eskubideari erantzuteko.

1.4.3.2. artikulua. Plangintza gauzatzeko jarduketak: motak eta esparruak. Egikaritze uni-
tateak

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearekin, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta 
hirigintzari buruzkoarekin, bat etorriz, jarduera hauek bereizten dira:

a) Jarduketa bakarrak: Xede bakarra lurzatiak eta orubeak sustatzea dutenak, eta kasu 
batzuetan lurrak urbanizatzea ere bai, eraiki aurretik zein eraikuntza lanak egiten ari direla, ekai-
naren 30eko 2/2006 Legean, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoan, ezarritakoarekin bat etorriz.

Jarduera integratuekin alderatuz, desberdintasuna da ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, 
Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 11.3.a) eta 136. artiku-
luetan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko pre-
miazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/08 Dekretuko 40. artikuluan exijitzen den urbanizazio 
maila lortu duela eta, hornidura jarduerekin alderatuz, desberdintasuna da aldez aurretik zegoen 
haztatutako eraikigarritasuna ez dela handitu.

b) Hornidura jarduketak: Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren 137. artikuluan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lur-
zoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/08 
Dekretuko 41. artikuluan deskribatutakoak dira. Horien helburua hornidura karga altxatzea da, 
aldez aurretik zegoen haztatutako eraikigarritasuna handitu den kasuetan.

Definizioz, finkatu gabe dagoen hiri lurzoruaren gainean hedatzen dira, baina banaka hartu-
tako orubeei eta lurzatiei soilik aplikatzen zaizkie; izan ere, hornidura karga libratzeko beharra 
alde batera utzita, jarduera integratuei eskatzen zaien urbanizazio maila dute.

c) Jarduketa integratuak: Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren 138. artikuluan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lur-
zoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/08 
Dekretuko 42. artikuluan deskribatutakoak dira. Jarduera isolatuen edo hornidura jardueren 
definizioaren barruan sartzen ez diren eta sistema orokorren eta tokiko sistemen sareetako 
zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduerak ez diren jarduerak dira.

Definizioz, hiri lurzoru finkatugabean eta lurzoru urbanizagarri osoan hedatzen dira, eta 
horietako bakoitzak gutxienez egikaritze unitate bat du.

d) Sistema orokorren eta tokikoen sareetako hornidura publikoak egikaritzeko jarduketak: 
Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 139. artikuluaren arabera, honako hauek dira: zuzenean egikaritu daitezkeen eta 
ukitutako lurzorua eta eskubideak desjabetze bidez lortu beharra daukaten jarduerak, lurzoru, 
ondasun eta eskubideok ez egotearren jarduera integratuetan sartuta edo haiei atxikita.

Jarduera horien xedea da jarduera integratuei atxikita edo haietan sartuta ez dauden lurzoru 
mota guztien sistema orokorrak egikaritzea.

Bestalde, horien helburua izango da hiri lurzoruan kokatuta dauden tokiko sistemak 
egikaritzea, betiere, jarduera integratuen barruan sartzea egingarria ez denean edo hornidura 
jarduerei eta jarduera isolatuei eskatu ahal zaien doako lagapen kargaren barruan ez badaude.

2. Deskribatutako jarduerek irudikapen espaziala dute eta beren eremuak honela definitzen 
dira:
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a) Jarduketa isolatuen eremua: jarduketa hauek hizpide duten irabazizko erabilera duten 
orube eta lurzati multzoa da, bai eta finkatutako hiri lurzoruan dauden zuzkidurak ere.

Plan orokor honetan P-6 “Garatzeko baldintzak. Hirigintza kudeaketa eta egikaritzea” pla-
noan daude irudikatuta, grisez, espezifikazio gehiagorik gabe, hornidura jarduketen batera. Bi 
esparru hauen bereizkuntza eta, beraz, jarduketa bakoitza dela eta eragindako orubeen edo 
lurzatien bereizkuntza, banaka egingo da eraikuntza edo, kasuan kasu, partzelazio lanak egiteko 
baimena ematen den unean.

Jarduketa isolatuei dagokienez, eraikuntzako esku-hartze baterako hirigintzako baimena 
ematerako orduan frogatzen bada proposatutako eraikinaren eraikigarritasun haztatua da-
goeneko gauzatuta dagoena baino handiagoa dela, lursailak haztatutako eraikigarritasuna 
gehitzeagatik finkatu gabeko hiri lurzoruaren kategoria lortuko du eta, hortaz, zuzkidura jar-
duketako esparrua izango da.

b) Hornidura jarduketen eremuak: Finkatu gabeko hiri lurzoruaren irabazizko erabilera duten 
orube eta lurzati multzoa da (behar den zuzkidurarekin, 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lur-
zoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko presazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 
Dekretuko 2. artikuluak ezarritakoaren arabera ahal denean), jarduketa integratuen barruan ez 
dagoena.

c) Jarduketa integratuen (JI) eremuak: Jarduketa integratuetan haiei atxikita dauden lursail 
guztiak, publikoak zein pribatuak.

Plan orokor honetan P-6 “Garatzeko baldintzak. Hirigintza kudeaketa eta egikaritzea” planoan 
daude banan-banan mugatuta. Gehienak planoetan mugatutako egikaritze unitateekin bat datoz 
eta EU gisa soilik adierazten dira.

Beste kasu batzuetan, sistema orokorrak atxikita dituzten eta/edo lurzoru eremu finkatugabe 
eta lurzoru urbanizagarriko sektore desberdinetan dauden egikaritze unitate bat baino gehiagoz 
osatuta daude. Hori, jarduera programazio bakar baten arabera koordinatu beharra dagoelako, 
nahiz eta ondoz ondoko faseka egikaritu daitekeen EU bereizien bitartez. Kasu horietan JI gisa 
identifikatzen dira eta, gainera, barne hartzen dituzten EU eta SOak mugapean sartzen dira.

d) Sistema orokorren eta tokikoen sareetako zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketen 
esparruak (ZGJ): jarduera horiek hizpide dituzten lur eremuak barne hartzen dituzte.

3. Egikaritze unitateak jarduketa integratuak banatzen diren eremuak dira, eta horien xedea 
da azalera osoa lagatzeko, berdinbanatzeko eta urbanizatzeko eginkizunak modu bateratuan 
betetzen direla arautzea. Horien irismena, edukia eta mugaketa ekainaren 30eko 2/2006 Le-
gearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 144. eta 146. 
artikuluetan araututa daude.

1.4.3.3. artikulua. Urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruaren edo jarduketa bakartuen 
egikaritze araubidea

1. Lurzoru horretan, orubetzat jotzen diren lurretan zuzenean eraiki ahal izango da eta, bi-
dezkoa bada, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 136. 
artikuluan eta lege hori garatzeko presazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/08 Dekretuko 
40. artikuluan ezarritako lurzatikatze prozedura abian jarri ahal izango da.

2. Orubetzat hartzen ez diren lursailetan, eraiki aurretik, urbanizazio obra osagarrien proiektua 
onartu beharko da. Gainera, finkak normalizatzeko proiektua onartzeko eta lurzatikatzeko baimena 
eta obra baimena emateko, kasuan kasukoa, aldez aurretik edo aldi berean nahitaez eta dohainik 
laga beharko dira jabari eta erabilera publikoko espazio gisa kalifikatuta dauden lurrak.

3. Bi kasuetan, finkak normalizatzeko proiektua eskatzen denean, geratu egingo dira urba-
nizazioaren obra osagarriak eta plangintzak jabari eta erabilera publikoko espazio gisa kalifika-
tutako lursailen nahitaezko eta doako lagapena, proiektua onartu arte.
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1.4.3.4. artikulua. Hornidura jarduketei dagokien finkatu gabeko hiri lurzoruaren egikaritze 
araubidea

1. Eraikitzen hasi aurretik, lur eremu horietan, urbanizazio eta eraikuntza osagarriaren prozesua 
abian jarri baino lehen, zuzkidura karga libratu beharko da dagokion AXEei aplikatu beharreko 
irizpide komunetan, AXEen araudian eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duen hirigintza estandarrei buruzko uztailaren 
3ko 123/2012 Dekretuko 6. artikuluan eta hurrengoetan araututako prozedurari jarraikiz.

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

1.4.3.5. artikulua. Urbanizazioaren bidez finkatu gabe dagoen hiri lurzorua (jarduketa inte-
gratuena) eta lurzoru urbanizagarria egikaritzeko araubidea

1. AXEetan ezarritako hirigintza antolamenduko aurreikuspenak gauzatzeko, jarduera inte-
gratu bakoitzaren urbanizazio jardueraren programa (dagokion hitzarmena sinatuta eta, kasuan 
kasu, jarduera esleituta) eta, hala badagokio, lurzatikatze eta urbanizazio proiektuak idatzi, 
izapidetu eta onartu beharko dira.

2. Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarriaren kasuan, aurrez, dagokion Sektorizazio Plana 
aurkezteko eskatuko da.

1.4.3.6. artikulua. Jarduketa integratuen barruan ez dauden edo horiei atxikita ez dauden 
sistema orokorren eta tokiko sistemen sareen zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketen 
eremuan aplikatu beharreko egikaritze araubidea

Jarduketa horietan desjabetze bidez jardungo da beti eta beren arau berezian ezarritako epea 
errespetatuko da. Epe hori ezingo da izan ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 186. artikuluan xedatutakoa baino luzeagoa.

1.4.4. KAPITULUA. HIRITARTZEA EGIKARITZEA

1.4.4.1. artikulua. Urbanizazio obrak gauzatzeko eskatzen diren proiektu motak, horiek bete 
behar dituzten baldintzak eta obrak hasteko aukera

1. Urbanizazio obrak, kasuan kasu dagokionaren arabera, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, 
Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 194. eta 195. artikuluetan 
zehaztutako proiektuen bidez gauzatuko dira.

2. Alde horretatik, AXE bakoitzean dagokion arau berezian ezarritako baldintzak aplikatuko 
dira (arau berezi horiek hirigintza arau hauetako “B.2. Antolamendu xehatuko esparruetarako 
arau bereziak” agirian daude jasota), edo, garapen plangintza eginez gero, plangintzan eza-
rritakoak.

1.4.4.2. artikulua. Urbanizazio obretan garatzen diren proiektuen ondorioz antolamendua 
egokitzeko aukeren mugak

1. Urbanizazio proiektuek, obren gauzatze materialean zehar, lurzoruaren eta zorupearen 
ezaugarriek eskatzen dituzten egokitzapenak egin ahalko dituzte. Hala ere, egokitzapen horrek 
onibarren antolamendua aldatzen badu, gauzatzen ari den planaren aldaketa onartu beharko 
da aldez aurretik edo aldi berean.

2. Hirigintzako obrak garatzen dituzten proiektuek tokiko sistema eta sistema orokorretako 
elementuen osaketa, lerrokadurak eta sestrak egokitu ahalko dituzte, eta beharrezkoa bada, 
plangintzak sistema horietarako ezartzen dituen azpizona xehatuen gainean eragina izan de-
zakete.

Alde horretatik, berariaz ulertuko da plangintzan zehaztutako zerbitzu azpiegituretako sareen 
trazaduren eta ezaugarrien definizioa adierazgarria dela; beraz, dagozkien obra proiektuen 
bitartez zehaztuko dira behin betiko.
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1.4.4.3. artikulua. Urbanizazio obren gutxieneko baldintza teknikoak

1. Urbanizazio proiektuetan aurreikusitako obren gutxieneko baldintza teknikoak sektoreko 
arautegian eta hirigintza antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzetan zehazten direnak 
izango dira.

2. Azken horietan zehaztapenik ez badago, Udalak kasu bakoitzean definitu ahalko ditu 
aplikatu beharreko baldintzak, udal sustapeneko obretan erabili ohi diren kalitate estandarren 
arabera. Horretarako, obren sustatzaileak proiektua idazten hasi aurretik eskatu beharko ditu 
horri buruzko irizpide egokiak.

1.4.4.4. artikulua. Udalekoak ez diren titularrek urbanizazio proiektuak gauzatzea

1. Behin betiko onartutako urbanizazio proiektu batean aurreikusten diren lanak gauzatzeko 
ez da beharrezkoa izango aldez aurretik eskaera egitea eta Udalaren baimena lortzea. Nolanahi 
ere, sustatzaile edo titularrak Udalari obra horien hasiera eta amaiera jakinarazi beharko dizkio, 
baita obretako etapa guztienak ere, egotekotan.

2. Horretarako, Udalak obren burutzapenaz geroago egingo duen kontrolean hirigintza 
antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzetan ezarritako dokumentu eta prozedurazko 
baldintzak bete beharko dira.

1.4.5. KAPITULUA. ERAIKITZEKO AHALMENA ERABILTZEA

1.4.5.1. artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian eraikitzeko ahalmena erabiltzea

1. Urbanizazioaren eta onura eta zamen banaketaren baldintzak betetzea.

a) Orubetzat jotzen ez diren eta urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruko lurretan, lurzatien 
normalizazio proiektuaren onespena eta lurzatiketa eta obra baimena ematea aldez aurretik 
edo aldi berean beharrezkoak diren urbanizazio obrak gauzatzeko baldintzaren menpe egongo 
dira, eta udalak, horretarako, komenigarritzat jotzen duen moduan eskatu ahalko ditu horren 
bermeak.

b) Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, arautegia onartzen ez den bitartean, egikaritze unitateen barruko lursailetan 
eraikitzeko baimena eskatu ahalko da (orube bihurtu aurretik), betiere honako betekizun hauek 
betetzen badira:

i) Administrazio bidean lurzatikatze proiektua onartzeko egintzak sendotasuna lortzea, bata 
edo bestea plan orokorraren onurak eta kargak banatzeko beharrezkoak izango balira.

ii) Urbanizazio obren gauzatze egoera dela eta, Administrazioak aurreikustea eraikuntza 
bukatzerakoan lurzatiak orube izateko beharrezkoak diren zerbitzu guztiak edukiko dituela.

iii) Baimena eskatzeko idazkian eraikuntza urbanizazio obra bukatuta egon arte ez erabiltzeko 
eta baldintza hori eraikin osoarentzat edo zati batentzat burutzen diren jabetza edo erabilera 
eskubidearen lagapenetan ezartzeko konpromisoa hartzea.

2. Eraikinak ezin izango dira okupatu eraikin horietan eragina duen urbanizazioa guztiz 
amaitu eta uraren eta energia elektrikoaren hornidurak eta estolderia sareak erabiltzeko mo-
duan egon arte.

3. Urbanizazioa eraikinaren aldiberekoa izateko betebeharra ez bada betetzen, baimena 
iraungiko da, kalte ordainak jasotzeko eskubiderik gabe, eraikitakoa erabiltzeko aukerarik gabe 
eta eskuratzen duten hirugarrenek kalteen eta eragozpenen ondorioz ordaina jasotzeko du-
ten eskubidearen kaltetan izan gabe. Gainera, artikulu honetako 1.b) idatz zatian aipatzen den 
fidantza galduko da.

4. Baimena eskatzeko epeak, eraikuntzaren hasiera eta bukaera.

a) Eraikitzeko baimenak plan orokor honetan ezarritako gehieneko epean eskatu beharko 
dira, edo, bestela, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari 
eta hirigintzari buruzkoaren, 189. artikuluan ezarritako epean.
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b) Halaber, hirigintza antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzetan aldez aurretik 
definituta ez baldin badaude, eraikitzeko baimena emateko egintzan, proiektatutako eraikuntza 
obrak hasteko epea, gehieneko etenaldia eta bukatzeko epea ezarriko dira.

Epe horiek ezarriko dira, era berean, eraikitzeaz batera urbanizazio obrak egin behar direnean 
eraikuntzaren osagarri gisa.

1.4.5.2. artikulua. Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko eta baimendutako jarduerak ezartzeko 
ahalmena erabiltzea

1. Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko eta jarduerak ezartzeko ahalmena gauzatzeko orduan, 
kontuan hartuko dira honako arau hauek; ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autono-
mia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 28. artikulua; 2/2006 Legea, ekainaren 
30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 
3ko 105/08 Dekretuko 4. artikulua; eta, kasuan kasu, aplikatzekoa den sektoreko araudia.

2. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 28.5.a) artikuluan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuko 4.2. eta 4.3. 
artikuluetan ezartzen den hirigintzako baimenak ez du esan nahi, kasuan kasu, sektoreko arau-
tegi desberdinaren arabera, exijitzen diren baimen edo onespenak ez direnik eskuratu behar.

3. Plan orokor honek plan berezi bat egitea derrigorrezkoa dela ezartzen den eremuetan, 
plan hori egiten ez den bitartean, dauden landa erabilerei lotutako eraikuntzak soilik baimen-
duko dira.

4. Plan orokor honetan eraikitzeko baldintza gisa lurreko azalera jakin baten lotura exijitzen 
den kasu guztietan, obra baimena emateko beharrezkoa izango da lotura hori egiaztatu eta 
bermatzen duen erregistroko ziurtagiria aurkeztea.

1.4.6. KAPITULUA. LEHENDIK DAUDEN ERAIKIN ETA ERABILEREN ARAUBIDEA

1.4.6.1. artikulua. Lehendik badiren eraikinen araubidea ezartzen duten irizpide orokorrak

1. Plan orokor honetan araututako eraikuntzari buruzko araubideak kontuan hartzen du 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 101. artikuluan ezarritakoa.

2. Kapitulu honetan, modu orokorrean ezartzen da hiri lurzoruan, lurzoru urbanizagarrian eta 
lurzoru urbanizaezinean katalogatu gabe dauden eta plangintzarekin bat ez datozen eraikinen 
araubidea. Nolanahi ere, hori ez da eragozpen izango AXEen arau berezietan egoera bereziak 
arautzeko.

3. Bestalde, historia eta arkitektura ondarea eta, ondorioz, eraikin eta gainerako elementu 
katalogatuak babesteko eta zaintzeko araubidea hirigintza arau hauetako “B.3. Historia, arkite-
ktura eta arkeologia ondarea eta naturguneak babesteko arauak” agirian dago jasoa.

1.4.6.2. artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian antolamenduz kanpo dauden 
eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 101. artikuluan adierazitakoaren arabera, antolamendutik kanpokotzat hartuko dira 
eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, baldin eta plangintzan epe jakin batean kenduko direla 
aurreikusi bada, sistema orokorren eta tokikoen jarduera isolatu, integratu edo exekuzioko 
baten eremuaren barruan sartuta geratu direlako.

Antolamendutik kanpo dauden elementuak P-5 “Eraikinen ezaugarriak” planoan identifika-
tuta daude.

2. Eraikinak, eraikuntzak edo instalazioak antolamendutik kanpokotzat kalifikatzeak ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 
101. artikuluko 5. eta 6. puntuetan baimendutakoa baino eraikuntza esku-hartze gehiago egiteko 
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baimena ukatzea eragingo du, ondoko bi puntuetan adierazitako salbuespenekin. Bizigarrita-
suna, osasungarritasuna eta segurtasuna zaintzea baimenduta dago. Eraikinak modernizatzea, 
finkatzea, bolumena handitzea eta hobetzea debekatuta dago.

3. Eraikin, eraikuntza edo instalazio batean zati bat edo eraikuntza gorputz bat bide tekniko 
normalen bidez antolamendutik kanpoko kalifikazioa duen zatitik bereiz badaiteke, antola-
menduz kanpoko araubidetik salbuetsita geratuko da, eta dagokionari lotuta, proposatutako 
antolamenduarekin bat etorriz.

4. Proiektu bidean dagoen sistema orokor bateko zonan egoteagatik antolamendutik 
kanpoko kalifikazioa daukaten eraikinek, eraikuntzek edo instalazioek antolamendutik kanpoko 
kalifikazioa galduko dute proiektua gauzatzen denean ez badaude jabari publikoa eraikitzeko 
desjabetu diren lurren barruan, eta, kasuan kasu, dagokien egoerara igaroko dira, proposatu-
tako antolamenduarekin bat etorriz.

1.4.6.3. artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian plangintzarekin bat ez datozen 
eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 101.3.b) artikuluarekin bat etorriz, plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikuntza 
eta instalazio gisa definitzen dira, antolamendutik kanpokoak alde batera utzita, eragiten dien 
antolamenduaren zehaztapenak betetzen ez dituztenak.

2. Bi maila daude:

a) A maila: antolamendu xehatuak zehaztutako fatxadaren gehieneko edo nahitaezko le-
rroetatik irteten direnak edo sestraren gainean gehienez onartzen den bi solairuko kopurua 
gainditzen dutenak.

b) B maila: antolamendu xehatuaren zehaztapenen bat betetzen ez badute ere antolamen-
dutik kanpokotzat hartzen ez direnak eta A mailako antolamenduarekin bat ez datozenak.

AXEen arau bereziek aurreko definizioetan zehaztu baino bateraezintasun maila txikiagoa 
ezar dezakete testuan edo planoetan. Ezer aipatzen ez den eraikinetan aipaturiko definizioetan 
ezarritakoa beteko da.

3. Plangintzarekin bat ez datozen A mailako eraikin, eraikuntza eta instalazioetan 
zaharberritze, kontserbazio eta apainketa, finkapen eta birgaitze esku-hartzeak gauzatzea 
baimentzen da, betiere eraikuntza lan horien gastuek eraikina berriz jartzeko gastuaren erdia 
gainditzen ez baldin badute.

Halaber, horietako zati bat edo eraikuntza gorputz bat bide tekniko normalen bidez anto-
lamendutik kanpoko kalifikazioa duen zatitik bereiz badaiteke eta gehieneko lerrokaduratik 
irteten bada, araubide honetatik salbuetsita geratuko da, eta dagokionari lotuta, proposatutako 
antolamenduarekin bat etorriz.

4. AXE bakoitzeko arau berezian ezarriko dira plangintzarekin bat ez datozen B mailako 
eraikin, eraikuntza eta instalazioei aplikatu beharreko baldintzak.

Bestela, eraikuntzako esku-hartze oro egin daitekeela ulertuko da, berreraikuntza izan ezik, 
eta kasu horretan, antolamendu xehatu berrira egokitu beharko dira. Gainera, handitzeko obrak 
ere baimendu ahalko dira kalifikazio xehatuak lurzatiari esleitutako eraikigarritasuna amaitu 
arte, betiere eskatzen diren gainerako zehaztapenak betetzen badira eta ez badira okertzen 
kalifikazio xehatuarekin ez egokitzeko baldintzak.

1.4.6.4. artikulua. Plangintzarekin bat datozen eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak

Plangintzarekin bat datozen eraikin, eraikuntza eta instalazioetan, eraikuntza jarduerak 
hirigintza antolamenduak ezartzen duenari egokituko zaizkio.
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1.4.6.5. artikulua. Antolamendu xehatua egiteko duten eremu eta sektoreetan lehendik 
badiren eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak

1. AXE, gune edo sektore bat garatzeko plan orokor honek exijitutako plangintza onartzen 
ez den bitartean, lehendik dauden eraikin, eraikuntza eta instalazioetan soil-soilik ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 
101. artikuluko 5. eta 6. puntuetan adierazitako obrak egin ahalko dira.

2. Plangintza xehatua onartu ondoren, dagokien araubidearen pean geratuko dira, propo-
satutako antolamendu xehatura egokitzen diren kontuan hartuta.

1.4.6.6. artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian lehendik dauden erabilerak

1. Plan orokor honek debekatzen dituen erabilerak edo ingurumenaren babesaren, segurta-
sunaren eta osasungarritasunaren arloan indarrean dauden xedapenekin bateragarriak ez diren 
eta neurri zuzentzaileekin zuzendu ezin daitezkeen gabeziak dituzten erabilerak antolamendutik 
kanpoko erabileratzat joko dira.

Lurzoru horietan dauden eraikin, eraikuntza eta instalazioetan, artikulu honetako 2. puntuan 
ezarritakoa bete beharko da: 1.4.6.2. “Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian antolamenduz 
kanpo dauden eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak”. Horrek ez du esan nahi ingurumen, se-
gurtasun eta osasungarritasun arloetan eragina gutxitzen duten obrak egin ezin direnik.

2. Antolamendutik kanpoko kalifikazioa duten eraikin, eraikuntza eta instalazioetan koka-
tutako gainerako erabileretan jarduera garatzen jarraitu ahalko da, harik eta desagertu edo 
eten arte. Nolanahi ere, hori ez da eragozpen izango jarduera sailkapenaren arloan indarrean 
dagoen araudia aplikatzeko. Galarazita dago erabilera aldatzea, salbu eta erabilera berria ka-
lifikazio xehatuan onartutakoen artean badago, bateragarritasun baldintzak betetzen baditu 
eta erabilera kentzeak edo lekuz aldatzeak aldatutako erabilerak baino kalte ordain txikiagoa 
dakartela frogatzen bada. Modu berean, jarduerarik gabeko lokaletan ez da erabilera berrien 
ezarpena baimenduko.

3. Plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikuntza eta instalazioetan haizu da egon dauden 
erabilerak mantentzea, harik eta jarduera eten arte; hori guztia jardueren alorrean indarrean 
dagoen araudia aplikatzea gorabehera da. Halaber, zilegi da erabilera aldaketak egitea eta 
lokal hutsetan erabilera berriak jartzea, baldin eta kalifikazio xehatuan onetsita badaude eta 
erabileren bateragarritasunari buruzko baldintzak betetzen badituzte

4. AXEetan lehendik dauden eta antolamendu xehatua egin gabe daukaten eraikin, 
eraikuntza eta instalazioetan, artikulu honetako 2. puntuan ezarritakoa bete beharko da.

5. Hirigintza antolamenduarekin bat datozen eraikin, eraikuntza eta instalazioetan, edozein 
erabilera aldaketa baimenduko da, betiere erabilera berria baimenduta badago eta plan orokor 
honetan ezarritako bateragarritasun baldintzak betetzen baditu.

6. Jardueraren etena, artikulu honen ondoreetarako, jarduerak hamabi hilabete baino gehia-
goan jarduera ekonomikoen gaineko zergan (JEZ) baja duenean izango da. Jarduera etentzat 
joko da enpresen titulartasuna eskualdatzen denean.

1.4.6.7. artikulua. Antolamendutik kanpo dauden eta plangintzarekin bat ez datozen lurzoru 
urbanizaezineko eraikinak, eraikuntzak, instalazioak eta erabilerak

1. Lurzoru urbanizaezinean, antolamendutik kanpoko eraikin, eraikuntza edo instalazio gisa 
kalifikatzen dira:

a) Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 101.3.a) artikuluan adierazitako inguruabarretan dauden eraikinak.

b) Kalifikazio orokorrak baimentzen ez dituen erabilerak dituztenak eta J.1. eremuan, “Babes 
berezikoa”, kokatuta daudenak.
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c) Kalifikazio orokorrak baimentzen ez dituen erabilerak dituztenak, J.2. eremuan, “Babes-
tutakoak”, kokatuta daudenak eta “erabilera onartua” kontsiderazioa ez dutenak.

Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 101. artikuluko 5. eta 6. puntuetan aurreikusitako obrak egin ahalko dira horietan.

3. Lurzoru urbanizaezinean hauexek dira plangintzatik kanpokotzat jotzen diren eraikinak, 
eraikuntzak edo instalazioak: J.2 “Babestuak” eremuetan kokatuta daudenak; kalifikazio oroko-
rraren arabera, baimenduta ez dauden erabilerak dituztenak eta ondoren aipatuko diren “da-
goeneko zeuden erabilera onartuak” taldearen barruan daudenak.

a) Udaleko baimena duten nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpen prozesuei lotuta ez 
dagoen etxebizitza. Aldez aurretik zuen eraikigarritasunaren ehuneko 25 handitu ahalko da ge-
hienez. Ezingo dira egin plan orokor hau behin betiko onartzen denean dauden baino etxebizitza 
gehiago.

b) Udaleko baimena daukan ostalaritza, uztailaren 29ko 191/1997 Dekretuan arautzen di-
ren jardueretan eragin berezia daukana. Dekretu horren bitartez, turismorako apartamentuak, 
oporretarako etxebizitza turistikoak, norbanakoen etxebizitzetako logeletan ostatu ematea eta 
landetxeak arautzen dira.

c) Udaleko baimena daukan komunitatearen ekipamendua, honako salbuespen hauekin: 
Dantza aretoak, diskotekak eta antzeko jardueretakoak; jolas eta zori jokoak, eta eragin nega-
tiboa dutelako eta nekazaritzako eta naturako ingurumenean eragiten dutelako udalbatzak 
bateraezintzat jotzen dituen gainontzeko guztiak. Aldez aurretik zuen eraikigarritasunaren ehu-
neko 50 handitu ahalko da gehienez.

4. Udalaren lizentzia duten gainerako eraikinetatik, aurreko puntuen arabera antolamendutik 
kanpo ez daudenak eta plangintzarekin bat ez datozenak honelakotzat hartuko dira: lehendik 
dauden eraikinak, antolamenduak finkatuak.

Multzo horren barruan sartzen da baserrien kasu berezia. Horiek berreraiki ahal izango dira, 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 30. artikuluan adierazitako baldintzetan.

5. Antolamendutik kanpoko gisa kalifikatuta dauden eraikuntzetan aurrera eramaten diren 
jarduerak egiten jarraitu ahalko da, jarduera eteten den arte. Eraikin horietan ezingo da enpresen 
eta/edo eraikuntzaren titulartasuna eskualdatu. Hori gertatuz gero, jarduera eten dela pentsatuko 
da, bai eta jarduerari jarduera ekonomikoen zergan (JEZ) baja ematen diotenean ere.

6. Plangintzarekin bat ez datozen eraikinetan eta antolamenduak finkatu dituen eta aldez 
aurretik zeuden eraikinetan haizu da egon dauden eraikinak erabiltzea, harik eta jarduera ete-
ten den arte; hori guztia sailkatutako jardueren alorrean indarrean dagoen araudia aplikatzea 
gorabehera da. Halaber, zilegi da edozein erabilera ezartzea, baldin eta kalifikazio orokorrean 
onetsita badaude eta ondore horretarako ezarri diren erabileren bateragarritasunari buruzko 
baldintzak betetzen badituzte. Artikulu honen ondoreetarako, eraikin horietan jarduera ez da 
etentzat joko enpresen edota eraikinen titulartasuna eskualdatu bada.

7. Halaber, jarduera eten dela joko da, artikulu honen ondoreetarako, jarduerari jarduera 
ekonomikoen zergan (JEZ) baja ematen zaionean.

1.4.6.8. artikulua. Kontserbatzeko betebeharraren edukia

1. Eraikin, eraikuntza, urbanizazio, instalazio, lursail, hiri altzarien elementu eta publizitateko 
euskarrien jabeek segurtasun, osasungarritasun eta apainketa egoera onean mantendu beharko 
dituzte, hirigintzako legerian ezartzen denaren arabera.

Ondoko hauek sartzen dira artatu beharraren barruan:

a) Zaintza lanak, zeinen helburua den ondasunen segurtasun, osasungarritasun eta ego-
kitasun publikoko baldintzak ez narriatzea, bertako zerbitzuek zein instalazioek behar bezala 
funtzionatzea eta, beharrezkoa denean, aldatu beharreko elementuak eta osagaiak aldatzea.
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b) Eraikin eta instalazioen segurtasuna, osasungarritasuna eta apainketa lehengoratzeko 
obrak, horretarako egonkortasuna ukitzen duten edota erabilerarako oinarrizko baldintzak 
mantentzeko balio duten elementu kaltetuak konponduz edo sendotuz; hori, betiere, obren kos-
tua eraikina berritzeko lanen balioaren ehuneko 50 baino handiagoa ez bada, lursailaren balioa 
salbuetsita. Onura publikoko edo gizarte intereseko arrazoiak direla eta higiezina kontserbatzea 
komeni bada, Udalak konponketaren kostuaren gaindikin hori ordain dezake.

2. Jabetzari lotuta dagoen ondasuna artatu edota konpondu beharrak ez ditu bazter uzten 
errentamenduei buruzko legerian ezarrita dauden errentatzaileen betebeharrak eta eskubideak.

3. Urbanizazioen kasuan, zaintzeko betebeharra ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 197. artikuluan ezarritakoak 
eraenduko du.

1.4.6.9. artikulua. Segurtasunerako, osasungarritasunerako eta apaintasun publikorako 
gutxieneko baldintzak

1. Artatu beharra betetzeko eta, horrelakorik ezean, burutzapen aginduak ematea bidezko-
tzeko, segurtasun, osasungarritasun eta herri apainketako gutxieneko baldintza hauek bete 
behar dira:

a) Orubeak:

a.1) 1.5.1.30 “Hesiak” artikuluko 2. puntuan azaltzen den bezala hesiz inguratuta egon be-
harko dute.

a.2) Istripuren bat eragin dezaketen putzuak eta koskak babestu edo seinaleztatu beharko 
dira.

a.3) Garbi mantenduko dira eta, horien gainean, banaketa eta hornidura sareen zortasunak 
eta aplikagarriak izan daitezkeen gainerakoak beteko dira.

b) Urbanizazioak:

b.1) Lurzati bakoitzaren jabeak du zerbitzu sareetako harguneak mantentzeko erantzukizun 
osoa, behar bezala funtziona dezaten.

b.2) Urbanizazio partikularretan, jabe bakoitzari dagokio galtzadak, espaloiak, banaketa eta 
zerbitzu sareak, argiak eta bertako beste elementu guztiak kontserbatzea.

c) Eraikinak:

c.1) Itxiturak eta estalkiak urarekiko iragazgaitz mantenduko dira, eta erorketen aurkako 
babes elementuak ere egoera onean edukiko dira.

c.2) Egituraren elementuak beren eusteko helburua bete dezaten bermatzeko moduan zain-
duko dira; horretarako, korrosiotik eta agente erasotzaileetatik babestuko dira, baita zimendue-
tan kalterik sor dezaketen iragazpenetatik ere.

c.3) Zerbitzu sareak eta osasun instalazioak egoera onean eta mantendu behar dira, airezta-
pen eta argiztapen egokiekin, ezarri zaizkien erabilera eta erabilera araubidea aplika daitezkeela 
bermatzeko.

c.4) Bai eraikinean bai inguruko espazio libreetan, jendearentzat arriskurik ez egoteko behar 
besteko garbitasuna egongo da.

c.5) Kea eta partikulak kanporatzeko gutxitze eta kontrol elementuen funtzionamendua ongi 
dagoela ziurtatu behar da.

c.6) Eraikuntzen fatxada behar den moduan zaindu behar da, estaldurako materialak garbi-
tuz, margotuz, konponduz edo aldatuz.

2. Aipatutako ezaugarriak karteletan eta instalazioetan ere aplikatuko dira, betiere, duten 
izaera kontuan hartuta.

3. Artikulu honetako edukia osatu eta, hala badagokio, aldatu ahalko da, hirigintza antola-
menduaren osagarri den udal ordenantza baten bitartez.
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1.4.6.10. artikulua. Behin-behineko obra eta erabileren araubidea

1. Salbuespen gisa, Udalak behin-behineko erabilerak baimendu ahalko ditu hiri lurzoru 
finkatugabean, lurzoru urbanizagarrian eta hornidura publikoko elementuetarako era guztietako 
lurzoruetan, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta 
hirigintzari buruzkoaren, 36. artikuluan ezarritako moduan.

2. Aipatutako artikuluan ezarritako betekizunez gain, aurreko erabilerak baimentzeko, honako 
baldintza hauek bete beharko dira:

a) Eskatzaileak baimena formalki eskatu izatea, behin-behineko baimen gisa.

b) Erabileraren edota obraren izaera eta helburua behin-behinekoa izatea. Erabilerari dago-
kionez, frogatu beharko da aldi baterako eta behin-behineko erabilera dela, eta berez, xedea 
dela eta, ez duela irauteko asmorik, eta berariaz adierazi beharko da erabilerak luzeen jota 
noiz arte iraungo duen jardunean. Proposatutako lurretan erabilera kokatzeko beharra frogatu 
egin beharko da, horrela aholkatzen duten udalerriko hirigintza inguruabarren arabera, eta ez 
baimenik ez duen egintza bat legeztatzearen ikuspegitik.

c) Obrek beren eraikuntza ezaugarrietan behin-behinekotasun baldintza zehatzak bete be-
harko dituzte. Ondorio horietarako, ez dira halakotzat hartuko eraikuntza klasikoko obrak, hor-
migoi armatuzko zein fabrikazko egiturak eta fabrikazko gainalde eta itxiturak dituztenak. Horien 
ordez, honako ezaugarri hauek eskatuko dira: metalezko egitura, panel desmuntagarriz osatu-
tako itxiturak, eta gainalde arinak, plakaz zein egitura puzgarriz eginak, edo lonazko gainaldeak.

d) Erabilera edo obrek ez dute inoiz ere eragotziko plangintza betearaztea eta ez diote kalterik 
egingo paisaiak behar duen babesari, ez eta komunikazio bideek eta ur jabari publikoak behar 
duten babesari ere. Orobat, ez dira onartuko 2 metrotik gorako lur erauzketak eragiten dituzten 
obrak, ez eta aipatutako neurri hori gainditzen duten hormak eraikitzea eragiten duten obrak ere.

3. Aurreko puntuetan araupetu den baimena behin-behinean emango da, aldirik luzeen gisa 
ezarriko den epe jakin baterako, berariaz luzatzen ez bada, behintzat, eta luzapen hori ere mu-
gatua izango da. Erabilerak eta obrak eten edo eraitsi beharko dira, eta kalte ordainak jasotzeko 
eskubiderik gabe, gainera, administrazio emaileak baimena bertan behera uztea erabakitzen 
duenean, baita ezarritako epea bete ez bada ere.

4. Ezinezkoa da obrarik edo erabilerarik hastea aurrez, Jabetza Erregistroan erasota egongo 
den herri agiriaren bidez, baimenaren egilespena, horren izaera, baimenaren zehaztapenagatiko 
kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik eza, uzketa eta erabileren edo/eta obren etete eta erais-
teagatiko kalte-ordainik eza eraso ez bada. Agiri publikoa formalizatzeko eta behin-behineko 
baimen gisa erregistroan sartzeko gastuak baimendunaren kontura izango dira.

BOSGARREN TITULUA. AZPIZONA ERAIKIGARRIEN ERAIKUNTZA 
ETA ERABILERAREN ORDENANTZA ARAUTZAILEAK

1.5.1. KAPITULUA. ORDENANTZAK APLIKATZEKO OINARRIZKO DEFINIZIOAK

1. atala. Hirigintzako definizio eta parametroak

1.5.1.1. artikulua. Finka eta lurzatia

1. Finka bat jabe bati edo hainbati (jabetza indibisoan) esklusiboki eta modu baztertzailean 
egotzi zaien lurzati edo eraikuntza unitatea da. Hura sestran kokatu daiteke, altueran edo lur-
zorupean. Hipotekei buruzko legediari jarraikiz Jabetzaren Erregistroan folioa ireki ahal due-
nean, erregistroko finkatzat hartzen da.

2. Lurzatia lurzoru unitatea da, bai sestran, bai altueran edo lurzorupean, betiere, eraikiga-
rritasuna eta erabilera esleiturik baditu edo hirigintzako erabilera independentea badu.

3. Finka eta lurzatien eraketa, eta haien arteko erlazioa, lurzoruari buruzko legearen testu 
bategina onesten duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuko 17. artikuluan 
araututa daude.
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1.5.1.2. artikulua. Eraikina edo eraikuntza

1. Plan Orokor hau aplikatzeko, eraikinak izango dira lurzorutik azaleratu edo lurzorupean 
dauden eraikuntza guztiak, baldin eta fabrikatuak badira, edota edozein material erabiliz egin-
dakoak izanez gero. Manufakturatutako objektu guztiak ere eraikintzat hartuko dira, iraunko-
rrak, mugiezinak edo lurzoruari finkatuak izan edo ez, baldin eta familiaren bizitzan erabiltzeko 
ezaugarri egokiak badituzte (etxebizitza) edo, orokorrean, edozein jarduera garatzeko erabili 
ahal badira.

2. Eraikin bakoitzaren sailkapena honako baldintza hauen arabera egiten da: banan-banan 
bereizteko moduko eraikuntzako unitate funtzionala izatea arkitekturaren aldetik, beste edozein 
eraikinetako aparteko elementu arkitektonikoek mugatuta egotea eta lokaletarako sarrera pro-
pioa eta zuzena izatea eskailera edo eskaileren bidez, baita banaketako elementu propioak ere.

3. Elkarri lotutako eraikin multzoa dagoenean, eta eraikinok aurreko bi zenbakietan adie-
razitako baldintzak betetzen dituztenean, zenbat eraikin dagoen jakiteko, sarrera edo atari in-
dependenteak adina eraikin dagoela ulertu behar da. Elkarren artean komunikaturiko atariek 
(eraikinaren barrualdetik edota galerien bidez) eraikin bakarra osatuko dute.

4. Aparkalekurako diren sotoko solairuen bidez bakarrik komunikaturik egonez gero, artikulu 
honetako 2. puntuan adierazten diren baldintza biak betetzen dituzten eraikinak adina eraikin 
eratuko dira beheko solairutik hasi eta goiko solairuetaraino.

1.5.1.3. artikulua. Eraikin bakartua

1. Arautegi honen ondoreetarako, eraikin bakartua alboan beste eraikuntzarik ez duena 
izango da; ez du albokorik izango, beraz, ez sotoan eta ez goiko solairuetan, eta eskailera, 
korridore, galeria eta abar bezalako sarbide erkiderik ere ez du izango beste edozein eraikini 
dagokionez.

2. Eraikin bi atxikitzen badira, euren perimetroaren puntu batean (edozein solairutan) 
bakarrik izanda ere, horiek elkarren alboko eraikintzat hartuko dira hirigintza ondoreetarako, 
nahiz eta egitura, sarbide eta arkitekturaren gainerako elementuak guztiz independenteak izan.

2. atala. Lurzatiaren parametroak eta baldintzak

1.5.1.4. artikulua. Mugak

1. Mugak lurzatia mugatzen duten perimetro lerroak dira.

2. Lurzatiaren eta horrek aurrean duen bide edo toki ireki publikoaren arteko muga egiten 
duena da aurreko muga; eta gainontzekoak alboetako mugak dira. Azken horiei dagokienez, 
atzeko muga aurrekoaren kontrako tokian dagoena da.

3. Lurzatiak bide edo espazio libre publiko bat baino gehiago ukitzen dituen mugak baditu, 
guztiak aurreko mugatzat joko dira.

1.5.1.5. artikulua. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak

1. “Mugaren gehienezko neurria” eta “mugaren gutxienezko neurria” plan orokor honek 
edo lurzatiko muga baterako edo bat baino gehiagorako egindako planek ezarritakoak dira.

2. Ezarritako parametroak betetzen ez dituzten loteak sortzen dituzten lurzatiak ezingo dira 
banandu edo gehitu.

1.5.1.6. artikulua. Gutxienezko eta gehienezko lurzati eraikigarria

1. Plan orokor honek edo berau garatzen duten planek lurzoru mota guztietarako ezarritako 
azalera da gutxieneko lurzati eraikigarria. Beraz, lehendik dauden lurzati txikiagoetan ezingo 
da ezer eraiki.
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2. Plan orokor honek edo berau garatzen duten planek lurzoru mota guztietarako ezarritako 
azalera da gehieneko lurzati eraikigarria. Beraz, lehendik dauden lurzati handiagoetan ezingo 
da ezer eraiki eta derrigorrezkoa izango da bananketa edo lurzatikatzea.

1.5.1.7. artikulua. Lurzatiaren gehienezko eta gutxienezko azalera, lurzatikatze lanetarako

1. Lurzatikatzeetarako gutxienezko eta gehienezko lurzatia (edo besterik gabe, gehienezko 
lurzatia eta gutxienezko lurzatia) kasuan kasuko plangintza tresna behin betiko onartu eta gero 
sortutako lurzati berri orok eduki behar dituen gutxienezko eta gehienezko azalerak dira.

2. Bi parametro horiek betetzen dituzten lurzati guztiak izango dira eraikigarriak.

1.5.1.8. artikulua. Lurzati eraikietako lurzoruen banaketak

Eraikuntzaren bat duten finkak banantzerakoan, lehendik dauden eraikuntzek kontsumitu 
duten eraikigarritasuna adierazi beharko da. Eraikigarritasun osoa agortuta badago ezingo da 
zatirik banandu, banandutako zatia hornidura publiko baterako erabili ezean.

3. atala. Eraikuntzak lurzatian izan beharreko kokapenaren parametroak eta baldintzak

1.5.1.9. artikulua. Bideen lerrokadura

Bideen lerrokadura (edo lerrokadura, besterik gabe) erabilera publikoko bide edo espazio 
libreetarako lurren eta lurzati eraikigarrien arteko muga ezartzen duen lerroa da. Plangintzak 
zehazten du lerrokadura.

Lerrokadura mota hauek bereizten dira:

— 1. mota: errepideen foru sareko bideen lerrokadura (jabari publikoko zona).

— 2. mota: ibilgailuentzako kaleen udal sareko bideen lerrokadura (espaloiak, aparkalekuak 
eta babes guneak barne).

— 3. mota: oinezkoentzako kale eta eremuen lerrokadura.

— 4. mota: berdeguneen (publikoen) lerrokadura.

Planoetan finkatu diren lerrokadurek kasuan kasuko lagapenak ekarriko dituzte, eta horiek 
udalak eta agiri honek zehaztutako jarraibide eta irizpideei jarraikiz urbanizatuko dira. Lagapen 
hauek derrigorrezkoak eta doakoak izango dira, eta urbanizazioaren lana jabearen kontu egingo 
da.

1.5.1.10. artikulua. Lurraren erreferentzia altimetrikoen definizioa

Lurzoruaren erreferentzia altimetrikoek lurzorutik gora eraikinak duen proiekzio bertikala 
zehazteko eta altuerak neurtzeko balio dute. Plan orokor honetan ondoko erreferentzia altime-
trikoak erabiltzen dira:

a) Sestra: Plangintzan bide publikoen luzetarako profiltzat ezarritako lerroa da, besterik 
adierazi ezean, bidearen ardatzaren parean dagoena. Jadanik eginda dauden bideetan lehendik 
dagoen profila hartuko da sestratzat, sestraren bestelako definiziorik ez badago.

b) Lurraren kota naturala: Urbanizatzeko obra gauzatu aurretik lursaileko guneek duten 
altuera erlatiboa da.

c) Berdinketa kota: Hirigintza lanak gauzatzeko eta altuera neurtzeko erreferentziazko +0 
kotatzat erabiltzen den altuera.

1.5.1.11. artikulua. Eraikinaren erreferentzien definizioa

Plan orokor honen erregulazioan eraikuntzen erreferentzia hauek erabiltzen dira:

a) Itxitura edo hesia: mugen gainean kokaturiko hesia, lurzatia mugatzen duena.



2017ko azaroaren 29a, asteazkena  •  137 zk. 

55/214

2017-04256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

b) Fatxada planoa: eraikitako eta eraiki gabeko espazio bertikala lurzoruaren gainetik be-
reizten dituen plano bertikala edo bertikalak. Barne hartzen ditu eraikinaren aurreko bistako 
eraikuntza elementu guztiak (irtenguneak, erlaitzak eta hegalak), lerrokadurekiko irtengune 
baimenduak salbu.

c) Eraikuntza lerroa: eraikinaren behe solairuaren eta lurzoruaren arteko fatxadaren eragi-
keta. Aurrekoa edo albokoa izan daiteke, zein mugatara begira dagoen.

d) Mehelina edo mehelin fatxada: eraikuntza batek eraikuntza mugakidearekin batera duen 
horma; bi lurzati mugakide banatzen ditu, eta albo muga batean kokatuta dago.

e) Fatxadako lerroa, derrigorrezkoa eta gehienekoa: kasuan kasuko solairuaren arabera, 
eraikuntzak zein lerrotaraino iritsi behar duen edo iritsi daitekeen.

1.5.1.12. artikulua. Mugetarainoko tartea

1. Mugen banaketa fatxadako puntu bakoitzaren eta erreferentziako muga hurbilenaren 
arteko distantzia da, mugarekin perpendikularra den lerro baten gainean neurtua

2. Gerta daiteke plangintzak, eraikuntzatik alboetako mugetaraino gorde beharreko tartea 
arautzean, neurri bat baino gehiago ematea. Halakoetan, lurzatiaren forma irregularragatik 
atzeko muga bereiztea zaila baldin bada, mugekiko tartea neurtzean, hiru irizpide hauek hartuko 
dira kontuan: a) eraikinaren eta inguruko eraikinen artean, distantziarik handiena hartzea; b) 
funtzionalitaterik onena lortzea; eta c) lurzatiak albait toki irekirik handiena izatea.

3. Sestraren azpiko eraikuntzek ezingo dituzte okupatu, lurpean, mugetarainoko tarteari 
dagozkion espazioak.

1.5.1.13. artikulua. Eraikinen artean utzi beharreko tartea

Eraikinen artean utzi behar den tartea eraikinen fatxaden arteko distantzia da. Bete egin 
beharko da distantzia hori, eraikuntzak lurzati berean edo aldamenekoetan daudenean; ez da 
bete beharko, ordea, bideek edo beste espazio publikoek bereizten badituzte.

1.5.1.14. artikulua. Sakonera eraikigarria

Sakonera eraikigarriak adierazten du, zenbakiz eta ez irudien bidez, non kokatu behar den 
eraikin bateko barruko fatxada lerroa. Horretarako, fatxadako puntu bakoitzaren eta lerrokadu-
raren arteko distantzia perpendikularra zehazten da.

1.5.1.15. artikulua. Fatxadako gehienezko lerroa

Eraikuntzaren mugimendu arloa edo fatxadako gehienezko lerroa P-5 “Eraikinen ezauga-
rriak” planoan grafikoki adierazitakoa da, eta horren barruan kokatu behar da eraikuntza.

4. atala. Eraikuntzak lurzatia okupatzeko parametro eta baldintzak

1.5.1.16. artikulua. Eraikinek okupatzen duten lurzorua

1. “Lurzoruaren okupazio gisa” ulertzen da eraikinen batek okupatu dezakeen lurzatiaren 
azalera eraikigarria, plano horizontal baten gainean fatxadako planoen babesak osatzen duen 
perimetroaren barrukoa, alegia.

2. Okupatutako lurzorua honela adieraz daiteke:

a) Zuzeneko erregulazioa: gehieneko okupazio koefizientea esleituta. Koefiziente hori oku-
patu daitekeen azaleraren eta lurzati eraikigarriak duen azaleraren arteko erlazioa da. Parametro 
hori eta kokapen baldintzen ondoriozko beste batzuk bateratuta okupazio txikiagoa ateratzen 
bada, azken hori aplikatuko da.

b) Zeharkako erregulazioa:

b.1) Modu osagarri edo esklusiboan, muga eta sakonera eraikigarrien banaketa parametroen 
bitartez.
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b.2) Antolamendu planoetan grafikoki adierazita. Atal honi definizio hauek dagozkio:

— Erabilera publikoko behe solairuko karrerapeak: Lurzati pribatuko eremu arkupeduna; 
lehen solairuan libre, kalearen sestran eta goiko solairuek estalia egon behar du, karrerape 
gisa. Eremu horretan eraikina gauzatzeko egiturazko nahitaezko elementuak bakarrik onartzen 
dira. Sotoa har daiteke, baldin eta 5. planoak eragozten ez badu.

— Espazio pribatu ireki eraikiezina: Planoetan hainbat azpizonetan ageri da, normalean au-
rrealdean, eraikinaren mugimendu eremuaren eta kalearen artean, baina ez kasu guztietan. Hel-
burua landa herrigune zaharren oso morfologia bereizgarria gordetzea da: hain zuzen, horietan 
eraikuntza batzuetan lurzatiarekin lerrokatzen da eta beste batzuetan jabetzaren mugatik pixka 
bat urruntzen da; horrelakoetan, espazio pribatu hori hesitu gabe geratzen da edo oso garrantzi 
txikiko itxitura bat ipintzen zaio, eta horrek espazio publikoa aberasten eta sartzeko maniobra 
errazten laguntzen du, eraikin nagusia kalean egon dadin eta hiri ingurunea aberastu dezan.

Espazio horietan zola bereizi edo beste maila batean jar daiteke. Halaber, apaingarri edo 
landare elementu baxuekin mugatu daiteke (piboteak, jardinerak…), baina HAPO onartu on-
doren ezin dira hesi berriak jarri edo daudenak handitu.

— Espazio libre pribatu eraikiezina: Espazio pribatu horietan hesiak jar daitezke, betiere arau 
hauetan ezarritako baldintzak beteta. Lorategien berezko eraikin osagarriak ere jar daitezke: ige-
rilekuak eta solairu bakarreko eta gehienez 9 metro karratuko instalazio eta eraikinak, adibidez.

— Igogailua EDrekin: Kasu batzuetan espazio libre pribatuetan eraikinak jartzeko aukera 
dago, ED bideratuta.

Aurreko zehaztapen horiek eta eraikinaren mugimendu eremuak aldatu daitezke, aurrez 
premia hori justifikatzen duen azterlana eginda. Aldaketa onartzeko eskumena Udalak du eta, 
alde horretatik, interes publiko eta pribatuen arteko oreka zainduko du.

1.5.1.17. artikulua. Lurzatiaren azalera librea

Aurreko artikuluan ezarritako okupazio baldintzen aplikazioaren ondorioz lurzatian eraiki 
gabe utzi behar den eremua da

5. atala. Eraikinen formari buruzko parametroak eta baldintzak

1.5.1.18. artikulua. Eraikinaren gehieneko eta gutxieneko neurriak

“Eraikuntzaren gehieneko neurriak” eta “eraikuntzaren gutxieneko neurriak” plangintzak 
ezartzen ditu, eta horien barruan sartu eta mugatu behar da lurretik gorako eraikuntza, fatxadako 
planoek definitzen dutena.

1.5.1.19. artikulua. Jatorriko kota

1. Jatorriko kota plangintzak zehazten du eta altuera neurtzen non hasi behar den adierazten 
du. Fatxada bakoitzak eta behin betiko lurzoruak bat egiten duten erdigunearen nibelazio kota 
hartzen da jatorriko kotatzat.

2. Eraikinaren beharrizanak edo lursailaren ezaugarriak direla kausa, altuera mailakatu egin 
behar bada, eraikina osatzen duten gorputzetako bakoitzean bere aldetik neurtuz egingo da 
altueraren neurketa.

1.5.1.20. artikulua. Eraikinaren altuera

1. Jatorrizko kotatik erlaitzerainoko, hegalerainoko edo goihaberainoko altuera unitate me-
trikoak erabiliz neurtzerakoan definizio hauek izango ditugu:

a) Erlaitzaren altuera: azken solairuko (atikoak eta teilatupeak alde batera utzita) sabaia 
osatzen duen forjatuaren azpialdeak eta eraikinaren fatxadako planoak bat egiten duten lerro-
raino neurtzen dena.
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b) Altuera guztira: eraikineko goihabe altueneraino neurtzen dena.

c) Hegalaren altuera: teilatu hegalaren muturreko puntu behereneraino neurtzen dena.

2. Plangintzak parametro hori “gehienezko altuera”, “gutxienezko altuera” edo “altuera 
finko” edo “derrigorrezko” gisa ezarri dezake.

3. Altuera neurtzeko bi unitateak, solairu kopurua eta unitate metrikoa erabiltzen direnean, 
biak bete beharko dira.

1.5.1.21. artikulua. Eraikuntzaren profila edo solairu kopurua

1. Eraikinaren profila plangintzak eraikuntzarako baimentzen duen solairu kopurua da. Ho-
nako hauek osatzen dute:

a) Sestra gaineko solairu kopurua: eraikin batek urbanizatutako lurzoruaren sestraren gai-
netik dituen edo fatxada batera dituen solairu kopurua da.

b) Sestra azpiko solairu kopurua: sestra gaineko lehenengo solairu konputagarriaren azpian 
dauden edo baimentzen diren solairuen kopurua da.

2. Parametro hori “gehieneko solairu kopuru”, “gutxieneko solairu kopuru” edo “solairu 
kopuru finko” edo “derrigorrezko” gisa ezar daiteke.

3. Eraikinaren profil edo solairuen gehienezko kopurua honako zeinu hauen bitartez adie-
raziko da:

a) A/B

b) A(a)/B

c) A(a edo b)/B

d) A (a eta b)/B

Lehenengo zifrak, “A”, makurtutako barra baino lehenagokoak, sestraren gaineko solairuen 
kopurua adierazten du, zenbatu daitezkeen atikoak eta teilatupeak kontuan hartu gabe, eta 
ondorengoak, “B”, barraren ostekoak, sestraren azpikoak. Aukeran zifren ostean jartzen diren 
zeinuek (a) edo (b) atiko edo teilatupe zenbagarri baten baimena adierazten dute. Bi sinboloak 
agertzen direnean “edo” batek bereizita, horrek esan nahiko du horiek egotea aukerakoa dela. 
Bi sinboloen artean ageri dena “eta” denean, ulertuko da atikoak baimena duela eta haren 
gainetik teilatupeak ere edukiko duela baimena.

1.5.1.22. artikulua. Eraikinen solairuak

1. Eraikin bateko solairua jarduera bat aurrera eramateko egokitu den azalera horizontal, 
erabilgarri eta estalia da.

2. Honako solairu mota hauek existitzen dira:

a) Sotoa: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar (50 euneko) baino gehiago erai-
kineko beheko solairuaren kotaren azpitik duena da sotoko solairua.

Aukerako altuera ezin da berrehun eta hogeita bost zentimetro (225 cm) baino gutxiagokoa 
izan.

b) Erdisotoa: bere azaleraren zati batean lurzoruko planoa jatorrizko kotaren azpitik eta 
sabaiko planoa kota horren gainetik dituen solairua.

Erabileraren berezko ezaugarrien araberakoa izango da aukerako altuera, betiere, gutxienez, 
225 zentimetrokoa izanik.

Sestra gaineko solairutzat hartuko dira, ondorio guztietarako, sabaiko forjako goiko aldeko 
edozein puntu espaloiko edo lurzoruko sestratik metro batera (1) edo gehiagora duten erdisotoak.
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c) Beheko solairua: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar baino gehiagoan (ehu-
neko 50) lurzoruko planoa jatorriko kota berdinean edo gehiagoan duena.

d) Solairua edo goikoa: beheko solairuaren sabaiko forjatuaren gainetik dagoen solairua. 
Solairuaren oinaren aukerako altueraren balioa zehaztu egingo da erabileraren eta zona edo 
lurzoru motaren baldintza zehatzen arabera.

e) Atikoa: eraikinaren azkeneko solairua da, azalera eraikia gainerako solairuen azalera nor-
mala baino txikiagoa duenean eta bere fatxadak eraikinaren gainerako fatxada planoetatik 
bereizita dituenean.

f) Estalkipea edo estalkiartea: txapitula erakoa izan ohi den edo estalkiaren isurki triangelua-
rrak inguratutako terrazak eduki ohi dituen solairua, azken solairuko forjatuaren gainaldearen 
eta estalki makurtuaren eraikuntza elementuen azpialdearen artean dagoena.

6. atala. Hiri estetikaren eta eraikuntzaren kalitate eta higiene baldintza gehigarriak

1.5.1.23. artikulua. Hirigintza antolamenduaren udal ordenantza osagarriak

1. Baldintza gehigarriek eta herriaren eta eraikuntzen estetikari buruzkoek, baita eraikuntzaren 
kalitatearen eta higienearen diseinuarenek ere, hirigintza antolamenduaren osagarri diren udal 
ordenantzen bitartez garatuak izan beharko dute.

2. Sekzio honetako hurrengo artikuluetan arautzen diren zehaztapenak behin-behinekoak 
izango dira behin betiko onetsiak izan arte.

1.5.1.24. artikulua. Solairuen altuera

Solairuaren altueratzat hartuko da solairu bateko zoladura bukatuaren gainaldetik solairu 
bereko sabaiaren forjatuaren azpialderaino (edo sabai izuneraino) dagoen distantzia bertikala.

1.5.1.25. artikulua. Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak

1. Irtenguneak edo hegalak dira eraikuntzako lerrotik ateratzen diren elementuak.

2. Hona hemen irtengune motak eta haien definizioak:

a) Balkoia: dagoen gelako zoladuratik ateratzen den baoa, zein, fatxadaren lerrokadurari 
dagokionez, forjatu edo plataforma baten bidez kanpoalderantz luzatzen den. Gehienez ere 
ehun zentimetro (100 cm) zabal da. Balkoi kontzeptuak ez du loturarik balkoiaren eraikuntza 
soluzioarekin eta babes elementuen diseinuarekin. Balkoia estalia edo estali gabea izan daiteke.

b) Terraza itxi gabeko irtengunea da. Estalia edo estali gabea izan daiteke.

c) Begiratokia: bao bat, berrehun eta berrogeita hamar (250) zentimetro baino luzera txikia-
goa duena, begiratokiaren zerbitzua jasotzen duen gelako zoladuratik aterata kristaldun gorputz 
baten bidez kanpoalderantz luzatzen dena, eta fatxadatik ehun (100) zentimetro baino gehiago 
ateratzen ez den plataforma duena.

d) Galeria luzeran 250 zentimetro baino gehiago dauzkan begiratokia da.

e) Hegada itxiak: begiratokiak eta galeriak ez diren fatxadaren irtenguneak dira, itxituraren 
materialak edozein direlarik ere. Gehieneko neurriak galerietarako ezarritakoak izango dira.

3. Aurreko paragrafoan adierazitako neurriak 1.5.1.9. artikuluan “Bideen lerrokadura” defi-
nitutako lerrokadurak oinarri hartuta baimentzen diren irtenguneetan soilik aplikatu daitezke. 
Mugetatik bananduta dagoen eraikuntzan, neurriak aukerakoak izango dira; horrek ez du esan 
nahi 1.5.1.12 “Mugen banaketa” eta 1.5.1.13 “Eraikinen artean utzi beharreko tartea” artikuluetan 
ezartzen diren banaketak bete behar ez direnik.

4. Gainera, aipaturiko lerrokaduratik ateratzen diren baimendutako irtenuneek hurrengo 
baldintzak beteko dituzte:
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a) Hegalek oinplanoan duten proiekzioaren luzeraren baturak ez du gaindituko fatxada 
bakoitzaren luzeraren erdia.

b) Espaloiaren sestraren gainean gutxieneko aukerako altuera hirurehun eta berrogeita 
hamar zentimetrokoa (350 cm) izango da.

c) Irtengune guztiak mugetatik bereiziko dira hegala baino txikiagoa ez den distantziara edo 
bi metro baino gutxiagokoa ez denera.

5. Sartuta dauden terraza estalien sakonera ez da horien altuera nahiz zabalera baino han-
diagoa izango. Sakonera fatxadaren lerrotik neurtu behar da.

6. Azpizonetako ordenantzek eta AXEetako arau bereziek beste parametro batzuk ezarri 
ahalko dituzte.

1.5.1.26. artikulua. Erlaitz eta hegalen gehieneko irtengunea

Erlaitzek eta hegalek bideen lerrokaduraren gainetik eduki dezaketen gehienezko irtengu-
nea eta, beraz, etxadiko patioaren fatxadaren lerroa ez da ehun (100) zentimetrotik gorakoa 
izango, azpizona bakoitzaren ordenantzan edo kasuan kasuko AXEko arau berezian mugaketa 
handiagoa ezartzen bada salbu.

1.5.1.27. artikulua. Altueratik gorako eraikuntzak

1. Erlaitz eta/edo hegalaren gehienezko altueratik gora honako hauek eraiki ahal izango dira 
oro har:

a) Estalkiaren isurkiak. Hauek ezingo dira azken solairuko forjatuaren goiko ertzak fatxadekin 
eta patioekin egiten duen planotik irten eta gehienez 50 euneko malda izango dute. Horietan 
argi zuloak instalatu ahalko dira, forjatuaren barruan. Intradosetik eta estradosetik ezin izango 
dira irten.

b) Eskailera kaxen eta igogailu etxolen erremateak. Horiek ezingo dute gainditu hirurehun 
eta berrogeita hamar (350) zentimetroko altuera osoa erlaitzaren altueraren gainetik.

c) Txapitulak, estalkipea argitzeko, betiere, ondoko baldintzak betetzen baldin badituzte:

c.1) Luzera osoak ezin izango du teilatu isurkiaren luzeraren 15 euneko gainditu.

c.2) Bakoitzaren luzera ez da 2,5 metrotik gorakoa izango eta gehienez 2,30 metro izango 
ditu altueran bukatutako solairuaren forjatutik neurtuta.

c.3) Fatxadaren lerrotik gutxienez metro bat (1) atzeraemango dira.

c.4) Estalkien maldak 25 euneko eta 35 eunekoaren artekoak izango dira.

2. Hala ere, finkatutako gehienezko altueratik gora ezingo da ezer eraiki, aireztapenerako edo 
kea kanporatzeko tximiniak edo berogailuaren eta aire egokituaren tximiniak izan ezik. Kasu 
horietan, haien funtzionamendu egokirako Eraikuntzaren Kode Teknikoak ezartzen duen altuera 
izango dute, edo, bestela, eraikitze lanak ondo egiteak eskatu bezalakoa.

1.5.1.28. artikulua. Patioak

1. Etxadiko patioa.

a) Etxadiko patioa da etxadi itxi baten barruan dagoen espazioa, lehenengo solairutik, 
gutxienez, eraikita ez dagoena.

b) Neurriak plan orokor honetan finkatu dira, P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan, ba-
rruko fatxaden lerroen definizioaren bitartez. Bestela, eraiki daitekeen gehienezko sakonera, 
lurzoruaren okupazioa eta barruko fatxadaren eta atzeko mugaren arteko gutxienezko tartea 
adierazita egongo dira.
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c) Garapeneko planetan grafikoki definituta egongo da, P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” pla-
noan.

d) Nolanahi ere, aipatutako baldintzak bete arren 100 m2-tik beherako azalera duten patioak 
barruko patio edo argi patio izango dira, bai eta barruan 10 metroko diametroko zirkulua hartu 
ezin dutenak ere.

2. Barruko patioa edo argi patioa.

a) Barruko edo argi patioa eraikinaren barruan zabaltzen da bizigelei argiak eman, argiztatu 
eta aireztatzeko.

b) Honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

b.1) Indarrean dagoen araudian araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzetarako 
ezartzen diren neurriak beteko dituzte.

b.2) Sarbidea izan beharko dute ataritik, eskailera kaxatik edo eraikuntzako beste espazio 
komun batetik, hango derrigorrezko garbiketa eta zaintza ahalbidetzeko.

b.3) Hirigintzako arau hauek ezarritako paramentuen arteko gutxieneko argiak ezin izango 
dira irtenguneekin murriztu, lehendik dauden eraikinetan igogailuak ezartzen direnean izan ezik, 
baldin eta horien instalaziorako beste kokalekurik ez badago. Hori guztia esparru juridiko pri-
batuan erabili daitezkeen hirugarren pertsonen eskubide eta zortasun zibilei kalterik egin gabe.

b.4) Patioko zoladura hara gelak irekitzen dituen bizitokirik baxuenaren lurzoruaren mailan 
egongo da, gehienez.

b.5) Patioak sabaileiho edo argizulo zeharrargien bidez estali ahal izango dira, baldin eta 
elementu horiek inolako itxiturarik gabeko espazio perimetrala uzten badute patioko hormen 
eta babes elementuaren artean; horrela, gutxieneko aireztapen azalera ahalbidetuko da, patioak 
duenaren 40 euneko baino handiagoa. Kasu horretan, beharrezko neurri teknikoak hartuko dira, 
isolamendu akustikoari buruzko indarreko arauak betetzeko.

b.6) Paramentuen arteko distantziak osorik mantendu beharko dira patioaren altuera osoan; 
gehienez jota, 0,20ko tantakina ahalbidetuko da estalkian.

b.7) Mugei atxikitako patioek aurreko baldintzak bete beharko dituzte; horretarako, muga 
aurreko paramentutzat hartuko da, eraiki barik egonda ere.

3. Fatxadara irekitako patioa.

a) Fatxadara irekitako patio edo kanpoko patio deritzo eraikinak fatxada lerroekiko daukan 
atzeragunearen ondorioz eratzen denari, atzeragunea 1,5 m baino gehiagokoa denean.

b) Arau bereziak, edo bestela, azpizonetako ordenantza orokorrek baimentzen baldin badute, 
ondorengo gutxienezko baldintza hauek bete beharko dituzte:

b.1) Etxadiko patioa edo bideko lerrokaduraren gainean irekita dagoen patioa:

— Ezin du izan eraginik beheko solairuan; ezin da aldatu beheko solairuaren lerrokadura 
ofiziala.

— Fatxada irekiaren aurrealdea (edo zabalera) 4 metrokoa izan behar da gutxienez.

— Sakonera ezin da izan zabaleraren erdia baino gehiago.

— Argi patio edo barruko patioetako argientzat eta ikuspegi zuzenentzat ezarritako 
gutxieneko baldintzak bete behar ditu.

— Lerrokaduratik atzeratutako fatxadaren luzerak ez du 20 eunekoa gaindituko, fatxadaren 
guztizko luzerari dagokionez.

— Lurzatiko alboko mugatik edo mehelinetik 4 metrora egon behar da gutxienez.
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b.2) Lurzati irekian dagoen patioa:

— Erabilera publikoko espazio batekin lotutako espazio libre batera eman behar du. Lau 
solairu arteko eraikinetan, espazio horiek 10 m-ko diametroko zirkulua hartzeko modukoak izan 
behar dira; solairu gehiagoko eraikinetan, 16 m-ko diametroko zirkulua hartzeko modukoak.

— Fatxada irekiaren aurrealdea edo zabalera 6 metrokoa izan behar da gutxienez.

— Sakonera ezin da izan zabaleraren erdia baino gehiago.

4. Mankomunatutako patioa.

a) Patio mankomunatua da hainbat lurzatirentzako barruko patio edo argi patio gisa eratzen 
dena, lurzati horiek mankomunitatea egiten dutenean patioaren gutxieneko neurrietara iristeko.

b) Mankomunitatea sortzeko, orube edo higiezinen gaineko zortasun eskubide erreala eratu 
beharko da, Jabetzaren Erregistroan inskribatutako eskritura publikoaren bitartez. Zortasun 
hori ezingo da Udalaren baimenik gabe ezereztu, ezta patioaren gutxieneko neurrietara iristeko 
osagarri horren beharra duen higiezinen batek dirauen bitartean ere.

c) Patio mankomunatuak beheko solairuan burdin hesi edo langa edo fabrikako elementu 
edo elementu opakuez bereizi ahalko dira, gehienez metro bateko altueraraino.

d) Artikulu honetako 2.b) puntuan barneko patioetarako ezartzen diren baldintza guztiak 
beteko ditu, b.7) puntua izan ezik.

1.5.1.29. artikulua. Hiriko estetika babestea

1. Udalari dagokio hiriaren irudia eta natur paisaia defendatzea eta horien bien balorazioa 
eta hobekuntza sustatzea, bai eraikinei dagokienez (eraikinak taldeka edo banaka hartuz), baita 
eraiki gabeko eremuei dagokienez ere. Beraz, hiriaren irudian edo natur paisaian eraginik izan 
dezaketen jarduerak udalaren irizpideen araberakoak izan beharko dira.

2. Eraikin berriak dagoeneko existitzen direnetara eta horien ingurura egokiro egokitzen 
direla bermatzeko, herria ikustea ahalbidetzen duten tokietatik eta horiek dauden tokiaren 
paisaiaren gaineko eraginaren analisia egitea exijitu ahalko da.

1.5.1.30. artikulua. Hesiak

1. Hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko lurzatiak berrehun (200) zentimetroko altuerako 
hesiekin edo hormekin itxi ahalko dira; nolanahi ere, eraikuntza bakanen azpizonetan, bide edo 
espazio publikoetara ematen duten lurzatiak era honetara itxiko dira:

a) Gehienez laurogei (80) zentimetroko altuera duten elementu itsuekin. Beharrezkoa izanez 
gero, horiek osatzeko, estetikoki lekuarekin bat datozen babes gardenak, landare pantailak edo 
antzeko irtenbideak erabiliko dira, gehienez ere berrehun (200) zentimetroko altueraraino. Bes-
tela, tokiko estetikarekin bat egiten duten itxiturak erabili ahalko dira, betiere, hogei (20) metro-
tik gorako aurrealde opaku jarraiturik eratzen ez bada, ezta bi (2) metroko altuera gainditzen ere.

b) Ez da inolaz ere baimenduko pertsonei edo animaliei lesioak sor diezazkieketen elemen-
tuen bidez ixtea itxiturak, ezta herriaren itxura kaltetzen dutenen bidez ere.

c) Aurreko baldintzak betetzetik salbuetsita daude, zertarako erabiliko diren kontuan hartuta, 
segurtasun neurri bereziak behar dituzten lurzatiak. Horrelakoetan, itxitura berezko beharrei 
egokituko zaie.

2. Aurretik esandakoa alde batera utzita eta segurtasun neurri gisa, hiri lurzoru eta lurzoru 
urbanizagarrian dauden lursail eraikiak hesiz inguratu beharko dira, bai 1. puntuan adierazten 
den bezala, bai lerrokadura ofizialean kokatutako itxiduren bitartez, altueran bi (2) metrotik hiru 
(3) metrora izan ditzakete, eta mozten edo ziztatzen ez duten eta pertsonak kaltetu ditzaketenak 
ez diren materialekin eginda egon beharko dute, eta materialek itxiduraren egonkortasuna eta 
egoera onean mantentzea bermatu beharko dute.

3. Lurzati mugakideetan ur ibilguak badaude, hesiek zortasun eremua (5 m) libre utzi behar 
dute.
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1.5.1.31. artikulua. Zuhaitzak babestea

1. Bide publikoetan galtzen diren zuhaitz guztiak ahalik eta lasterren ordeztu behar dira. 
Zuhaitzak herriko parke eta berdeguneen udaleko erakunde arduradunaren jarraibideei edo 
antolamendu xehatuko eremu bakoitzeko araudi bereziari jarraikiz ordezkatuko dira, eta or-
dezkapena derrigorrezkoa eta galeraren erantzulearen kargura izango da. Gainera, kasuan kasu, 
egintza horretatik sortzen diren zigorrei ere erantzun beharko die.

2. Bide publikoen ondoko tarte zerrendetan landare espezieak landatu behar dira, zuhaitzak 
bereziki, eraikuntzak edozein erabilera izanik ere, baldin eta atzeraemangune osoa oinezkoen 
zirkulaziorako eta eraikinerako sarbiderako espazioen trazadurak hartzen ez badu.

3. Obraren batek zuhaitzen bati eragin diezaiokeenean, publiko zein pribatua izan, dagokion 
lizentzia eskaeran hala adieraziko da, eta haren egoera azalduko da ematen diren plano topo-
grafikoetan. Horrelakoetan, eta obrek iraun bitartean, hurrengoa eskatu eta ziurtatu behar da: 
enborrei gutxienez ehun eta laurogei (180) zentimetrotan estaldura tinko egokia ematea, kalte 
edo narriadurarik izan ez dezaten.

1.5.1.32. artikulua. Eraikinaren diseinu, kalitate eta higiene baldintzak

1. Oro har, egoitza gisa erabiltzen diren eraikin guztiei etxebizitza arloko sektoreko legeriako 
diseinu, kalitate eta higiene baldintzak aplikatzen zaizkie. Horrelakorik ezean, babes ofizialeko 
etxebizitzei dagozkionak bete beharko dira.

2. Gainera, hirigintza arau hauek kalitate eta higieneari buruzko gainontzeko baldintza gehi-
garrietara igortzen dute, eraikuntza obra egiteko baimena eskatzen den unean indarrean dauden 
arloko arautegi guztiak betetzera.

3. Katalogatutako eraikinen kasuan, “B.3. Historia, arkitektura eta arkeologia ondarea eta 
naturguneak babesteko arauak” dokumentuan ezarritakoa beteko da.

1.5.2. KAPITULUA. HIRI LURZORU ETA LURZORU URBANIZAGARRIKO AZPIZONETAN 
APLIKA DAITEZKEEN ERAIKUNTZA ETA ERABILERA ORDENANTZA OROKORRAK

1. atala. Egoitzazko azpizonetako baldintza orokorrak

1.5.2.1. artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza komun orokorrak

1. Lurzatikatzeari buruzkoak

a) Lurzatikatzea honako prozedura hauetarikoren baten bitartez zehaztuko da:

a.1) Hiri lurzoru finkatuan eta finkatu gabean, haztatutako eraikigarritasuna areagotzeagatik, 
berretsi egiten da, kasuan kasuko AXEko fitxan kontrakoa beren beregi zehazten bada salbu, 
plan orokor hau behin betiko onartzen den unean dagoen lurzatikatzea errespetatuko dela.

Eragin horietarako, aldez aurretik dauden lurzatiekin berdindu egiten dira azpizona ezber-
dinetakoak diren finken zatiak, betiere, proposatu den antolamenduak hala erabakitzeagatik 
jabari eta erabilera publikora igaro behar diren lurzoruak kanpo utzi eta gero.

a.2) Plan orokor honek xehetasunez antolatutako gainerako eremuak, grafikoki edo kasuan 
kasuko AXEen bitartez edo, halakorik ez balego, kapitulu honetan azpizona bakoitzerako jaso-
tako ordenantzaren bitartez.

a.3) Garapeneko plan batek antolatu beharreko AXEetan, grafikoki edo idatzita dauden 
ordenantzen bitartez. Nolanahi ere, a.5 eta a.6 azpizonetan, derrigorrezkoa izango da lurzatikatze 
bat aurkeztea, eta loteslea izango da AXEko arau berezia edo, hartara bidaltzeagatik, plan hartan 
ez bada jaso bestelako zehaztapenik.

b) Behin lurzatikatzea definituta, aldaketak honela egin ahalko zaizkio:

b.1) Lurzatikatze proiektu baten bitartez. Proiektu horrek AXEko arau berezian finkatzen diren 
betekizunak bete behar ditu edo, bestela, azpizona bakoitzeko ordenantzarenak.



2017ko azaroaren 29a, asteazkena  •  137 zk. 

63/214

2017-04256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

b.2) Udalak egokitzat joko balu, lurzatietan ageri diren inguruabar fisikoak ikusita, finkak 
normalizatzeko proiektu baten bitartez edota xehetasunezko azterlan baten bitartez.

Hala eta guztiz ere, aldaketak lurzati berriak egokitzea badakar, hain zuzen ere azpizona 
bakoitzerako Ordenantza orokorrean finkatu diren eraikigarritasunak ez diren beste batzuk 
edukiko dituztenak, xehetasunezko azterlan bat idaztea beharrezkoa izango da. Kasu horretan, 
espedienteak berariazko eraikigarritasuna esleituko dio bakoitzari. Horrela, bertatik irteten den 
kopuru osoa jatorrian aurkeztutako lurzatien multzoan baimendu den berdina izango da.

2. Eraikigarritasunaren esleipenari buruzkoak

a) Aurreko 1.b puntuan adierazitakoaren kaltetan izan gabe, plan orokor honek xehetasu-
nez antolatutako eremuetan, lurzatikatzea zehaztuta badute, azpizona bakoitzaren ordenantza 
orokorrean ezarritako eraikigarritasuna lurzatian aplikatuko da. Gainerako kasuetan, azpizona 
bakoitzari esleituko zaio.

b) Jada eraikita dauden lurzatietan, aldez aurretik existitzen diren eraikinen antolamendua 
finkatzen den eremuetan kokaturikoak, berretsi egiten da eraikigarritasuna horietako bakoitzean. 
Eraikigarritasun hori 1.5.1. “Ordenantzak aplikatzeko oinarrizko definizioak” kapituluan finkatu 
diren irizpideei jarraikiz neurtuko da.

Eraikina ordeztu egiten bada, sestra gaineko egungo eraikigarritasuna garatu ahalko da, eta 
azpizona bakoitzaren ordenantzan baimentzen den sestrapeko eraikigarritasuna ere bai, nahiz 
eta lehengo eraikinak halakorik ez izan.

c) Proposatutako antolamendu xehatura egokitzen ez diren eraikinak artikulu hauetako 
xedapen orokorren bitartez arautuko dira: 1.4.6.2 “Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian 
antolamenduz kanpo dauden eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak”, 1.4.6.3 “Hiri lurzoruan eta 
lurzoru urbanizagarrian plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak” 
eta 1.4.6.6. “Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian lehendik dauden erabilerak”.

3. Etxebizitza kopuruari buruzkoak

Etxebizitza kopurua honako prozedura hauetarikoren baten bitartez ezarriko da:

a) a.1, a.2, a.3 eta a.4 azpizonetako urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruan, parametro hori 
askea ala AXEko arau bereziak espresuki edo etxebizitza bakoitzeko metro karratu eraikizko 
estandar batek arautua izan ahalko da.

b) Hiri lurzoru finkatuaren eta finkatu gabearen a.5 eta a.6 azpizonetan, eraikuntza haztatua 
areagotzeagatik, etxebizitza bakoitzeko gutxienezko lurzati estandar bat ezarriz arautuko da.

c) Antolamendu xehatuak finkatutako eraikinen kasuan, AXEko arau bereziak berariaz adie-
razten duena beteko da.

d) Urbanizazioak finkatua ez den hiri lurzoruan eta sektoreka banatutako lurzoru urbaniza-
garrian, etxebizitza kopurua espresuki ezarriko da AXEko arau berezian.

4. Eraikuntzaren forma arautzeari buruzkoak

a) Eraikuntza modua grafikoki edo kasuan kasuko AXEko arau bereziaren bitartez arautuko 
da; bestela, kapitulu honetan jasotako azpizona bakoitzaren ordenantzaren bitartez. Prozedura 
mistoa ere erabili ahalko da.

b) Aldez aurretik existitzen den antolamendua finkatzen den kasuan, ordezkapenen bat 
egiteko edozein eragiketa egokitu egingo zaio azpizonaren ordenantzari edo bolumetriaren for-
mari eta aldez aurretik existitzen den eraikinaren eraikuntza parametroei, betiere, 2.c) puntuan 
adierazi denaren kaltetan izan gabe. Honen zabaltzeen kasuan, AXEko arau bereziak arautzen 
duena beteko da.
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1.5.2.2. artikulua. Erabileren ezarpenari dagozkion baldintza komun orokorrak

1. Bizitegi azpizonak artikulu honetan espresuki ezarritako berezko etxebizitza erabilerarako 
izango dira: 1.3.2.4 “Hirigintza Plangintza Normalizatzeko Sistema osatzen duten eta plan ho-
netan dauden zona moten definizioa”. Artikulu horretan zona bakoitzaren berezko azpizona eta 
erabilera daude zehaztuta.

2. Horrez gain, AXE bakoitzeko arau berezian edo bestela azpizonei buruzko ordenantza 
orokorrei buruzko hurrengo artikuluetan ezarritako gainontzeko erabilera baimenduak ezarri 
ahalko dira. Ezarpen hori beti egongo da horien eta eraikineko etxebizitzen erabilera nagusien 
arteko bateragarritasunaren menpe, eta ondorioz, kontrako erreferentzia argirik egotekotan, 
Udalak ezarpena ukatu ahalko du.

Edonola ere, Udalak hirigintzako udal ordenantza baten bitartez azpizonetako ordenantzetan 
jasotako erabileren bateragarritasunak arautu ahalko ditu.

3. Baimendutako erabileren barruan sartzen dira, aipatzen ez badira ere, bakoitzaren erabi-
lera asimilatuak, osagarriak eta zerbitzukoak.

4. Nahitaezko erabilera osagarria aparkalekuena da, 1.3.1.15 “Definizioa eta motak” artiku-
luko 5. puntuan ezarritako gutxieneko zenbatekoan; artikulu hori 7. atalean dago: “Komunikazio 
eta garraioetarako erabileraren edukia”.

5. Erabilera publikoko zortasunak. Plangintzak nahitaezko zerbitzu erabilera publikoak (ibil-
gailuen zirkulazioa edo oinezkoena eta zerbitzuen azpiegiturak) ezarri ahalko dizkie bizitegitarako 
azpizona eta lurzatiei eta haietan dauden eraikuntzei, baita aldameneko azpizonetako erabilera 
baimenduen osagarri direnak ere, eta, beharrezkoa bada, zortasun eskubideak eratuko dira, 
indarrean dagoen legedian ezarritako hirigintzako kudeaketa tresnen bitartez.

1.5.2.3. artikulua. Hirigune zaharren a.1 azpizonako eraikuntza eta erabilerarako ordenantza 
orokorra

1. Aplikazio eremua. (a.1)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 
ezarri ahalko dituzte.

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark 
berariaz arautu ez dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatura egokitzen ez diren eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.5 
artikulura aipatzen diren xedapenen bitartez arautuko dira.

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a.1)

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan jasotako 
eraikuntza lerroen definizio grafikoaren eta sestraren gainetik eraiki daitezkeen solairuen 
kopuruaren bitartez.

b) Planoan ez baldin bada atzeko fatxadako edo sakonerako lerroa ezartzen, 7. puntuan 
(Sakonera eraikigarria) adierazten den parametroa beteko du.

3. Eraikinen tipologia.(a.1)

a) Eraikin atxikiak izango dira, eta jabari eta erabilera publikoko espazioen lerrokadura era-
tuko dute.

b) Erabilera nagusia atxikitako etxebizitzarena izango dela ezarri da.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.1)

a) Instrumentu hau onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta ge-
ratuko dira.
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5. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. (a.1)

a) Plan orokor hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati guztiek izango dute 100 
m2-ko gutxienezko azalera.

6. Lurzatietako mugen gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a.1)

a) Instrumentu hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati guztiek izango dute 6 me-
troko aurreko mugako gutxienezko neurria eta 12 metroko aurreko mugako gehienezko neurria.

b) Gainontzeko mugen neurriak askeak izango dira.

7. Sakonera eraikigarria. (a.1)

a) Plan orokor hau behin betiko onetsi baino lehen zeuden eraikinetan, finkaturik gelditzen 
da sakonera eraikigarria.

b) Eraikin berrien kasuan edo jada bertan zeudenak ordezkatzeko kasuan, P-5 “Eraikinaren 
ezaugarriak” planoan atzealdeko fatxadaren lerroa finkatu ez bada, gehienez ere honako sako-
nera eraikigarri hau finkatzen da:

— Goiko solairuetan, 12 metro.

— Sestra azpiko solairuetan eta behe solairuetan, lurzatiaren sakoneneraino iristerik egongo 
da.

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a.1)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta 
geratuko dira.

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, 
betiere, hura baimendutako erabilera nagusietarako utzitako eraikinak bezain beste erloetan 
zatitzerik badago. Horrela, bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak bete beharko 
ditu, lurzati independente bat balitz bezala.

Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 
xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumen-
tazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.

c) Eraikin bilduek beste erabilera osagarri edo zerbitzu erabileretara bideratutako sestrapeko 
eraikuntzak eduki ahalko dituzte, baita beste espazio eta titulartasun eta erabilera komuneko 
espazio eta elementuak ere.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.1)

a) Azpizona honetan parametro hori askea da, betiere, antolamendu xehatuko eremuaren 
arau berezian ez baldin badago espresuki adierazita.

b) Oin berriko edo etxebizitza kopurua igotzea eragiten duen bestelako aldaketa obrak 
gauzatu nahi direnean, lurzatiaren barruan (eraikuntzaren barruan edo kanpoan) etxebizitza 
kopurua gehi kopuru horren erdiaren baliokidea den aparkaleku plaza kopurua aurrez ikustea 
exijituko da.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.1)

a) Eraikinaren profila P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoaren bitartez finkatu da. Bertan, 
eraikuntzan onartzen den gehienezko solairu kopurua finkatu da, A/B. Horrek esan nahi du ses-
tra gainean gehienez ere A solairu kopurua baimentzen dela eta B solairu kopurua sestra azpian.

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu aha-
lko du, eta horren izaera loteslea izango da.



2017ko azaroaren 29a, asteazkena  •  137 zk. 

66/214

2017-04256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

11. Eraikinaren altuera handiena. (a.1)

a) Erlaitzaren altuera aurrez ikusten den solairu kopuruaren arabera ezartzen da, fatxadaren 
erdiko puntuan neurtuta eta ondorengo taularen arabera:

I 3,50 m

II 6,50 m

II 9,50 m

Ondorengo solairu bakoitzeko hiru metro areagotuko da.

b) Teilatupea baimentzen denean, a) puntuan adierazten den altuerari 1,50 metro erantsiko 
zaizkio, fatxadan teilatupeak daukan islari dagozkionak, alegia.

c) Eraikinaren altuera (goihabearen altuera) osoa erlaitza edo hegalaren altuerak zehazten 
du zuzenean, eta baita estalkirako baimentzen den gehienezko maldak ere.

12. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (a.1)

Eraikuntzak okupatzen duen lurzorua adierazteko, jarraian lehentasunaren arabera adieraziko 
diren irizpideak jarraituko dira:

a) Plan orokor hau behin betiko onartu baino lehen zeuden eraikinak finkaturik geratzen dira.

b) Eraikina ordezkatu behar den kasuan, 1.5.2.1. “Eraikuntzari dagozkion baldintza orokor 
komunak” artikuluko 2.b) puntuan xedatutakoa bete beharko da.

c) Eraikin berriaren kasuan, P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak, kasuan kasuko araudi 
bereziak eta artikulu honetako parametroek finkatutakoa bete beharko da.

13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a.1)

a) Eraikin atxikiak izango dira; ondorioz, P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan eraikinak 
grafikoki definituta daudenez gero, ez dago halako parametrorik.

b) Hala ere, alboko eraikinetan argi eta ikuspegi zortasunen bat badago, Kode Zibilak dioena 
beteko da.

c) Gauza bera gertatutako da eraiki daitekeen gehienezko sakonerak, planoan edo 7. puntuan 
(Sakonera eraikigarria) adierazten denak, haren benetako neurria gainditzen baldin badu.

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tartea. (a.1)

a) Parametro hau artikulu honetako gainerako parametroak aplikatzetik datorrena izango da.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.1)

a) Azpizona honetan espazio publikoei begira dauden eta fatxadan irekiak diren patioak ez 
dira onartzen.

b) Etxadiko patioak edo lurzatikoak artikulu honetako eraikuntzako sakonerak aplikatzetik 
etorritakoak izango dira, eta baita Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) kasuan kasuko idatz 
zatiak aplikatzetik etorritakoak ere.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.1)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko solairua: 2,50 m.

a.2) Goiko solairuak: 2,50 m.

a.3) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:
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b.1) Beheko solairua: 3,50 m.

b.2) Goiko solairuak, erdisotoa eta sotoa: 3,00 m.

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a.1)

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtengune eta sarguneak 1.5.1.25 “Fatxadako 
irtengune eta sarguneak” artikuluan ezarritako orokorrak dira, honako hauek salbu:

a.1) Zabaleran 4 metro baino gutxiago dituzten kaleetan debekatuta daude fatxadako irten-
gune mota guztiak.

a.2) Gainontzekoetan, balkoi, behatoki eta galeriak begira dauden espazio publikoaren zaba-
leraren ehuneko 10 (metro bat, gehienez jota) baino gehiago ezin atera ahalko dira eta irtengune 
itxiak gehienez 40 cm atera ahalko dira.

Bi kasuetan, ez da onartzen horiek beheko solairuan kokatzea.

b) Atzealdeko fatxadetan, irtenguneetan, erlaitzetan eta hegaletan onartu egingo dira, baldin 
eta horien eta mugaren arteko distantziak 5 metroak gainditzen baditu. Kasu honetan, aurreko 
paragrafoko (a.2.) baldintza berberak ezarriko dira.

c) Fatxadetako irtengune guztiak alboko mugatik bereiziko dira, gutxienez, haien hegalaren 
berdina den distantziara.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.1)

Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publikoaren 
zabaleraren ehuneko 15 (1,10 m, gehienez jota) baino gehiago atera.

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.1)

a) Estalkien maldak ehuneko 25 eta ehuneko 40 artekoak izango dira.

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik.

c) Mehelinen arteko eraikinetan estalkiak bi isurki izango ditu, kanporantz isuriko dutenak, 
eta gailurra fatxadarekiko nahiko paraleloa izango da. Lurzatiaren formak hala eskatzen edo 
gomendatzen duenean, hiru isurki edo gehiago ezarri ahalko dira, eta fatxaden gainean ir-
tenbide konplexuak eta pinoiak azaltzea ekidingo da.

d) Estalkian ezin da mantsardarik ezarri, ezta zulorik egin ere terrazak eraikitzeko.

e) Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko 
paraleloki jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera.

f) Eskaileretako euskarriak eraikinaren fatxadatik 3 m atzeraeman beharko dira gutxienez.

20. Baldintza gehigarriak. (a.1)

a) Eraikinak ingurunera egokitu beharko dira, arreta berezia jarriz motari eta mehelinen 
arteko eraikuntzari.

b) Fatxadako bao guztiak, solairu guztietakoak, konposizioaren aldetik elkarrekin lotuta egon 
beharko dira.

c) Erabiltzen diren enkatxo materialak zonan erabili ohi direnak izan beharko dira (harria edo 
berdintze margotua), eta estalkian, derrigor, ingurunearekin bat datozen koloreetan egindako 
teila kurbo zeramikoa erabili beharko da.

d) Eraikinaren fatxadatik tximiniak igarotzea debekatuta dago.

e) Agerian gelditzen diren mehelinak fatxadak egin diren kalitate, ehundura eta kolore be-
rekoak izango dira.
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f) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro 
har ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira.

21. Gainerako parametroak. (a.1)

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.

22. Baimendutako erabilerak. (a.1)

a) Berezko erabilera:

a.1) Erabilera nagusia atxikitako etxebizitzarena izango dela ezarri da. Sestraz gaineko so-
lairu guztietan onartzen da. Halaber, erabilera esklusiboa edo banatua onartzen da ondorengo 
paragrafoko baldintzen arabera.

b) Erabilera bateragarriak:

b.1) Etxebizitzarekin bateragarria den industria erabilera: etxebizitza eraikineko beheko so-
lairuan, edo baimendutako beste erabilera bat duen eraikineko beheko solairuan, bateragarria 
dela frogatuz gero.

b.2) Gizarte ekipamendua: etxebizitzen eraikinaren beheko solairuan, eraikuntza esklusi-
boan eta elkarrekiko edo beste erabilera batzuekin banatuan b.4) paragrafotik b.8) paragrafora 
ezartzen diren baldintzetan.

b.3) Bulegoak: etxebizitzen eraikinaren edozein behe eta lehen solairutan, eraikuntza esklu-
siboan edo elkarrekiko banatuan b.4. paragrafotik b.7. paragrafora ezartzen diren baldintzetan.

b.4) Txikizkako merkataritza; etxebizitzen eraikinaren beheko solairuan, eraikuntza esklu-
siboan eta gizarte ekipamendu, bulego, hotel eta landetxe eraikuntzetako erabilera nagusiak 
dauzkan beheko solairuan.

b.5) Jatetxeak eta tabernak: txikizkako merkataritzarako zehaztutako baldintza beretan.

b.6) Hotelak eta antzekoak eraikin esklusiboan, eta goiko solairuetan, beheko solairuko 
gizarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin partekatuta.

b.7) Landetxeak eta landa turismoa: etxebizitzarekin banatutako eraikuntzan, berariazko 
legediaren arabera, eta beheko solairuetan baimendutako erabilera guztiekin banatutako 
eraikuntzako goiko solairuetan eta eraikuntza esklusiboan.

b.8) Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa): soto eta beheko solairuetan.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.

1.5.2.4. artikulua. Landa herrigune zaharren a.2 azpizonako eraikuntza eta erabilerarako 
ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. Antolamendurako oinarrizko irizpidea. (a.2)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala ere, P-5 “Erai-
kinaren ezaugarriak” planoak eta antolamendu xehatuko esparruaren arau bereziak hura 
aldatzeko zehaztapenak ezarri ahalko dituzte.

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark 
berariaz arautu ez dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatura egokitzen ez diren eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.5 
artikulura aipatzen diren xedapenen bitartez arautuko dira.
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d) Antolamendurako oinarrizko irizpidea. A.2 zona osatzen duten nukleoen izaera babestea 
lortzeko, eta Arabako Erdialdeko Lurraldeko Plan Partzialak zehazten dituen helburuekin bat 
etorriz, honako erabilera bi hauek ezartzen dira lehentasunezko erabilera gisa: bi etxebizitzako 
eraikina edo bi familiako etxebizitza (B mota) dentsitate txikiko multzo trinko eta irekian eraiki-
tako familia anitzeko etxebizitza (D.1 mota). Ondorioz, ordenantza hau erabilera biak ezartzea 
sustatzen saiatzen da, eta horretarako, hirigintzako eta eraikuntzako parametro lagungarriagoak 
esleitzen dizkie.

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a.2)

a) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean:

i. Lehenetsitako etxebizitza erabilera: 0,75 m2t/m2s

ii. Lehenetsi gabeko etxebizitza erabilera: 0,50 m2t/m2s

iii. Gainerako erabilera baimenduak: 0,75 m2t/m2s

iv. Eraikigarritasuna, guztira: 1,00 m2t/m2s

v. Aurreko lau puntuetan adierazitakoak dena delakoak izanda ere, instrumentu hau behin 
betiko onesten den unean dauden lurzati guztiek izango dute baimendutako erabileraren bate-
rako gutxieneko 162 m2t-ko eraikigarritasun absoluturako eskubidea, beti ere, ondoko baldintza 
hauek betetzen baldin badira:

1) Beheko solairuko azalera eraikia 100 m2t baino gehiagokoa ez izatea.

2) Eraikina, etxebizitza erabilerara bideratzen baldin bada, bi (2) unitate baino gehiago ez 
izatea.

3) Ordenantza honetan ezarritako aurreko mugarekiko eta alboetako mugekiko utzi beha-
rreko tartea errespetatzea.

Hala ere, lurzatia aldameneko lurzatiei eransten bazaie azalera handiagoa osatzeko edo 
geroago sakabanatu edo zatikatzeko, “a” paragrafoan ezarritako koefizientearen ondoriozko 
eraikigarritasuna baino ez zaio transmitituko lurzati berriari.

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. 
puntuak batera aplikatzetik irteten dena izango da.

3. Eraikinen tipologia. (a.2)

a) Lehentasuna duten eraikuntzak mota honetakoak dira:

i. Eraikin bakartuan bi etxebizitza edo bi familiako etxebizitza (B mota) jartzekoa, kokapena 
edozein dela; “Etxebizitza erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta motak” arti-
kuluan dago zehaztua, 5.a.i.1. eta 5.b.i.1. puntuetan.

ii. Dentsitate txikiko multzo irekian eraikitako familia anitzeko etxebizitza (D.1 mota) jartzekoa, 
kokapena edozein dela; “Etxebizitza erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta 
motak” artikuluan dago zehaztua, 7.a puntuan.

b) Lehentasunik ez duten eraikuntzak mota honetakoak dira:

i. Familia bakarrekoa eraikin bakartua edo familia bakarreko etxebizitza (A mota) jartzekoa, 
kokapena edozein dela; “Etxebizitza erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta 
motak” artikuluan dago zehaztua, 4.i.1 puntuan.

ii. Atxikitako familia bakarreko bi etxebizitza edo gehiagoko eraikin bakartua edo atxikitako 
familiabakarreko etxebizitza (C mota) jartzekoa, kokapena edozein dela; “Etxebizitza erabilera-
ren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta motak” artikuluan dago zehaztua, 6.a.i.1 eta 6.b 
puntuetan.
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c) Era berean, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak beteaz, eraikin mota 
hauek onartzen dira:

i. Eraikin bakartuan baimendutako bizitegia ez beste erabileretarako soilik direnak.

ii. Aurrez deskribatutako edozein, baina aurrez dagoen eraikin bati edo batzuei atxikitako 
eraikinekin.

iii. Aurreko bizitegi erabileretarako eta eraikin bakartuan edo aurrez dagoen eraikin bati edo 
batzuei atxikitakoan baimendutako gainerako erabileretarako partekatutako eraikinak, ondoko 
22. puntuan hala ezarrita badago.

d) Erabilera nagusien zerbitzari eta/edo osagarri diren erabilerak baino ez dituzten eraikinak 
onartuko dira, baina artikulu honen 20. puntuan araututakoak soilik.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.2)

Instrumentu hau behin betiko onesten den unean dauden lurzatiak finkatuta geratuko dira, 
ondorioz, guztiak kontsideratuko dira gutxieneko lurzati eraikigarri.

5. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. (a.2)

Arau hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati guztiek izango dituzte erabileraren 
eta eraikuntza motaren arabera, honako gutxieneko azalera hauek:

a) Familia bakarreko eraikinetan dauden etxebizitzak edo familia bakarreko etxebizitzak (A 
mota): 1.500 m2.

b) Bi etxebizitza dituzten eraikinetan dauden etxebizitzak edo bi familiako etxebizitzak (B 
mota): 400 m2 etxebizitzako.

c) Lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza (C.1 mota): 1.000 m2 etxebizitzako.

d) Familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa edo erpin komunarekin (C.2 mota): 250 m2 
etxebizitzako.

e) Familia anitzeko etxebizitzak dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian (D.1 mota): 250 
m2 etxebizitzako.

f) Bizitegia ez baimendutako beste erabilera batzuetarako etxebizitzarekin partekatzen ez 
den eraikinean: 800 m2 eraikin bakoitzeko.

g) Kasu berezi legez, eraikin batean etxebizitza erabilera eta baimendutako erabilera bat 
edo batzuk daudenean: 1.000 m2.

6. Lurzatietako mugek gutxienez izango dituzten neurriak. (a.2)

Instrumentu hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati berri guztiek izango dituzte 
erabileraren eta eraikuntza motaren arabera, honako gutxieneko neurri hauek aurreko aldeko 
mugetan:

a) Familia bakarreko eraikinetan dauden etxebizitzak edo familia bakarreko etxebizitzak (A 
mota): 30 m.

b) Bi etxebizitza dituzten eraikinetan dauden etxebizitzak edo bi familiako etxebizitzak (B 
mota): 25 m.

c) Lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza (C.1 mota): 30 m.

d) Familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa edo erpin komunarekin (C.2 mota): 25 m.

e) Familia anitzeko etxebizitzak dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian (D.1 mota): 25 m.

f) Baimendutako beste erabilerak etxebizitzarekin partekatzen ez den eraikinean: 25 m.
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g) Eraikinak etxebizitza erabilera eta baimendutako erabilera bat edo gehiago dituen kasu 
berezietan: 30 m.

h) Distantzia hauek bost (5) metro murriztuko dira aurreko 3. puntuan deskribatutako eraikin 
motatan, muga bati atxikita badaude.

7. Sakonera eraikigarria. (a.2)

Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a.2)

a) Lurzati batean baimendutako erabili bat edo gehiagotarako zenbait eraikin kokatu ahal 
izango dira eta jabetza horizontala baimenduko da jabetza hori baimendutako erabilera nagusi-
rako dagoen eraikin adina lotetan azpizatitu badaiteke; ondorioz, horietako bakoitzak dagokion 
AXEan ezarritako parametroak bete beharko ditu edo, halakorik ezean, ordenantza honetan 
ezarritakoak, lurzati independentea balitz bezala.

b) Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 
xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumen-
tazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.

c) Eraikin multzoak erabilera osagarri eta zerbitzarietarako sestrapeko eraikuntzak eduki 
ahalko ditu, baita beste espazio eta elementu batzuk ere, denak titulartasun eta erabilera ko-
munekoak.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.2)

Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era bitar-
tekoetan arautzen da.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.2)

Eraikinaren profila II/- da. Horrek esan nahi du gehienez ere beheko solairua eta goiko solairu 
bat izan ditzakeela eta sestra azpiko solairu kopurua libre geratzen dela.

11. Eraikinaren altuera handiena. (a.2)

a) Jatorrizko kotatik erlaitzaren muturreko beheko puntura edo teilatu hegalera eraikinak 
izango duen gehieneko altuera zazpi (7) metrokoa izango da.

i. Eraikina zenbait espazio publikoren lerrokadurari atxikita badago, altuera neurtzeko jato-
rrizko kota bezala espazio horretako sestrarik txikiena hartuko da.

ii. Eraikina mugak baino atzerago badago eta lurzatiak espazio publiko bakarra baldin badu 
aurrean, espazio horretara ematen duen fatxadako planoak eta sestrak bat egiten duten puntua 
hartuko da jatorrizko kota bezala altuera neurtzeko. Lurzatiak espazio publiko batera baino ge-
hiagotara ematen badu, eraikinaren altuera neurtzeko jatorrizko kota espazio horietako sestrarik 
txikienak eta sestrarik txikieneko espazio publikora ematen duen fatxadaren planoak bat egiten 
duten puntua izango da.

b) Eraikinaren altuera osoa erlaitzaren edo hegalaren altuerak zehazten du zuzenean, eta 
baita estalkirako baimentzen den gehieneko maldak ere.

12. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (a.2)

a) Tresna hau onetsi aurretik existitzen diren lurzatietan parametro hau aukerakoa izango da.

b) Gainerakoetan ehuneko berrogeikoa (40) izango da.

13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a.2)

a) Aurreko mugara izango duen tarterako arau hauek beteko dira:

i. P-5 planoan adierazitako mugimendu eremuak hartuko dira aintzat.

ii. Aldez aurretik existitzen diren eraikuntzei atxikitako eraikinek haiek zehazten duten 
fatxadako lerroa beteko dute gutxienez, mugara atxikita egon zein ez.
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iii. Gainontzeko kasuetan eraikuntza mugari atxiki ahalko zaio kalearen zabalera gutxienez 
zortzi (8) metro baldin bada. Bestela, kaleko ardatzetik lau (4) metroko tartea utzi beharko da.

Eraikinaren lerrokaduraren eta lurzati pribatuaren mugaren arteko tartea hesitu gabe utziko 
da eta eraikuntzaren antolamenduari buruzko 5. planoko espazio pribatu ireki eraikiezinen 
araubidea aplikatuko da.

b) Gainerako mugetan, eraikinak hiru (3) metro banatu beharko dira gutxienez, 3.c puntuko 
“i” eta “ii” paragrafoetan deskribatutako kasu berezietan izan ezik, kasu horietan parametro 
hau aukerakoa izango da.

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tartea. (a.2)

a) Lurzati beraren barruan kokatuta dauden eta nagusiki erabilera baimendu batera edo 
gehiagora bideratutako eraikuntzek sei (6) metroko tartea utziko dute.

b) Erabilera osagarrietarako erabiltzen diren eraikuntza eta eraikinek gutxienez hiru (3) me-
troko tartea utzi beharko dute lurzatian kokatuta dagoen edozein eraikuntza nagusirekiko.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.2)

Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.2)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko solairua: 2,50 m.

a.2) Goiko solairuak: 2,50 m.

a.3) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

b.1) Beheko solairua: 3,50 m.

b.2) Goiko solairuak, erdisotoa eta sotoa: 3,00 m.

c) Hala ere, nekazaritzako biltegi gisa erabiltzekoak diren eta solairu bakarra daukaten 
eraikuntzetan, gehieneko altuera sei (6) metrokoa izango da, zertxaren beheko alderaino neu-
rtuta, edo zertxarik ez baldin badago, hegal edo erlaitzeraino neurtuta.

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a.2)

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtengune eta sarguneak 1.5.1.25 “Fatxadako 
irtengune eta sarguneak” artikuluan ezarritako orokorrak dira, honako hauek salbu:

i. Zabaleran lau (4) metro baino gutxiago dauzkaten kaleetan debekatuta daude fatxadako 
irtengune guztiak.

ii. Ez dira baimentzen, halaber, perdoidun oinezko kaleetan.

iii. Gainontzeko kale eta espazio libreetan, balkoi, behatoki eta galeriak ezingo dira aurrez 
aurre duten espazio publikoaren zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago atera, (metro 
bat, gehienez jota) eta irtengune itxiak gehienez berrogei (40) cm atera ahalko dira.

b) Atzeraemandako fatxadetan irtenguneak, erlaitzak eta teilatu hegalak aukerakoak dira, eta 
izango dituzten muga bakarrak 14. puntuan mugekiko ezartzen diren tarteak dira.

c) Nolanahi ere, fatxada aurreko mugatik bananduta dagoenean, beti izango dute aurreko 
“a” paragrafoan ezarritako gehieneko muga.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.2)

Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publikoaren 
zabaleraren ehuneko 15 (1,10 m, gehienez jota) baino gehiago atera.
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19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.2)

a) Estalkiek ehuneko berrogeita hamarreko (50) malda izango dute gehienez.

b) Ezin izango da mantsardarik jarri.

c) Estalkiartea argiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan 
kasuko isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada.

20. Baldintza gehigarriak. (a.2)

a) Aurretik zegoen eraikuntza bati edo batzuei atxikitako eraikinak eraikitako fatxada bat 
osatzeko, mehelinak ezkutatzeko, etab. izango dira.

b) Lerroan atxikitako familia bakarreko eraikinek (C.1 mota) gehienez ere hiru (3) etxebizitza 
izango dituzte.

c) Lerroan atxikitako familia bakarreko eraikin trinkoek edo erpin komunarekikoek (C.2 mota) 
gehienez ere lau (4) etxebizitza izango dituzte.

d) Dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian dauden familia anitzeko etxebizitzek (D.1 mota) 
gutxienez lau (4) etxebizitza eta gehienez zortzi (8) izango dituzte.

e) Jada badauden bizitegi eraikinetako aldaketak, eta beraien ezaugarri tipomorfologikoen-
gatik egoitzazko eraikinen antzekoak izan daitezkeen elementu atxikiak artikulu honetako 4. 
puntuan aipaturiko eraikin tipologietara egokitu ahal izango dira, une bakoitzean indarrean 
dagoen babes ofizialeko etxebizitzen araudia betetzen baldin badute.

f) Lurzati eraikigarriko mugan dagoen eraikuntza bat eraiki ahal izango da, baldintza hauek 
betetzen baditu:

i. Zerbitzu erabileretarako edota erabilera osagarrietarako erabiltzen baldin bada, esate 
baterako, garajeak edo egurtegiak.

ii. Ondoko lurzatian dagoen antzeko eraikin bati atxikita badago.

iii. Eraikuntza proiektua bi eraikinena baldin bada, eta bien obra aldi berean burutu behar 
bada.

iv. Lurzatien barruan erabilera nagusietako eraikinak eraikita baldin badaude.

v. Azalera eraikia, gehienez, 50 m2t bada, eta altuera, puntu guztietan, hiru (3) metro baino 
gutxiago baldin bada.

g) Artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintza beteta, aire libreko edo eraikineko 
aparkalekuak egin daitezke, eta baita txokoak, lanabesentzako etxetxoak edo antzekoak eta 
igerilekuak ere.

h) Erregaien andelei dagokienez, mugetatik gutxienez hiru (3) metrora egon beharko dira 
eta Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak adierazitako distantzia gorde beharko dute, handiagoa 
izanez gero

i) Eraikigarritasuna zenbatu gabe baimenduko dira lorategietan zurez egindako elementuak, 
gehienez sei metro (6) koadro baldin badituzte eta estalira gehienez bi metro eta erdi (2,5); dena 
dela, mugetarako distantzia errespetatu egin beharko dute. Elementu hauek ez dute bizitzeko 
espazio bihurtu ahal izateko instalaziorik izango.

f) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro 
har ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira.

21. Gainerako parametroak. (a.2)

Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.
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22. Baimendutako erabilerak. (a.2)

a) Lehenetsitako eta lehenetsi gabeko erabilerak.

i. Bi erabilera lehenetsi dira:

• Eraikin bakartuan bi etxebizitza edo bi familiako etxebizitza (B mota) izatekoa, 1.3.1.8 arti-
kuluko (“Definizioak eta motak”) 3. ataleko (“Etxebizitza erabileraren edukia”) 5.a.i.1. eta 5.b.i.1. 
puntuetan definitua, kokapena edozein izan arren.

• Dentsitate txikiko multzo irekian eraikitako familia anitzeko etxebizitza (D.1 mota) izatekoa, 
1.3.1.8 artikuluko (“Definizioak eta motak”) 3. ataleko (“Etxebizitza erabileraren edukia”) 7.a 
puntuan definitua, kokapena edozein izan arren.

ii. Lehentasunik gabeko bi erabilera ezarri dira:

• Familia bakarrekoa eraikin bakartua edo familia bakarreko etxebizitza (A mota) izatekoa, 
1.3.1.8 artikuluko (“Definizioak eta motak”) 3. ataleko (“Etxebizitza erabileraren edukia”) 4.i.1 
puntuan definitua, kokapena edozein izan arren.

• Atxikitako familia bakarreko bi etxebizitza edo gehiagoko eraikin bakartua edo atxikitako 
familiabakarreko etxebizitza (C mota) izatekoa, 1.3.1.8 artikuluko (“Definizioak eta motak”) 3. 
ataleko (“Etxebizitza erabileraren edukia”) 6.a.i.1 eta 6.b puntuetan definitua, kokapena edozein 
izan arren.

iii. Sestraz gaineko solairu guztietan onartzen da.

iv. Erabilera esklusiboa edo banatua onartzen da “b” ataleko baldintzen arabera.

b) Gainerako erabilera baimenduak.

i. Nekazaritzako ustiategiei lotutako biltegiak: etxebizitza eraikinen beheko solairuan, eraikin 
esklusiboan eta baimendutako gainontzeko erabilerekin banatutako beheko solairuan, beti ere, 
haien bateragarritasuna egiaztatzen baldin bada.

ii. Etxebizitzarekin bateragarria den industria: etxebizitzen eraikin baten beheko solairuan 
edo baimendutako gainontzeko beste edozein erabilera, haien bateragarritasuna egiaztatzen 
baldin bada, eta eraikuntza esklusiboan.

iii. Gizarte ekipamendua: eraikuntza esklusiboan, etxebizitzen eraikinaren beheko solairuan, 
eta ekipamendu batzuen artean banatutako eraikinean edo beste erabilera batzuk dauzkaten 
eraikuntzetan “iv” paragrafotik “viii” paragrafora ezartzen diren baldintzetan.

iv. Bulegoak: etxebizitzen eraikinaren edozein solairutan, eraikuntza esklusiboan edo elkarre-
kiko banatuan “v” paragrafotik “viii” paragrafora ezartzen diren baldintzetan.

v. Txikizkako merkataritza: etxebizitzen eraikinaren beheko solairuan, eraikuntza esklusiboan 
eta gizarte ekipamendu, bulego, hotel eta landetxe eraikuntzetako erabilera nagusiak dauzkan 
eraikinaren beheko solairuan.

vi. Jatetxeak eta tabernak: txikizkako merkataritzarako zehaztutako baldintza beretan.

vii. Hotelak eta antzekoak: eraikuntza esklusiboan, goiko solairuetan, beheko solairuko gi-
zarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin partekatuta.

viii. Landetxeak eta landa turismoa: etxebizitzarekin partekatutako eraikinean, berariazko 
legediaren arabera; eta goiko solairuetan, beheko solairuetako gainerako erabilera baimen-
duekin partekatuta.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” ataleko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 
ez diren erabilerak” artikulua.
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1.5.2.5. artikulua. a.3 azpizonen, zabalguneen edo XX. mendeko bigarren erdiko zabaltzeko 
eremu mistoen eraikuntzaren eta erabileraren ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (a.3)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 
ezarri ahalko dituzte.

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark 
berariaz arautu ez dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatura egokitzen ez diren eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.5 
artikulura aipatzen diren xedapenen bitartez arautuko dira.

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a.3)

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan jasotako 
eraikuntza lerroen definizio grafikoaren eta sestraren gainetik eraiki daitezkeen solairuen 
kopuruaren bitartez.

b) Planoan ez baldin bada atzeko fatxadako edo sakonerako lerroa ezartzen, 7. puntuan 
(Sakonera eraikigarria) adierazten den parametroa beteko du.

c) Garapeneko plan batez garatu behar diren eremuen kasuan, dagokion AXEko arau be-
rezian zuzenean zein zeharka grafikoki arautuko dira, grafikoki.

3. Eraikinen tipologia. (a.3)

a) Erabilera nagusi bezala finkatzen da familia anitzeko etxebizitzarena, atxikitako eraikuntza 
motaren baitan, jabari eta erabilera publikoaren espazioen lerrokadura eratuz.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.3)

a) Instrumentu hau onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta ge-
ratuko dira.

5. Gutxienezko lurzatiak, lurzatikatzeen ondorioetarako. (a.3)

a) Instrumentu hau onetsi ostean eratzen diren lursail guztiek izango dute 250 m2-ko 
gutxienezko azalera.

6. Lurzatietako mugen gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a.3)

a) Plan orokor hau behin betiko onetsi eta gero sortutako lurzati berri ororentzat, aurreal-
deko mugak edo kalera ematen duen fatxadak 12,50 metroko gutxienezko neurria edukiko du.

b) Gainontzeko mugen neurriak askeak izango dira.

7. Sakonera eraikigarria. (a.3)

a) P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan ez bada finkatu atzealdeko fatxadaren lerroa, ge-
hienez ere 15 metroko sakonera finkatzen da goiko solairuentzat.

b) Sestra azpiko solairuetan eta behe solairuetan, finkatzen diren okupazio baldintzak izango 
dira arautzen dutenak.

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a.3)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta 
geratuko dira.

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, 
betiere, hura baimendutako erabilera nagusietarako utzitako eraikinak bezain beste erloetan 
zatitzerik badago. Horrela, bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak bete beharko 
ditu, lurzati independente bat balitz bezala.
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c) Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 
xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumen-
tazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.

d) Eraikin bilduek beste erabilera osagarri edo zerbitzu erabileretara bideratutako sestrapeko 
eraikuntzak eduki ahalko dituzte, baita beste espazio eta titulartasun eta erabilera komuneko 
espazio eta elementuak ere.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.3)

a) Urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruko azpizonen kasuan, parametro hau aukerakoa 
izango da espresuki adierazi ez bada berariazko araudian.

b) Oin berriko edo etxebizitza kopurua igotzea eragiten duen bestelako aldaketa obrak 
gauzatu nahi direnean, lurzatiaren barruan (eraikuntzaren barruan edo kanpoan) etxebizitza 
kopurua gehi kopuru horren erdiaren baliokidea den aparkaleku plaza kopurua aurrez ikustea 
exijituko da.

c) Urbanizazioak finkatu ez duen hiri lurzoruaren azpizonen kasuan, eta lurzoru urbanizaga-
rriarenean, parametro hau derrigorrez definituko da AXEko arau berezian.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.3)

a) Eraikinaren profila P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoaren bitartez finkatu da. Bertan, 
eraikuntzan onartzen den gehienezko solairu kopurua finkatu da, A/B. Horrek esan nahi du ses-
tra gainean gehienez ere A solairu kopurua baimentzen dela eta B solairu kopurua sestra azpian.

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu aha-
lko du, eta horren izaera loteslea izango da.

11. Eraikinaren altuera handiena. (a.3)

a) Erlaitzaren altuera aurrez ikusten den solairu kopuruaren arabera ezartzen da, fatxadaren 
erdiko puntuan neurtuta eta ondorengo taularen arabera:

3,50 m

6,50 m

9,50 m

Ondorengo solairu bakoitzeko hiru metro areagotuko da.

b) Teilatupea baimentzen denean, a) puntuan adierazten den altuerari 1,50 metro erantsiko 
zaizkio, fatxadan teilatupeak daukan islari dagozkionak, alegia.

c) Eraikinaren altuera osoa erlaitzaren edo hegalaren altuerak zehazten du zuzenean, eta 
baita estalkirako baimentzen den gehieneko maldak ere.

12. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (a.3)

Eraikuntzak okupatzen duen lurzorua adierazteko, jarraian lehentasunaren arabera adieraziko 
diren irizpideak jarraituko dira:

a) Plan orokor hau behin betiko onartu baino lehen zeuden eraikinak finkaturik geratzen dira.

b) Eraikina ordezkatu behar den kasuan, 1.5.2.1. “Eraikuntzari dagozkion baldintza orokor 
komunak” artikuluko 2.b) puntuan xedatutakoa bete beharko da.

c) Eraikuntza berriaren kasuan:

— Goiko solairuetarako, P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoaren eta artikulu honetako 
parametroen bitartez arautuko dira.

— Beheko solairuetarako eta sestra azpietarako, okupazioa ehuneko 100ekoa izan ahalko da.
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13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a.3)

a) Eraikuntza atxikia izango da, ondorioz, eraikinak grafikoki definituta daudenez gero, ez 
da parametro hori existitzen.

b) Alboko eraikinetan argi eta ikuspegi zortasunen bat badago, Kode Zibilak dioena beteko 
da.

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tarteak. (a.3)

a) Lurzati beraren barruan kokatuta dauden eta nagusiki erabilera baimendu batera edo bat 
baino gehiagora bideratutako eraikuntzek 6 metroko tartea utziko dute.

b) Erabilera osagarrietarako erabiltzen diren eraikuntza eta eraikinek gutxienez 3 metroko 
tartea utzi beharko dute lurzatian kokatuta dagoen edozein eraikuntzarekiko.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.3)

a) Azpizona honetan espazio publikoei begira dauden eta fatxadan irekiak diren patioak ez 
dira onartzen.

b) Etxadiko patioak edo lurzatikoak artikulu honetako eraikuntzako sakonerak aplikatzetik 
etorritakoak izango dira, eta baita Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) kasuan kasuko idatz 
zatiak aplikatzetik etorritakoak ere.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.3)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko solairua: 2,50 m.

a.2) Goiko solairua: 2,50 m.

a.3) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

b.1) Beheko solairua: 3,50 m.

b.2) Goiko solairuak, erdisotoa eta sotoa: 3,00 m.

17. Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak (a.3)

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtengune eta sarguneak 1.5.1.25 “Fatxadako 
irtengune eta sarguneak” artikuluan ezarritako orokorrak dira, honako hauek salbu:

a.1) Zabaleran 4 metro baino gutxiago dituzten kaleetan debekatuta daude fatxadako irten-
gune mota guztiak.

a.2) Gainontzekoetan, balkoi, behatoki eta galeriak begira dauden espazio publikoaren zaba-
leraren ehuneko 10 (metro bat, gehienez jota) baino gehiago ezin atera ahalko dira eta irtengune 
itxiak gehienez 40 cm atera ahalko dira.

Bi kasuetan, ez da onartzen horiek beheko solairuan kokatzea.

b) Atzealdeko fatxadetan, irtenguneetan, erlaitzetan eta hegaletan onartu egingo dira, baldin 
eta horien eta mugaren arteko distantziak 5 metroak gainditzen baditu. Kasu honetan, aurreko 
paragrafoko (a.2.) baldintza berberak ezarriko dira.

c) Fatxadetako irtengune guztiak alboko mugatik bereiziko dira, gutxienez, haien hegalaren 
berdina den distantziara.

d) Atzeraemandako fatxadetan irtenguneak, erlaitzak eta teilatu hegalak aukerakoak dira, eta 
izango dituzten muga bakarrak 13. puntuan mugekiko ezartzen diren tarteak dira.
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e) Nolanahi ere, fatxada aurreko mugatik bananduta dagoenean, beti izango dute aurreko 
“a” paragrafoan ezarritako gehieneko muga.

f) Etxadiko patioetan, aurreko paragrafoetan adierazitako irtengune eta sargune berdinak 
baimentzen dira etxadiko patiora ematen duen eraikuntzaren lerroaren gainean.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.3)

Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publikoaren 
zabaleraren ehuneko 15 (1,10 m, gehienez jota) baino gehiago atera.

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.3)

a) Estalkien maldak ehuneko 25 eta ehuneko 40 artekoak izango dira.

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik.

c) Ezin izango da mantsardarik jarri.

d) Estalkiartea argiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan 
kasuko isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada.

e) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak 1.5.1.27. “Altueratik gorako eraikuntzak” 
artikuluan ezarritako orokorrak dira.

f) Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko 
paraleloki jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera.

g) Eskaileretako euskarriak eraikinaren fatxadatik 3 m atzeraeman beharko dira gutxienez.

h) Estalkipeko terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak betetzen badira:

h.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa.

h.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda.

h.3) Sakonerak 3 metro baino txikiagoa izan behar du.

h.4) Ardatzak bat etorriko dira azpitik duen solairuaren zokoenekin.

20. Baldintza gehigarriak. (a.3)

a) Eraikinak ingurunera egokitu beharko dira, arreta berezia jarriz motari eta mehelinen 
arteko eraikuntzari.

b) Fatxadako bao guztiak, solairu guztietakoak, konposizioaren aldetik elkarrekin lotuta egon 
beharko dira.

c) Erabiltzen diren enkatxo materialak zonan erabili ohi direnak izan beharko dira (harria edo 
berdintze margotua), eta estalkian, derrigor, ingurunearekin bat datozen koloreetan egindako 
teila kurbo zeramikoa erabili beharko da.

d) Eraikinaren fatxadatik tximiniak igarotzea debekatuta dago.

e) Agerian gelditzen diren mehelinak fatxadak egin diren kalitate, ehundura eta kolore be-
rekoak izango dira.

f) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro 
har ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira.

21. Gainerako parametroak. (a.3)

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.
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22. Baimendutako erabilerak. (a.3)

a) Berezko erabilera:

a.1) Erabilera nagusia atxikitako familia anitzeko etxebizitzarena izango dela ezarri da. Ses-
traz gaineko solairu guztietan onartzen da. Halaber, erabilera esklusiboa edo banatua onartzen 
da ondorengo paragrafoko baldintzen arabera.

b) Erabilera bateragarriak:

b.1) Etxebizitzarekin bateragarria den industria erabilera: etxebizitza eraikineko beheko so-
lairuan, edo baimendutako beste erabilera bat duen eraikineko beheko solairuan, bateragarria 
dela frogatuz gero.

b.2) Gizarte ekipamendua: etxebizitzen eraikinaren beheko eta lehenengo solairuetan, es-
kailera propioa eta eraikinaren gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin 
bada; eraikuntza esklusiboan eta beste erabilera batzuekin banatuan hurrengo paragrafoetan 
ezartzen diren baldintzetan.

b.3) Bulegoak: etxebizitzen eraikinaren beheko eta lehenengo solairuetan, eskailera propioa 
eta eraikinaren gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada; eraikuntza 
esklusiboan eta beste erabilera batzuekin banatuan hurrengo paragrafoetan ezartzen diren 
baldintzetan.

b.4) Txikizkako merkataritza: etxebizitza, bulego, ekipamendu eta hotelen eraikinaren beheko 
eta lehenengo solairuetan (aurrekoari elkartuta), eskailera propioa eta eraikinaren gainontzeko 
aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada, eta eraikuntza esklusiboan.

b.5) Jatetxeak eta tabernak: etxebizitza, bulego, ekipamendu eta hotelen eraikinaren beheko 
eta lehenengo solairuetan (aurrekoari elkartuta), eskailera propioa eta eraikinaren gainontzeko 
aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada, eta eraikuntza esklusiboan.

b.6) Hotelak eta antzekoak eraikin esklusiboan, eta goiko solairuetan, beheko solairuko 
gizarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin partekatuta.

b.7) Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa): soto eta beheko solairuetan.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.

1.5.2.6. artikulua. Eraikuntza irekiko a.4 azpizonetako eraikuntza eta erabilerarako ordenantza 
orokorra

1. Aplikazio eremua. (a.4)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 
ezarri ahalko dituzte.

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark 
berariaz arautu ez dituen alderdietan.

d) Proposatutako antolamendu xehatura egokitzen ez diren eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.5 
artikulura aipatzen diren xedapenen bitartez arautuko dira.

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a.4)

a) Arau hauek xehetasunez antolatzen duten hiri lurzoruan eraikigarritasuna zuzenean arau-
tuko da azpizona bakoitzerako AXEko arau bereziaren bitartez, edo zeharka arautzen da P-5 
“Eraikinaren ezaugarriak” planoan jasotako lerroen definizio grafikoaren eta eraiki daitezkeen 
gehienezko solairuen kopuruaren bitartez.
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b) Garapen plan batez xeheki antolatu beharreko hirigintzako esku-hartze eremuak zuzenean 
arautuko dira bere arau bereziaren bitartez.

c) Jada eraikita dauden lurzatietan, aldez aurretik existitzen diren eraikinen antolamendua 
finkatzen den eremuetan kokaturikoak, berretsi egiten da eraikigarritasuna horietako bakoitzean. 
Eraikigarritasun hori 1.5.1. “Ordenantzak aplikatzeko oinarrizko definizioak” kapituluan finkatu 
diren irizpideei jarraikiz neurtuko da.

d) Eraikina ordezkatu egiten bada, eraikigarritasuna garatu ahalko da egungo sestra gainean 
eta, orokorrean, baimendutako sestra azpikoan, aurretik halakorik ez bazegoen ere.

3. Eraikinen tipologia. (a.4)

a) Erabilera nagusia eraikin bakartuko familia ugariko etxebizitzarena izango dela ezarri da.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.4)

a) Instrumentu hau onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta ge-
ratuko dira.

b) Aldaketa xehetasun azterlan baten bitartez egingo da; azterlan horrek artikulu honetan 
jaso diren parametroak garatuko ditu.

5. Lurzatiaren gehienezko eta gutxienezko azalera, lurzatikatze lanetarako. (a.4)

a) Instrumentu honen, eta, hala badagokio, kasuan kasuko garapeneko plangintzaren xe-
hetasunezko antolamenduak definituko du, eta baita beharrezkoa izanez gero egiten diren 
lurzatikatze edo lurzatikatze berriko proiektuek ere.

b) Lurzatikatzea aldatzen den kasuetan, lurzatia formulatzen duen espedienteak, xehetasu-
nezko azterlanak edo garapeneko plangintzak esleituko dio lurzati bakoitzari dagokion eraikiga-
rritasuna, eta horrela, esleitutakoen batuketa instrumentu honek eta garapenekoak emandako 
jatorrizko lursailen taldean baimendutako kopuruaren berdina izango da.

6. Lurzatietako mugen gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a.4)

a) Instrumentu hau behin betiko onartzen den unean existitzen diren lurzatiak finkatuta 
geratuko dira.

b) Lurzati berrientzat, aurrealdeko mugaren gutxienezko neurria 20 metrokoa izango da.

7. Sakonera eraikigarria. (a.4)

a) P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan ez bada finkatu atzealdeko fatxadaren lerroa, sako-
nera eraikigarri handiena 15 metro izango da.

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a.4)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta 
geratuko dira.

b) Aldaketa xehetasun azterlan baten bitartez egingo da; azterlan horrek artikulu honetan 
jaso diren parametroak garatuko ditu.

c) Garapeneko plan batek xehetasunez antolatu behar dituen eremuetan, instrumentu hau 
izango da parametroa arautuko duena kasuan kasuko AXEko fitxa berezian finkatzen diren 
baldintzatzaileekin.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.4)

a) Azpizona honetan parametro hori askea da, AXEko arau berezian ez baldin badago es-
presuki adierazita.
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b) Oin berriko edo etxebizitza kopurua igotzea eragiten duen bestelako aldaketa obrak 
gauzatu nahi direnean, lurzatiaren barruan (eraikuntzaren barruan edo kanpoan) etxebizitza 
kopurua gehi kopuru horren erdiaren baliokidea den aparkaleku plaza kopurua aurrez ikustea 
exijituko da.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.4)

a) Eraikinaren profila P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoaren bitartez finkatu da. Plano 
horretan eraikinean sestra gainean eta azpian baimendutako solairu kopuru handiena dago 
adierazia.

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu aha-
lko du, eta horren izaera loteslea izango da.

11. Eraikinaren altuera handiena. (a.4)

a) Erlaitzaren altuera aurrez ikusten den solairu kopuruaren arabera ezartzen da, taula honen 
arabera:

3,50 m

6,50 m

9,50 m

Ondorengo solairu bakoitzeko hiru metro areagotuko da.

b) Teilatupea baimentzen denean, a) puntuan adierazten den altuerari 1,50 metro erantsiko 
zaizkio, fatxadan teilatupeak daukan islari dagozkionak, alegia.

c) Eraikinaren altuera osoa erlaitzaren edo hegalaren altuerak zehazten du zuzenean, eta 
baita estalkirako baimentzen den gehieneko maldak ere.

d) Jada eraikita dauden lurzatietan, aldez aurretik existitzen diren eraikinen antolamendua 
orokorrean finkatu egiten den eremuetan kokaturikoak, ulertu egingo da ordenantza hau de-
finituta gelditzen dela existitzen den eraikuntzarekin. Ondorioz, edozein ordezkapen egiteko 
esku-hartzeak bertatik ondorioztatzen diren parametroei egokituta bideratu beharko dira.

12. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (a.4)

a) Lurzoruaren okupazioa P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan dauden eraikuntza lerroen 
diseinu grafikoaren bitartez arautuko da.

b) Garapeneko plan batek xehetasunez antolatu behar dituen eremuetan, instrumentu hau 
izango da okupazioa arautuko duena, kasuan kasuko AXEko fitxa berezian finkatzen diren 
baldintzatzaileei jarraikiz.

c) Aurreko idatz zatietatik bakar batean ere arautu ez bada, ehuneko 60ko okupazioa apli-
katuko da.

13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a.4)

a) Parametro hau P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan jasotako eraikuntzako lerroen di-
seinu grafikoaren bitartez arautuko da.

b) Garapeneko plan batek xehetasunez antolatu behar dituen eremuetan, instrumentu hau 
izango da mugekiko tartea arautuko duena, kasuan kasuko AXEko fitxa berezian finkatzen diren 
baldintzatzaileei jarraikiz.

c) Aurreko idatz zatietatik bakar batean ere arautu ez bada, 3 metroko tartea aplikatuko da 
gutxienez mugetaraino.
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14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tarteak. (a.4)

a) Parametro hau P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoan jasotako eraikuntzako lerroen di-
seinu grafikoaren bitartez arautuko da.

b) Garapeneko plan batek xehetasunez antolatu behar dituen eremuetan, instrumentu 
hau izango da tartea arautuko duena, kasuan kasuko AXEko fitxa berezian finkatzen diren 
baldintzatzaileei jarraikiz.

c) Aurreko idatz zatietatik bakar batean ere arautu ez bada, 6 metroko tartea aplikatuko da 
gutxienez.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.4)

a) Azpizona honetan etxadietako eta lurzatietako patioak ez daude baimenduta.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.4)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko eta goiko solairua: 2,50 m.

a.2) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

b.1) Beheko solairua: 3,50 m.

b.2) Goiko solairuak, erdisotoa eta sotoa: 3,00 m.

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a.4)

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtengune eta sarguneak 1.5.1.25 “Fatxadako 
irtengune eta sarguneak” artikuluan ezarritako orokorrak dira.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.4)

a) Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publi-
koaren zabaleraren ehuneko 15 (1,10 m, gehienez jota) baino gehiago atera.

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.4)

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 40 artekoak izango dira.

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik.

c) Ezin izango da mantsardarik jarri.

d) Estalkiartea argiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan 
kasuko isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada.

e) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak 1.5.1.27. “Altueratik gorako eraikuntzak” 
artikuluan ezarritako orokorrak dira.

f) Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko 
paraleloki jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera.

g) Eskaileretako euskarriak eraikinaren fatxadatik 3 m atzeraeman beharko dira gutxienez.

h) Estalkipeko terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak betetzen badira:

h.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa.

h.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda.

h.3) Sakonerak 3 metro baino txikiagoa izan behar du.

h.4) Ardatzak bat etorriko dira azpitik duen solairuaren zokoenekin.
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20. Baldintza gehigarriak. (a.4)

a) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro 
har ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira.

21. Gainerako parametroak. (a.4)

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.

22. Baimendutako erabilerak. (a.4)

a) Berezko erabilera:

a.1) Erabilera nagusia atxikitako familia anitzeko etxebizitzarena izango dela ezarri da. Ses-
traz gaineko solairu guztietan onartzen da. Halaber, erabilera esklusiboa edo banatua onartzen 
da ondorengo paragrafoko baldintzen arabera.

b) Erabilera bateragarriak:

b.1) Gizarte ekipamendua: etxebizitzen eraikinaren beheko eta lehenengo solairuetan, es-
kailera propioa eta eraikinaren gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin 
bada; eraikuntza esklusiboan eta beste erabilera batzuekin banatuan hurrengo paragrafoetan 
ezartzen diren baldintzetan.

b.2) Bulegoak: etxebizitzen eraikinaren beheko eta lehenengo solairuetan, eskailera propioa 
eta eraikinaren gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada; eraikuntza 
esklusiboan eta beste erabilera batzuekin banatuan hurrengo paragrafoetan ezartzen diren 
baldintzetan.

b.3) Txikizkako merkataritza: etxebizitza, bulego, ekipamendu eta hotelen eraikinaren beheko 
eta lehenengo solairuetan (aurrekoari elkartuta), eskailera propioa eta eraikinaren gainontzeko 
aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada, eta eraikuntza esklusiboan.

b.4) Jatetxeak eta tabernak: etxebizitza, bulego, ekipamendu eta hotelen eraikinaren beheko 
eta lehenengo solairuetan (aurrekoari elkartuta), eskailera propioa eta eraikinaren gainontzeko 
aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada, eta eraikuntza esklusiboan.

b.5) Hotelak eta antzekoak eraikin esklusiboan, eta goiko solairuetan, beheko solairuko 
gizarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin partekatuta.

b.6) Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa): soto eta beheko solairuetan.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.

1.5.2.7. artikulua. Garapen baxuko eraikuntza irekien a.51. azpizonetako eraikuntza eta 
erabilerarako ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (a.51)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 
ezarri ahalko dituzte.

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark 
berariaz arautu ez dituen alderdietan.

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a.51)

a) Sestra gaineko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 1,20 m2t/m2s izango da.
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b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. 
puntuak batera aplikatzetik irteten dena izango da.

3. Eraikinen tipologia. (a.51)

a) Ohiko eraikina familia anitzeko etxebizitzaren erabilerarena izango da, dentsitate txikiko 
eraikuntza trinko eta irekian. Hori, kokalekuetatik edozeinetarako, 1.3.1.8. “Definizioa eta motak” 
artikuluan definitu da, 3.d.i) eta 7.a.i) puntuetan.

Eraikin bakoitzak gehienez ere 16 etxebizitza edukiko ditu.

b) Gainera, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak betetzen badira, ondo-
rengo 22. puntuan baimentzen diren erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere 
onartuko dira.

c) Erabilera nagusien zerbitzariak edota osagarriak diren erabilerak baino ez dituen eraikinik 
ez da onartuko.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.51)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak 
finkatuta geratuko dira.

5. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. (a.51)

a) Lurzati berri guztiek gutxienez 600 m2-ko azalera izango dute eraikineko.

6. Lurzatietako mugen gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a.51)

a) Etxebizitza multzo bakoitzaren lurzati hartzaileen aurrealdeko mugek 15 metroko neurria 
edukiko dute gutxienez.

b) Gainerako mugen neurriak aukerakoak dira.

7. Sakonera eraikigarria. (a.51)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a.51)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta 
geratuko dira.

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, 
betiere, hura baimendutako erabilera nagusietarako utzitako eraikinak bezain beste erloetan 
zatitzerik badago. Horrela, bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak bete beharko 
ditu, lurzati independente bat balitz bezala.

Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 
xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumen-
tazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.

c) Eraikin bilduek beste erabilera osagarri edo zerbitzu erabileretara bideratutako sestrapeko 
eraikuntzak eduki ahalko dituzte, baita beste espazio eta titulartasun eta erabilera komuneko 
espazio eta elementuak ere.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.51)

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 
bitartekoetan arautzen da.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.51)

a) Eraikinaren profila III (a edo b)/- da: alegia, beheko solairua, goiko bi solairu, atikoa edo 
teilatupea. Sestra azpiko solairu kopurua askea da.
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b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu aha-
lko du, eta horren izaera loteslea izango da.

11. Eraikinaren altuera handiena. (a.51)

a) Eraikuntzaren gehieneko altuera teilatu hegaleraino edo erlaitzeraino, jatorrizko kotatik 
neurtuta, 9 m izango da.

b) Goihabearen altuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka.

12. Eraikuntzekin gehienez okupatzen den lurzorua. (a.51)

a) Lurzoruaren okupazioa ehuneko 60koa izango da sestra gaineko solairuetan, eta ehuneko 
80koa sestra azpian.

13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a.51)

a) Aurrealdeko mugara:

a.1) Gutxienez: 3 m.

a.2) Gehienez: aukerakoa.

b) Gainerako mugetara:

b.1) Gutxienez: 3 m.

b.2) Gehienez: aukerakoa.

14. Lurzati bereko eraikin multzoen arteko gutxienezko tartea. (a.51)

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 metrokoa izango da.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.51)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.51)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko eta goiko solairua: 2,50 m.

a.2) Goiko solairua: 2,50 m.

a.3) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

b.1) Solairu guztiak: 3,00 m.

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a.51)

a) Fatxadako irtenguneak bidearen lerrokaduraren gainean ezin izango du kalearen ehuneko 
10etik gorakoa den zabalerarik eduki, ezta metro bat (1) baino gehiago ere.

b) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 
13. puntuan ezarri diren tarteak beteko dituzte beti.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.51)

a) Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publi-
koaren zabaleraren ehuneko 15 (1,20 m, gehienez jota) baino gehiago atera.

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.51)

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50 artekoak izango dira.

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik.
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c) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak, 1.5.1.27. “Altueratik gorako eraikuntzak” 
artikuluan ezarritako orokorrak dira.

d) Gainera, estalkian terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintza hauek betez gero:

d.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa.

d.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda.

d.3) Sakonera ez da izango 3 metro baino handiagoa.

20. Baldintza gehigarriak. (a.51)

a) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro 
har ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira.

21. Gainerako parametroak. (a.51)

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.

22. Baimendutako erabilerak. (a.51)

a) Berezko erabilera: familia anitzeko araubideko bi etxebizitza edo gehiago dituen eraikin 
trinko, bakartu eta dentsitate gutxikoan dagoen etxebizitza (“Etxebizitza erabileraren edukia” 3. 
ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta motak” artikuluan dago deskribatua, 3.d.i) eta 7.a.i) puntuetan).

b) Erabilera bateragarriak: etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira, 
esate baterako, komunitatearentzako ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoak; aisiakoak eta gi-
zartekoak, dantza egiteko aretoak, zorizko jokoenak eta antzekoak salbu; kirol instalazioak; 
ospitaleratzerik eskatzen ez duen osasunerakoak; gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeak), 
hotelak, jatetxeak, bulegoak eta txikizkako dendak. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean 
edo eraikin esklusiboan kokatuko dira.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.

1.5.2.8. artikulua. Garapen baxuko familia bakarreko eraikin atxikiko a.5.2. azpizonetako 
eraikuntza eta erabilerarako ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (a.52)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 
ezarri ahalko dituzte.

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark 
berariaz arautu ez dituen alderdietan.

2. Hirigintzako gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean. (a.52)

a) Sestra gaineko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 0,80 m2t/m2s izango da.

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. 
puntuak batera aplikatzetik irteten dena izango da.

3. Eraikinen tipologia. (a.52)

a) Eraikin mota familia bakarreko etxebizitza atxikia da (“Etxebizitza erabileraren edukia” 3. 
ataleko 1.3.1.8. “Definizioak eta motak” artikuluko 6. puntuko a.i.1) eta a.ii) paragrafoetan dago 
zehaztua), eta hiruzpalau etxebizitza unitate izango ditu.
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b) Gainera, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak betetzen badira, ondo-
rengo 22. puntuan baimentzen diren erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere 
onartuko dira.

c) Erabilera zerbitzariak eta/edo osagarriak besterik ez duen eraikinik ez da onartuko.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.52)

a) Instrumentu hau behin betiko onartzen den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak 
finkatuta geratuko dira aldez aurretik existitzen den eraikuntzarekin.

5. Gutxienezko lurzatiak, lurzatikatzeen ondorioetarako. (a.52)

a) Lurzati berri guztiek gutxienez 150 m2-ko azalera izango dute etxebizitzako.

6. Lurzatietako mugek gutxienez izango dituzten neurriak. (a.52)

a) Eraikin bakoitza hartzen duen lurzatiaren aurreko aldeko mugak gutxienez 6,5 metroko 
neurria izango du etxebizitza bakoitzeko.

b) Gainerako mugen neurriak aukerakoak dira.

7. Sakonera eraikigarria. (a.52)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a.52)

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu daitezke, jabari horizontaleko erregimenean, betiere 
posible bada baimendutako erabilera nagusietarako jarritako eraikin adina sortetan zatitzea, 
sorta guztiek ordenantza honetan ezarritako parametroak bete ditzaten, lurzati independenteak 
balira bezala (“Etxebizitza erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta motak” arti-
kuluko 6.b.ii) puntuan dago hori deskribatua).

Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 
xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumen-
tazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.

b) Eraikin multzoak erabilera osagarri eta zerbitzarietarako sestratik beherako eraikuntzak 
eduki ahalko ditu, baita beste espazio eta elementu batzuk ere, denak titulartasun eta erabilera 
komunekoak.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.52)

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 
bitartekoetan arautzen da.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.52)

a) Eraikinaren profila II(b)/- da: alegia, beheko solairua, goiko solairua eta teilatupea. Sestra 
azpiko solairu kopurua askea da.

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu aha-
lko du, eta horren izaera loteslea izango da.

11. Eraikinetik hegalerako altuera handiena. (a.52)

a) Eraikinetik hegaleraino edo erlaitzeraino doan gehienezko altuera, sestrako kotatik neu-
rtuta, 8,00 metrokoa da.

b) Goihabearen altuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka.

12. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (a.52)

a) Etxebizitza multzo bakoitzak gehienez ere lurzoruaren 60 euneko okupatuko du.
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13. Etxebizitza multzo bakoitzaren edo eraikinen eta mugen arteko tartea. (a.52)

a) Aurrealdeko mugaraino edo bide lerrokaduraraino:

a.1) Gutxienez: 3 m.

a.2) Gehienez: aukerakoa.

b) Alboko mugetaraino:

b.1) Gutxienez: 3 m.

b.2) Gehienez: aukerakoa.

c) Atzealdeko mugaraino: 3 m.

14. Etxebizitza multzoen edo lurzati bereko eraikinen arteko tarteak. (a.52)

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 metrokoa izango da.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.52)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.52)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko eta goiko solairua: 2,50 m.

a.2) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

b.1) Etxebizitza erabilera duen beheko solairua eta goiko solairua: 3,00 m.

b.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 4,00 m.

b.3) Erdisotoa eta sotoa: 3,00 m. Edonola ere, erdisotoak ezin izango du kaleko sestratik 
(edozein tokitan neurtuta) metro bat baino gehiago gora egin.

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a.52)

a) Fatxadako irtenguneak bidearen lerrokaduraren gainean ezin izango du kalearen ehuneko 
10etik gorakoa den zabalerarik eduki, ezta metro bat (1) baino gehiago ere.

b) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 
13. puntuan ezarri diren tarteak beteko dituzte beti.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.52)

a) Teilatu hegalak 1,20 m zabal izango dira gehienez.

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.52)

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50 artekoak izango dira.

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren edo erlaitzaren ertzetik.

c) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak, 1.5.1.27. “Altueratik gorako eraikuntzak” 
artikuluan ezarritako orokorrak dira.

c) Gainera, teilatupeko solairuan terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak 
betetzen badira:

d.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa.

c.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda.

d.3) Sakonera ez da izango metro baino handiagoa.
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20. Baldintza gehigarriak. (a.52)

a) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro 
har ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira.

b) Onartuko dira, eraikigarritasunerako zenbatu gabe, lorategiko elementu higigarriak, egu-
rrez egiten badira, gehienez ere 6 m2-ko oinplanoa eta estalpeko 2,50 metroko altuera badute. 
Mugekiko distantziak errespetatu beharko dira. Elementu horiek ez dute inolako instalaziorik 
edukiko.

21. Gainerako parametroak. (a.52)

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.

22. Baimendutako erabilerak. (a.52)

a) Berezko erabilera: familia bakarreko etxebizitza atxikia eraikin bakartu eta esklusiboan 
(erabilera hori “Etxebizitza erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta motak” ar-
tikuluan dago deskribatua, 6. puntuko a.i.1) eta a.ii) paragrafoetan), kokagunea edozein dela.

b) Erabilera bateragarriak: etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira, 
esate baterako: gizarte ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoa; aisiakoa eta soziala, salbu dantza 
aretoak, ausazko jokoak eta antzekoak; kirol instalazioak; ospitaleak ez beste osasun zentroak; 
gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeetakoak), hotelak, jatetxeak, bulegoak eta txikizkako 
merkataritza. Eraikin esklusiboan kokatuko dira horiek.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.

1.5.2.9. artikulua. Garapen oso baxuko eraikuntzaren eta familia bakarreko etxebizitza bakar-
tuaren a.6.1 azpizonetako eraikuntza eta erabilerarako ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (a.61)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala ere, kasuan 
kasuko AXEko arau bereziak (beti dago arautegiaren gainetik) hori aldatzen duten zehaztapenak 
ezarri ahalko ditu.

b) Garapen plana medio antolatu beharreko AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere 
hark berariaz arautu ez dituen alderdietan.

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a.61)

a) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean hau izango da:

a.1) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean: 0,60 m2t/m2s.

a.2) Hirigintza eraikigarritasuna, guztira: 0,60 m2t/m2s.

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. 
puntuak batera aplikatzetik irteten dena izango da.

3. Eraikinen tipologia. (a.61)

a) Eraikin mota familia bakarreko etxebizitza bakartua da; eraikin mota hori “Etxebizitza 
erabileraren edukia” 3. Ataleko 1.3.1.8. “Definizioak eta motak” artikuluko 6. puntuko 4.i.1 pun-
tuan dago zehaztua.
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b) Halaber, artikulu honetako parametroak eta baldintzak betez, hurrengo 22. puntuan bai-
mendutako erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere onartzen dira.

c) Erabilera nagusien zerbitzari eta/edo osagarri diren erabilerak baino ez dituzten eraikinak 
onartuko dira, baina artikulu honen 20. puntuan araututakoak soilik.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.61)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak 
finkatuta geratuko dira.

5. Gutxienezko lurzatiak, lurzatikatzeen ondorioetarako. (a.61)

a) Lurzati berri orok 500 m2 izango du, gutxienez.

6. Lurzati berrietako mugen gutxieneko neurriak eta lurzati berrien forma. (a.61)

a) Bide lerrokadurara begira dauden aurrealdeko mugak gutxienez 15 metro zabal izango 
dira.

b) Gainerako mugen neurriak aukerakoak dira.

7. Sakonera eraikigarria. (a.61)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

8. Erabilera nagusietarako eraikinen kopurua lurzatian. (a.61)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta 
geratuko dira.

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, 
betiere lurzatia baimendutako erabilera nagusietarako eraikin adina sortatan zatitzea posible 
bada eta sorta bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak betetzen baditu, lurzati 
independente bat balitz bezala (“Etxebizitza erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak 
eta motak” artikuluko 4. puntuko b.ii paragrafoan dago hori deskribatua).

Eraikuntza proiektuak, lurzatikatzekoak edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak 
antolatzen dituen xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen 
idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.

c) Eraikin bilduek beste erabilera osagarri edo zerbitzu erabileretara bideratutako sestrapeko 
eraikuntzak eduki ahalko dituzte, baita beste espazio eta titulartasun eta erabilera komuneko 
espazio eta elementuak ere.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.61)

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 
bitartekoetan arautzen da.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.61)

a) Eraikinaren profila II(b)/I izango da; alegia, beheko solairua, goiko solairua, teilatupea eta 
solairu bat sestrapean.

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu aha-
lko du, eta horren izaera loteslea izango da.

11. Eraikinaren altuera handiena. (a.61)

a) Eraikinetik hegaleraino edo erlaitzeraino doan gehienezko altuera, sestrako kotatik neu-
rtuta, 7,00 metrokoa da.

b) Goihabearen altuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka.
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12. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (a.61)

a) Eraikuntzak okupatuko duen lurzorua, gehienez sestra gainean eta azpian, ehuneko 
50ekoa izango da.

13. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak. (a.61)

a) Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du.

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea. (a.61)

a) Lurzati berdinean kokatutako eraikinen arteko gutxienezko tartea 6 metrokoa izango da, 
18. puntuan deskribatu diren eraikinen kasuan salbu. Kasu horietan, gutxienezko tartea 3 me-
trokoa izango da erabilera nagusiko eraikinarekiko.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.61)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.61)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 2,60 m.

a.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 3,00 m.

a.3) Goiko solairua: 2,60 m.

a.4) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

b.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 3,00 m.

b.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 4,00 m.

b.3) Erdisotoa eta sotoa: 3,00 m.

Edonola ere, kaleko sestratik metro bateko tartea ezin gainditu ahalko da, kaleko edozein 
tokitan.

b.4) Goiko solairua: erabilerak eskatzen duena. Muga bakarra aurreko idatz zatian eraikin 
osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da.

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a.61)

a) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 
13. puntuan ezarri diren tarteak beteko dituzte beti.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.61)

a) Teilatu hegalak 1,20 m zabal izango dira gehienez.

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.61)

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50 artekoak izango dira.

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren edo erlaitzaren ertzetik.

c) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak 1.5.1.27. “Altueratik gorako eraikuntzak” 
artikuluan ezarritako orokorrak dira.

d) Gainera, teilatupeko solairuan terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak 
betetzen badira:

d.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa.

d.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda.

d.3) Sakonera ez da izango metro baino handiagoa.
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20. Baldintza gehigarriak. (a.61)

a) Eraiki gabeko espazioan kirol edo aisia instalazio estali gabeak onartuko dira, oro har, 
baldin eta sestra gainean obra elementurik ez badute, adibidez igerilekuak, jolaserako pistak 
etab., baina mugekiko 3 metroko tartea utzi beharko da.

b) 1.000 m2 baino gehiagoko azalera duten lurzatietan aisiarako eta kirolerako eraikuntzak 
jartzea ere baimentzen da sestra gainean, esaterako pilotalekuak eta antzeko beste instalazio 
batzuk, baina ordenantza honetan eraikuntzaren altuerari eta mugekiko tarteei buruz ezarritako 
baldintzak bete beharko dituzte.

Eraikuntza horiek, estaliak badira, lurzatiari esleitutako eraikigarritasunaren parte gisa zen-
batu beharko dira, alboetatik itxita ez badaude ere.

c) Halaber, etxebizitza bakoitzeko eta eraikigarritasuna zenbatu gabe, lorategiko egurrezko 
elementu higigarri bat onartuko da, oineko gehienez 6 m² dituena. Goihaberako altuera, gehie-
nez, 2,50 metrokoa izango da, eta ez zaio instalaziorik onartuko. Betiere, mugekiko distantziak 
errespetatu beharko dira.

21. Gainerako parametroak. (a.61)

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.

22. Baimendutako erabilerak. (a.61)

a) Berezko erabilera: familia bakarreko etxebizitza bakartua (erabilera hori “Etxebizitza era-
bileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta motak” artikuluan dago deskribatua, 4. 
puntuko a.i paragrafoan), kokagunea edozein dela.

b) Erabilera bateragarriak: etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira, 
esate baterako, komunitatearentzako ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoak; aisiakoak eta gi-
zartekoak, dantza egiteko aretoak, zorizko jokoenak eta antzekoak salbu; kirol instalazioak; 
ospitaleratzerik eskatzen ez duen osasunerakoak; gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeak), 
hotelak, jatetxeak, bulegoak eta txikizkako dendak. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean 
edo eraikin esklusiboan kokatuko dira.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.

1.5.2.10. artikulua. Garapen oso baxuko eraikuntzaren eta bi familiako etxebizitzaren a.6.2 
azpizonetako eraikuntza eta erabilerarako ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (a.62)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 
ezarri ahalko dituzte.

b) Garapen plana medio antolatu beharreko AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere 
hark berariaz arautu ez dituen alderdietan.

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a.62)

a) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean:

a.1) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean: 0,60 m2t/m2s.

a.2) Hirigintza eraikigarritasuna, guztira: 0,60 m2t/m2s.
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b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. 
puntuak batera aplikatzetik irteten dena izango da.

3. Eraikinen tipologia. (a.62)

a) Eraikin mota bi familiako etxebizitza da; eraikin mota hori “Etxebizitza erabileraren edu-
kia” 3. ataleko 1.3.1.8. “Definizioak eta motak” artikuluko 5. puntuko a.1.i) eta b.1.i) paragrafoetan 
dago zehaztua.

b) Gainera, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak betetzen badira, ondo-
rengo 22. puntuan baimentzen diren erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere 
onartuko dira.

c) Erabilera nagusien zerbitzari eta/edo osagarri diren erabilerak baino ez dituzten eraikinak 
onartuko dira, baina artikulu honen 20. puntuan araututakoak soilik.

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a.62)

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak 
finkatuta geratuko dira.

5. Gutxienezko lurzatiak, lurzatikatzeen eraginetarako. (a.62)

a) Lurzati berri orok 1.000 m2 izango du, gutxienez.

6. Lurzati berrietako mugen gutxieneko neurriak eta lurzati berrien forma.

a) Bide lerrokadurara begira dauden aurrealdeko mugak gutxienez 9 metro zabal izango 
dira, etxebizitza bakoitzeko.

b) Gainerako mugen neurriak aukerakoak dira.

c) Gainera, lurzati osoan eraikuntza hartzen duen 15 metroko diametroko zirkulu bat egin 
daiteke.

7. Sakonera eraikigarria. (a.62)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

8. Erabilera nagusietarako eraikinen kopurua lurzatian. (a.62)

a) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, 
betiere lurzatia baimendutako erabilera nagusietarako eraikin adina sortatan zatitzea posible 
bada eta sorta bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak betetzen baditu, lurzati 
independente bat balitz bezala (“Etxebizitza erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak 
eta motak” artikuluko 5. puntuko a.2.iii) eta b.2. iii) paragrafoetan dago hori deskribatua).

Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 
xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumen-
tazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.

b) Eraikin multzoak erabilera osagarri eta zerbitzarietarako sestratik beherako eraikuntzak 
eduki ahalko ditu, baita beste espazio eta elementu batzuk ere, denak titulartasun eta erabilera 
komunekoak.

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a.62)

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 
bitartekoetan arautzen da.

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a.62)

a) Eraikinaren profila II (a edo b)/- da; hau da, beheko solairua, goiko solairua eta atikoa edo 
teilatupea. Sestra azpiko solairu kopurua aukerakoa da.
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b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu aha-
lko du, eta horren izaera loteslea izango da.

11. Eraikinaren altuera handiena. (a.62)

a) Eraikinetik hegaleraino edo erlaitzeraino doan gehienezko altuera, sestrako kotatik neu-
rtuta, 7,00 metrokoa da.

b) Goihabearen altuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka.

12. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (a.62)

a) Gehienez ere okupatu daitekeen lurzorua, sestraren gainetik eta azpitik, 60 euneko da.

13. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak. (a.62)

a) Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du.

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea. (a.62)

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 metrokoa izango da.

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a.62)

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. (a.62)

a) Gutxieneko altuerak:

a.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 2,60 m.

a.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 3,00 m.

a.3) Goiko solairua: 2,60 m.

a.4) Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

b.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 3,00 m.

b.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 4,00 m.

b.3) Erdisotoa eta sotoa: 3,00 m. Edonola ere, erdisotoak ezin izango du kaleko sestratik 
(edozein tokitan neurtuta) metro bat baino gehiago gora egin.

b.4) Goiko solairua: erabilerak eskatzen duena. Muga bakarra aurreko idatz zatian eraikin 
osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da.

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a.62)

a) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 
13. puntuan ezarri diren tarteak beteko dituzte beti.

18. Hegalak eta erlaitzak. (a.62)

a) Teilatu hegalak 1,20 m zabal izango dira gehienez.

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a.62)

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50 artekoak izango dira.

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik.

c) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak 1.5.1.27. “Altueratik gorako eraikuntzak” 
artikuluan ezarritako orokorrak dira.
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d) Gainera, teilatupeko solairuan terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak 
betetzen badira:

d.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa.

d.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda.

d.3) Sakonera ez da izango 3 metro baino handiagoa.

20. Baldintza gehigarriak. (a.62)

a) Eraiki gabeko espazioan kirol edo aisia instalazio estali gabeak onartuko dira, oro har, 
baldin eta sestra gainean obra elementurik ez badute, adibidez igerilekuak, jolaserako pistak 
etab., baina mugekiko 3 metroko tartea utzi beharko da.

b) 1.000 m2 baino gehiagoko azalera duten lurzatietan aisiarako eta kirolerako eraikuntzak 
jartzea ere baimentzen da sestra gainean, esaterako pilotalekuak eta antzeko beste instalazio 
batzuk, baina ordenantza honetan eraikuntzaren altuerari eta mugekiko tarteei buruz ezarritako 
baldintzak bete beharko dituzte.

Eraikuntza horiek, estaliak badira, lurzatiari esleitutako eraikigarritasunaren parte gisa zen-
batu beharko dira, alboetatik itxita ez badaude ere.

c) Halaber, etxebizitza bakoitzeko eta eraikigarritasuna zenbatu gabe, lorategiko egurrezko 
elementu higigarri bat onartuko da, oineko gehienez 6 m² dituena. Goihaberako altuera, gehie-
nez, 2,50 metrokoa izango da, eta ez zaio instalaziorik onartuko. Betiere, mugekiko distantziak 
errespetatu beharko dira.

21. Gainerako parametroak. (a.62)

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 
menpe egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko 
arauen menpe.

22. Baimendutako erabilerak. (a.62)

a) Berezko erabilera: bi familiako etxebizitza eraikin bakartuan (erabilera hori “Etxebizitza 
erabileraren edukia” 3. ataleko 1.3.1.8 “Definizioak eta motak” artikuluan dago deskribatua, 5. 
puntuko a.i.1) eta b.1.i) paragrafoetan), kokagunea edozein dela.

b) Erabilera bateragarriak: Etxebizitza erabilerarekin bateragarriak diren erabilerak 
baimentzen dira: gizarte ekipamendua (irakaskuntzakoa, aisiakoa eta soziala, salbu eta dantza 
aretoak, ausazko jokoak eta antzekoak; kirol instalazio txikiak; ospitaleak ez beste osasun zen-
troak; gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeetakoak), hotelak, jatetxeak, bulegoak eta txiki-
zkako merkataritza. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean edo eraikin esklusiboan kokatuko 
dira.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.

2. atala. Azpizona industrialetako baldintza orokorrak

1.5.2.11. artikulua. Intentsitate handiko industriako b.11. eraikinei eta erabilerei buruzko 
ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (b.11)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak. Jabaria eta erabilera” planoak eta dagokion AXEko arau bereziak 
hori aldatzeko zehaztapenak ezar ditzakete.
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b) Garapen plana medio antolatu beharreko AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere 
hark berariaz arautu ez dituen alderdietan.

2. Kontzeptua. (b.11)

a) Berezko erabilera industria duten zonak dira, etxadika antolatuta daude eta mehelinen 
arteko eraikuntza moduluek okupatzen dute etxadi bakoitza; edo, bereizitako eta zatitu ezi-
nezko lurzatiek osatzen dituzte, lurzati bakoitza funtzionalki unitarioa den jarduera bakar batek 
okupatzen du, eta lurzatiok eraikuntzarik gabeko espazioak dituzte erantsita.

3. Lehendik dauden eraikuntzen eta lurzatien antolamendua. (b.11)

a) Tresna hau behin betiko onartzen den unean dagoeneko badiren eraikuntza eta lurzatiak 
finkatuta geratuko dira.

4. Berezko eraikuntza mota. (b.11)

a) Azpizona honetako berezko eraikin mota etxadiak osatzen dituen eraikin atxikia da, eta 
etxadiak lurzati bat baino gehiagoz osatuta egoten dira.

b) Hala ere, etxadia lurzati bakarrarekin okupatzen duen eraikin salbuetsia ere onar daiteke.

5. Hirigintza eraikigarritasuna. (b.11)

a) Eraikigarritasuna zuzenean arautuko da azpizona bakoitzarentzat, AXE bakoitzaren arau 
berezian.

b) Garapen plan batean xehetasunez antolatu beharreko eremuak zuzenean arautuko dira 
haren ordenantzaren bitartez.

c) Horrelakorik ez bada, sestra gaineko hirigintza eraikigarritasuna 0,70 m2t/m2s izango da, 
eta sestra azpiko hirigintza eraikigarritasuna 0,14 m2t/m2s.

Horrez gain, eta salbuespen modura, sestra azpiko eraikuntzak egitea onartuko da erabilera 
lagungarria edukitzeko. Horretarako, teknika industrialeko edo garatzen den jardueraren osa-
garriak diren zerbitzuen arazoak konpontzeko beharra justifikatu egin beharko da.

6. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. (b.11)

a) Tresna hau behin betiko onartu ostean eratzen diren lurzati berri guztiek 1.000 m2 izango 
dituzte, gutxienez.

7. Lurzatiaren aurrealdearen gutxieneko neurriak. (b.11)

a) Lurzati berriek, bide lerrokadurara begira, gutxienez 20 metroko aurrealdea izan behar 
dute.

8. Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak. (b.11)

a) Eraikinen eta bideen lerrokaduren arteko tartea P-5 planoan adierazitakoa izango da, eta 
adierazita ez badago, gutxienez 5 metrokoa.

b) Alboetako eta sakonerako mugetaraino 3 metroko tartea utzi behar da gutxienez.

9. Lurzati bereko eraikinen arteko tartea. (b.11)

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 8 metrokoa izango da.

10. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (b.11)

a) Gehieneko okupazioa ehuneko 70ekoa da.

11. Eraikinen profila eta altuera handiena. (b.11)

a) Eraikinaren profila II/- da; alegia, beheko solairua eta goiko solairua. Sestra azpiko solai-
ruak aukerakoak dira.
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b) Sestra kotatik gorako eraikuntzaren gehieneko altuera erlaitzeraino, teilatu hegaletara-
ino, zerra estalkiaren edo antzekoaren oinarriraino: 9 metro nabe eta biltegietan, eta 7 metro 
gainerako eraikinetan.

Berariaz justifikatu ondoren, industriako eraikinetan ekoizpen prozesua dela-eta hainbat 
osagaitan altuera handiagoa egotea beharko balitz (siloetan, fabrikazioko dorreetan, eta abar), 
aurreko paragrafoan ezarritako muga gainditzea onartuko da salbuespen bezala, eta ez da 
gehienezko mugarik jarriko.

12. Eraikuntzako solairuen gutxieneko altuera aukerakoa. (b.11)

a) Bulego eraikinetan eta ekoizpenerako ez diren solairuarte edo solairuetan gutxieneko 
altuera 2,60 m izango da.

b) Altuera hori gutxienez 3 m-koa izango da pertsona asko bildu daitezkeela aurreikusten 
den tokietan, jantokietan esaterako, baldin eta 70 m2 baino gehiagoko lekuak badira.

c) Produkziorako nabe edo lantegietan gutxieneko altuera 4 m izango da.

13. Espazio eraikian, lurzatiaren batasuna zainduta, azpizatiketa eragiketak egiteko baldintza 
bereziak. (b.11)

a) Definizioa.

Lurzati unitateari eutsiz espazio eraikia azpizatitzea da jatorrizko bolumenak hainbat zatitan 
banatzea edo bereiztea, haren ondoren bolumen horien ezaugarriak desberdinak badira, baina 
lurzati unitateko espazio libre pribatuaren jabetza mankomunatua bada.

b) Aplikazio eremua.

b.1) Urbanizazioaren bidez finkatutako eta orokorrean B.1 zona (Industria) gisa kalifikatutako 
hiri lurzorua da haren aplikazio eremua.

b.2) Azpizatitze jarduketak, lurzati unitatea mantenduz, dagoeneko eraikita dauden lurzatie-
tako eraikinetan edo hutsik dauden lurzatietako eraikinetan egin daitezke.

b.3) Aurreko paragrafoko balizko egoera horietan, ondoren azaltzen diren baldintza bereziak 
bete beharko dira, eta puntu honetan araututa ez dauden alderdiak artikulu honetako baldintza 
orokorren arabera arautuko direla ulertuko da.

c) Azpizatitutako espazioen gehieneko eta gutxieneko azalerak.

Azpizatitutako espazioek gutxienez 200 m2-ko azalera eraikia izan beharko dute beheko 
solairuan.

d) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea.

d.1) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea artikulu honetan orokorki ezartzen dena izango da.

d.2) Lehendik dauden pabiloietan egungo aurrealdea finkatuko da.

e) Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak.

e.1) Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak artikulu honetan orokorki ezarritakoak izango dira.

e.2) Muga eta fatxadetarainoko tartearen baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo 
zati batean okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak eraistea 
lurzatia azpizatitu baino lehen.

f) Eraikuntzekin okupatzen den lurzorua:

f.1) Eraikuntza edo instalazioek gehienez ere lurzatiaren ehuneko 70 okupatu ahalko dute, 
bai hutsik dauden lurzatietako oin berriko jarduketen kasuan, baita gaur egungo eraikinetako 
edo dagoeneko eraikita dauden lurzatietako jarduketen kasuan.



2017ko azaroaren 29a, asteazkena  •  137 zk. 

98/214

2017-04256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

f.2) Aurretik ezarri diren okupazio baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo partzialki 
okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak eraistea azpizatiketa 
egin baino lehen.

g) Espazio libre mankomunatuaren baldintzak.

g.1) Lurzatiko espazio librea jabetza mankomunatukoa izango da eta ezin izango da era 
independentean eraikitako espazio guztiek osatzen duten multzotik bereizi. Beraz, ezin da es-
pazio libre hori bereizteko itxiturarik egin, baina sarbideko lurzoruko seinaleak, zamalanak eta 
ekoizpenerako biltegiak jar daitezke. Espazio libre pribatu horren azalera osoa ondo urbaniza-
tuta geldituko da.

g.2) Lurzatiaren barruko bide pribatuek zabalera hauek izango dituzte gutxienez:

— Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 4 m.

— Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 7 m.

— Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 10 m.

— Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 7 m.

— Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 10 m.

— Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 13 m.

g.3) Aparkatzeko plazak kokatzeak ezingo die aurrean aipatutako bideen zabalera libreei 
eragin.

g.4) Biraketa erradioak bat etorriko dira lurzatiaren barrutik zirkulatu ahal duten ibilgailuek 
egin ohi dituzten ibilbideekin.

g.5) Barruko bide nagusiekiko loturetara soilik mugatuko da sarbide kopurua.

14. Baimendutako erabilerak. (b.11)

a) Berezko erabilera:

a.1) Tailer industria, biltegiak eta handizkako salerosketa eta artisautza eta arte lanbideak.

b) Erabilera bateragarriak:

b.1) Bulegoak. Beheko solairuan eta lehenengoan onartzen dira, betiere, ekoizpen proze-
suarekin lotuta baldin badaude.

b.1) Txikizkako merkataritza. Beheko solairuan onartzen da, gehienez ere 500 m2-ko azale-
rarekin.

b.2) Jatetxeak eta tabernak, eta jantoki kolektiboak. Lurzati esklusiboan, eta hotelekin eta 
dantzaleku eta diskotekekin partekatuta.

b.3) Hotelak. Lurzati esklusiboan, eta jatetxe eta tabernekin partekatutako lurzatian.

b.4) Gizarte ekipamendua:

— Dantzatokiak eta diskotekak; lurzati esklusiboan.

— Ikus-entzunezko, arte edo ikuskizun produkzioak, lurzati esklusiboan.

— Zerbitzu publikoak, lurzati esklusiboan.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.
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1.5.2.12. artikulua. Industria bakartuari dagokion b.12 azpizonako eraikuntzari eta erabilerari 
buruzko ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (b.12)

a) Ordenantza honek oin berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, tresna 
honek proposatzen duen antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, 
P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 
ezarri ahalko dituzte.

b) Garapen plana medio antolatu beharreko AXEetan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere 
hark berariaz arautu ez dituen alderdietan.

2. Kontzeptua. (b.12)

a) Lurzati batez edo gehiagoz osatutako azpizonak dira, enpresa bakarra ezartzeko xedea 
dutenak, eta barruan eduki behar dituzte sarbiderako, aparkatzeko, maniobrak egiteko eta za-
malanak egiteko behar diren espazio guztiak.

3. Lehendik dauden eraikuntzen eta lurzatien antolamendua. (b.12)

a) Tresna hau behin betiko onartzen den unean dagoeneko badiren eraikuntza eta lurzatiak 
finkatuta geratuko dira.

4. Berezko eraikuntza mota. (b.12)

a) Berezko eraikuntza mota eraikuntza bakartua izango da.

5. Hirigintza eraikigarritasuna. (b.12)

a) Eraikigarritasuna zuzenean arautuko da azpizona bakoitzarentzat, AXE bakoitzaren arau 
berezian.

b) Garapen plan batean xehetasunez antolatu beharreko eremuak zuzenean arautuko dira 
haren ordenantzaren bitartez.

c) Horrelakorik ez bada, sestra gaineko hirigintza eraikigarritasuna 0,70 m2t/m2s izango da, 
eta sestra azpiko hirigintza eraikigarritasuna 0,14 m2t/m2s.

Horrez gain, eta salbuespen modura, sestra azpiko eraikuntzak egitea onartuko da erabilera 
lagungarria edukitzeko. Horretarako, teknika industrialeko edo garatzen den jardueraren osa-
garriak diren zerbitzuen arazoak konpontzeko beharra justifikatu egin beharko da.

6. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. (b.12)

a) Tresna hau behin betiko onartu ostean eratzen diren lurzati berri guztiek 1.500 m2 izango 
dituzte, gutxienez.

7. Lurzatiaren aurrealdearen gutxieneko neurriak. (b.12)

a) Lurzati berriek, bide lerrokadurara begira, gutxienez 20 metroko aurrealdea izan behar 
dute.

8. Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak. (b.12)

a) Eraikinen eta bideen lerrokaduren arteko tartea P-5 planoan adierazitakoa izango da, eta 
adierazita ez badago, gutxienez 5 metrokoa.

b) Alboetako eta sakonerako mugetaraino 3 metroko tartea utzi behar da gutxienez.

9. Lurzati bereko eraikinen arteko tartea. (b.12)

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 8 metrokoa izango da.
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10. Eraikinek okupatzen duten lurzorua. (b.12)

a) Gehieneko okupazioa ehuneko 70ekoa da.

11. Eraikinen profila eta altuera handiena. (b.12)

a) Eraikinaren profila II/- da; alegia, beheko solairua eta goiko solairua. Sestra azpiko solai-
ruak aukerakoak dira.

b) Sestra kotatik gorako eraikuntzaren gehieneko altuera erlaitzeraino, teilatu hegaletara-
ino, zerra estalkiaren edo antzekoaren oinarriraino: 12 metro nabe eta biltegietan, eta 7 metro 
gainerako eraikinetan.

Berariaz justifikatu ondoren, industriako eraikinetan ekoizpen prozesua dela-eta hainbat 
osagaitan (silo, fabrikazioko dorre eta abarretan) altuera handiagoa egotea beharko balitz, 
aurreko paragrafoan ezarritako muga gainditzea onartuko da salbuespen bezala, eta ez da 
gehienezko mugarik jarriko.

12. Eraikuntzako solairuen gutxieneko altuera aukerakoa. (b.12)

a) Bulego eraikinetan eta ekoizpenerako ez diren solairuarte edo solairuetan gutxieneko 
altuera 2,60 m izango da.

b) Altuera hori gutxienez 3 m-koa izango da pertsona asko bildu daitezkeela aurreikusten 
den tokietan, jantokietan esaterako, baldin eta 70 m2 baino gehiagoko lekuak badira.

c) Produkziorako nabe edo lantegietan gutxieneko altuera 4 m izango da.

13. Espazio eraikian, lurzatiaren batasuna zainduta, azpizatiketa eragiketak egiteko baldintza 
bereziak. (b.12)

a) Definizioa.

Lurzati unitateari eutsiz espazio eraikia azpizatitzea da jatorrizko bolumenak hainbat zatitan 
banatzea edo bereiztea, haren ondoren bolumen horien ezaugarriak desberdinak badira, baina 
lurzati unitateko espazio libre pribatuaren jabetza mankomunatua bada.

b) Aplikazio eremua.

b.1) Urbanizazioaren bidez finkatutako eta orokorrean B.1 zona (Industria) gisa kalifikatutako 
hiri lurzorua da haren aplikazio eremua.

b.2) Azpizatitze jarduketak, lurzati unitatea mantenduz, dagoeneko eraikita dauden lurzatie-
tako eraikinetan edo hutsik dauden lurzatietako eraikinetan egin daitezke.

b.3) Aurreko paragrafoko balizko egoera horietan, ondoren azaltzen diren baldintza bereziak 
bete beharko dira, eta puntu honetan araututa ez dauden alderdiak artikulu honetako baldintza 
orokorren arabera arautuko direla ulertuko da.

c) Azpizatitutako espazioen gehieneko eta gutxieneko azalerak. Azpizatitutako espazioek 
gutxienez 200 m2-ko azalera eraikia izan beharko dute beheko solairuan.

d) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea.

d.1) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea artikulu honetan orokorki ezartzen dena izango da.

d.2) Lehendik dauden pabiloietan egungo aurrealdea finkatuko da.

e) Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak.

e.1) Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak artikulu honetan orokorki ezarritakoak izango dira.

e.2) Muga eta fatxadetarainoko tartearen baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo 
zati batean okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak eraistea 
lurzatia azpizatitu baino lehen.
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f) Eraikuntzekin okupatzen den lurzorua:

f.1) Eraikuntza edo instalazioek gehienez ere lurzatiaren ehuneko 70 okupatu ahalko dute, 
bai hutsik dauden lurzatietako oin berriko jarduketen kasuan, baita gaur egungo eraikinetako 
edo dagoeneko eraikita dauden lurzatietako jarduketen kasuan.

f.2) Aurretik ezarri diren okupazio baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo partzialki 
okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak eraistea azpizatiketa 
egin baino lehen.

g) Espazio libre mankomunatuaren baldintzak.

g.1) Lurzatiko espazio librea jabetza mankomunatukoa izango da eta ezin izango da era 
independentean eraikitako espazio guztiek osatzen duten multzotik bereizi. Beraz, ezin da es-
pazio libre hori bereizteko itxiturarik egin, baina sarbideko lurzoruko seinaleak, zamalanak eta 
ekoizpenerako biltegiak jar daitezke. Espazio libre pribatu horren azalera osoa ondo urbaniza-
tuta geldituko da.

g.2) Lurzatiaren barruko bide pribatuek zabalera hauek izango dituzte gutxienez:

— Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 4 m.

— Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 7 m.

— Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 10 m.

— Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 7 m.

— Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 10 m.

— Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 13 m.

g.3) Aparkatzeko plazak kokatzeak ezingo die aurrean aipatutako bideen zabalera libreei 
eragin.

g.4) Biraketa erradioak bat etorriko dira lurzatiaren barrutik zirkulatu ahal duten ibilgailuek 
egin ohi dituzten ibilbideekin.

g.5) Barruko bide nagusiekiko loturetara soilik mugatuko da sarbide kopurua.

14. Baimendutako erabilerak. (b.12)

a) Berezko erabilera:

a.1) Industria, erauzketa industriak izan ezik. Lurzati esklusiboan onartzen da.

a.2) Hamahirugarren puntuan aurreikusten den kasu berezian, lantegiak, artisautza, arte 
lanbideak eta biltegiak (nekazaritza elikagaienak izan ezik) baino ez dira onartuko.

b) Erabilera bateragarriak:

b.1) Jatetxeak eta tabernak, eta jantoki kolektiboak. Lurzati esklusiboan, eta hotelekin eta 
dantzaleku eta diskotekekin partekatuta.

b.2) Hotelak. Lurzati esklusiboan, eta jatetxe eta tabernekin partekatutako lurzatian.

b.3) Gizarte ekipamendua:

— Dantzatokiak eta diskotekak; lurzati esklusiboan.

— Ikus-entzunezko, arte edo ikuskizun produkzioak, lurzati esklusiboan.

— Zerbitzu publikoak, lurzati esklusiboan.

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. “Erabileren ezarpenari dagozkion 
baldintza orokor komunak” artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 ”Hirigintzako arau hauetan aurrei-
kusten ez diren erabilerak” artikulua.
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1.5.2.13. artikulua. Industria bereziko b.2 azpizonako eraikuntzari eta erabilerari buruzko 
ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (b.2)

a) AXEko arau bereziak eta, kasuan kasu, plangintza xehatuak espresuki ezarriko du azpi-
zona honetako araubidea; hala ere, aurreko artikuluetan jasotako b.1 azpizonetakoren batera 
bidaltzea erabaki lezake.

b) Nolanahi ere, lehen aipatutako arau bereziak edo garapeneko plangintzak espresuki de-
finitu beharko du erabilera araubidea.

2. Kontzeptua. (b.2)

AXE bakoitzerako modu berezituan definituko diren erabilera espezifikoetarako erabiliko 
diren industria eremuak dira, eta, halaber, eraikuntza araubide bereizi baten araberakoak izango 
dira eta horien erregulazioa dagokion arau bereziaren araberakoa izango da.

1.5.2.14. artikulua. Parke teknologikoen b.3. azpizonako eraikuntzari eta erabilerari buruzko 
ordenantza orokorra

1. Aplikazio eremua. (b.3)

a) AXEko arau bereziak eta, kasuan kasu, plangintza xehatuak espresuki ezarriko du azpi-
zona honetako araubidea; hala ere, aurreko artikuluetan jasotako b.1 azpizonetakoren batera 
bidaltzea erabaki lezake.

b) Nolanahi ere, lehen aipatutako arau bereziak edo garapeneko plangintzak espresuki de-
finitu beharko du erabilera araubidea.

2. Kontzeptua. (b.3)

Goi teknologia edo I+G-ko enpresetarako diren eta hirugarren sektoreko erabilera eta/edo 
enpresa parkeekin bateragarriak diren industria eremuak dira, eraikuntza araubide bereizi 
baten araberakoak izango dira eta horien erregulazioa dagokion arau bereziaren araberakoa 
izango da.

3. atala. Gizarte ekipamendu pribatuko eta hirugarren sektoreko erabileretarako azpizonen 
baldintza orokorrak

1.5.2.15. artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak

1. Hirugarren sektoreko erabileretarako “c” eta gizarte ekipamendu pribatuko “d” azpizone-
tako eraikuntza baldintzak kasu bakoitzean AXEko arau bereziaren eta/edo dagokion garape-
neko planeko ordenantzen bitartez arautuko dira, eta osagarri gisa, dagokion instrumentuko 
P-4 “Zonakatze xehatua” eta P-5 “Eraikinaren ezaugarriak” planoetan jasotako zehaztapenen 
bitartez arautuko dira.

2. Halakorik ez balego, hurrengo baldintza hauek beteko dira:

a) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean:

a.1) Hirugarren sektoreko erabilerak: 1,80 m2t/m2s

a.2) Kirol eta aisia erabilera: kirol erabilera aire zabalean egiten den lurzatietarako gehie-
nezko eraikigarritasuna 0,15 m² eraikikoa izango da lurzatiko m² bakoitzeko. Aldiz, instalazioak 
estalitakoak direnean, eraikigarritasuna 1,60 m² eraikikoa izango da, lurzatiko m² bakoitzeko.

a.3) Erlijio, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera: 2,00 m2t/m2s

b) Okupazioa:

b.1) Hirugarren sektoreko erabilerak: lurzatiaren okupazioa ehuneko 100ekoa izango da.
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b.2) Kirol eta aisia erabilera: kirol erabilera aire zabalean, estali gabe, egiten den lurzatien 
gehienezko okupazioa ehuneko 15ekoa izango da, eta, aldiz, estalitakoa denean, okupazioa 
ehuneko 80koa izango da.

b.3) Erlijio, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera: lurzatiaren okupazioa ehu-
neko 100ekoa izango da.

c) Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak:

c.1) Hirugarren sektoreko erabilerak: lurzati berrien aurreko mugek 25 metro edukiko dituzte.

c.2) Kirol eta aisia erabilera: lurzati berrien aurreko mugek 25 metro edukiko dituzte.

c.3) Erlijio, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera: aukerakoa.

d) Eraikuntzatik mugetarainoko gutxieneko tartea: 5 metrokoa izango da, salbu eraikinaren 
erabilera dela eta mugarekin lerrokatzea komeni bada.

e) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea: 5 metro.

Erlijio erabileretarako: ez da zehaztu.

f) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua jatorrizko kotaren gainetik:

f.1) Merkataritza, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera.

f.2) Kirol eta aisia erabilera: kirol erabilera aire zabalean, estali gabe, egiten den lurzatietako 
gehienezko altuera solairu batekoa (1) izango da, eta, aldiz, estalitakoa denean, solairuak bi 
(2) izango dira.

f.3) Erlijio erabilera: egungo antolamenduari dagokiona.

g) Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 12 metro erlaitzera eta/edo teilatu hegalera. 
Lurzatiak kale bitara ematen badu, altuera beheren dagoenetik neurtuko da.

Erlijio erabileretarako: egungo antolamenduari dagokiona.

h) Solairuen aukerako altuerak:

h.1) Gutxieneko altuerak:

i) Beheko solairua: 3,00 m.

ii) Goiko solairuak: 2,60 m.

h.2) Gehieneko altuerak: erabilerak eskatzen dituenak. Muga bakarra aurreko idatz zatian 
eraikin osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da.

h.3) Erdisotoa: kaleko sestratik metro bat (1) gora egingo du gehienez, kaleko edozein pun-
tutan neurtuta.

i) Gainerako parametroak aukerakoak dira, erlijio erabilerarentzako izan ezik. Horrentzat, 
egungo antolamendua finkatzen da oso-osorik.

1.5.2.16. artikulua. Erabilera baimenduei buruzko baldintza orokorrak

1. Azpizona mota bietan bete beharko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera 
baldintzak, edo kasuan kasu, dagokion garapeneko planeko ordenantzetakoak.

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin ba-
teragarriak izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 “Kalifikazio xehatua” planoan 
esleitutako erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik.

4. atala. Gizarte ekipamenduko azpizona publikoetako baldintza orokorrak

1.5.2.17. artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak

1. Gizarte ekipamenduko erabileretarako azpizona publikoetako eraikuntza baldintzak kasu 
bakoitzean AXEko arau bereziaren eta/edo dagokion garapeneko planeko ordenantzen bitartez 
arautuko dira, eta osagarri gisa, dagokion instrumentuko “Kalifikazio xehatua” eta “Eraikinaren 
ezaugarriak” planoetan jasotako zehaztapenen bitartez arautuko dira.
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2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin ba-
teragarriak izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 “Kalifikazio xehatua” planoan 
esleitutako erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik.

3. Halakorik ez balego, hurrengo baldintza hauek beteko dira:

a) Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna:

a.1) Kirol eta aisia erabilera: 1,60 m2t/m2s

a.2) Hezkuntza, aisia, osasun, kultura, laguntza eta administrazio arloetako erabilera: 2,00 
m2t/m2s

b) Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak: lurzati berrien aurreko mugek 25 metro edukiko 
dituzte.

c) Eraikuntzatik mugetarainoko gutxieneko tartea: 5 metrokoa izango da, salbu eraikinaren 
erabilera dela eta mugarekin lerrokatzea komeni bada.

d) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea: 5 metro.

e) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua jatorrizko kotaren gainetik: III/-.

f) Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 12 metro erlaitzera eta/edo teilatu hegalera. Lur-
zatiak kale bitara ematen badu, altuera beheren dagoenetik neurtuko da.

g) Solairuen aukerako altuerak:

g.1) Gutxieneko altuerak:

i) Beheko solairua: 3,00 m.

ii) Goiko solairuak: 2,60 m.

g.2) Gehieneko altuerak: erabilerak eskatzen dituenak. Muga bakarra aurreko idatz zatian 
eraikin osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da.

g.3) Erdisotoa: kaleko sestratik metro 1 gora egingo du gehienez, kaleko edozein puntutan 
neurtuta.

h) Gainerako parametroak aukerakoak dira.

1.5.2.18. artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/
edo dagokion garapeneko plangintzako ordenantzetakoak.

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin ba-
teragarriak izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 “Kalifikazio xehatua” planoan 
esleitutako erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik.

5. atala. Espazio libreen azpizona publikoetako baldintza orokorrak

1.5.2.19. artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak

1. Espazio libreen azpizona publikoen kasuan, eraikitzeko baimena emango da, betiere, aldez 
aurretik Udalak baimena eman badu jarraian datozen lurzati eta eraikuntza baldintzei jarraiki:

a) Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna:

Lurzatien gehienezko eraikigarritasuna 0,01 m² eraikikoa izango da lurzatiaren azaleraren 
m² bakoitzeko. Eraikigarritasunaren eraginetarako, ez dira aintzat hartuko desmunta daitezkeen 
elementuak edo eraikuntzak.

b) Okupazioa: lurzatiaren okupazioa ehuneko 1ekoa izango da.

c) Gutxieneko lurzatia: eraiki ahal izateko, gutxienezko lurzatia 500 m²-koa izango da.
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d) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua jatorrizko kotaren gainetik.

e) Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 3,50 metro erlaitzera eta/edo teilatu hegalera. 
Lurzatiak kale bitara ematen badu, altuera beheren dagoenetik neurtuko da.

f) Eraikuntzatik mugetarainoko gutxieneko tartea: 5 metrokoa izango da, salbu eraikinaren 
erabilera dela eta mugarekin lerrokatzea komeni bada.

g) Gainerako parametroak aukerakoak dira.

2. Espazio libreen azpizona pribatuetan, eta Udalak aldez aurretik baimena emanda, lorategi 
pribatuetan ohikoak diren eraikuntzak egitea baimenduko da, adibidez kirol pistak, itzalpeak, 
igerilekuak eta landare berotegiak, garajeak eta estalguneak. Gehienezko azalera estalia 30 m² 
izango da eta altuera, lurzoruaren sestra naturaletako edozeinetatik teilatuaren hasieraraino 
3 metro izango da. Elementu hauen guztien sestraren gainean, eraikitako azalera osoa ezin 
da izan lurzatian espazio libre pribatu gisa kalifikatutako zatiaren 10 euneko baino handiagoa; 
nolanahi ere, 30 m2 izatea baimenduko da baldin eta portzentaje hori aplikatuz emaitza azalera 
txikiagoa bada.

1.5.2.20. artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/
edo dagokion garapeneko plangintzako ordenantzetakoak.

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin ba-
teragarriak izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 “Kalifikazio xehatua” planoan 
esleitutako erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik.

6. atala. Zerbitzuen azpiegituren azpizonen baldintza orokorrak

1.5.2.21. artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak

1. Baimendutako erabileraren xedeak betetzeko behar direnak; betiere, sektorean aplikatu 
behar den araudia beteko da.

1.5.2.22. artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/
edo dagokion garapeneko plangintzako ordenantzetakoak.

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin ba-
teragarriak izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 “Kalifikazio xehatua” planoan 
esleitutako erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik.

7. atala. Komunikazioen eta garraioen azpizonen baldintza orokorrak

1.5.2.23. artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak

1. Baimendutako erabileraren xedeak betetzeko behar direnak; betiere, sektorean aplikatu 
behar den araudia beteko da.

1.5.2.24. artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/
edo dagokion garapeneko plangintzako ordenantzetakoak.

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin ba-
teragarriak izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 “Kalifikazio xehatua” planoan 
esleitutako erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik.
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SEIGARREN TITULUA. LURZORU URBANIZAEZINEKO ERABILERA 
ETA ERAIKUNTZEI BURUZKO ORDENANTZAK

1.6.1. KAPITULUA. BABES BEREZIKO J1 ETA BABESTUTAKO J2 LANDA 
EREMUETAKO ERABILERA ETA ERAIKUNTZEI BURUZKO ORDENANTZAK

1.6.1.1. artikulua. Landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendu ditzakeen 
erabileren sailkapen orokorra

Eremu horietako landa izaerari begira eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antola-
menduaren Gidalerroen (LAG) matrizea garatuz, bertan onartzen diren eraikuntza erabileren 
ondorengo sailkapen espezifikoa ezartzen da.

a) Lehen sektoreko baliabideen ustiapena.

a1) Nekazaritzako eta basogintzako ustiategiei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta 
instalazioak. Honako hauek dira:

— Tresnak eta produktuak kontserbatzea eta biltegiratzea.

— Nekazaritzako produktuen lehortzea, erauztea eta sailkatzea.

— Nekazaritzako produktuak jasotzeko hondartzak.

— Xede berdinerako erabilitako beste batzuk.

a2) Nekazaritzako produktuak egiteko eraikuntza eta instalazioak.

Ardoa, olioa, gazta, eztia eta landa eremuan ekoitzi beharreko antzeko nekazaritzako pro-
duktuak, ustiategiko jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak barne.

a3) Berotegiak, mintegiak eta abar.

Artifizialki eta material gardenekin estali eta babestutako instalazio iraunkorretan garatzen 
den nekazaritzako jarduera hartzen du. Horren bitartez, nekazaritzako landaketa intentsiboak 
behartu edo babestu nahi dira (baratza, apaingarriak), eta barrualdeak landarearen zikloa osorik 
edo neurri batean egitea ahalbidetzen du. Bakartutako nabeak izan daitezke, edo bata bestearen 
atzetik elkartutako nabe multzoa bestela, bateria bat eratuz. Landaketaren sistema lurzoruarekin 
edo gabe (hidroponia) izan daiteke, eta lurzoruan finko egon edo mugikorrak izan daitezke.

Nekazaritza erabilerari, orokorrean, lotutako jarduerez gain, hazitokienak, itzalpeenak, bi-
derkatzeenak, ureztapen ongarriduneko sistemenak, eta abarrenak ere sartzen dira, jarduera 
honetan berezkoak baitira.

a4) Abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak. Honako 
hauek dira:

— Ukuiluak.

— Jezte gelak eta esnea kontserbatzeko lokalak.

— Minden biltegi eta simaurtegiak.

— Tresnak eta produktuak kontserbatzea eta biltegiratzea.

— Pentsua eta bazkarako siloak (abereentzako zerealak, lekadunak, aleak, pentsuak eta bazka 
biltzeko soilik diren eraikuntzak. Fabrikazko obrazkoak edo metalezko xaflazkoak izan daitezke).

— Aterpeak eta bordak (mendiko larreetan kokatutako eta artzaintza ibiltari eta lekuz aldako-
rreko jarduerarekin lotutako eraikinak).

— Askak (abereek bazkatzen duten larreetan beren elikadura osatzeko pentsu eta bazkak 
emateko eraikuntzak).
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— Erabilerarako eta osasunerako instalazioak (parasitoen kontrako tratamenduak, txertoak, 
ugalketarekin lotutako zenbait jarduera, abereen sailkapena, ontziratzea, etab. egiten diren 
instalazioak. Elementu hauetakoren bat edo guztiak dauzka: eskortak, belardiak, parasitoen 
kontrako bainuak eta ontziratzeko tokiak.

a5) Ustiategiko nekazaritzako jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak gauzatzeko 
erabiltzen diren eraikin, eraikuntza eta instalazioak. Jarduera osagarritzat hartuko dira ustiate-
gian bertan egiten diren jarduerak, nekazaritzako jarduera nagusiaren osagarri modura. Besteak 
beste: naturarekin eta landa ingurunearekin lotutako aisialdiarekin, gozamenarekin eta barreia-
penarekin zerikusia duten ongi pasatzeko jarduerak (landaguneetako zaldi ibiliak, haurrentzako 
parkeak, bertako landare eta animalia arrazen erakusketak, etnografiako bildumak, eta abar).

a6) Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako ustiategi bati zorrozki lotutako etxebizitza 
baten eraikina, haren titular den nekazaria bertan bizi dadin. Nekazaritza turismoko eta landa 
kanpineko jarduera ezartzeko aukera barne hartu da; jarduera horiek arautzen dituzte, batetik, 
199/2013 Dekretuak, landa inguruneko ostatu turistikoak arautzen dituenak; eta, bestetik, irai-
laren 23ko 210/1997 Dekretuak (EHAA, 195. Zk., 1997ko urriak 13).

b) Interes publikoko eraikin, eraikuntza eta instalazioak.

Izaeragatik eta ezaugarriengatik, nahitaez landa ingurunean kokatu behar diren zerbitzuak 
emateko eraikin, eraikuntza eta instalazioak, betiere interes publikoaren izaera badute eta 
interes hori izatearen izendapena eskuratu badu, orokorrean, sektoreko legediaren edo lu-
rralde plangintzaren aldetik eta Arabako Foru Aldundiaren hirigintzako organo eskudunaren 
aldetik. Hori ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta 
hirigintzari buruzkoaren, 28.5.a) artikuluan eta lege hori garatzeko presazko neurrien ekainaren 
3ko 105/2008 Dekretuaren 4.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz egingo da, eta, gainera, ez dira 
sistema orokortzat hartutakoak izan behar.

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoa, garatzeko presazko neurrien ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 4.3. artikuluari 
jarraikiz, aurreko paragrafoan sartutako jarduerak baimentzeko eta, gainera, ingurumen era-
ginaren bakarkako aitorpena behar badute, eta 5.000 m2 baino gehiagoko lurzoru azalerari 
eragiten dioten horietan, plan berezi bat idatzi eta onartu beharko da, ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 59.2.c.7 arti-
kuluan adierazitakoari jarraikiz.

Honako hauek dira:

b1) Aurreko paragrafoetan adierazten diren inguruabarrak eta baldintzak betetzen dituzten 
gizarte ekipamenduak eta hirugarren sektoreko jarduerak.

b2) 1.3.1.16 “Definizioa eta motak” artikuluko 4. puntuan zehaztutako erabilera hartzen duten 
aisia trinkoko eremuak (artikulu hori 8. atalean dago: “Aire zabaleko aisia eta jolas erabileraren 
edukia”).

b3) B motako izaera ez linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak. Hainbat instalazio jasotzen 
dituzte, besteak beste: dorreak, irrati estazio igorle-hartzaileak, telebista eta satelite bidezko 
komunikazioa, eta komunikazioetako beste instalazio batzuk, antzeko eragina dutenak.

b4) Energia berriztagarriak sortzeko parkeetako instalazio teknikoak.

b) Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuan, gune zoologikoei buruzkoan, eta 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuaren 2008ko urtarrilaren 16ko Aginduan, gune zoolo-
gikoei buruzko Dekretua garatzekoan, definitutako gune zoologikoak (EHAA, 2008ko martxoaren 
7koa).

b6) Turismo kanpalekuak, Ibai eta Erreken LPSk, uztailaren 30eko 396/2013 Dekretuak, kan-
pinen eta beste kanpatze modalitate batzuen antolamenduari buruzkoak, eta gainerako araudi 
sektorialak ezarritako baldintza eta salbuespenak aintzat hartuta.

b7) Interes publikoko beste edozein eraikin edo instalazio, bere izaera eta ezaugarriengatik 
landa ingurunean kokatu behar bada.
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1.6.1.2. artikulua. Babes bereziko J1 eta babestutako J2 landa eremuetan kalifikazio oroko-
rrak baimendutako eraikuntzako erabilera eta jarduerak

1. Artikulu honetan, landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabile-
rak arautzen dira, hau da, garapeneko plangintzarik behar ez dutenak.

Alde batera geratzen dira udalez gaindiko organoek, beren eskumen propioak baliatuz, 
gara ditzaketen Lurralde Plan Sektorialak (LPS) eta ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal 
Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 59.2.c artikuluan jasotako plan 
bereziak aplikatzearen ondotik jarri behar diren erabilerak eta jarduerak, hain zuzen ere 1.6.1.4. 
artikuluan arautu bezala (Beste erabilera batzuen ezarpena, lurralde edota hirigintza plangintza 
egin eta gero).

2. Antolamendu orokorrak baimendutako eraikuntza erabilerak zehazteko, kontuan hartu 
behar da baimenduko direla, hirigintza arau orokor hauetako 1.3.1 “Lurzoruaren erabilera” 
kapituluan definitutakoetatik, artikulu hauetan aurreikusitako ezaugarri eta baldintzak betetzen 
dituztenak: 1.6.1.1 “Landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendu ditzakeen era-
bileren sailkapen orokorra” eta 1.6.1.3 “Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei 
ezarritako muga gehigarriak”.

3. Erabilera bat baimentzeko baldintza orokorrak.

Plangintza orokor honetako kalifikazio orokorrak erabilera bat zuzenean baimendu dezan, 
honako baldintza hauek bete behar dira:

a) Artikulu honetan baimendutzat aipatzea.

b) 8. idatz zatiko (LAGetako Ingurumen Fisikoaren Antolamendua) 5.2. puntuan babeserako 
ezartzen diren baldintza orokorrak betetzea, baita Araba Erdialdeko Lurralde Plan partzialetan 
jasotakoak ere.

c) Plan eta araudi sektorialek ezartzen dituzten betekizunak betetzea, aplikagarriak direnean.

d) Ingurumen inpaktuaren ebaluazioak ezarritako neurri babesle, zuzentzaile edo 
konpentsaziokoak edukitzea, horiek exijitu daitezkeen kasuetan.

e) 1.6.1.3. “Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei ezarritako muga gehigarriak” 
artikuluan ezarritako muga eta baldintza osagarriak betetzea.

4. J.11. zonan baimendutako erabilerak. Babes bereziko zona: balio naturala.

Udal mugarteko lurzoruaren sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona da, bereziki 
Barrundia eta Arakil ibaiak eta Aizkorri-Aratz parke naturala (Batasunaren garrantzizko lekuak 
dira, BGL), beren erreserba, zaintza eta ekipamendu eremuak eta inguruko eremuak barne. 
Baita hostozabalen baso autoktonoak ere. Erabilerak honela daude araututa:

a) Zona honetan, babesa eragiten duen araudi sektorial aplikagarrian xedatutakoa aplika-
tuko da:

— Aizkorri-Aratz parke naturaleko lursailak 75/2006 Dekretuaren, Natur Baliabideak Anto-
latzeko Plana onartzen duenaren, arabera zuzenduko dira, baita etorkizunean onetsiko den 
Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren arabera ere.

— BGL arautuko dute dagokion Kudeaketa Planak (beraz, KBE izango da) eta habitaten 
zuzentarauko 6. artikuluak, prebentzio erregimenari eta ebaluatzeko premiari dagokionez.

— Urriaren 16ko 215/2012 Dekretua, Barrundia eta Arakil ibaien KBEei buruzkoa, eta 2014ko 
apirilaren 15eko agindua, Natura 2000 Sareko ur inguruneari loturiko eremuak zaintzeko arauen 
dekretu proiektua onartzen duena.

— Arabako lurralde historikoan bisoi europarra kudeatzeko plana, azaroaren 7ko 322/2003 
Foru Aginduaren bitartez onartua.
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b) Ikerkuntza eta dibulgazio zientifikoarekin, ingurumen hezkuntzarekin eta/edo eremuaren 
beraren zaintza eta babesarekin zerikusia duten interes publikoko jarduerak baimendu daitezke.

c) HAPOren ingurumen memorian ezarritakoari jarraikiz, Aizkorri-Aratz parke naturaleko 
bisitarientzako erabilera publikoko azpiegiturak jar daitezke, kontuan hartuta ingurune hartako 
ondare naturala zaindu eta babestu behar dela; azpiegitura horiek, betiere, ingurumen arloan 
eskumena duen foru organoaren aldeko txostena eduki behar dute.

d) BGLren kanpoko eta Aizkorri-Aratz parke naturalaren kanpoaldeko hostozabalen baso 
autoktonoetan basogintza balioagatik bereziki babestu beharreko zonen (J.14) erregimena 
aplikatuko da.

5. J.13. zonan baimendutako erabilerak. Babes bereziko zona: ingurumenaren hobekuntza A.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren 
sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da eremu babestuetan 
edo eremu horien inguruetan ekosistema hobetzea eta lehengoratzea. Erabilera hauek daude 
baimenduta:

a) Ekosistema hobetzen eta lehengoratzen laguntzen duten erabilerak, hori justifikatzen 
duen proiektu espezifiko batekin; hori, Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko 52. artikuluaren 
arabera.

b) J.11 zonan baimendutakoak eta ingurumena hobetzeko helburuekin zerikusi zuzena du-
tenak.

Nafarroako Lautadako mugan zehaztu da ingurumena hobetzeko A zona bat, udalerriaren 
ekialdeko muturrean, A-1 autobidearen, N-1 errepide zaharraren eta Madril-Irun trenbidearen 
gainean basa faunarentzako gainbide bat eraikitzeko helburuarekin, lotura ekologikoa errazte 
aldera.

6. J.14. zonan baimendutako erabilerak. Babes bereziko zona: baso balioa.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren 
sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da zuhaiztiak zaintzea edo 
sustatzea, erabilera bokazioa dela eta (arriskuak, arroak babestea eta abar). Arabako lurralde 
historikoko zuhaitz apartekoen katalogoaren proposamenean sartutako aparteko zuhaitzek ere 
babes hori dute. Erabilera hauek daude baimenduta:

a) Ikerketarekin eta dibulgazioarekin lotutako erabilera publikoko edo gizarte intereseko 
jarduerak, ingurumen hezkuntzarekin lotutakoak, edo ingurua babestera bideratutako beste 
edozein, eta baita ingurune naturaleko hezkuntza eta interpretaziora bideratutako aisia trinkoa, 
mendiko aterpe publikoak, linealak ez diren B motako zerbitzu instalazio teknikoak, gune zoo-
logikoak eta turismo kanpamentuak ere.

b) Artzaintza erabilerari (abeltzaintza estentsibo tradizionala) zuzenean loturiko eraikin, erai-
kuntza eta instalazioak.

7. J.15 zonan baimenduta erabilerak. Balio estrategiko handiko nekazaritzako eta abeltzain-
tzako zona babestua.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren 
sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da nekazaritzako ahalmen 
handiari, produktibitate balioei edo iraunkortasunari eustea. Erabilera hauek daude baimenduta:

a) Interes publikoko eraikuntzak eta instalazioak, 1.6.1.1. artikuluko (“Babes bereziko J.1 eta 
babestutako J.2 landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabileren sai-
lkapen generikoa”) b. puntuan aipaturikoak, izaera edo ezaugarri bereziak edukitzeagatik zona 
honetan jarri behar badira nahitaez.
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b) Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta ins-
talazioak.

c) Nekazaritzako produktuak egiteko eraikuntza eta instalazioak.

d) Berotegiak, mintegiak eta abar.

e) Nekazaritza ustiategiko jarduera osagarriak gauzatzeko eraikin, eraikuntza eta instalazioak.

f) Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi bati zorrozki loturiko etxebizitza bateko eraikinak, 
ustiategiko bertako ostatu turistikoko zerbitzua barne.

8. J.16. Zonan baimendutako erabilerak. Babes bereziko zona: mendiko larreak A eta 
harkaitzak.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren 
sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da eremu babestuetan 
aziendari eustea eta harkaiztietako flora eta faunaren balio ekologiko bereziak zaintzea. Erabilera 
hauek daude baimenduta:

a) Artzaintza eta abeltzaintza estentsibo tradizionala, eraikin berriak eraiki gabe.

b) Ikerkuntza eta dibulgazio zientifikoarekin, ingurumen hezkuntzarekin eta/edo eremuaren 
beraren zaintza eta babesarekin zerikusia duten interes publikoko jarduerak.

9. J.17. zonan baimendutako erabilerak. Azaleko ura babesteko zona.

Ibai eta errekei buruzko LPSko atzerapenen eta lehentasunezko fluxuaren zaintzaren gaineko 
irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako 
zona bat da. Kategoria honetan egiten diren esku-hartzeek ibaiertzeko landaretza eta dauden 
natura elementuak errespetatu behar dituzte. Erabilera hauek daude baimenduta:

a) EAEko Ibai eta Errekak (isurialde mediterraneoa) Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren 
araudiko F.1 atalean adierazitakoak.

b) EAEko Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialaren araudian adierazitakoak.

c) Turismo kanpalekuak, Ibai eta Erreken LPSk, uztailaren 30eko Dekretuak, kanpinen eta 
beste kanpatze modalitate batzuen antolamenduari buruzkoak, ezarritako baldintza eta sal-
buespenak aintzat hartuta.

10. J23 zonan baimendutako erabilerak. Zaindutako zonak: ingurumenaren hobekuntza B.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren 
sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da eremu babestuetan 
edo eremu horien inguruetan ekosistema hobetzea eta lehengoratzea. Erabilera hauek daude 
baimenduta:

a) Ekosistema hobetzen eta lehengoratzen laguntzen duten erabilerak, hori justifikatzen 
duen proiektu espezifiko batekin; hori, Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko 52. artikuluaren 
arabera.

b) J24 zonan baimendutakoak eta ingurumena hobetzeko helburuekin espresuki zerikusia 
dutenak.

11. J24 zonan baimendutako erabilerak. Zaindutako zona: baso interesa, mendi urria.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren 
sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da dagoen aziendarekin 
bateragarria den baso erabilera sustatzea. Erabilera hauek daude baimenduta:

a) Interes publikoko eraikuntzak eta instalazioak, 1.6.1.1. artikuluko (“Babes bereziko J.1 
eta babestutako J.2 landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabileren 
sailkapen generikoa”) b. puntuan aipaturikoak.
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b) Artzaintza erabilerari (abeltzaintza estentsibo tradizionala) zuzenean loturiko eraikin, 
eraikuntza eta instalazioak.

c) Salbuespen gisa, hostozabalek estali gabeko lurzati pribatuetan: nekazaritza eta 
abeltzaintza jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak, titularraren 
etxebizitza barne, eskatzaileak egiaztatzen duenean beste mota bateko lurzoruan ezin direla 
gauzatu.

12. J25 zonan baimendutako erabilerak. Zaindutako zona: nekazaritzako eta abeltzaintzako 
interesa, trantsizioko landa paisaia.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren 
sailkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da nekazaritzako ekoizpen 
ahalmenari eustea. Erabilera hauek daude baimenduta:

a) Interes publikoko eraikuntza eta instalazioak, 1.6.1.1. artikuluko (“Babes bereziko J.1 eta 
babestutako J.2 landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabileren 
sailkapen generikoa”) b. puntuan aipaturikoak.

b) Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta ins-
talazioak.

c) Nekazaritzako produktuak egiteko eraikuntza eta instalazioak.

d) Berotegiak, mintegiak eta abar.

e) Nekazaritza ustiategiko jarduera osagarriak gauzatzeko eraikin, eraikuntza eta instalazioak.

f) Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi bati zorrozki loturiko etxebizitza bateko eraikinak, 
ustiategiko bertako ostatu turistikoko zerbitzua barne.

13. J26 zonan baimendutako erabilerak. Zaindutako zona: mendiko larreak B.

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera udal mugarteko lurzoruaren sai-
lkapenari buruzko 1. planoan mugatutako zona bat da; helburua da aziendari eustea. Erabilera 
hauek daude baimenduta:

a) Interes publikoko eraikuntza eta instalazioak, 1.6.1.1. artikuluko (“Babes bereziko J.1 eta 
babestutako J.2 landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabileren 
sailkapen generikoa”) 2. puntuan aipaturikoak.

b) Artzaintza erabilerari (abeltzaintza estentsibo tradizionala) zuzenean loturiko eraikin, 
eraikuntza eta instalazioak.

1.6.1.3. artikulua. Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei ezarritako muga ge-
higarriak

1. Area higagarriak

Higaduraren USLE analisian hiru kategoria garrantzitsuenetan (higadura hautemangarria, 
nabaria eta begien bistakoa) dauden eremu higagarriak dira, hain zuzen ere P-1. Udal mugar-
tearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan mugatutako zonakoak. Eremu horietako 
erabileren arauketak baldintza gainjarri osagarri hauek ditu:

a) Debekatuta daude eraikuntza erabilerak obra proiektuetan ez baldin badira sartzen lur-
zoruaren egonkortasunaren eta higagarritasunaren gaineko eragin kaltegarririk ez dela egongo 
bermatzen duten azterketa tekniko zehatzak.

b) Edonola ere, lursail zehatzari halabeharrez loturik ez dauden erabilerak eta lurzoru urba-
nizaezinen berezko erabilerak debekatuta daude.

2. Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten areak

Zona horietan lurpeko akuiferoak oso urrakorrak dira. P-1. Udal mugartearen kategorizazioa 
eta baldintza gainjarriak planoan daude jasota. Eremu horietako erabileren arauketak baldintza 
gainjarri osagarri hauek ditu:
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Debekatuta daude berotegiak eta lurzoruan kutsatzaileak isur ditzaketen jarduera guztiak, 
salbu jardueren eskumena duen organoak, haren kokapenaren berezitasunak espresuki aint-
zakotzat hartu ostean, baimentzen baditu. Betiere, jarduerak lurpeko urentzat kaltegarriak ez 
direla ziurtatzea eskatuko da.

3. Uholde areak

P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan jaso da URAk be-
rrikuspenean mugatutako 500 urteko birgertatze aldia duen uholde arriskuko eremua. Eremu 
horietako erabileren arauketak indarrean dagoen Ibai eta Erreken LPSren araudia bete behar du.

4. Ondasun katalogatuak eta zona arkeologikoak

P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan jaso dira ondasun 
katalogatuak eta zona arkeologiko hauek: kalifikatuak, inbentariatuak, balizkoak, izendatzeko 
proposatutakoak eta tokian babestekoak.

Zona arkeologikoen erabileraren arauketak baldintza gainjarri osagarri hau du (horrek ez du 
esan nahi zona arkeologiko kalifikatu edo inbentariatuen adierazpenetan ezarritakoa bete behar 
ez denik): eraikuntzako edo beste era bateko jardueraren bat gauzatu baino lehen, Arabako Foru 
Aldundian ondare arkeologikoaren alorrean eskumena duen Sailak baimena eman behar du.

5. Igarobide ekologikoen sarea

P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan daude jasota, eta 
bat datoz Arabako lurralde historikoko ekologia eta paisaia loturaren estrategian zehaztutako 
igarobideekin. Igarobideetako erabileren arauketak baldintza gainjarri osagarri hau du:

izaeragatik lurzoru hauetan eta ez beste batzuetan nahitaez finkatu behar diren erabilera 
publikoko edo gizarte intereseko erabilera, eraikin, eraikuntza eta instalazioak bakarrik baimen-
duko dira. Lurzatien itxiturak igarobide horietako ur jabari publikotik 18 metrora egongo dira. 
Hori baimendu aurretik, ingurumenaren arloan eskumena duen foru organoak txostena egin 
behar du.

6. Paisaia berezi eta babestua

P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan daude jasota, eta bat 
datoz Arabako lurralde historikoko paisaia berezi eta bikainen katalogoan jasotakoekin. Paisaien 
zenbakiak: 14 (Iturrieta), 24 (Elgea eta Urkila mendilerroak) eta 42 (Aratz-Arbara mendiak).

Arabako lurralde historikoko katalogoan dauden paisaia berezi eta bikainetan (Diputatuen 
Kontseiluaren 829/2005 erabakia, irailaren 27koa, Arabako lurralde historikoko paisaia berezi 
eta bikainen katalogoa onesten duena), eraikuntza erabilerak baimendu aurretik ebaluatu egin 
behar dira, paisaiari buruzko txosten tekniko baten bitartez. Txosten horrek erabilerak paisaian 
zenbateko eragina duen baloratuko du eta, hala badagokio, neurri babesle eta/edo zuzentzaileak 
proposatuko ditu, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako paisaiari buruzko jarraibideen 
arabera (8. kapitulua, 5.2. G atala).

Halaber, katalogatutako paisaia bakoitzarentzat onartzen den zaintza eta lehengoratze pla-
netan ezarritakoa beteko da.

7. Erabilera publikoko mendiak

P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan daude jasota. Erabi-
lera publikoko mendien erabileren arauketak baldintza gainjarri osagarri hau du:

Eraginak dituzten eraikuntza erabilerak baimentzeko, ingurumen arloko foru organoak txos-
ten espezifiko bat egin behar du aurrez. Txosten horrek erabilerak paisaian zenbateko eragina 
duen baloratuko du eta, hala badagokio, neurri babesle eta/edo zuzentzaileak proposatuko 
ditu. Hori guztia Mendiei buruzko martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauko 23. eta 24. artikuluetan 
ezarritakoaren eta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako paisaiari buruzko jarraibideen 
arabera (8. kapitulua, 5.2. G atala).
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8. Batasunaren Intereseko Habitatak

Habitat horiek P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan ja-
sota daude, bakoitza dagokion kategorian. Asparreneko udal mugartean dauden Batasunaren 
intereseko habitaten zerrendarekin bat datoz. Habitat horiek habitat naturalak eta basa fauna 
eta flora zaintzeari buruzko 1992ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentarauan 
daude zehaztuta.

Erabilerak baimentzeko araubidea kokagunearen kategoriari dagokiona da. Lurzoruaren 
kalifikazioak baimendutako erabilera, eraikin, eraikuntza eta instalazioak garatzen dituzten 
plan edo proiektuek, lurzoru horietan Batasunaren intereseko habitatak badaude, ingurumena 
lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko proiektu bat ere egin beharko dute, ingurunearen ara-
berakoa.

9. Zirauntza-Arakil ibai parkea

P-1. Udal mugartearen kategorizazioa eta baldintza gainjarriak planoan jasoa dago. Zirauntza 
eta Arakil ibaietako azaleko urak babesteko J.11 eta J.17 kategoriei dagokie.

Hain zuzen ere, asmoa da Zirauntza ibaiaren hiriko zatiarekin lotura duen lurzoru urbani-
zaezinean ibai parke bat egitea. Helburuak dira, batetik, ibaiari ingurumen balioa ematea; eta 
bestetik, paisaia eta ingurumena lehengoratzea eta oinezkoentzako eta txirrindularientzako 
ibilbideekin integratzea.

Parkea plan berezi baten bitartez egingo da, eta plan hori idazteko eta onartzeko hurrengo 
artikuluan zehaztutako erregimena bete behar da.

Aldi batean, eraikuntza erabilerak debekatuta daude, salbu gizarte interesekoa dela iriztea-
gatik Asparreneko Udalak berariaz baimentzen badu.

1.6.1.4. artikulua. Beste erabilera batzuk ezartzea, lurralde edota hirigintza plangintza egin 
aurretik

1. Plan orokor honen antolamendu orokorrean baimendu diren erabilerez eta jarduerez 
gain, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 28.5) artikuluan deskribatutako jarduerak baimendu ahalko dira. Horretarako, 
prozedura hauetatik baten bat erabili beharko da.

a) Lurralde Plan Sektoriala bat eginez, udalaz gaindiko administrazioak garatzen badu bere 
eskumenak zorrozki gauzatzearen bitartez.

b) Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSrekin bateragarriak diren administrazioen plan se-
ktorialen bitartez.

c) Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 59.2.c) artikuluan (ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 4.3 artikuluak garatutakoa) 
aurreikusitako plan berezietako bat eginez, bai lurralde plan bat egin behar delako, bai erakunde 
sustatzailearen beraren ekimena delako, betiere, azken kasu horretan, sistema orokorraren 
izaerarik ez badu.

d) Lurralde Planik ez badago edo beharrezkoa ez bada, aipatutako jarduerek sistema oroko-
rraren izaera edukiko dute eta, beraz, plan orokor honen kasuan kasuko aldaketa egingo da.

2. Posible izango da beti ingurune fisikoa babesteko plan berezia idaztea, ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 59.2.c) 
artikuluan adierazitako xedeak lortzera zuzenduta. Instrumentu hori onartzeak Plan Orokor 
honetan proposatutako zonakatzea eta bere eraikuntza eta erabilera araubidea automatikoki 
aldatzea ekarriko du.
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1.6.1.5. artikulua. Eraikuntza erabileretako hirigintza eta eraikuntza parametro komunak. 
Jabari publikorainoko eta azpiegituretarainoko tarteak

1. Eraikuntzako erabilerek jabari publikorainoko eta azpiegituretarainoko tarteak (sektoreko 
arautegian ezarrita daudenak) beteko dituzte.

2. Mugatzailea izan gabe, ondoren, tarterik ohikoenak transkribatu dira:

a) Errepideei dagokienez:

a.1) Eraikinetatik: Arabako lurralde historikoko Errepideen 20/1990 Foru Arauko 42. artikuluan 
ezarritakoak (ALHAO, 78. zk., 1990eko uztailak 9).

a.2) Itxituretatik: 8 metro, zelaigunearen kanpoko ertzeraino.

b) Landa bideei dagokienez:

b.1) Eraikinetatik: landa bideak erabili, kontserbatu eta zaintzeko Arabako lurralde historikoko 
6/1995 Foru Arauaren 17. artikuluan ezarritakoak.

b.2) Itxituretatik: 1,5 metro, zelaigunearen kanpoko ertzeraino.

c) Ibai, erreka, urtegi eta hezeguneei dagokienez:

Eraikuntzako erabilerek jarraian adieraziko diren tarteak errespetatuko dituzte ibilgu publi-
koaren muga lerrotik (eta ez ardatzetik):

c.1) 30 m 10 eta 100 km² arteko ibaiadarra daukaten ibai zatientzat (1. mailako tarteak).

c.2) 15 m 1 eta 100 km² arteko ibaiadarra daukaten ibai zatientzat (0 mailako tarteak).

c.3) Isurketentzat edo km² bat baino gutxiagoko ibaiadarra duten ur ibilguentzat (00 mailako 
tarteak), Uraren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Errege Dekretuan 
eta dekretuaren hurrengo aldaketetan ezarritakoa aplikatuko da.

c.4) Gainera, honako hauek 100 m-ko tartea utziko dute:

Lurzoru urbanizaezinak berezko ez dituen erabilerak, lursail jakin bati ezinbestean lotuta 
daudenak izan ezik.

Lurzoru urbanizaezinean berezkoak diren erabilerak izan arren, lursail jakin bati lotuta ez 
daudenak.

1.6.1.6. artikulua. Eraikuntza erabilera bakoitzaren hirigintza eta eraikuntza parametro es-
pezifikoak

1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta ins-
talazioak.

a) Lotutako lurraren gutxieneko azalera: 0,30 urteko lan unitateari (ULU) dagokiona, modu-
luen arabera, organo eskudunak finkatua.

b) Lurzati hartzailearen azalera, gutxienez: aukerakoa.

c) Gehieneko okupazioa: lurzati hartzailearen ehuneko 70.

d) Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua: 1 sestraren gainetik.

e) Erlaitzera edota teilatu hegalera bitarteko altuera: 10 m, jatorrizko kota gainetik.

f) Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 5 m.

2. Berotegiak.

a) Gutxieneko lurzatia: aukerakoa.

b) Gehieneko okupazioa: ehuneko 70.

c) Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 3 m.
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3. Abeltzaintzako ustiategi intentsibo eta erdi-intentsiboari lotutako familiako etxebizitzaren 
eraikina, nekazaritza turismoko jarduera barne.

a) Eraikuntza mota: familia bakarreko etxebizitza bakartua edo eraikitako multzo bati eran-
tsitakoa.

b) Hirigintza eraikigarritasuna: 0,15 m2/m2, lurzati hartzailearen gainean neurtuta.

c) Lurzati hartzailearen azalera, gutxienez: 1.000 m2.

d) Gehieneko okupazioa: lurzati hartzailearen ehuneko 10.

e) Solairu kopuru handiena: 2 sestraren gainetik.

f) Erlaitzera edota teilatu hegalera bitarteko altuera, gehienez: 7 m sestraren gainetik.

g) Mugetarainoko tartea: 5 m.

h) Ustiategiari lotuta egotearen baldintza: etxebizitzek 0,50 ULUri dagokion azalera lotu 
beharko dute lurzati batean edo hainbatean.

4. Interes publikoko eraikinak.

a) Erabilera publikoko edo gizarte intereseko eraikinak.

a.1) Hirigintza eraikigarritasuna: 0,15 m2/m2.

a.2) Lotutako gutxieneko azalera: aukerakoa, lurzati bakarrean.

a.3) Gehieneko okupazioa: ehuneko 10.

a.4) Solairu kopuru handiena: 2 sestraren gainetik.

a.5) Erlaitzera eta teilatu hegalera bitarteko altuera, gehienez: 7 m sestraren gainetik.

a.6) Mugetarainoko tartea: 10 m.

5. Aurreko puntuetan aipatutako parametroak baimendutako hirigintza jarduerak hartzen 
dituzten eraikin eta eraikuntzentzat dira. Lursail batek bateragarriak diren erabilera bat baino 
gehiago hartu ahalko ditu eta honakoak izango dira gehieneko muga osoak:

a) Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak badaude:

a.1) Hirigintza eraikigarritasuna: 1,00 m2/m2, lurzati hartzailearen gainean neurtuta.

a.2) Gehieneko okupazioa: lurzati hartzailearen ehuneko 80.

b) Erabilera publikoko edo gizarte intereseko eraikin edo instalazioak badaude:

b.1) Hirigintza eraikigarritasuna: 0,20 m2/m2.

b.2) Gehieneko okupazioa: ehuneko 20.

1.6.1.7. artikulua. Eraikuntzako erabilerei aplika dakizkiekeen baldintzak

1. Lurzorua ustiatzeko eta erabiltzeko egintza orok, helburua azpiegiturak edota ekipamen-
duak eraikitzea bada, hurrengo alderdiak errespetatu beharko ditu beti.

a) Bide sareari eta gainerako bide azpiegiturei dagokienez, tamaina handiko ezpondak sai-
hestuko dira, bai horizontalak, bai bertikalak. Egokiagoa izango da harri lehorreko murruak 
eraikitzea edo hormigoi armatukoak egitea, ageriko harrizko manposteriarekin estalita. Edonola 
ere, ezponda eta lur erauzketa guztietan paisaiaren aldetiko tratamendua egin beharko da, eta 
baita horren mantentze lanak bermatu ere.

b) Lur erauzketek edo lubetek ezin izango dute paisaia eraldatu, eta ingurunearekin bat egi-
ten duen azaleko tratamendua esleitu beharko zaie, bai landaketen bitartez, bai birlandaketen 
edo bestelako antzeko metodoen bitartez.
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c) Irekiera berriko bideekin mugan dauden zonetan, landareen geruza desagertzea saihes-
tuko da. Obren izaeragatik horiek ez galtzea edo ez hondatzea ezinezkoa izan den tokietan, 
birjarri egin beharko dira.

d) Proiektuan sartu behar dira, bidearen kondizio teknikoek ahalbidetzen badute, baztergu-
neak, oinezkoentzako bide ertzak eta errepide ertzetako espezie erresistenteen sailak; espezie 
horiek, ahal izanez gero, autoktonoak eta bideak zeharkatzen duen landaretza maila berekoak 
izan behar dute.

e) Linea elektrikoko kable sorta lurperatu egin beharko da ahal den bakoitzean. Lurperatzea 
posible ez balitz, hegaztiak elektrokutatzea galaraziko duten gailuekin egin beharko da.

f) Ur beltzentzat hartutako konponbide gisa, ahal denean putzu beltzak ezabatuko dira eta 
udal saneamenduko sarea garatuko da, kasuan kasuko araztegiak instalatzeko aukera ere haus-
nartuz. Betiere, hartzaileak bere kabuz arazteko duen gaitasuna errespetatu beharko da. On-
dorioz, bertatik irteten diren uren kalitatea erabilerei eska dakiekeen kalitate arauen barruan 
egon beharko da.

g) Ingurumenari buruzko legedian edo aplikatu beharreko beste edozeinetan ezarritakoa 
kaltetu gabe, publizitate errotuluak jartzeko honako neurriak beteko dira.

g.1) Ezingo dira iragarkiak, kartelak, publizitate hesiak edo antzeko ezaugarriko instalazioak 
jarri, eta, bakar-bakarrik, Administrazio eskudunak kasu bakoitzerako finkatzen dituen ezauga-
rriak dituzten kartel adierazleak edo informaziokoak baimendu ahalko dira.

g.2) Arroketan, ezpondetan, mendietan edo antzeko elementuetan izenak edo errotuluak 
jartzea debekatuta dago, ingurune naturalari erasoa egitea badakarte.

2. Sakan edo ibai baten ibilguari erabat edo neurri batean eragiten dion edozein jarduerak 
aurreikusi egingo du isurketako urak hustu egingo direla, eta uraren ibilbidearen lerroan ozto-
poak jartzea saihestuko da.

1.6.1.8. artikulua. Eraikuntza erabilerei aplika dakizkiekeen beste baldintza batzuk

1. Eraikuntza erabileren hartzaile diren finken itxiturak 1.5.1.30. artikuluan (“Hesiak”) ezarri-
tako baldintzen arabera hesitu daitezke. Eraikuntzako erabilerak hartzen ez dituzten lurzatien 
itxiturak burdinazko hari edo sare elektrifikatu gabekoak izango dira, metro eta erdiko altuera 
izango dute eta ez du animaliak joan eta etortzea eragotziko. Saretak eta igarobide iragazkorrak 
jarriko dira.

2. Izadiak nahiz gizakiak eraginda, lurzoru bat zona jakin batekoa izatea dakarten baldintzak 
galduz gero, gertaera hori ez da nahikoa arrazoi izango kalifikazio hori aldatzeko. Aitzitik, ha-
sierako egoerara lehengoratzeko neurriak gauzatu beharko dira.

3. Gerta daiteke arkeologia, paleontologia, mineralogia, historia edota, oro har, geologia 
edo kultura aurkikuntzak izatea, halako ondasunetarako egoki ez diren zehaztapenak dituzten 
zonetan. Halakorik gertatuz gero, aginpidea duen erakundeak erabaki ondoren, kautelazko 
neurri gisa, etenda geratuko dira eragindako lurretan esku hartzeko baimenak. Eta etenda 
jarraituko dute, harik eta hirigintzako arauak aldatuta plangintza egoera berrira egokitu arte, 
edo aldakuntza hori interes orokorraren kontrakoa izateagatik ukatu arte. Halako aurkikuntzak 
berehala jakinarazi behar zaizkie haiek egiaztatzeko, babesteko edo ustiatzeko aginpidea duten 
erakundeei.

4. Abeltzaintzako ustiategien baldintza bereziak. Abeltzaintzako ustiategiek irailaren 22ko 
515/2009 Dekretuak, abeltzaintzako ustiategietako arau tekniko, higieniko eta sanitarioak eta 
ingurumenekoak ezartzen dituenak (EHAA, 203. zk., 2009ko urriak 22), ezarritako baldintzak 
beteko dituzte, eta baita gero gaien horren inguruan onartzen diren gainerako araudiak ere.
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Hori Araian salbu, iparraldea menditsua eta hegoaldea laua direlako eta arau desberdinak 
bete behar dituztelako: iparraldean distantzia 150 metro da eta hegoaldean 300 metro. Iparral-
dea eta hegoaldea santutxotik Andra Marira arte doan lerroak bereizten ditu.

5. Familiako etxebizitzen baldintzak.

Udal baimena eman aurretik, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Er-
kidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 31.1 artikuluan adierazitakoari jarraikiz, Foru 
Aldundian nekazaritzaren alorrean eskudun den organoaren baimena eskuratu beharko da. 
Hark azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluaren 76/2006 Foru Dekretuan eta Nekazaritzako di-
putatuaren urtarrilaren 25eko 8/2007 Foru Aginduan finkatu ditu jarraitu beharreko prozedura 
eta bete beharreko baldintzak.

6. Interes publikoko eraikin, eraikuntza eta instalazioei lotutako etxebizitzak horien lurzati 
hartzaileetan kokatu beharko dira, eta erabilera zerbitzari moduan hartuko dira. Ondorioz, horien 
parametroak erabilera nagusiaren barruan sartuta egongo dira.

7. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi intentsibo eta erdi-intentsiboei zuzenean loturiko 
eraikin, eraikuntza eta instalazioak.

a) Eraikuntza baterako obra baimena eskatzen denean, ustiategiaren titularrak agiri hauek 
aurkeztu beharko ditu:

a.1) Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren ziurtagiria, eraikina justifikatzen duen 
nekazaritzako ustiategia Arabako Nekazaritza Ustiategien Erregistroan erregistratuta dagoela 
ziurtatzen duena, eta dagokion urteko lan unitateen kopurua.

a.2) Lursaila errentan hartuta badago, lursailaren titularraren berariazko onespena.

a.3) Ustiategiari atxikitako lursail oro, haren zonifikazioa edozein dela ere, lotutako 
gutxieneko azalera zehazterakoan horren barruan sartu ahal izango da.

b) Ustiategi batean 1.6.1.6 “Eraikuntza erabilera bakoitzaren hirigintza eta eraikuntza pa-
rametro espezifikoak” artikuluan araututako eraikin bat baino gehiago eraikitzen bada, eska 
daitekeen ULU handiena eraikin handienarena izango da.

c) Lurzati hartzaileari gutxienezko beste lurzoru bat lotzea exijitzen duten eraikuntzetan, 
ustiategiko beste lurzati batzuk lotu ahalko dira, Arabako beste udalerri arabarren batean koka-
tutakoak barne.

1.6.1.9. artikulua. Aisia erabilerak onartzeko baldintzak

1. Aisiako erabileraren multzoak izaera ezberdineko eta ezaugarri oso ezberdineko jarduera 
multzo zabala hartzen du, beraz, konplexua da horien onargarritasunaren baldintzak zehaztea, 
bai orokorrean, bai berariaz. Ondorioz, onargarritasuna kasuan kasuko erabileraren izaera-
ren, aplikatu behar den sektoreko legediaren edukiaren, lurzoru, hirigintza eremu edota jar-
duera egin nahi den toki edo eraikuntza mota arautzen duen araudiaren eta, hala badagokio, 
eraikuntza motaren baldintza berezien mendekoa izango da. Ondorioz, hirigintzari eta inguru-
menari buruzko legedian eta aplikatu beharreko sektorekoan xedatutakoa aintzat hartu beharko 
da halabeharrez, eta baita lurzoruaren araubideari buruzko arauek bere baitan dituzten zehaz-
tapenak ere ingurumenari eta eraikuntzaren baldintzei dagokienez.

2. Edonola ere, plan orokor honek esanbidez onartzen ditu zonifikazio xehatuko planime-
trian eremu edo lurzati zehatzetarako zehazten eta mugatzen diren aisiako erabilerak. Horiek 
ezartzeko berariazko baldintzak kasuan kasuko lurzoru urbanizaezineko alorrari, sektoreari edo 
eremuari dagokion fitxan jasoko dira.

3. Aisiako erabileretarako eta horietarako egokituriko tokietan egiten diren eraikuntzek lege 
ezarpenak eta araudiak bete beharko dituzte irisgarritasunari eta oztopo fisikoak ezabatzeari 
dagokienez.
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4. Betiere, eraikuntza eta espazio horiek eta horietan egingo diren jarduerek bete egin 
beharko dituzte sailkatutako jardueren eta jendaurreko emankizunen legeditik eratorritako 
baldintza, muga eta neurri zuzentzailea, eta, hala badagokie, baita eragin ekologikoak eta in-
gurumenekoak ebaluatu eta prebenitzeko azterlanetatik etorritakoak ere.

1.6.1.10. artikulua. Aisia erabileren bateragarritasun baldintzak

1. Beste erabilera batzuk aisiako erabilerekin bateragarri egitea horiek egingo diren toki 
zehatzetan erabilerak arautzearen, kasuan kasuko jarduera zehatzaren, sektoreko hirigintza 
araudian jasotako zehaztapenen eta, hala badagokio, lurralde edo sektoreko plangintzaren 
araudiaren eta eragin ekologikoak eta ingurumenekoak ebaluatu eta prebenitzeko azterlanen 
mendeko da.

2. Aisiako erabileretan ageri daitezkeen egoerak ugariak dira, eta, beraz, ezinezkoa da beste 
erabilera batzuekiko bateragarritasunei buruz zehaztapen zehatzak finkatzea.

3. Egokitu gabeko tokietan, aisialdiko erabilera bateragarria izango da, bakar-bakarrik, ka-
suan kasuko tokian berezkoak diren erabilerekin.

4. Toki egokituetan, aisialdiko erabilera bateragarria izango da plangintzak egokitutako 
eremuarentzat eta onartutako eraikuntzentzat osagarri edo erantsi bezala onartu dituen horiekin.

5. Iraunkorki aisiako erabilerarentzat utzitako toki, eraikin edo multzoetan, debekatuta 
egongo da industriako eta egoitzazko erabilerak garatzea, betiere, aisiako toki edo multzo hori 
zaindu edo mantentzeko ardura duten pertsonak bizitzeko etxebizitza beharrezkoa ez bada.

6. Iraunkorki aisiako erabilera duten horrelako tokiak bateragarriak dira bulegoekin, 
baina bakar-bakarrik garatzen diren jarduerak kudeatzeko behar diren heinean. Halaber, 
merkataritzaren eta ostalaritzaren erabilerak ere onargarriak izango dira, lehenengoan saltokien 
edo denda txikien kategorian eta bigarrenean kiosko, taberna eta jatetxeen kategorian. Horien 
guztien tamaina aisiako toki edo multzoaren berezko ezaugarrien eta bertaratzen den jendea 
hartzeko duen gaitasunaren araberakoa izango da.

Edonola ere, ostalaritzako erabileretarako eraikuntza eta irekiera baimenak eman ahalko 
dira, betiere, establezimendu horiek bide sare orokorrean, trafikoan eta aldez aurretik dauden 
azpiegituretan eduki ditzaketen eraginak onargarriak direla frogatzen bada eta zentzu horretan 
hartu behar diren neurriak eta egin behar diren ekintzak jakinarazten badira.

7. Zuzkidura edo ekipamendu erabilerak bateragarriak dira aisiakoekin, garatzen den jardue-
raren izaera eta ezaugarriengatik horiek egotea komenigarria bada edo horiekin aisia erabile-
raren funtzionaltasuna osatzen edo hobetzen bada.

1.6.1.11. artikulua. Kanpamentu turistikoen definizioa eta baldintza bereziak

1. Kanpamentu turistikoa aterpe finko edo mugikorrekin (kanpin dendak, karabanak edo 
antzekoak) aldi batez okupatzeko jarri eta mugatu den tokia da. Aipatutako aterpe horiek turistak 
garraiatzen ditu eta egonaldia amaitzen denean berekin eramaten ditu. Helburua aire zabalean 
oporraldiko bizikidetzaz gozatzea da, eta, bertan, azalera txikiko eraikinak ere egon ahal dira, 
zerbitzu osagarriak emate aldera (harrera, komunak, aldagelak, taberna, sukaldea, langileen 
bizitokia, eta abar). Halaber, sektoreko araudiak onartutako beste instalazio batzuk ere egon 
ahalko dira.

2. Kanpamentu turistikoek behar bezala mugatutako tokiak hartuko dituzte. Horretarako, pe-
rimetro osoan itxita egongo dira, beharrezko mugetan salbu. Horiek ingurunearen ezaugarriekin 
bat egin beharko dute, eta landa izaerako lurzoruaren itxiturek bete beharreko baldintza oroko-
rrak bete. Kanpamentu turistikorako utzitako finkaren gutxienezko azalera hektarea batekoa 
izango da. Eragin hauetarako, ez dira zenbatuko ehuneko 30etik gorako malda duten lurzoruak.

3. Kanpamentu turistiko batek jendea hartzeko duen gehienezko gaitasunak, kanpin 
dendentzako edo aterpe mugikor edo finkoentzako adierazita (bata zein bestea), ez ditu he-
ktareako 50 lurzatiak gaindituko, betiere, turismoaren sektoreko araudiak muga handiagoak 
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ezartzearen kaltetan izan gabe. Mugaketa orokor honetaz aparte, kanpamentua eratzen duten 
zati ezberdinen neurrietatik etorritakoak ere errespetatuko dira. Kanpamentu turistiko batek 
jendea hartzeko duen gaitasuna zenbatzeko (plaza kopuruan), aintzat hartuko da jendea hartzeko 
lurzati bakoitzean lau plaza egotearen parametroa, plaza horiek kanpin dendak, ibilgailuak edo 
aterpe finkoak izan. Ustiapenaren proiektuak bestelako kalkuluren bat aplikatzea xehetasunez 
justifikatzen badu, bestelako kopuruak aplikatu ahalko dira. Ondorioz, hektarea bakoitzeko 
gehienez hartu ahalko den kopurua 200 plazakoa da.

4. Kanpamentu turistikoak zonatan banatuko dira jarduera mota ezberdinak antolatzeko, 
eta ostatutarako erabiliko direnak, ibilgailuak aparkatzeko utzitakoak eta erabiltzaileentzako 
zerbitzuak hartuko dituzten eraikin eta instalazioak bereiziko dira. Kanpamentuaren zabalera 
osoa tratatuta eta bere xederako egokituta egon beharko da, eremu funtzional bakoitzerako 
bereizitako konponbideekin. Edonola ere, landare masen irudia nagusi izango da, eta horien 
artean oin adierazgarriko behar beste zuhaitz egongo da, kanpotik ikusteko modukoak.

5. Eremu funtzional bakoitzari dagokionez, hurrengo irizpideak errespetatuko dira:

a) Aterpe mugikorretan kanpatzeko zonak (kanpin dendak edo ibilgailuak) landare bereizke-
ten edo antzekoen bitartez ezin hobeki mugatutako lursailetan zatituko dira.

b) Zona hauen azalera osoak ez du gaindituko kanpamentuko finkaren kopuru osoaren 
ehuneko 50 (lurzatietara sartzeko barruko bideak barne hartuta), aparkalekukoa kanpo utzita. 
Lurzati bakoitzean aterpe mugikor bakar bat edukiko da, eta irisgarria izango da zuzenean 
kanpamentuko barruko bideetatik, beste lurzatiak zeharkatzeko beharrik eduki gabe.

c) Kanpamentuan aterpe finkoak daudenean, horiek solairu bateko eraikinak izango dira, 
inguruneari egokitutako materialekin eta akaberekin eginikoak Eraikuntza horien instalazioak 
eta zuzkidurak aterpe mugikorretako lursailetakoen antzekoak izango dira. Aterpe finkoetako 
edukiera osoak ez du gaindituko kanpamentu osoaren ehuneko 50.

d) Erabiltzaileentzako zerbitzuak hartuko dituzten eraikin iraunkorrek solairu bateko altuera 
edukiko dute gehienez ere.

e) Aparkatzeko guneak sarbidearen ondoko kanpaleku turistikoaren espazioetan kokatuko 
dira, ibilgailuek egoteko guneei sorraraz diezaieketen eragozpenak apaltze aldera. Turismoko 
kanpalekuek aparkatzeko behar adina plaza izango dituzte, hau da, kanpin denden lurzatien eta 
aterpe finkoen kopurua batuz sortzen diren adina plaza.

f) Kanpamentu barruko bideak bereizita egongo dira tratamenduaren eta banaketaren alde-
tik, zerbitzua zein zonari ematen dioten. Edonola ere, lurzati orok larrialdiko ibilgailuak sartzeko 
bidea eduki beharko du.

6. Kanpamentu turistikoek aplikatu behar den turismoari buruzko araudian exijitzen diren 
azpiegitura eta zerbitzu mailak edukiko dituzte. Edateko uraren hornidura, elektrizitatearena 
eta argiarena, hondakin uren eta zaborraren tratamendua eta hustuketa eta telefono bidezko 
komunikazioa bermatu egin beharko dira.

7. Kanpamentuko eremuak sektoreko berariazko araudia jarraitu beharko du. Araudi hori 
kanpamentu turistikoetakoa izan ahalko da, horrelako establezimenduak jartzen direnean, edo 
aisiako tokietakoak eremu egokituetan, kanpamentu turistikoak ez direnean.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

1. Udalak, 1.5.2.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, azpizonen ordenantzei dagozkien erabile-
ren bateragarritasuna arautu dezake, 2.1.1.5 artikuluan ezarritakoa aldatzen edo osatzen duen 
hirigintzako udal ordenantza baten bitartez.

2. Garrantzi tekniko gutxiko obrak egikaritzeko aurreko komunikazioaren eta/edo erantzuki-
zunpeko adierazpenaren erregimena udal ordenantza bidez arautuko da, 2/2006 Legeko 207.5 
artikuluaren babesean.
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XEDAPEN IRAGANKORRAK

1. Plan orokor honetako 1.5.1.23 artikuluan adierazitako eraikuntzari buruzko “Hirigintza anto-
lamenduaren udal ordenantza osagarriak” behin betiko zehaztu eta onartu bitartean, ordenantza 
horiek arautu beharreko gai guztien zuzenbide eta hirigintza erregimena 1.5.1.23 artikulutik 
1.5.1.31 artikulura ezarritakoa izango da.

Indarrean egongo dira otsailaren 20ko 117/2004 Foru Aginduaren eta apirilaren 21eko 
317/2004 Foru Aginduaren bitartez behin betiko onartutako Asparreneko Arau Subsidiarioetako 
HAPOrekin kontraesanik ez duten edukiak (araudia ALHAOn argitaratu zen 2004ko ekainaren 
2an, 62. alean), zehazki honako hauek:

a) VI. titulua, “Eraikingintzako arau orokorrak”, 88. artikulutik 135. artikulura.

b) 141. artikuluko baldintza estetikoak.

c) Eraikingintzako proiektuen edukia, 17. artikulutik 19. artikulura.

d) Jarduera proiektuen edukia, 22. eta 23. artikuluak.

e) Beste hirigintza jarduera batzuen proiektuen edukia, 20. eta 21. artikuluak.

2. “Hirigintza antolamenduaren udal ordenantza osagarriak” behin betiko zehaztu eta onartu 
bitartean, indarrean egongo dira otsailaren 20ko 117/2004 Foru Aginduaren eta apirilaren 21eko 
317/2004 Foru Aginduaren bitartez behin betiko onartutako Asparreneko Arau Subsidiarioetako 
HAPOrekin edo maila gorenagoko arauekin kontraesanik ez duten edukiak (araudia ALHAOn 
argitaratu zen 2004ko ekainaren 2an, 62. alean), zehazki honako hauek:

a) Eraikingintzako proiektuen edukia, 17. artikulutik 19. artikulura.

b) Jarduera proiektuen edukia, 22. eta 23. artikuluak.

c) Beste hirigintza jarduera batzuen proiektuen edukia, 20. eta 21. artikuluak.

3. Udalak 1.3.1.15 artikuluko aparkaleku hornidura aldatu dezake, hirigintzako udal ordenan-
tza baten bitartez. Ordenantza onartu bitartean, etxebizitza eraikinen gutxieneko aparkaleku hor-
nidura 70 metro karratu baino gehiagoko etxebizitza bakoitzeko bi tokikoa eta 70 metro karratu 
edo gutxiagoko etxebizitza bakoitzeko toki batekoa izango da. Aparkalekuak eraikinaren edo 
lurzatiaren barruan egongo dira. Gainerako erabileretarako edo erabilera bat baino gehiagoko 
eraikinetan 1.3.1.15 artikuluan ezarritakoa beteko da, udal ordenantza onartu bitartean.
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B. 2. LIBURUA. ARAU PARTIKULARRAK

LEHENENGO TITULUA. BALDINTZA PARTIKULAR KOMUNAK

2.1.1. KAPITULUA. APLIKATZEKO IRIZPIDE KOMUNAK

2.1.1.1 art. Arau orokorretara egokitzea

Titulu honetan jaso ditugu, batetik, B1 liburuko arau orokorrak zehazten edo berezitzen di-
tuzten Asparreneko AXE guztietan aplikatzeko irizpideak; eta bestetik, zona guztietan aplikatu 
beharreko interpretazio irizpideak.

2.1.1.2 art. ANTOLAMENDU ESTRUKTURALA interpretatzeko irizpideak

1. Artikulu honek arautzen ditu esparru guztietan aplikatu beharreko interpretazio irizpide 
eta baldintza komunak, zehazki mugaketari, azalerari, irizpideei, helburuei eta antolamendu 
estrukturalari buruzkoak; horiek antolamendu-esparruen fitxen I, II eta III ataletan daude.

2. Antolamendu xehatuari buruzko artikuluetan agertzen diren mugaketa eta azalerak orien-
tagarriak dira. Gai horren inguruko plano, azalera koadro eta testu artikulatuak bat ez badatoz, 
interpretazioa egiterakoan planoetako informazioak du lehentasuna, gero koadroetakoak eta, 
azkenik, testu artikulatukoak.

2.1.1.3 art. ANTOLAMENDU XEHATUA interpretatzeko irizpideak

1. Artikulu honek arautzen ditu esparru guztietan aplikatu beharreko interpretazio irizpide 
eta baldintza komunak, zehazki kategorizazioari, egikaritze-araubideari eta antolamendutik 
kanpoko eraikinei buruzkoak; horiek antolamendu xehatuko esparruen fitxen IV.1, IV.3 eta IV.4 
ataletan daude.

2. Antolamendutik kanpoko eraikinak 1.4.6.2 artikuluan zehaztu eta araututakoak dira eta 
arau eta planoetan berariaz adierazita daude. Eraikin horiek desagertzeko epea 8 urte da. 
Modernizatzeko, sendotzeko, bolumena handitzeko, hobetzeko eta erabilera aldatzeko obrak 
ez daude baimenduta. Bizigarritasun eta osasungarritasun baldintzak betetzeko eta hirugarrenei 
kalterik ez egiteko gutxieneko mantentze-lanak bakarrik daude baimenduta.

3. A mailako plangintzarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
dira, arau edo planoetan adierazita egon ala ez.

Zaharberritzeko, kontserbatzeko, apaintzeko, sendotzeko eta eraberritzeko obrak daude 
baimenduta, betiere eraikina handitu gabe. Bolumena handituz gero, antolamendu xehatua 
bete behar da. Etxebizitza-kopurua gehitzea eta erabilera aldatzea debekatuta dago. Hori guztia 
1.4.6.3 artikuluaren arabera.

4. B mailako plangintzarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
dira, arau edo planoetan adierazita egon ala ez. Baimenduta dago eraikuntzako edozein es-
ku-hartze gauzatzea, etxebizitza-kopurua gehitzea eta erabilera aldatzea, salbu berriz eraikitzea. 
Betiere, 1.4.6.3 artikuluko baldintzak bete behar dira, salbu AXEk bestelako baldintza batzuk 
ezartzen baditu.

Ibaien lehentasunezko fluxuaren barruan dauden eraikin eta eraikuntzak, besteak beste 
horma eta hesiak, ez datoz bat B mailako plangintzarekin, berriz eraikitzeko jarduketak ibai eta 
erreken LPSko araudiaren kontrakoak direlako.

5. HAPOn aipatzen diren eraikigarritasunak sestra gainekoak dira, arauek berariaz kontrakorik 
zehazten ez badute. Sestra azpiko eraikigarritasuna kasu bakoitzean ondorioztatzen da, ho-
nako hauek kontuan hartuta: arauetan zona bakoitzerako adierazitako eraikinen profila (kasu 
batzuetan sestra azpitik eraikitzea debekatuta dago) eta planoetan adierazitako sestra azpiko 
mugimendu-arloaren baldintza espezifikoak.
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2.1.1.4 art. ZUZKIDURA-jarduketen arauketa komuna

1. Artikulu honek zuzkidura-jarduketetan aplikatu beharreko interpretazio irizpide eta 
baldintza komunak jorratzen ditu. Jarduketa horiek, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 
Legeko 137. artikuluaren arabera, hirigintza-eraikigarritasuna handitzeagatik hiri-lurzoru finka-
tugabean zuzkidura-karga gauzatzekoak dira. Zuzkidura-jarduketei lotuta dauden AXEen espa-
rruak AXEen plano eta arau partikularretan daude zehaztuta. Plano eta arau partikularretako 
espezifikazioak eta 2/2006 Legearen definizioa bat ez badatoz, azkena lehenetsiko da.

2. Aplikatu beharreko zuzkidura-estandarrak 123/2012 Dekretuko 6. artikulukoak edo haren 
ordezko araudikoak izango dira. Tokiko zuzkidura publikoei dagokienez, HAPOk, orokorrean, 
planoetan zehaztutako lurzoru lagatzearen alde egiten du, salbu bestelakorik zehaztutako 
egikaritze-unitate edo AXEetan.

Gauzak horrela, bizitegi-erabilera nagusitzen den zonetan:

SV - Berdegune eta espazio libreak: eremuko azalera osoaren 15 euneko, SG gabe.

SE - Ekipamendu publikoa edo beste zuzkidura batzuk: sabaiko 25 m2-ko 5 m2 zoru.

Bizitegi-erabilera nagusitzen ez den zonetan:

SV - Berdegune eta espazio libreak: eremuko azalera osoaren 15 euneko, SG gabe.

Zona guztietan, erabilera dena delakoa ere:

NP - Lurzati pribatuko aparkalekua: sabaiko 25 m2-ko 0,35 leku.

NA - Zuhaitzak-landaretza: sabaiko 100 m2-ko zuhaitz bat landatzea.

Tokiko zuzkidura horiek kalkulatzeko kontuan hartuko da hirigintza-eraikigarritasuna zenbat 
handitu den aurrez gauzatukoaren aldean; hori, hirigintza-estandarrei buruzko 123/2012 Dekre-
tuko 6.3 artikuluaren arabera.

Lurzati pribatuetako aparkalekuei eta landaretzari (NP eta NA) buruzko zuzkidura-estandarrak 
zuzkidura-jarduketako EU edo lurzati zehatzean zorrotz bete behar dira eta ezin dira konpentsatu.

Etxebizitza tradizional handiak nagusi diren a.1 eta a.2 zonetan eta berariaz adierazitako AXE 
edo egikaritze-unitateetan, estandarra aplikatzetik eratorritako aparkaleku-kopurua etxebizitza 
bakoitzeko gutxienez bi aparkalekura gutxitu daiteke lurzatiaren barruan.

Gainera, lurzati bakoitzaren barruko aparkaleku-kopuruak, zuzkidura-jarduketaren ondoren, 
ezin du izan zonari dagokion araudia aplikatzetik eratorritakoa baino txikiagoa.

3. Jarduketa integratuetan sartu gabeko lurzati isolatuetan, HAPOk eraikigarritasuna handitu 
badu (gauzatutakoaren aldean), ezinezkoa da berdeguneen eta beste zuzkidura batzuen (SV eta 
SE) zuzkidura-estandarrei dagokien lurzorua lagatzea, salbu bestelakorik adierazitako AXEetan; 
izan ere, urbanizazioak sendotutako esparruak dira eta, hirigintza-egoera eta bide eta lurzati 
egitura direla eta, ez da berriz egituratzea komeni. Konpentsazio ekonomikoa jarduketa-esparru 
bereko lurzoru urbanizatuaren balioaren proportzionala izango da eta Udalaren Lurzoru Onda-
rean lizentzia ematerakoan ordainduko da, hirigintza-estandarrei buruzko 123/2012 Dekretuko 
5. eta 7. artikuluetan ezarritako moduan.

4. Lurzati isolatu horietan, baimendutako eraikigarritasun handiena eraikigarritasuna 
agortzen duen lurzati bakoitzerako zuzkidura-jarduketa batean zehaztuko da edo, maizago, 
lurzati berean hirigintza-eraikigarritasuna pixkanaka handitzen duten ondoz ondoko zuzkidu-
ra-jarduketetan, baimendutako eraikigarritasun handienera heldu arte. Zuzkidura-jarduketa 
bakoitzaren azalera lurzatiaren azalera garbia da.

5. Lurzati jakin bateko ondoz ondoko zuzkidura-jarduketa bakoitzeko zuzkidura-estanda-
rren kalkulua proiektu teknikoan edo haren eranskin batean kuantifikatuko da udal-lizentzia 
eskatu aurretik, proposatutako jarduketari dagokion hirigintza-eraikigarritasunaren igoeraren 
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proportzioan (igoera hori gauzatutakoaren aldekoa da), 123/2012 Dekretuko 2. artikuluaren 
arabera, prozedura honi jarraikiz:

Bizitegi-erabilera nagusitzen den zonetan:

SV = 0,15 x Sp x IE

SE = 5 x (ef -ei ) / 25 = 0,2 x (ef -ei )

Bizitegi-erabilera nagusitzen ez den zonetan:

SV = 0,06 x Sp x IE

SE = 0

Zona guztietan, erabilera dena delakoa ere:

NP = 0,35 x (ef -ei ) / 25 = 0,014 x (ef -ei )

NA = (ef -ei ) / 100

Non:

SV (m2s): berdeguneen eta espazio libreen legezko estandarra.

SE (m2s): ekipamendu publikoen edo bestelako zuzkiduren legezko estandarra.

NP (ud): lurzati pribatuko aparkalekuen legezko estandarra.

NA (ud): lurzati pribatuko zuhaitzen legezko estandarra.

Sp (m2s): zuzkidura-jarduketa gauzatzen den erabilera pribatuko lurzati kalifikatuaren azalera 
garbia.

IE (ud): planak zuzkidura jakin bakoitzean baimendutako hirigintza-eraikigarritasun osoaren 
aldean hirigintza-eraikigarritasunaren handitzea neurtzen duen koefizientea, zero eta bat bitar-
tekoa. Adierazpen honen bitartez kalkulatzen da:

IE = (ef -ei ) / (em1 - ei)

ef (m2t): zuzkidura-jarduketaren ondorengo azken hirigintza-eraikigarritasuna.

ei (m2t): zuzkidura-jarduketaren aurretik gauzatutako eraikigarritasuna, 123/2012 Dekretuko 
2. artikuluko legezko baldintzak betetzen dituena. Eraiki gabeko lurzatietarako zero da.

em1 (m2t): planak lurzatiari egokitutako hirigintza-eraikigarritasun handiena.

6. Komunitateak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan parte hartzea. 11/2008 Legeko 
27.2 artikuluaren arabera, lurzoruaren jabeek Udalari doan eta urbanizazioko kargarik gabe 
laga behar diote aurreko hirigintza-antolamenduak egokitutakoaren aldean hirigintza-eraiki-
garritasunak izan duen igoeraren 15 euneko dagokion lurzorua. Hori, antolamendu horretan 
edo, bestela, 2/2006 Legeko 189. artikuluan ezarritako egikaritze-epeak amaitu badira salbu; 
horrelakoetan gauzatutako eraikigarritasuna hartuko da kontuan.

Lagapen horren ondorioz tokiko administrazioak ez badu gutxienez orube edo lurzati eraiki-
garri baten jabari osoa eskuratzen, artikulu honetan aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasuna-
ren lagapenaren parte bat edo lagapen osoa dagokion balioa eskudirutan ordainduz ordeztu 
daiteke; zenbateko hori, betiere, dagokion lurzoru-ondare publikoari atxikiko zaio.

7. Lurzati jakin bateko ondoz ondoko zuzkidura-jarduketa bakoitzaren eraikigarritasunaren 15 
euneko dagokion lagapen azaleraren kalkulua (SC) proiektu teknikoan edo haren eranskin 
batean kuantifikatuko da udal-lizentzia eskatu aurretik, proposatutako jarduketari dagokion 
hirigintza-eraikigarritasunaren igoeraren proportzioan, formula honen arabera:

a) Aurreko planeko eta 2/2006 Legeko 189. artikuluko epeak amaitu badira:
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SC = 0,15 x Sp x IE

Formula horretan aurreko parametroez gain beste hau ere erabiltzen da:

SC (m2s): komunitateak hirigintza-gainbalioetan duen partaidetza kalkulatzetik eratorritako 
lagapenaren legezko lurzatiaren azalera, zuzkidura-jarduketaren erabilera eta kalifikazio bera 
dituena.

b) Epeak amaitu ez badira eta zuzkiduraren ondoko azken eraikigarritasuna (ef) arau sub-
sidiarioek edo aurreko planak lurzatiari egokitutako eraikigarritasun handiena (em0) baino 
txikiagoa edo berdina bada:

SC = 0

c) Epeak amaitu ez badira eta zuzkiduraren ondoko azken eraikigarritasuna (ef) arau sub-
sidiarioek edo aurreko planak lurzatiari egokitutako eraikigarritasun handiena (em0) baino 
handiagoa bada, balio hauetatik txikiena hartuko da:

c.1) SC = 0,15 x Sp x (ef -em0 ) / (em1 - em0)

c.2) SC = 0,15 x Sp x (ef -ei ) / (em1 - em0)

Formula horietan aurreko parametroez gain beste hau ere erabiltzen da:

em0 (m2t): arau subsidiarioek edo aurreko planak EUri egokitutako hirigintza-eraikigarritasun 
handiena, egikaritzeko epeak amaitu gabe.

8. Zuzkidura-kargaren eta komunitateak lurzati jakin bateko gainbalioetan duen partaide-
tzaren baterako balorazioa (Vp) lurzoru urbanizatuaren balioaren proportzionala izango da, 
prozedura honen arabera:

Vp = (SV + SE + SC) x VSUp

Formula horretan aurreko parametroez gain beste hauek ere erabiltzen dira:

Vp (€): zuzkidura-kargaren eta 15 euneko lagapenaren baterako balorazioa lurzati isolatu 
bateko zuzkidura-jarduketa batean.

VSUp (€/m2s): lurzatiko edo lurzatia dagoen esparruko lurzoru urbanizatuaren balioa.

Udalak lurzoru urbanizatuaren ereduzko merkatu-balioa zehaztu dezake (VSUp) antola-
mendu xehatuko esparruetako irabazizko azpizona bakoitzean, eta balio hori aldian-aldian egu-
neratu dezake. VSUn balioa zehaztu ez bada, balorazioa udaleko zerbitzu teknikoek egingo dute 
lizentzia emateko izapidean. Betiere, eraikigarritasun-parametroa egokitzen ez den azpizonetan, 
hau da, eraikigarritasuna mugimendu-arloaren eta altueren arabera arautzen den azpizonetan, 
lurzati jakin bakoitzean arauketa hori hartuko da kontuan.

2.1.1.5 art. AZPIZONEN baldintza komunak

1. Artikulu honek antolamendu-esparruen fitxetako IV.2 atalean jasota dagoen kalifikazio 
xehatuko arlo guztietan aplikatu beharreko interpretazio irizpide eta baldintza komunak arautzen 
ditu. 1.5.2 kapituluan orokorrean azaldutakoa osatzen du eta, kontraesanik badago, artikulu 
honetako arauketa espezifikoak izango du lehentasuna.

2. Handitzerik gabeko BIRGAITZE-proiektuetan bolumetriak azpizonako irizpidea ez betetzea 
onartzen da. Baita etxebizitza-kopurua handitzen bada ere.

3. a.1 azpizonak

— Baimenduta dago 12 metro baino gehiagoko aurpegietan alboko atzeraemanguneak 
jartzea eta derrigorrez alderdi bakar bati atxikitzea.

— Etxebizitza-kopurua aukerakoa da. Etxebizitzak familia anitzekoak izan daitezke.
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4. a.2 azpizonak

— Eraikin berrietan derrigorrezkoa da kalearekin lerrokatzea edo hesirik gabeko 
atzeraemangune irekia egitea. Birgaitzeetan atzeraemanguneak dauden horretan utz daitezke.

5. a.61 azpizonak

— Bi bizitzakoa onartzen da, betiere a.62 azpizonako baldintzak betetzen badira.

— Aurreko mugarekin lerrokatzea onartzen da.

6. b.11 eta b.12 azpizonak

1. Bulegoek erabilera bateragarria dute hala lurzati esklusiboan nola baimendutako beste 
erabilera batzuekin batera. Bulegoei dagokienez, eraikinaren profila III/- da, hau da, beheko 
solairua eta goiko bi solairu; sestra azpiko solairuak aukerakoak dira. Altuera handiena 1.5.2 
kapituluan zehaztutako altuera orokorra da.

2. Autokarabanak eta karabanak hartzeko eremuek erabilera bateragarria dute, lurzati esklu-
siboan edo jatetxe, taberna, hotel, gasolindegi edo gasolina-zerbitzuguneekin partekatutako 
lurzatian. Hori, uztailaren 30eko 396/2013 Dekretuaren, Euskal Autonomia Erkidegoko kanpinen 
eta beste kanpatze modalitate batzuen antolamenduari buruzkoaren, definizioaren arabera.

3. Gasolindegiek eta gasolina-zerbitzuguneek erabilera bateragarria dute, lurzati esklusiboan 
edo jatetxe, taberna, hotel edo autokarabana-eremuekin partekatutako lurzatian.

4. Lurzati esklusibo edo partekatuan gasolindegiak edo gasolina-zerbitzuguneak dituzten 
lurzatiek gutxienez 15.000m2-ko azalera eta gehienez 20 euneko okupazioa izango dute.

5. Jatetxe, taberna, hotel, gasolindegi eta gasolina-zerbitzuguneetarako lurzati esklusibo 
zein partekatuei, hala sortu berriei nola handitu edo aldatutakoei, dagokienez, barruko antola-
menduak honako hauek ziurtatu behar ditu:

a) Hornitzeko mauka bakoitzeko, hogei metro luzeko sei kamioi trailerrentzako itxarongune 
bana; eta b) era horretako kamioi bat aparkatzeko espazio gehigarri bat, hoteleko gela 
bakoitzeko eta jatetxe, taberna edo jantokiaren azalera erabilgarriko 20 m2-ko. Horrez gain, 
sarbide, itxaroteko ilara, aparkaleku, hornigailu eta irteeren antolamenduak lurzati barruan, eta 
ez bide publikoetan, itxaron ahal izatea ziurtatu behar du.

6. Autokarabanak hartzeko eremuak dituzten lurzatiek dauden b.11 edo b.12 azpizonako 
gutxieneko azalera izango dute, ustiapen bakartzat hartuko dira eta bereiz saltzeko banako 
sortak ezingo dira, hirigintza aldetik, bereizi.

7. f azpizonak

— Ibilgu, ezponda eta ertzeko espazioetako f.14 azpizonetan dauden landare eta natura-ele-
mentuak mantentzea lehenetsiko da, bereziki ibai-ibilguen zortasun-eremuetan. Urbaniza-
zio-proiektuek babes hori aintzat hartu behar dute eta, horretarako, esparru horietan ibaiertzeko 
landaretza kaltetzea eragotzi eta dagoen horretan mantentzea ziurtatu behar dute.

8. g azpizonak

— Ekipamendu publikoko g azpizonetan erabilerak aldatu daitezke.

2.1.1.6 art. EGIKARITZE-UNITATEETARAKO baldintza komunak

1. Artikulu honek antolamendu-esparruen fitxetako IV.5 atalean jasotako jarduketa integra-
tuen egikaritze-unitate guztietan aplikatu beharreko interpretazio irizpide eta baldintza komunak 
arautzen ditu, baldin eta esparru horretan halakorik badago.

2. Mugaketa. Ekipamendu, espazio libre edo komunikazioak dituzten azpizona publikoekin 
muga egiten duten egikaritze-unitateen perimetroan sartzen dira hornitu gabe daudelako ora-
indik titulartasun pribatua duten azpizonei dagozkien lursail guztiak. Kartografia, katastro edo 
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titulartasun akats edo zehaztugabetasunagatik mugaketa grafikoan agertzen ez direnetan ere 
aplikatuko da irizpide hori. Birpartzelazioetan, titulartasuna egiaztatu aurretik, unitatea berriz 
mugatuko da eta titulartasun pribatuko hondarrak sartuko dira, gehienez esparruko azaleraren 
5 euneko eta aprobetxamendua aldatu gabe. Horretarako ez da HAPO aldatu beharrik. Aldea 5 
euneko baino handiagoa bada, HAPOn aldaketa zehatza eginda mugatuko da berriz.

3. Aplikatu beharreko zuzkidura-estandarrak 2.1.14 artikulukoak izango dira.

Etxebizitza tradizional handiak nagusi diren a.1 eta a.2 zonetan eta berariaz adierazitako AXE 
edo egikaritze-unitateetan, estandarra aplikatzetik eratorritako aparkaleku-kopurua etxebizitza 
bakoitzeko gutxienez bi aparkalekura gutxitu daiteke lurzatiaren barruan.

Gainera, lurzati bakoitzaren barruko aparkaleku-kopuruak ezin du izan zonari dagokion 
araudia aplikatzetik eratorritakoa baino txikiagoa.

4. Berdeguneen eta beste zuzkidura batzuen (SV eta SE) zuzkidura-estandarrei dagokien 
lurzoru-lagapena EU bakoitzeko antolamendu xehatuko planoetan dago zehaztua, hirigintza 
aldetik egokia bada. Aplikatzeko estandarren gehiegia eta eskasia ekonomikoki konpentsatuko 
dira, EUko lurzoru urbanizatuaren balioaren proportzioan, eta birpartzelazio-proiektua Udala-
ren Lurzoru Ondarean onartzerakoan ordainduko da, hirigintza-estandarrei buruzko 123/2012 
Dekretuko 5. eta 7. artikuluetan ezarritako moduan. Birpartzelazio-proiektua onartzea zuzkidu-
ra-jarduketa da. Jarduketa-azalera EUren azalera da.

5. Egikaritze-unitateko zuzkidura-estandarren kalkulua birpartzelazio-proiektuan kuanti-
fikatuko da, proposatutako jarduketari dagokion hirigintza-eraikigarritasunaren igoeraren 
proportzioan (igoera hori gauzatutakoaren aldekoa da), 123/2012 Dekretuko 2. eta 6. artikuluen 
arabera, 2.1.1.4 artikuluan azaldutakoaren antzeko prozedura baten bitartez, eta birpartzelazioan 
justifikatuko da.

6. Komunitateak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan parte hartzea. 11/2008 Legeko 
27.1 artikulua betetzeko, lurzoruaren jabeek Udalari doan eta urbanizazioko kargarik gabe laga 
behar diote hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren 15 euneko dagokion lurzorua.

7. Lagapen horren ondorioz tokiko administrazioak ez badu gutxienez orube edo lurzati 
eraikigarri baten jabari osoa eskuratzen, artikulu honetan aurreikusitako hirigintza-eraikiga-
rritasunaren lagapenaren parte bat edo lagapen osoa dagokion balioa eskudirutan ordainduz 
ordeztu daiteke; zenbateko hori, betiere, dagokion lurzoru-ondare publikoari atxikiko zaio. 
Horrelakoetan monetizazioa kalkulatzeko, hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren 15 euneko ari 
dagokion lurzoru-lagapena eta haren balorazioa birpartzelazioan justifikatuko dira.

Eraikuntza motak etxebizitza-kopurua eta lurzatiaren tamaina lotzen dituen zonetan, laga-
pen-azalera (SC) gorantz biribilduko da, etxebizitza-kopuru oso bat izate aldera.

8. Antolamendu xehatuaren eta birpartzelazioaren ondorioz zuzkidura-estandarren eta ber-
deguneetarako, beste zuzkidura batzuetarako eta komunitateak gainbalioetan parte hartzeko 
lagatako lurzoruaren artean sortutako gehiegiak eta eskasiak birpartzelazio-proiektuan baloratu 
eta konpentsatuko dira. Ondoriozko saldoa behin-behineko likidazioaren kontuan jasoko da eta 
birpartzelazioa onartzerakoan ordainduko zaio Udalari.

Udalak birpartzelazioen gehiegiak eta eskasiak baloratzeko prozedura bat (5. eta 7. puntuei 
dagokiena) ezarri eta egikaritze-unitateko lurzoru urbanizaturako ereduzko merkatu-balio bat 
zehaztu eta aldian-aldian eguneratu dezake, 2.1.14 artikuluan azaldutako moduan. Balio hori 
zehaztu ez bada, balorazioa Udaleko zerbitzu teknikoek egingo dute, birpartzelazio-proiektua 
izapidetzerakoan.

9. Onar daiteke birpartzelazioak planak baimendutako eraikigarritasun handiena ez agortzea. 
Horretarako, esparruko jabe guztiek ados egon behar dute eta arau hauek bete behar dira:
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9.1. Birpartzelazioak zehaztuko du, lehenik, ondoriozko lurzatien arteko aprobetxamendu 
osoaren banaketa; eta gero, lurzati bakoitzean gauzatutako aprobetxamendua, gauzatzeko 
dagoen eraikigarritasuna zer lurzatiri dagokion antzeman dadin. Gauzatutako eraikigarritasun 
txikienak ez du sortuko kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik eta ez da ez konpentsatuko, ez 
eskualdatuko.

9.2. Eraikigarritasun gordinaren oreka morfologiko eta tipologikoa zaintze aldera, 
birpartzelazioan EUri egokitutako eraikigarritasunaren 50 euneko gutxitu daiteke gehienez, eta 
inoiz ez 0,25 m2/m2 baino gutxiago (Lurzoruaren Legeko eraikigarritasun txikiena).

9.3. Ondoriozko lurzati bakoitzari dagokion eraikigarritasun garbiak ezingo du gainditu 
birpartzelazioa eraikigarritasuna gutxitu gabe bideratuko balitz legokiokeena.

9.4. HAPOko antolamendu xehatuan berariaz adierazitako bide, ekipamendu eta berdegu-
neen lagapenak eta EU osoko urbanizazioko eta sistemak lagatzeko betekizunak eraikigarritasun 
osoari legozkiokeenak izango dira eta ez dira gutxituko, nahiz eta birpartzelazioan eraikigarri-
tasunaren parte bat bakarrik gauzatu.

9.5. Berdeguneen 15 euneko zuzkidura-estandarra, zeina esparruaren azalerak baldintzatzen 
duen eta ez eraikigarritasunak, osorik monetizatuko da, eraikigarritasunaren murrizketa kontuan 
hartu gabe, nahiz eta antolamendu xehatuan berariaz adierazita ez egon.

9.6. Ekipamenduei dagokien zuzkidura-estandarra, zeina eraikigarritasunak baldintzatzen 
duen, antolamendu xehatuan berariaz adierazita ez dagoenean eraikigarritasunaren murrizke-
taren proportzioan monetizatuko da.

9.7. Aparkalekuei eta zuhaitzei dagokien zuzkidura-estandarra, zeina eraikigarritasunaren 
eta etxebizitza-kopuruaren araberakoa den, beti gauzatuko da, baina benetan gauzatutako 
eraikigarritasuna eta etxebizitza-kopurua aplikatuko dira.

9.8. Komunitatearen gainbalioen partaidetzari dagokion 15 euneko lagatzeari dagokionez, 
kontuan hartu behar da HAPOko eraikigarritasuna aplikatuz lurzati independente bat atera daite-
keen ala ez. Posible bada, osorik lagako edo monetizatuko da. Lurzati independente bat lagatzea 
posible ez bada, birpartzelazioan gauzatutako eraikigarritasunaren 15 euneko monetizatuko da.

9.9. Birpartzelazioa garatu ondoren geratzen den eraikigarritasuna (9.1 puntuan zehaz-
tutakoa) gauzatu nahi izanez gero, eraikigarritasun handieneraino ezinbestekoa izango da 
birpartzelazio-proiektuaren osagarri den eragiketa juridiko bat egitea, non jabe bakoitzak jato-
rrizko birpartzelazio-proiektuan egin gabeko lagapenak monetizatuko dituen.

2.1.1.7 art. Lurzatiak berregituratzeko (RP) baldintza komunak

1. Artikulu honek antolamendu-esparruen fitxetako IV.5 edo IV.6 atalean deskribatutako eta 
planoetan adierazitako lurzatiak (RP) berregituratzeko esparru guztietan aplikatu beharreko 
interpretazio irizpide eta baldintza komunak arautzen ditu, halakorik badago.

2. Esparru horiek hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta daude, baina orubetzat jotzen dira, 
esparruko lurzati batzuek aurpegi edo neurri desegokia dutelako eta, ondorioz, ez direlako 
eraikitzeko modukoak (2/2006 Legeko 12.1 artikulua) eta berregituratu egin behar direlako. 
Betiere, urbanizatzeko obra berriak behar ez dituzten hiru lurzati dira, gehienez; lurzatiak 
multzokatu edo berregituratu besterik ez dira egin behar, batzuetan lursailen parte bat bideak 
jartzeko lagata. Berregituraketa egiaztatu arte ezin da eraiki.

3. Esparru horietan, eraikuntza-eskubideak esparru osoari egokitzen zaizkio eta esparrua 
osatzen duten lurzatiei dagozkie, esparruan zer azalera duten.

4. Berregituratzeko tresnak. Lurzatiak salerosketa edo jabari-espediente bidez eta katastro- 
eta erregistro-taldekatzea medio berregituratu daitezke.
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Baita birpartzelazio-proiektuaren bidez ere, 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari 
buruzkoaren, 42.2.a artikuluari jarraikiz, jaberen batek edo Udalak hala erabakitzen badu, eta 
Legean ezarritako prozedura bete beharko da. Berregituraketan, halaber, hirigintza-arauetan 
ezarritakoa bete behar da eta, hala badagokio, planoetan adierazitako bideak laga beharko dira. 
Komunitateak hirigintza-ekintzako gainbalioetan parte hartzeagatik ez zaio Udalari Lurzoruaren 
Legeko 27.1 artikuluko aprobetxamendua laga behar, baina gainerako hiri-lurzoru finkatuetako 
zuzkidura-jarduketen prozedura bera beteko da eta 27.3 artikuluan adierazitako eraikigarritasun 
haztatuaren igoerari dagokion portzentajea lagako da.

2.1.1.8 art. Eraikigarritasun haztatua eta erabilerak haztatzeko koefizienteak

1. Artikulu honek HAPOko esparru guztietako antolamendu xehatuko esparruetan eta 
egikaritze-unitateetan batez besteko eraikigarritasuna kalkulatzeko aplikatu behar diren erabi-
lerak haztatzeko irizpideak arautzen ditu; hori, antolamendu xehatuak beste baldintza batzuk 
ezartzen ez baditu. Hemen EHA hauetako 1.3.5 artikuluko eta HLLko 35. artikuluko zehaztapen 
orokorrak jaso ditugu.

2. Azpizona bakoitzeko eraikigarritasuna egituren antolamendurako zehaztapenek ezarriko 
dute.

3. Erabilera bakarra dagoen esparruetan, batez besteko eraikigarritasuna erabilera horrena 
izango da eta, beraz, ez da haztapen-koefizienterik ezarri beharko.

4. Erabilera bat baino gehiago dagoen esparruetan, batez besteko eraikigarritasuna 
kalkulatzeko irabazizko erabilera pribatuak haztatuko dira, haztapen-koefiziente hauen arabera:

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

— a zona: bizitegia eta sestra azpian bateragarria edozein a azpizonan: 0,20

— b zona: industria eta sestra gainean bateragarria edozein b azpizonan: 0,80

— b zona: industria eta sestra azpian bateragarria edozein b azpizonan: 0,12

c zona: hirugarren sektorea sestra gainean edozein c azpizonan: 1,00

c zona: hirugarren sektorea sestra azpian edozein c azpizonan: 0,20

5. Asparrenen ezin da etxebizitza babestuak gordetzea eskatu; beraz, ez da horretarako haz-
tapen-koefizienterik jarri. Legea aldatuz gero etxebizitza babestuak gordetzea eskatu badaiteke, 
Udalak haztapen-koefizienteen taula aldatuko du.

6. Egokitutako koefizienteak garapen-esparru zehatz bateko errealitate ekonomiko eta es-
pezifikoarekin bat ez datozela justifikatzen bada, errealitate horren arabera egokitu, zehaztu eta/
edo eguneratuko da egikaritzeko egin beharreko agirietan.

2.1.1.9 art. Saneamenduko azpiegituren inguruko irizpideak

1. Saneamendua banatzailea izango da udalerri osoan. Urbanizazio-proiektuek saneamendu 
banatzailea izango dute zati guztietan, baita bi adarrek amaieran saneamendu lotzailean bat 
egin behar badute ere. Eraikuntza-proiektuetan euri-ura eta ur beltzak bereizi egingo dira, nahiz 
eta saneamendua lotzailea izan.

2.1.2. KAPITULUA. ERREPIDEAK BABESTEKO ZONAK

2.1.2.1 art. Hiri barruko bidegunea

Errepideen Erregelamendu Orokorreko 122. artikuluko definizioarekin bat datozen ezau-
garriak dituzten bideguneak dira: “Hirigintza-plangintzako tresnak hiritartzat kalifikatutako 
lurzoruan igarotzen diren errepide-zatiak”.

Asparrenen era horretako bi bidegune txiki daude Ilarduian eta Gordoan, eta planoetan 
jasota daude.
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Albeniz eta Egino arteko bi bidegune, hiritarrak ez badira ere, hiri-lurzoruen albotik igarotzen 
dira eta lurzoru horietarako sarbideak dituzte.

2.1.2.2 art. Zeharbideak

Bidegunearen zatiren batean luzeraren bi herenean eraikin finkatuak badaude eta gutxienez 
alde batean kale-sare bat badu, zati horri zeharbide esaten zaio; hori, lehen aipaturiko artiku-
luaren arabera.

Asparrenen ez dago zeharbiderik.

2.1.2.3 art. Jabari publikoko zonak

Ekainaren 25eko 20/1990 Foru Arauan, Arabako Lurralde Historikoko errepideei buruzkoan, 
dago zehaztua, hain zuzen ere 38. artikuluan.

Jabari publikokoak dira errepideek eta haien elementu funtzionalek okupatzen dituzten lurrak 
eta bidearen alde bietan utzi beharreko lur-zerrenda. Lur-zerrenda horiek zortzi metro zabalekoak 
izango dira autobideetan, autobietan eta bide lasterretan, eta hiru metro zabalekoak, berriz, 
bestelako errepideetan, eta berdindutako eremuaren kanpoko ertzetatik neurtuko dira, horizon-
talean eta errepidearen ardatzari perpendikularrean jarraituz, lur-berdinketako kanpoko ertzetik.

Jabari publikoko zona errepideen sistema orokor gisa kalifikatuta dago HAPOn, salbu 4. 
planoan arrazoitutako kasuetan. Esparruren batean sartu edo atxikitako zatiak izan ezik, gaine-
rakoak desjabetzea medio eskuratuko dira.

2.1.2.4 art. Zortasun-eremuak

Errepideen Foru Arauko 39. artikuluan dago zehaztuta.

Lurzoru urbanizaezinean, errepideen zortasun-eremua hau izango da: errepideen bi aldeetan 
lur-zerrenda bana, barrualdean jabari publikoko zonak eta kanpoaldean bi lerrok, lur-berdinke-
tako kanpoko ertzen paraleloan, mugatuak; lerro horiek autobide eta bide lasterretan hogeita 
bost metrora egongo dira eta gainerako errepideetan zortzi metrora, aipaturiko ertzetatik neur-
tuta. Zortasun-eremu horietan ezingo dira obrak egin eta bide-segurtasunarekin bateragarriak 
diren erabilerak bakarrik baimenduko dira; erabilera horiek, betiere, Foru Aldundiko organo 
eskudunak baimendu behar ditu, gainerako eskumen konkurrenteei kalterik egin gabe.

Hiri barruko bideguneetan (Ilarduia eta Gordoa), zortasun-eremuak Arabako Errepideen Plan 
Integraleko (AEPI) zehaztapenak bete behar ditu eta 5. planoan dago adierazia.

Zortasun-eremuetan ezingo dira obrak egin eta bide-segurtasunarekin bateragarriak diren 
erabilerak bakarrik baimenduko dira; erabilera horiek, betiere, Foru Aldundiko organo esku-
dunak baimendu behar ditu, gainerako eskumen konkurrenteei kalterik egin gabe. Bereziki, 
ezingo dira hesi berriak jarri.

Hirigintza aldetik ezinbestekoa bada zortasun-eremu osoa edo haren parte bat publikoa 
izatea, lagatzeko betekizuna planoetan adieraziko da.

2.1.2.5 art. Eraikuntzaren muga-lerroa

Errepideen Foru Arauko 42. artikuluan dago zehaztuta.

Lurzoru urbanizaezinean eta lurzoru urbanizagarrian, eraikuntzaren muga-lerroa autobide eta 
bide lasterretan berrogeita hamar metrora dago, saihesbide eta ingurabideetan ehun metrora 
eta gainerako errepideetan hogeita bost metrora; hori, gertuen dagoen galtzadako kanpoko 
ertzetik horizontalki neurtuta. Galtzadaren kanpoko ertza zirkulazioaren noranzkoan errepidearen 
kanpoko erreiaren eskuinaldean dagoen ertza da.
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Hiri-lurzoruan, eraikuntzaren muga-lerroa 5. planoan dago adierazia. Plano horretan, erai-
kuntzaren muga-lerroa aurreko puntuan zehaztu baino distantzia txikiagora dago, arrazoi hauen-
gatik:

1) Hiri barruko bideguneetan (Ilarduia eta Gordoa), AEPIren arabera, eraikuntzaren muga-le-
rroa errepidearen ertzetik 11 metrora dago.

2) Errepidearen eta eraikuntzaren baldintzatzaile zehatzen arabera, bidearen funtzionamen-
duari eragiten ez dioten eraikuntza katalogatu edo okupatuak salbuetsita daude. Ilarduia eta 
Gordoako hiri barruko bideguneetan, eraikuntzaren muga-lerroa metrora dago.

Debekatuta dago errepidearen eta eraikuntzaren muga-lerroaren artean eraikinak jartzeko 
obrak egitea, salbu dauden eraikinak zaintzeko ezinbestekoak direnak. Dauden eraikinak ez datoz 
bat B mailako plangintzarekin (DPB), salbu planoetan eragin-maila handiago bat ezartzen bada.

Ilarduia eta Gordoako hiri barruko bideguneetako distantzien eskema hiri-lurzoru finka-
tugabean (HLFG). Hiri-lurzoru finkatuan zehatz-mehatz nola aplikatzen den 5. planoan dago 
adierazia.

BIGARREN TITULUA. ALBENIZ

2.2.1. artikulua. AXE: AL.01 ALBENIZ gune tradizionala

I. AL.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparru horrek Albenizeko kontzejuko hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Zehazki, A-3012 errepidearen iparraldera dagoen San Bartolome errotaren eremua eta erre-
pide horren beraren hegoaldera dagoen gunearen gainerako eremua.

Gutxi gorabehera 65.575 m2 ditu.

II. AL.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Gune tradizionala 1. handitze-sektorearekin (AL.02 esparrua) lotzea.

— Kontzeju barruko bideak eta geltokirako pasabidea bereiztea.
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III. AL.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Araubide erkidea eta egiturazko antolamenduaren interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Daude A.2 eta A.6 bizitegi-eremuak eta, eliza inguruan, espazio libreen sistema orokorreko 
F.1 zona; horien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xeha-
tuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapeneko plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Planean ez dago aurreikusita hirigintzako jarduketa-programarik. Egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

A-3012 errepidea esparrutik kanpo dago.

Geltokiko bidea galtzada eta espaloia bereizitako kale gisa urbanizatuko da (e.12-e.21), AL.02 
esparruan aurreikusitako bideen jarraipen moduan.

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. AL.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Lau esparruko lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez 
dutelako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.
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IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak:

— a.2-12 azpizona: Katastroko 1086 eta 1088 lurzatietan ez dago bide publikora ematen duen 
fatxada-aurpegirik, lurzati horietara 1087 lurzatitik sartzen da. Azken lurzati hori espazio pribatu 
eraikiezin gisa sailkatuta dago, B1 liburuko 1.5.16 artikuluan araututakoaren arabera. Katastroan 
1088 lurzatiaren titular beraren izenean dago. 1086 lurzatiaren aldeko bide-zorra dagoen ala ez 
eztabaidagarria da eta jabeek erabaki beharko dute modu adiskidetsuan edo auzian.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

— a.2-09 azpizonako eraikinak (1048 lurzatia) zutabe-abiodun hormigoizko eskeletoa du eta 
lizentzia iraungita dauka. Ez dago aurreko eraikin gisa jasoa eta, beraz, a.2 araudia oso-osorik 
bete beharko du, bereziki atzeraemanguneari dagokionez: irekia eta hesirik gabea izan behar du.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: Planoetan 1068 lurzatian (a.2-08 azpizonaren ondoan) 
eta 1090 lurzatian (a.2-13 azpizonaren ondoan) adierazita dagoen zona.

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, 1086 lurzatian (a.2-11 azpizona) dagoena.

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ALBENIZ RP-1 Mendebaldeko berregituraketa 1 (pz 1044-1043-1618)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 1.011 m2

Azpizona: a.2

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1043 eta 1618 lurzatiak ez dira orubeak eta, beraz, 1044 lurzatiarekin bateratu 
behar dira; 1044 lurzatia eraikita dago.

Katastroko 1043 eta 1044 lurzatiek, katastroko informazioaren arabera, jabe bera dute; 1618 
lurzatiak, berriz, ez. 1618 lurzatiko katastroko titularra nor den ez dakigu. Lurzati hori 1043 lur-
zatira sartzeko pasabide estu eta bakarra da. HAPOko 32. alegazioan adierazi bezala, gai hori 
zehazteko dago.

• Egiaztatzen bada 1042 lurzatiaren jabea 1618 lurzatiaren jabe ere badela, 1618 lurzatia 
berregituraketa-esparrutik kendu eta 1042 lurzatian sartu ahal izango da.

• 1618 lurzatiaren jabea 1042 lurzatiarena ez bada (1043 eta 1044 lurzatien jabe bera edo 
beste jabe bat da), berregituraketa-esparruko katastroko hiru lurzatiak multzokatu beharko dira.

Ondoriozko lurzatia gutxieneko lurzatia izango da eta a2 zonako araudia aplikatu behar zaio.
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— ALBENIZ RP-2 Ekialdeko berregituraketa (pz 1089-1091)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 787 m2

Azpizona: a.2

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1091 lurzatia ez da orubea, ez duelako lurzati-aurpegirik, eta, beraz, dagoeneko 
eraikita dagoen 1089 lurzatiarekin bateratu behar da; katastroko informazioaren arabera, bi 
lurzatiek jabe bera dute.

Ondoriozko lurzatia gutxieneko lurzatia da eta dagoen eraikina handitu daiteke, a2 azpizo-
nari dagokion araudiko eraikigarritasun handiena eta gainerako parametroak aintzat hartuta.

— ALBENIZ RP-3 Iparraldeko berregituraketa (pz 1057-1058-1059)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 497 m2

Azpizona: a.2

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1057 lurzatiaren (hutsik dago) eta 1058 lurzatiaren (eraikita dago) aurpegiak 
txikiegiak dira eta, ondorioz, 1059 lurzatiarekin bateratu behar dira; katastroko informazioaren 
arabera, hiru lurzatiek jabe bera dute

Ondoriozko lurzatia gutxieneko lurzatia da eta, beraz, dagoen etxebizitza birgaitu, ordezkatu 
edo bi bizitzako etxebizitza bihurtu daiteke. Alde horretatik, a2 azpizonako araudia aplikatu 
behar zaio.

— ALBENIZ RP-4 Mendebaldeko berregituraketa 2 (pz 1988)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 1.053 m2

Azpizona: a.2

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1988 lurzatia ez da orubea, lurzati-aurpegia nahikoa ez delako.

Katastroaren arabera, iparraldeko mugak titulartasun publikoa eta gutxi gorabehera 39 m2 
ditu, baina fisikoki 1034 lurzatian integratua dago, 1988 lurzatiaren iparraldean. Espazio horrek, 
dauzkan ezaugarriak kontuan hartuta (hesia, 3 metroko zabalera handiena eta zaku-hondoa 
ditu), ez dio 1988 lurzatiari lurzati-aurpegi nahikoa ematen.

Planaren arabera, zona honetan S-1 sektorea eta Albenizeko gune tradizionala lotuko dira; 
horrek, gainera, 1988 lurzatiaren aurpegi eskasia konpondu eta orube bihurtuko du. Bideak sei 
metro zabal ditu eta 1988 lurzatiaren 111 m2 inguru hartzen ditu. Aipaturiko lotura S-1 sektorean 
dago jasoa; beraz, egikaritzea sektoreari dagokion urbanizazio-proiektuan sartuko da eta kostua 
haren kontura izango da. Bi aukera daude:

a) S-1 sektorea 1988 lurzatiko eraikuntza baino lehen gauzatzen bada, bidea salerosketa 
medio edo ohiko birpartzelazio-prozeduraren bitartez eskuratuko da. Birpartzelazioko bideak 
erregistratzen direnean, lurzatiaren aurpegia egokitze aldera lurzatia berregituratzea helburu 
duen RP-4 hau ondoriorik gabe geratuko da, berregituraketa gauzatu delako.
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b) 1988 lurzatiko eraikuntza S-1 sektorea baino lehen gauzatzen bada, lurzatiaren betekizun 
bakarra da lotura-bideak hartuko duen azalera Udalari lagatzea; birpartzelazioa azalera hori laga 
ondoren amaituko da. Kasu honetan ez dago 15 euneko laga beharrik.

Bietan, ondoriozko lurzatia eta aurpegia minimoak izango dira, eta lurzati horretan bi fami-
liako edo familia bakarreko etxebizitza egin daiteke, betiere a2 araudia aplikatuta. Eraikigarri-
tasuna kalkulatzeko ondoriozko lurzati garbia hartuko da aintzat, biderik gabe, eta a2 araudia 
aplikatuko zaio.

V. AL.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira. Zehazki, lehentasunezko fluxuko zonak garapen 
berriko esparrutik kanpo geratu dira: a.61.01 eta a.61.02 azpizonak, zeinak berdegune pribatu 
gisa geratuko diren, ibai eta erreken LPSren araubidearen mende.

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar 
dira.

— Udalbatzak 2013ko urriaren 13an adostutako irizpide eta konponbideak jaso dira, zehazki 
43. eta 52. iradokizunei buruzkoak; lehena 1069 lurzatiko (a.2-08 azpizona) eraikina antolamen-
dutik kanpo dagoela kentzeari buruzkoa da, eta bigarrena 1034 lurzatiaren (a.2-01 azpizona) gaur 
egungo mugaketari eusteari eta hegoaldeko bidea funtsean oinezkoentzat jartzeari buruzkoa.

— HAPOren gaineko alegazio hauen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean hartutako 
erabakia jaso da:

• 01. eta 04. alegazioak: balioespen partzialaren ondorioz, 695B lurzatiaren parte bat hiritar 
gisa sailkatu da.

• 03. alegazioa: balioespenaren ondorioz, 1060 lurzatia hiri-lurzoru finkatuaren barruan ge-
ratu da; lurzati hori hiri-lurzoru gisa sailkatuta dago arau subsidiarioetan eta Borotxo errotari 
dagokio. Birgaitzea onartuta dago, betiere lehentasunezko fluxuei dagozkien zonetarako LPSn 
zehaztutako baldintzak betez gero. Alde horretatik, ezin dira uholde-arriskua eta isuri-fluxuak 
kaltetu, eta jarduera guztiek EAEko ibai eta errekak antolatzeko LPSko irizpide eta betekizunak 
bete behar dituzte. Jarduera zehatzek uren arloan eskumena duen administrazioaren txostena 
behar dute.

• 04. alegazioa: balioespenaren ondorioz, 1041 lurzatiaren (a.2-02 azpizona) lerrokatzea aldatu 
da, baratzearen euste-hormarekin bat etor dadin. Era horretan, lurzatiaren zabalgunea kendu da.

• 32. alegazioa: balioespenean agerian geratu da 1618 lurzatiaren titularra nor den ez 
dakigula eta, beraz, “RP-1 Mendebaldeko berregituraketa 1 (pz 1044-1043-1618)” garatzeko 
baldintzak jarri dira.

• 33. eta 42. alegazioak: lotura-bide berriaren zabaleraren eta izaeraren inguruko balioespen 
partzialaren ondorioz, bidearen zabalera aldatu da eta orain sei metro zabal ditu.

• 41. alegazioa: kontzejuaren jabetzako lurzati jakin batzuen zonifikazioaren inguruko balioes-
penaren ondorioz, lurzati horiek “espazio libreko azpizona publiko” (f.11) gisa kalifikatu dira.

2.2.2. artikulua. AXE: AL.02 ALBENIZ S-1 sektorea

I. AL.02 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Albeniz mendebaldea hartzen du, Albeniz gune tradizionalaren eta San Bartolome 
errotaren arteko zona. Gutxi gorabehera 25.319 m2 ditu.

Arau subsidiario zaharretan esparru urbanizagarri gisa sailkatuta dago (behin betiko 
onespena, ALHAO 2004/03/26; eta indarrean jartzea, ALHAO 2004/06/02) eta Plan Partziala 
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behin betiko onartuta dago (behin betiko onespena eta indarrean jartzea, ALHAO 2007/03/30). 
Birpartzelazioa ere behin betiko onartuta dago. Plan Partzialean onartutako etapa-planaren 
arabera, garatzeko epea lau urtekoa da, behin betiko onespena onartutako egunetik kontatzen 
hasita, eta 2011ko martxoan amaitu zen.

II. AL.02 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Onartutako garapen-plangintza indarrean dagoen legeriari egokitzea; zehazki, Araba Er-
dialdeko Lurralde Plan Partzialean, 2/2006 Legean eta hura garatzen duten arauetan zehaztutako 
dentsitate-igoerari, eraikigarritasunari eta estandarrei.

— S-1 sektorea eta Albenizeko gune tradizionala (AL.01 esparrua) zuzenean lotzea, errepidea 
edo geltokiko bidea inguratu gabe.

— Plan Partzialean planteatutako ekipamendurako (2050 lurzatia) sarbidea eta ekipamen-
dutik berdegunerakoa (2051 lurzatia) hobetzea.

III. AL.02 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Urbanizagarria.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Plan Partzialean erabiliko dira, nagusiki, a.62 azpizona, eta, osagarri gisa, a.61 eta a.2 azpi-
zonak.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Antolamendu xehatua Plan Partziala aldatuz edo plan partzial berri bat eginez aldatuko da. 
Halaber, birpartzelazio-proiektua aldatuko da.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Plan Partzial berria onartzeko edo dagoena aldatzeko epea 8 urtekoa da.

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Hasiera batean fase bakarra izango du, nahiz eta Plan Partzialean bi egikaritze-unitate mu-
gatu daitezkeen, gehienez.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Esparruan ez dago sistema orokorrik. Onartutako birpartzelazioaren bitartez eskuratutako 
geltokirako bidea tokiko bide-sistema da.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Planoetan e.12 eta e.22 motako bina bide daude; lehenbizikoek espaloia eta galtzada 
bereizita eta minimo lotesle bat dituzte; eta bigarrenak oinezkoentzako dira, zirkulazioa 
bateratzeko modukoak. S1 sektorea eta Albenizeko gune tradizionala lotuko dituen eta Plan 
Partzialeko zaku-hondoa saihestuko duen bide berriak sei metro zabal izango ditu eta nagusiki 
oinezkoentzako izango da; eta errepidearekiko paraleloa den bideak errekaren iparraldean 
gutxienez sei metro zabal izango ditu.
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III.7. Plan Partziala garatzeko baldintza lotesleak

— Dentsitatea eta etxebizitza-kopuru handiena: 15 etxeb./ha, 38 etxebizitza.

— Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0,35 m2t/m2s, sistema orokorra barne.

— Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 8.988 m2t.

— Ekipamendu eta berdeguneak: Onarturiko Plan Partzial baten aldaketa denez, estandarren 
inguruko baldintza hauek ezarri dira:

• Plan Partzialaren arabera, berdeguneek gutxienez 3.343 m2 izan behar dituzte; dena den, 
berdeguneen geometria aldatu daiteke. Geometria aldatuz gero, erreka eta errekako landaretza 
babesteko neurriak hartuko dira: hirigintzako garapenak ibaiertzak elementu naturaltzat hartu 
behar ditu eta alde banatan bost metro zabaleko lur-zerrenda babestuko du, erreferentziazko 
ingurumen-agiriari jarraikiz (5. planoan dago adierazita).

• Plan Partzialaren arabera, ekipamenduen azalerak gutxienez 1.040 m2 izan behar du. Gai-
nera, ekipamenduen geometria berregituratu egin behar da, planoetan jasotako antolamendu 
orientagarriaren arabera, hegoaldeko glorietarako aurpegia gutxienez sei metrokoa izan dadin. 
Ekipamenduaren eraikinak berdegunean integratuta geratu behar du. Lurzatia itxi gabe utzi 
edo landare-hesi batekin mugatu behar da; hesiak, betiere, gehienez metro bateko altuera izan 
behar du.

— Azpizonetako baldintzak:

• Ahal izanez gero a.62 zona erabiliko da eta HAPOko baldintza orokorrak aplikatuko dira, 
salbu lurzati txikiena, 800 m2-koa izango baita. Alde horretatik, lurzatian bi familiako edo familia 
bakarreko eraikina egin daiteke.

• Osagarri gisa a.61 zona erabili ahal izango da; zona horretan ere HAPOko baldintza oroko-
rrak aplikatuko dira.

• Ekipamendutik eta dagoen gunetik gertuko zonan a.2 zona erabil daiteke. Eraikin-mota fami-
lia anitzekoa eta trinkoa izango da eta etxebizitza bakoitzak gutxienez 200 m2-ko lurzatia izango 
du. Horrez gain, HAPOko gainerako baldintzak bete behar dira, eskatutako dentsitatearekin bat 
egite aldera.

— Beste baldintza batzuk:

Albenizeko gune tradizionalarekin lotzeko bidea 1034 lurzatiaren (a.2-01 azpizona) eta 1988 
lurzatiaren (a.2-11 azpizona) artean igaroko da eta sei metro zabal izango da; bideak 2039 lur-
zatiari (a.62-03 azpizona) ere eragingo dio.

III.8. Justifikazioa, oharrak eta gomendioak

— 4. planoan adierazitako azpizonak orientagarriak dira. Berdegunea dagoen errekaren 
inguruan egongo da eta ekipamenduak aipaturiko planoan jasotako itxura izango du. Ekipa-
menduaren azalerak, ordea, zuzkidura-estandarren araudia bete behar du eta, behar izanez 
gero, bizitegi-lurzati garbia gutxituko da.

IV. AL.02 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Esparruan dagoen erreka eta errekako landaretza babesteko neurriei buruzko 2013ko 
irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agiriko aginduak jaso dira.

— Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostenean (IIT) herriarekin lotzeko bidea 
oinezkoentzat izan dadin eta barruko ibilbideetan automobila erabil ez dezaten emandako 
aholkuak jaso dira.
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— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar 
dira.

— HAPOren gaineko 33. eta 42. alegazioen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean 
hartutako erabakia jaso da: lotura-bide berriaren zabaleraren eta izaeraren inguruko balioespen 
partzialaren ondorioz, bidearen zabalera aldatu da eta sei metro ditu.

HIRUGARREN TITULUA. AMETZAGA

2.3.1. artikulua. AXE: AM.01 AMETZAGA gune tradizionala

I. AM.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Ametzagako kontzejuko hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Gutxi gorabehera 31.785 m2 ditu.

II. AM.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

— Kontzejuarena den lurzati bat ekipamendu publiko gisa kalifikatzea, etorkizunean azpie-
gitura publikoren bat eraiki ahal izateko.

— Erabiltzeari utzitako baserriaren hirigune ondoko lurzoruak birmoldatzea.

III. AM.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparruetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Daude A.2 eta A.6 bizitegi-eremuak eta, eliza inguruan, espazio libreen sistema orokorreko 
F.1 zona; horien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xeha-
tuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.
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III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

A-4020 errepidea esparrutik kanpo dago.

A-4020 errepidearen segidako bidea, industrialderaino heltzen dena, galtzada eta espaloia 
bereizitako kale gisa urbanizatuko da (e.12-e.21).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

Saneamendua lotzailea izango da gunearen zona tradizionalean, mendebaldeko zonan, eta 
banatzailea duela gutxi garatutako egikaritze-unitateetan (a.61-01 eta a.61-02 azpizonak).

IV. AM.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoa.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak:

— Katastroko 1143 lurzatia (a.2-06 azpizona) orubea da, hegoaldeko fatxadan dagoen bola-
tokitik apartekoa; bolatokia edonoiz aldatu edo lekualdatu dezake Udalak, sarbidea errazteko. 
Bolatokiaren egoera edozein dela ere, lurzatiak lizentzia eska dezake, ibilgailuak 1147 lurzatitik 
sartzea justifikatu dezake edo aparkaleku-zuzkidura salbuetsita gera daiteke, bolatokia lekual-
datu bitartean.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: 1157 lurzatiko (a.61-03 azpizona) eraikina.

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.
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IV.5. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— AMETZAGA EU-1 AMETZAGA NABEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 4.666 m2

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Gunearen mugakide den eta dagoeneko erabiltzen ez den baserri bati dagokion lurzorua 
birmoldatzea.

— Etorkizunean a.61-01 bizitegi-azpizonarekin lotzea ahalbidetzea (azpizona horretan fami-
lia bakarreko bizitegiak daude, ekialdean) eta, era horretan, azpizona horretako lurzatietarako 
sarbide den zaku-hondoa kentzea.

Azpizona: a.61

Altuera handiena: II(b)/1

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.46 m2t/m2s

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 2.146 m2t

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 4

Etxebizitza-kopuru handiena: 6

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Antolamendutik kanpoko eraikinak eraistea.

— 1142 eta 1142 lurzatiak lotzeko bidea: zazpi metro zabal.

— Nabearen aurreko fatxadan dauden zuhaitz handiak derrigorrez zaindu eta babestu behar 
dira eta mugimendu-arlotik kanpo eta zona libre pribatuko espazioaren barruan daude. Zu-
haitz handiak babesteko neurriak nabea eraisteko proiektuan zehaztuko dira; neurri horietako 
bat izango da eraisteko lanek irauten duten bitartean gutxienez babestea. Mendebaldean eta 
iparraldean EUtik kanpo baina gertu dauden zuhaitzak ere babestu behar dira. Kasu horretan 
urbanizazioko lur-mugitzeetatik eta eraikinen itxituretatik babestea ziurtatu behar da.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Baserria dagoen lurzatiaren mugakide den 1141 lurzatiaren jabea EUn sartu da, Aurrera-
penari egindako S-36 iradokizunari jarraikiz.

— Unitatearen iparraldeko bideen e.22-02 azpizona etorkizunean unitatea eta a.61-01 zona 
lotzeko gordeta dago; azken zona hori ekialdean dago eta familia bakarreko eraikin isolatua du. 
Zona hori 5. planoan agertzen den a.61-01 zonako espazio libre pribatuarekin trukatu daiteke, 
bide berri bat egin eta zaku-hondoak eragozteko. Ordura arte aparkaleku publiko gisa erabiliko 
da.
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V. AM.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— 2013ko irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agirian eta 2015eko apirilaren 23ko 
ingurumen-memorian Ametzagako hariztia eta eremuko bereizgarri den bertako landaretza 
kentzeko debekuaren inguruko aginduak jaso dira.

— Arau subsidiarioetan ekipamenduari dagokion lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako 
zonan (g.1-01), lurzatiaren perimetroan dauden zuhaitz-oin handienak zaindu behar dira.

— Zuhaitzak babesteaz gain, EU-1en garapenean, fibrozementuzko plakak desmuntatzeari 
dagokionez, hondakinak tratatzeko araudia bete behar da; eta unitatearen kanpoaldean men-
debaldean dagoen errekari dagokionez, bost metroko atzerapena eta ibaien LPSko baldintzak 
errespetatu behar dira.

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Udalbatzak 32. eta 36. iradokizunen gainean 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta 
konponbideak jaso dira. Iradokizun horiek dira mendebaldean ekipamendu eta berdegune berri 
bat jartzea eta EUn lurzati osagarri bat sartzea.

— HAPOren gaineko 17. eta 27. alegazioen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean har-
tutako erabakia jaso da: balioespenaren ondorioz, Ametzagatik gertuko industrialdea handitzeko 
gordetako industria-lurzoru urbanizagarri zaharrari sailkapena aldatu zaio eta orain lurzoru 
urbanizaezin gisa sailkatuta dago.

2.3.2. artikulua. AXE: AM.02 AMETZAGA Zerrategia

I. AM.02 MUGAK ETA AZALERA

Ekoizpenerako esparru isolatu bat da eta lurzati bakarra du: Ametzaga zerrategia, A-3012 
errepidearen eta Ametzagara doan A-4020 errepidearen bidegurutzean. Kokapena dela eta, 
industrialdeko planoetan ageri da, ez Ametzagakoetan.

Gutxi gorabehera 12.843 m2 ditu.

II. AM.02 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen jarduerari eustea; handitzea eta modernizatzea baimenduta daude.

III. AM.02 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: industria.

B1 zona industrial bakarra du.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago. Antolamenduak aintzat hartzen du gaur 
egungo egoera eta handitzea eta modernizatzea baimentzen du.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak
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Planean ez dago aurreikusita hirigintzako jarduketa-programarik. Egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. artikuluaren eta HAPOko 1.4.4 kapi-
tuluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Ez dira ezarri, ekoizpen-jarduera gauzatzeko behar direnak izango dira.

IV. AM.02 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru osoa hiri-lurzoru finkatua da. Ez dago eraikigarritasuna handitzeagatik zuzkidura-jar-
duketen araubidearen mende dagoen hiri-lurzoru finkatugaberik.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu b.12 azpizona 
industriala (estentsiboa) eta komunikazioei eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu 
behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako 
baldintza partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

V. AM.02 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

Bat ere ez.

LAUGARREN TITULUA. ANDOIN

2.4.1. artikulua. AXE: AN.01 ANDOIN

I. AN.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparru horrek Andoingo kontzejuko hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Gutxi gorabehera 27.085 m2 ditu.

II. AN.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Iparraldeko ertza ebaztea, sarbidetik gertu dagoen lurzati bat sartuta.

— Hegoaldeko zonan hiri-bilbean dagoen nabea integratzea.

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.
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III. AN.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Barne hartzen ditu bizitegi-zona bakar bat (A.2) eta zentro soziala eta kontzejuko etxea dau-
den ekipamenduen sistema orokorreko zona (G.1). Azken zona horretako erabilerak, eraikitzeko 
baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude aratuta.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Arabako Errepideen Plan Integralean ezarritakoaren arabera, A-4116 errepidea esparrutik 
kanpo dago, Andoinen bukatzen delako, hiri-lurzoruaren hasieran.

Kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta espaloia eta 
galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. AN.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.
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Bi esparruko lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez du-
telako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoa.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 bizite-
gi-azpizona (landagune zaharrak) eta komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei dagozkien 
azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artiku-
luko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: Planoetan lurzati hauetan adierazitako zona: 261 (a.2-
09 azpizonaren ondoan), 301 (a.2-08 azpizonaren ondoan) eta 310 (a.2-13 azpizonaren ondoan).

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ANDOIN RP-1 Mendebaldeko berregituraketa (pz 320, 321, 322)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 570 m2

Azpizona: a.2

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

— Katastroko 321 lurzatia, txikia denez, ez da orubetzat hartzen eta, ondorioz, esparruko 322 
lurzatiaren parte bati batu behar zaio.

— Ondoriozko lurzatia lurzati txikiena izango da eta a.2 araudia aplikatu behar zaio. Hala eta 
guztiz ere, lurzati horretan berdegune gisa kalifikaturiko 320 lurzatiari dagokion eraikigarritasuna 
gauzatuko da, eta Udalari lagako zaio.

— Ondorioz, a.2-03 azpizonako sestra gaineko eraikigarritasuna sabaiko 406 m2 izango da. 
Etxebizitza-kopuru handiena 2 izango da eta gainerako antolamendu-parametroak a.2 arauditik 
eratorritakoak.

— ANDOIN RP-2 Iparraldeko berregituraketa (pz 18A-501)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 1.159 m2.

Azpizona: a.2.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:
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— Katastroko 18A lurzatia ez da orubea eta 501 lurzatiarekin bateratu behar da; katastroko 
informazioaren arabera, bi lurzatiek jabe bera dute.

— Ondoriozko lurzatia eta aurpegia minimoak izango dira, eta lurzati horretan bi familiako 
edo familia bakarreko etxebizitza egin daiteke, betiere a.2 araudia aplikatuta.

— Berregituraketan 161 m2-ko bide-zati bat sartzen da, a.2-01 azpizonaren eta katastroan 
titulartasun publikoa duen errepidearen artean, nahiz eta hesituta egon. Nolanahi ere, lurzatia-
ren berregituraketan laga egin behar dira.

— Hiri-lurzoru gisa sartu da, 26. iradokizunaren balioespenaren ondorioz. Inguru-
men-iraunkortasunari buruzko txosteneko gomendioei jarraikiz, isuri-gunearen baldintza par-
tikularrak ziurtatuko dira eta isuri-gunea URAren aurrean legeztatuko da.

IV.6. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ANDOIN EU-1 ANDOIN HEGOALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.761 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Hiri-lurzoruan dagoen nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi batek hartutako lurzorua 
birmoldatzea, erabilera hori plangintzarekin bat ez datorrelako.

— Zonan bide txiki bat jartzea, ondoriozko bi lurzatietara sartzeko eta unitatearen hegoaldeko 
lurzoru urbanizaezinera ateratzeko.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 968 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 3

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Katastroko 304 lurzatian antolamendutik kanpo dauden eraikinak eraistea.

— Dauden eraikinen erabilerak eta kondizio estetiko eta bolumetrikoak plangintzako zehaz-
tapenen arabera egokitzea, birgaituz/handituz edo ordeztuz. Bereziki, abeltzaintza-erabilerak 
kentzea.

— Hegoaldeko lurzati urbanizaezinetara sartzeko bidea errespetatzea. Pasatzeko gutxieneko 
zabalera: sei metro.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:
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— Ondoriozko lurzatietan bi familiako edo familia bakarreko etxebizitzak eraiki daitezke; 
unitateak gehienez hiru etxebizitza har ditzake. Bi kasuetan, planoetan agertzen diren lurzatiak 
gutxieneko lurzatiak dira. Betiere, a.2 azpizonako kalearekin lerrokatzeko baldintzak bete behar 
dira.

— Mendebaldeko lurzatirako sarbide nagusia, ahal izanez gero, EUn egingo den bidean 
egongo da, lurrik ez erauzte aldera.

— Ustiategia non dagoen (hiri-lurzoruaren barruan eta 50 metro baino gutxiagora) eta 
planarekin bat ez datorrela kontuan hartuta, EUn sartu da, eraldatzeko eta hiri-inguruneko 
baldintzetara egokitzeko.

— Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosteneko aholkuei eta aplikatu beharreko araudi 
sektorialari jarraikiz, eraitsiz gero, hondakinak tratatu eta kudeatzerakoan kontuan hartuko da 
uralita dagoela.

V. AN.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Katastroko 327A lurzatia gunearen iparraldeko hiri-lurzorutik kendu da, beherago dagoe-
lako eta, ondorioz, ezin delako grabitate bidezko saneamendurik egin.

— EU-1 garatzerakoan, hondakinen tratamenduari buruzko araudiak dauden fibrozemen-
tuzko plakak desmuntatzearen gainean ezarritakoa bete behar da.

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Udalbatzak 2013ko urriaren 31ean katastroko 18A lurzatiari buruzko 26. iradokizunaren 
balioespen partzialaren gainean adostutako irizpide eta konponbideak jaso dira eta hiri-lurzoru 
izaten jarraitzen du.

BOSGARREN TITULUA. ARAIA

2.5.1. artikulua. AXE: AR.01 ARAIA eremu zaharra

I. AR.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Araiako gunerik tradizionala hartzen du. Zehazki Andramari, Arbin-Arbinalde, 
Iturbero, Goikoetxe eta Elizalde kaleak eta herriko enparantzako eremua.

Gutxi gorabehera 62.823 m2 ditu.

II. AR.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

— Andramari kalera Urrestarazu kaletik sarbide berri bat jartzea, herriko enparantzako ere-
mua eta ingurua oinezkoentzat jartzeko.

— Goikoetxe kalea zabaltzea.

III. AR.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.
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Honako zona hauek daude: A.1, A.3, A.4, A.5 eta A.6 bizitegi-zonak; espazio libreen sistema 
orokorreko F.1 zona; gizarte-ekipamendu publikoen sistema orokorreko G.1, G.3, G.7 eta G.8 
zonak; eta gizarte-ekipamendu pribatuen sistema orokorreko D.9 zona. Horien guztien erabi-
lerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Kale hauetan galtzada eta espaloia bereizita daude (e.12-e.21): Andramari (planoetan adiera-
zitako lekuraino), Urrestarazu eta Goikoetxe (planoetan adierazitako lekuraino) eta Urrestarazu 
eta Andramari kaleak lotzen dituen kalea, EU-1etik igarotzen dena.

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. AR.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Lau esparruko lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez 
dutelako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko lau esparru daude, 2.1.1.6 artiku-
luaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoak.
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IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Bizitegi-azpizona hauek daude: 
a.1 (hirigune zaharrak), a.3 (zabalgunea edo mistoa), a.4 (eraikuntza irekia), a.51 (garapen 
gutxiko eraikuntza irekia) eta a.61 (familia bakarrekoa). Eta horiez gain, komunikazio, ekipa-
mendu eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antola-
mendutik kanpoko eraikinik, salbu egikaritze-unitateetan daudenak, eta ezta esparru honetako 
plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako baldintza partikularrik

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA RP-3 Andramariko berregituraketa 1 (pz 1770-1762)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 465 m2.

Azpizona: a.1.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1770 lurzatia ez da orubea eta 1762 lurzatiarekin bateratu behar da; katastroko 
informazioaren arabera, bi lurzatiek jabe bera dute.

Planoetan agertzen den ondoriozko lurzatia gutxieneko lurzatia izango da eta a1 zonako 
araudia aplikatu behar zaio.

— ARAIA RP-4 Goikoetxeko berregituraketa (pz 817-818).

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 235 m2.

Azpizona: a.3.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 817 lurzatia ez da orubea eta, beraz, 818 lurzatiarekin bateratu behar da. Planoan 
agertzen den ondoriozko lurzatia gutxieneko lurzatia da eta bi etxebizitza eraiki daitezke; sestra 
gaineko eraikigarritasun handiena sabaiko 238 m2 izango da. a3 azpizonako araudia aplikatu 
behar zaio.

— ARAIA RP-7 Andramariko berregituraketa 2 (pz 1758-1759)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 566 m2.

Azpizona: a.1.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1758 lurzatia ez da orubea eta, beraz, 1759 lurzatiarekin bateratu behar da.

Planoetan agertzen den ondoriozko lurzatia gutxieneko lurzatia izango da eta a1 zonako 
araudia aplikatu behar zaio.
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— ARAIA RP-8 Arbinaldeko berregituraketa (pz 1734-1728).

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 263 m2.

Azpizona: a.1.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1728 lurzatia ez da orubea eta, beraz, 1734 lurzatiarekin bateratu behar da.

Planoetan agertzen den ondoriozko lurzatia gutxieneko lurzatia izango da eta a1 zonako 
araudia aplikatu behar zaio.

IV.6. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA EU-1 URRESTARAZU-ANDRAMARI IREKITZEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 4.535 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Urrestarazu eta Andramari kaleak lotzeko bide berri bat egitea, igarobide berri bat jartzeko 
eta Araiako hirigune historikoa oinezkoentzat gertatzeko aukera izateko.

— Aparkatzeko zona bat jartzea, Araiako hirigune historikoa oinezkoentzako gertatzeak era-
gindako plaza-galera konpentsatzeko.

— Zonako hiri-itxura hobetzea, andeatutako atzealdeak birmoldatzea eta hegaletik jaisten 
den uraren pilaketa-arazoak konpontzea.

Azpizona: a.3.

Altuera handiena: IV/-.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.91 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 4.126 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 3

Etxebizitza-kopuru handiena: 30

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Antolamendutik kanpoko eraikinak eraistea.

— Urrestarazu eta Andramari kaleak lotzeko sei metro zabaleko ibilgailu-bidea egitea.

— Beheko solairuan gutxienez 500 m2t jartzea erabilera bateragarrietarako: merkataritza, 
ostalaritza eta hirugarren sektorerako, adibidez.

— Lurgainean gutxienez 50 ibilgailu aparkatzeko lekua gordetzea.
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— Udaletxeko plazatik oinezkoentzako sarbidea jartzea.

— EU baino lehen ondoko 2. sektorea gauzatuz gero, unitatean aurreikusitako bidean aldi 
baterako bide-zor bat jarri behar da, EU gauzatzen den arte.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— EUri eutsi zaio, Aurrerapenari egindako S-24 iradokizuna balioetsita.

— ARAIA EU-3 PLAZA-IBAI-PARKEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.451 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Udaletxeko plaza eta ibaiko ibiltokia oinezkoentzako lotzea.

— Ibaiaren lursail paraleloak eskuratzea, etorkizunean ibai ondoan pasealekua jartzeko.

Azpizona: a.1 eta a.3.

Altuera handiena: III/0-II/0 eta II(b)/0, planoen arabera.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.98 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.421 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 10

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaiertzak babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— EUren hegoaldean udaletxeko plazako zona eta ibaiko ibiltokia eta Ajuria lorategia lotzeko 
oinezkoentzako bidea jartzea, eta baita oinezkoentzako pasabide bat ere Zirauntza ibaiaren 
gainean.

— Etorkizuneko eraikina kasinoaren eraikinarekin lerrokatzea, derrigorrez, planoetan jasota 
dagoen moduan.

— Erreka-ubidea eta ibaia gertu daudenez, ezin da sestra azpian eraiki.

— Beheko solairuko sestra 500 urteko uraldiaren gainetik egongo da, gaur egungo sestra 
baino pixka bat gorago, ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAko aginduen arabera.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Birpartzelazioak bi lurzati utziko ditu, kalearen alde bakoitzean bana, planoan adierazitako 
a.1 eta a.3 azpizonekin.

— Ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAk emandako uholde-arriskuen kurben arabera, 
lehentasunezko fluxu-lerroan ezin da ezer eraiki eta, gainera, ezin da ibaia husteko baldintzak 
okertzen dituen edo uholde-arriskua areagotzen duen obrarik egin.
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— Proposatutako eraikina 500 urteko uraldiari dagokion uholde-arriskuaren sestraren gai-
netik dago. Betiere, ibai eta erreken LPSko araudia bete behar da.

— Pz 1721 lurzatiaren jabea EUtik kanpo geratu da, Aurrerapenari egindako S-06 iradokizuna 
balioetsi ondoren.

— ARAIA EU-4 GOIKOETXE ZABALGUNEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.652 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Goikoetxe kalea zabaltzea, 1802 lurzatiko eraikinak gaur egun sortzen duen “tapoia” 
kentzeko.

— Zonako hiri-itxura hobetzea, andeatutako atzealdeak birmoldatzea.

— Goikoetxe kalea eta S-2 sektorean planteatutako etorkizuneko garapena lotzea, EUn zehar.

Azpizona: a.3.

Altuera handiena: III(b)/-.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.98 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.618 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 12

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Antolamendutik kanpoko eraikinak eraistea.

— Goikoetxe kalea zabaltzea, 9 metroraino.

— EU-1 eta etorkizuneko S-2 sektorea lotzeko sei metro zabaleko kale berri bat (ekial-
dea-mendebaldea).

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

Ez dago horrelakorik.

V. AR.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Udalbatzak 2013ko urriaren 31n 6. eta 24. iradokizunen gainean adostutako irizpide eta 
konponbideak jaso dira; lehena EU-3ren mugaketari buruzkoa da eta bigarrena Urrestarazu eta 
Andramari kaleen artean bide berri bat jartzeari buruzkoa.

— HAPOren gaineko alegazio hauen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean hartutako 
erabakia jaso da:
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• 31. alegazioa: balioespen partzialaren ondorioz, 1709 lurzatiko (a.3-45 azpizona) gai hauek 
aldatu dira:

- Ibaiko ibiltokirako lagapenari dagokionez, bost metrora jaitsi da.

- Lurzatiaren zonifikazioari dagokionez, aldatu egin da: etxebizitzaren atzealdea “zona libre 
pribatu eraikiezina” izango da.

- EU-3k 1709 lurzatian izango duen eraginari dagokionez, EUn eraikinen altuera handiena 
pixka bat aldatu da.

• 43. alegazioa: balioespen partzialaren ondorioz, EU-1 birmoldatu da; zehazki, mugaketa eta 
zonifikazioa pixka bat aldatu dira eta eraikigarritasun-koefizientea proposaturiko antolamen-
du-ahalmenaren arabera egokitu da.

2.5.2. artikulua. AXE: AR.02 ARAIA erdigunea

I. AR.02 MUGAK ETA AZALERA

Esparru honek Araiako XX. mendeko zabalgunea hartzen du. Zehazki Marmario, Presalde 
eta Zirauntza kaleak.

Gutxi gorabehera 24.513 m2 ditu.

II. AR.02 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

— Igogailuak jartzeko aukera ematea.

III. AR.02 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Honako zona hauek daude: A.1, A.3 eta A.4 bizitegi-zonak, espazio libreen sistema 
orokorreko F.1 zona eta E1 bide-zona. Horien guztien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta 
aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.
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III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Esparruko kale guztietan galtzada eta espaloia bereizita daude (e.12-e.21).

IV. AR.02 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoa.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Bizitegi-azpizona hauek daude: 
a.1 (hirigune zaharrak), a.3 (zabalgunea edo mistoa), a.4 (eraikuntza irekia). Eta horiez gain, 
komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 
kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza parti-
kular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

— 1885 (a.4-06 azpizona), 827 (a.3-20 azpizona), 2060 (a.3-29 azpizona) eta 2061 (a.3-26 azpi-
zona) lurzatiei dagokienez, planoetan dago adierazia zer zonatan gainditu daitekeen fatxada-le-
rrokadura handiena igogailuak jarri ahal izateko.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

IV.5. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA EU-5 PASEALEKU BERRIA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 847 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Berdegunea jartzea, Marmario kaleko estutzea arintzeko.

Azpizona: a.3.

Altuera handiena: III(b)/- eta I/-, planoetan adierazi bezala.
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Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 1.26 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.067 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena:10

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Marmario kale aldera 9,5 metro zabaleko berdegunea, planoetan adierazita dagoen mo-
duan.

— Marmario kalera aldeko eraikinen sestra.

— Berdegunearen mutur batean lau metroko pasabidea jarriko da, etorkizuneko etxebizi-
tzetara ibilgailuak sartzeko.

— Goikoetxe kalean eguzkialdia errazteko baldintzak: gehieneko inguratzaileak ditu Mar-
mario kalearen sestra gaineko 14 metroko altuerako trapezioa (gutxi gorabeherako kota 603), 
Goikoetxe kalera okerturiko estalkia, 12 metroko gehieneko hondoa eta Marmario kalearen ses-
tra gaineko 6 metroko altuerako atzealdeko fatxada (gutxi gorabeherako kota 607), erantsitako 
eskemaren arabera.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

Ez dago horrelakorik.

V. AR.02 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— HAPOren gaineko 36. alegazioaren inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean har-
tutako erabakia jaso da: balioespen partzialaren ondorioz, EU-5eko etorkizuneko eraikinaren 
estalkia eta altuera handiena egokitu dira.
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2.5.3. artikulua. AXE: AR.03 ARAIA hegoaldea eta kirol-eremua

I. AR.03 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Araia hegoaldea eta ekialdea hartzen ditu; Santsaerreka, Ilarduibide eta Amamio 
kaleak.

Gutxi gorabehera 104.359 m2 ditu.

II. AR.03 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Kirol- eta kultura-eremurako sarbide den Santsaerreka eta Ilarduibide kaleen bidegurutzea 
ebaztea.

— 1663, 1664 eta 1665 lurzatien zerbitzuan dagoen “zaku-hondo” itxurako plazatik irteteko 
bide berri bat jartzea.

— Futbol-zelaia egiteko behar diren lursailak eskuratzea.

— Ajuria lorategiko lursailen parte bat eskuratzea, erabilera publikoa izan dadin.

— Igogailuak jartzeko aukera ematea.

— Zirauntza ibaiaren eta Garzabal errekaren inguruan uholde-arriskua duten zonak libratzea.

III. AR.03 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Honako zona hauek daude: A.3, A.4, A.5 eta A.6 bizitegi-zonak; espazio libreen sistema oroko-
rreko F.1 zona; gizarte-ekipamendu publikoen sistema orokorreko G.1, G.2, G.3, G.4 eta G.5 
zonak; eta sistema orokorren E.1 zona. Horien guztien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta 
aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Amamio eta kirol-eremua ibai-parkearekin eta Ajuria jauregiko lorategiekin lotzeko ibilgai-
luentzako eta oinezkoentzako loturari (ekialdea-mendebaldea) dagokion jarduketa integratua 
azpimarratu beharra daukagu, AR.03 (Araia hegoaldea eta kirol-eremua) eta AR.10 (3. sektorea) 
zonetan eragina duelako. Jarduketa integratu horrek barne hartzen ditu EU-2, EU-10, 3. sektorea 
eta dagozkien fitxetan zehaztutako sistema orokorren lursailak.
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Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egin ahal izango dira, 
soilik, obra osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidu-
rak berritzeko proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta 
HAPOko 1.4.4 kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Jarduketa integratuetan eskuratzeko espazio libreen sistema orokorreko zona bat dago, F.1, 
Ajuria jauregiko lorategiari dagokiona, baina urbanizazio-kargarik ez duena; zona horren parte 
bat EU-2n dago eta gainerakoa S-3ri atxikia.

Jarduketa integratu batean (EU-2) eskuratzeko bideen sistema orokorreko beste zona bat 
dago, E.1, etorkizuneko biribilguneari (1666 lurzatia) dagokiona.

Halaber, gizarte-ekipamendu publikoen sistema orokorreko zona bat dago AXEn, G.1 zona, 
hain zuzen ere, HAPOn jarduketa integratuetan sartu ez dena.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Arabako Errepideen Plan Integralean ezarritakoaren arabera, A-3020 errepidea esparru-
tik kanpo dago, Araian bukatzen delako; hori dela eta, errepidea hiri-lurzorua hasten denean 
amaitzen dela deritzote, eta gune horretatik aurrera ez da zeharbidetzat hartzen.

Santsaerreka kalean (planoetan adierazitako lekuraino), Ilarduibide kalean (planoetan adie-
razitako lekuraino), Amamio kalean eta S-3 sektoretik datorren eta EU-2 zeharkatzen duen kale 
berrian galtzada eta espaloia bereizita daude (e.12-e.21).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. AR.03 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko hiru esparru daude, 2.1.1.6 artiku-
luaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoak.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Bizitegi-azpizona hauek daude: 
a.3 (zabalgunea edo mistoa), a.4 (eraikuntza irekia), a.51 (garapen gutxiko eraikuntza irekia) 
eta a.61 (familia bakarrekoa). Eta horiez gain, komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei 
dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 
2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen 
espezifikoak.

— Santsaerreka kaleko 15etik 25era (1668 lurzatia, a.3-58 azpizona) eraikigarritasuna handitu 
da, aurrean eta atzean igogailuak jartzea errazteko. Lurzatiaren hegoaldean oinezkoentzako 
kalea jartzeko zona bat zonifikatu da, lagatzeko.
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— Santsaerreka kaleko 27tik 43ra, 1669-78 lurzatia (a.61-28 azpizona). Iparraldeko mugarekin 
lerrokatutako familia bakarreko bizitegi isolatuaren antolamendua finkatu da. Hamabost me-
troko sakonerako mugimendu-arlo bat hartu da aintzat, atzealdea handitzeko. Lurzatiko espazio 
librea araubide erkideari jarraikiz arautuko da.

— Santsaerreka kaleko 45etik 49ra, 1675 lurzatia (a.3-61 azpizona). Eraikigarritasuna handitu 
da eta hamabost metroko sakonerako mugimendu-arlo bat utzi da atzealdean, handitzeak egi-
teko eta igogailuak jartzeko. Mugimendu-arlo hori ED bitartez aurrealdean jar daiteke, birgaitze- 
eta irisgarritasun-proiektuak hala eskatzen badu.

— 1683 lurzatiko g.1-06 eta f.11-08 zonak eskuratzeko bakarrik bereizi dira HAPOn. Zona ho-
riek eta, bereziki, haien arteko hesiak multzo babestuaren osotasun-irizpidea bete behar dute; 
beraz, aldi baterako bereizketa edo hesiak jarri behar dira, eskuratzeko prozesua amaitutakoan 
lehengoratzeko moduan.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: EUetan eta planoetako 1632 lurzatiko (a.51-09 azpi-
zonaren ondoan) zonan adierazita daudenak.

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, planoetako 1632 lurzatian (a.51-09 azpizona) eta 1686 lurzatian (a.61-29 azpizonaren 
ondoan) adierazitako zona.

IV.5. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA EU-2 AJURIA TXALETA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 16.941 m2.

Eskuratzeko sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: 7.256 m2.

Dagoeneko eskuratutako bideen azalera, eraikigarritasuna sortzen ez duena: 940 m2.

EUko helburu espezifikoak:

— Kirol-eremura sartzeko Santsaerreka eta Ilarduibide kaleen arteko bidegurutzea ebaztea.

— Jauregiko lorategiaren parte bat eskuratzea, erabilera publikorako: Ajuria parkea. Zaintzea 
eta baloratzea.

— Ajuria txaleta zaintzea eta baloratzea.

— Aparkatzeko zona bat jartzea, Araiako hirigune historikoa oinezkoentzako gertatzeak era-
gindako plaza-galera konpentsatzeko.

— Ajuria parkea ibaiko ibiltokian integratzea.

Azpizona: a.3 eta a.4, planoen arabera.

Altuera handiena: IV/- eta V/-, planoetan adierazi bezala.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.
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Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 8.800 m2t (*2).

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 5

Etxebizitza-kopuru handiena: 69 (*1)

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Esparruan antolamendutik kanpo dauden eraikinak eraistea.

— Katalogatutako 40. eraikina (Ajuria txaleta) babestea.

— Jauregiko lorategiko ibaiertzak babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— 1636 lurzatiko zonan, gaur egun txaleta dagoen lekuan, eraikigarritasuna biltzea. URAren 
uholde-arriskuko kurba berrien arabera, lorategiaren parte handi batek uholde-arriskua du.

— Txaletaren atzeko bidea, Ilarduibide eta Sagastui kaleetatik sarbidea duena. Bide horrek 
EU-10 eta S-3 sektorea lotu beharko ditu.

— Lurgainean gutxienez 50 ibilgailu aparkatzeko lekua gordetzea.

— Ajuria lorategia eta EU-3 lotzea.

— Beheko solairuan gutxienez 1.000 m2t jartzea erabilera bateragarrietarako: merkataritza, 
ostalaritza eta hirugarren sektorerako, adibidez.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Lorategiko zona aurrez eskuratu daiteke, hitzarmen bitartez, jabeek mantentze-kargak eta 
zergak ordain ez ditzaten.

— Ez da komeni ekialdeko bidea EU-6n zehar luzatzea, arrazoi topografikoengatik.

— (*1) Txaletak (a.4 azpizona) gehienez sei etxebizitza izango ditu eta gainerakoak a.3 azpi-
zonan banatuko dira. Banaketa hori birpartzelazio-proiektuan zehaztuko da, betiere katalogoko 
fitxari jarraikiz.

— (*2) a.4 azpizonako (txaleta) eraikigarritasuna dagoena izango da, gutxienez; gainerakoa 
a.3 azpizonari dagokio. Banaketa hori birpartzelazio-proiektuan zehaztuko da, betiere katalogoko 
fitxari jarraikiz.

— ARAIA EU-6 AMAMIO HEGOALDEKO BIDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 3.367 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Amamio kalea zabaltzea.

— Dauden txabolak kentzea.

— Amamio kalean hiri-aurrealdea jartzea.
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Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.851 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 5

Etxebizitza-kopuru handiena: 6

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Antolamendutik kanpoko eraikinak eraistea.

— Amamio kalea zabaltzea: 10 metro.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Aprobetxamendua gauzatu daiteke bi familiako hiru etxebizitza edo familia bakarreko 
bost etxebizitza eraikiz; bi familiakoei 800 m2-ko lurzati minimoa aplikatu behar zaie eta familia 
bakarrekoei araubide orokorra.

— ARAIA EU-10 ZAKU-HONDOA IREKITZEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.664 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— 1644 lurzatiko gaur egungo “zaku-hondoa” irekitzea lortzea.

Azpizona: a.3.

Altuera handiena: III/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.465 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 12

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— U-2 eta 3. sektorea lotzea (ekialdea-mendebaldea), planoetan adierazitako moduan.
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— S-3 sektorearekin lotzea (iparraldea-hegoaldea), planoetan adierazitako moduan.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Lerrokatzea birmoldatu daiteke, eraikigarritasunari eutsita, lurzati garbia gutxituta eta 
berdegunea lagata; era horretan zuzkidura-karga gutxiko da.

V. AR.03 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— HAPOren gaineko 21. eta 24. alegazioen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean 
hartutako erabakia jaso da: balioespen partzialaren ondorioz, “biribilgune” berria (1666 lurzatia) 
sistema orokorrekoa da eta, beraz, dagokion azalerak ez du tokiko ekipamendu eta berdeguneak 
lagatzeko betekizunik sortu behar EU-2n.

2.5.4. artikulua. AXE: AR.04 ARAIA Zirauntzako zona

I. AL.04 MUGAK ETA AZALERA

Esparru horrek Araia erdiguneko Garzabal errekaren eta Zirauntza ibaiaren inguruak hartzen 
ditu; Goikoetxe eta Askazubizar kaletik Intuxirako eremua.

Gutxi gorabehera 72.764 m2 ditu.

II. AL.04 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Ibai-parkea osatzen duten lursailak eskuratzea.

— Zirauntza ibaiaren eta Garzabal errekaren inguruan uholde-arriskua duten zonak libratzea.

— Ibai alderako iragazkortasuna ahalbidetzen duten zonak eskuratzea.

— Igogailuak jartzeko aukera ematea.

III. AR.04 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Honako zona hauek daude: A.3, A.4, A.5 eta A.6 bizitegi-zonak eta espazio libreen sistema 
orokorreko F.1 zona. Horien guztien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua 
antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.
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14, 15, 16, 17 eta 18 egikaritze-unitateei dagokien ibai-parkeko jarduketa integratua azpima-
rratu behar da, unitate guztietan baitaude eskuratu beharreko sistema orokorrak, dagozkien 
fitxen arabera.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ibai-parkearen parte batean F.1 zonak daude, espazio libreen sistema orokorrekoak. Zona 
horiek eskuratzeko jarduketa integratuak daude, nahiz eta urbanizazio-zergarik ez izan. Zona 
horien parte bat 9, 14, 15, 16, 17 eta 18 egikaritze-unitateetan dago eta, gainera, S-2 sektoreari 
atxikitako zona bat dago.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Askazubizar eta German Maria Landazabal kaleetan galtzada eta espaloia bereizita daude 
(e.12-e.21).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. AR.04 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Lau esparruko lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez 
dutelako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko sei esparru daude, 2.1.1.6 artikulua-
ren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoak.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Bizitegi-azpizona hauek daude: 
a.3 (zabalgunea edo mistoa), a.4 (eraikuntza irekia), a.51 (garapen gutxiko eraikuntza irekia) eta 
a.61 (familia bakarrekoa). Eta horiez gain, komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei dagozkien 
azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artiku-
luko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

— 865 lurzatian (a.3-04 azpizona) eraikigarritasuna handitu da, igogailuak jarri ahal izateko.

— 863 lurzatiari (a.3-02 azpizona) dagokionez, planoetan dago adierazia zer zonatan gainditu 
daitekeen fatxada-lerrokadura handiena igogailuak jarri ahal izateko.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.
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IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: EUetan eta planoetako 882 lurzatiko (a.3-32 azpizo-
naren ondoan) zonan adierazita daudenak.

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, planoetako 882 lurzatian (a.3-32 azpizonaren ondoan) adierazitako zona.

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA RP-1 Intuxiko berregituraketa 1 (pz 867-868)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 857 m2.

Azpizona: a.3.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 868 lurzatia ez da orubea eta, beraz, 867 lurzatiarekin bateratu behar da. Ondo-
riozko lurzatian a.3 araudia aplikatu behar da. Katastroko informazioaren arabera bi lurzatiek 
jabe desberdinak dituzte eta, ondorioz, lurzatiak 2.1.1.7 artikuluan ezarritako prozedura medio 
berregituratu daitezke.

Familia bakarreko edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, betiere kalearekin lerrokatuta.

— ARAIA RP-2 Intuxiko berregituraketa 2 (pz 871-872)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 1.009 m2.

Azpizona: a.3.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 872 lurzatia ez da orubea eta, beraz, 871 lurzatiarekin bateratu behar da. Ondo-
riozko lurzatian a.3 araudia aplikatu behar da. Katastroko informazioaren arabera bi lurzatiek 
jabe desberdinak dituzte eta, ondorioz, lurzatiak 2.1.1.7 artikuluan ezarritako prozedura medio 
berregituratu daitezke.

Familia bakarreko edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, betiere kalearekin lerrokatuta.

— ARAIA RP-5 Askazubizarreko berregituraketa (pz 1901,1902,1903,1904).

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 1.245 m2.

Azpizona: a.61.

Lurzati-kopuru handiena: 2

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 1901, 1902, 1903 eta 1904 lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako 
eta fatxada-aurpegirik ez dutelako, eta, beraz, bateratu egin behar dira. Ondoriozko lurzatian 
a.6 araudia aplikatu behar da.
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— ARAIA RP-6 Intuxiko berregituraketa 3 (pz 869-2020)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 429 m2.

Azpizona: a.3.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 2020 lurzatia ez da orubea eta, beraz, 869 lurzatiarekin bateratu behar da; 869 
lurzatian etxebizitza bat dago. Ondoriozko lurzatian a.3 araudia aplikatu behar da. Katastroko 
informazioaren arabera bi lurzatiek jabe desberdinak dituzte eta, ondorioz, lurzatiak 2.1.1.7 
artikuluan ezarritako prozedura medio berregituratu daitezke.

Familia bakarreko edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, betiere kalearekin lerrokatuta.

IV.6. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA EU-9 IBAI ARTEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 4.535 m2

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: 1.449 m2, 1554 lurzatiaren parte bat.

Dagoeneko eskuratutako ibai-ibilguaren azalera, eraikigarritasuna sortzen ez duena: 35 m2.

EUko helburu espezifikoak:

— Zirauntza ibaiaren eta Garzabal errekaren paraleloak diren ibaiko ibiltokiko lursailen parte 
bat eskuratzea.

— Lehentasunezko huste-fluxua eta ibaien eta erreken LPSko baldintzak errespetatzea.

— Askazubizar kalea eta ibai-parkeko sistema orokorra lotzeko berdegune bat (tokiko sis-
tema) eskuratzea.

Azpizona: a.3.

Altuera handiena: IV/0.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.52 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 2.340 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 18

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Planoetan adierazita dagoen moduan, eraikigarritasuna Askazubizar kalean (hegoaldeko 
zona) biltzea eta lehentasunezko fluxuko zona libre uztea.
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— Nahitaez Askazubizar kalearekin lerrokatzea.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Ibaiertzak babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— Ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAk emandako uholde-arriskuen kurben arabera, 
lehentasunezko fluxu-lerroan ezin da ezer eraiki eta, gainera, ezin da ibaia husteko baldintzak 
okertzen dituen edo uholde-arriskua areagotzen duen obrarik egin.

— Proposatutako eraikina 500 urteko uraldiari dagokion uholde-arriskuaren sestraren gai-
netik dago. Betiere, ibai eta erreken LPSko araudia bete behar da.

— Gaur egungo 834 eta 840 arteko lurzatiek eta 845D lurzatiak, titulartasun publikoa izango 
badute ere, baratze-erabilera izaten jarrai dezakete, baldin eta ibai-parkearen proiektuan hori 
jasotzen bada.

— Ibai-parkeko berdegunea aurrez eskuratu daiteke, hitzarmen bitartez, jabeek mantent-
ze-kargak eta zergak ordain ez ditzaten.

— 1554 lurzatia sistema orokorrekoa da. Lurzatiaren hegoaldea EUn dago eta gutxi gorabe-
hera 1.449 m2 ditu. Sistema orokorraren barruan, sistema orokorra eta hegoaldeko aparkaleku 
publikoen zona lotuko dira, Garzabal errekan oinezkoentzako pasabidea jarriz (845D azpilurza-
tian), ibai-parkeak jarraipena izan dezan.

— ARAIA EU-14 ZIRAUNTZA 1

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 4.291 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: 377 m2.

EUko helburu espezifikoak:

— Zirauntza ibaiaren paraleloak diren ibaiko ibiltokiko lursailak eskuratzea.

— Askazubizar kalea osatzeko hiri-aurrealdea moldatzea.

Azpizona: a.51.

Altuera handiena: III/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 2.360 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 16

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaiertzak zaintzea eta babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— Eraikigarritasuna Askazubizar kalean biltzea, planoetan adierazitako moduan. URAren 
uholde-arriskuen kurba berrien arabera, EUko azaleraren parte batek uholde-arriskua du.
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Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Familia bakarreko etxebizitza isolatua egiteko aukeraren gainean (50, 27 eta 30. iradoki-
zunak) Udalbatzak 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta konponbideen arabera, familia 
bakarreko etxebizitza edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, baldintza hauek betez gero:

a) Birpartzelazioak aintzat hartu behar ditu, gutxienez, eraikigarritasuna agortzen ez denerako 
2.1.1.6 artikuluan aurreikusitako prozeduratik eratorritako eraikigarritasuna eta estandarrak.

b) Mugimendu-arloa planoetan adierazitakoa izango da.

c) Sestra gaineko altuera txikiena bi solairukoa izango da.

d) Gehienez ondoriozko bi lurzati egon daitezke.

e) Ondoriozko lurzati bakoitzean egin daitezke familia bakarreko etxebizitza isolatu bat, bi 
familiako etxebizitza bat edo familia bakarreko hiru etxebizitza atxiki.

— Ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAk emandako uholde-arriskuen kurben arabera, 
lehentasunezko fluxu-lerroan ezin da ezer eraiki eta, gainera, ezin da ibaia husteko baldintzak 
okertzen dituen edo uholde-arriskua areagotzen duen obrarik egin.

— ARAIA EU-15 ZIRAUNTZA 2

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.266 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: 465 m2.

EUko helburu espezifikoak:

— Zirauntza ibaiaren paraleloak diren ibaiko ibiltokiko lursailak eskuratzea.

— Askazubizar kalea osatzeko hiri-aurrealdea moldatzea.

Azpizona: a.51.

Altuera handiena: III/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.246 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 8

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaiertzak zaintzea eta babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— Eraikigarritasuna Askazubizar kalean biltzea, planoetan adierazitako moduan. URAren 
uholde-arriskuen kurba berrien arabera, EUko azaleraren parte batek uholde-arriskua du.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Familia bakarreko etxebizitza isolatua egiteko aukeraren gainean (50, 27 eta 30. iradoki-
zunak) Udalbatzak 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta konponbideen arabera, familia 
bakarreko etxebizitza edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, baldintza hauek betez gero:

a) Birpartzelazioak aintzat hartu behar ditu, gutxienez, eraikigarritasuna agortzen ez denerako 
2.1.1.6 artikuluan aurreikusitako prozeduratik eratorritako eraikigarritasuna eta estandarrak.
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b) Mugimendu-arloa planoetan adierazitakoa izango da.

c) Sestra gaineko altuera txikiena bi solairukoa izango da.

d) Gehienez ondoriozko lurzati bat egon daitezke.

e) Egin daitezke familia bakarreko etxebizitza isolatu bat, bi familiako etxebizitza bat edo 
familia bakarreko hiru etxebizitza atxiki.

— Ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAk emandako uholde-arriskuen kurben arabera, 
lehentasunezko fluxu-lerroan ezin da ezer eraiki eta, gainera, ezin da ibaia husteko baldintzak 
okertzen dituen edo uholde-arriskua areagotzen duen obrarik egin.

— ARAIA EU-16 ZIRAUNTZA 3

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.303 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: 403 m2.

EUko helburu espezifikoak:

— Zirauntza ibaiaren paraleloak diren ibaiko ibiltokiko lursailak eskuratzea.

— Askazubizar kalea osatzeko hiri-aurrealdea moldatzea.

Azpizona: a.51.

Altuera handiena: III/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.266 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 8

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaiertzak zaintzea eta babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— Eraikigarritasuna Askazubizar kalean biltzea, planoetan adierazitako moduan. URAren 
uholde-arriskuen kurba berrien arabera, EUko azaleraren parte batek uholde-arriskua du.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Familia bakarreko etxebizitza isolatua egiteko aukeraren gainean (50, 27 eta 30. iradoki-
zunak) Udalbatzak 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta konponbideen arabera, familia 
bakarreko etxebizitza edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, baldintza hauek betez gero:

a) Birpartzelazioak aintzat hartu behar ditu, gutxienez, eraikigarritasuna agortzen ez denerako 
2.1.1.6 artikuluan aurreikusitako prozeduratik eratorritako eraikigarritasuna eta estandarrak.

b) Mugimendu-arloa planoetan adierazitakoa izango da.

c) Sestra gaineko altuera txikiena bi solairukoa izango da.

d) Gehienez ondoriozko bi lurzati egon daitezke.
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e) Egin daitezke familia bakarreko etxebizitza isolatu bat, bi familiako etxebizitza bat edo 
familia bakarreko hiru etxebizitza atxiki.

— Ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAk emandako uholde-arriskuen kurben arabera, 
lehentasunezko fluxu-lerroan ezin da ezer eraiki eta, gainera, ezin da ibaia husteko baldintzak 
okertzen dituen edo uholde-arriskua areagotzen duen obrarik egin.

— EU-16 jabeen arabera banatzearen gainean HAPOri egindako 35. eta 37. alegazioen ba-
lioespen partzialaren ondorioz, EU-16ren mugaketa aldatu da, zehazki 16 eta 17 egikaritze-uni-
tateetan bereizi da, eta aprobetxamendua modu orekatuan berregituratu da.

— ARAIA EU-17 ZIRAUNTZA 4

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 3.503 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: 697 m2.

EUko helburu espezifikoak:

— Zirauntza ibaiaren paraleloak diren ibaiko ibiltokiko lursailak eskuratzea.

— Askazubizar kalea osatzeko hiri-aurrealdea moldatzea.

Azpizona: a.51.

Altuera handiena: III/1 eta II(b)/1, planoetan adierazitakoaren arabera.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.926 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 10

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaiertzak zaintzea eta babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— Eraikigarritasuna Askazubizar kalean biltzea, planoetan adierazitako moduan. URAren 
uholde-arriskuen kurba berrien arabera, EUko azaleraren parte batek uholde-arriskua du.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Familia bakarreko etxebizitza isolatua egiteko aukeraren gainean (50, 27 eta 30. iradoki-
zunak) Udalbatzak 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta konponbideen arabera, familia 
bakarreko edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, baldintza hauek betez gero:

a) Birpartzelazioak aintzat hartu behar ditu, gutxienez, eraikigarritasuna agortzen ez denerako 
2.1.1.6 artikuluan aurreikusitako prozeduratik eratorritako eraikigarritasuna eta estandarrak.

b) Mugimendu-arloa planoetan adierazitakoa izango da.

c) Sestra gaineko altuera txikiena bi solairukoa izango da.

d) Gehienez ondoriozko bi lurzati egon daitezke.
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e) Mugatutako mugimendu-arloetan egin daitezke, batetik, familia bakarreko bi etxebizitza 
isolatu (bata Askazubizar kalean eta bestea atzealdean); bestetik, familia bakarreko etxebizitza 
bat (Askazubizar kalean) eta bi familiako etxebizitza bat (atzealdean); eta azkenik, familia 
bakarreko etxebizitza bat (Askazubizar kalean) eta familia bakarreko hiru etxebizitza atxiki 
(atzealdea).

— Ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAk emandako uholde-arriskuen kurben arabera, 
lehentasunezko fluxu-lerroan ezin da ezer eraiki eta, gainera, ezin da ibaia husteko baldintzak 
okertzen dituen edo uholde-arriskua areagotzen duen obrarik egin.

— EU-16 jabeen arabera banatzearen gainean HAPOri egindako 35. eta 37. alegazioen ba-
lioespen partzialaren ondorioz, EU-16ren mugaketa aldatu da, zehazki 16 eta 17 egikaritze-uni-
tateetan bereizi da, eta aprobetxamendua modu orekatuan berregituratu da. EU-17n lurzati 
bakarra egongo da, banaezina; dena den, bi banako eraikin jar daitezke, bietarako sarbidea 
ziurtatzen duen banaketa-espazio batekin.

— ARAIA EU-18 ZIRAUNTZA 5

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.991 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: 671 m2.

EUko helburu espezifikoak:

— Zirauntza ibaiaren paraleloak diren ibaiko ibiltokiko lursailak eskuratzea.

— Askazubizar kalea osatzeko hiri-aurrealdea moldatzea.

Azpizona: a.51.

Altuera handiena: III/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.55 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.645 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 12

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaiertzak zaintzea eta babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— Eraikigarritasuna Intuxi kalean biltzea, planoetan adierazitako moduan. URAren uhol-
de-arriskuen kurba berrien arabera, EUko azaleraren parte batek uholde-arriskua du.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Familia bakarreko etxebizitza isolatua egiteko aukeraren gainean (50, 27 eta 30. iradoki-
zunak) Udalbatzak 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta konponbideen arabera, familia 
bakarreko edo bi familiako etxebizitza jar daiteke, baldintza hauek betez gero:

a) Birpartzelazioak aintzat hartu behar ditu, gutxienez, eraikigarritasuna agortzen ez denerako 
2.1.1.6 artikuluan aurreikusitako prozeduratik eratorritako eraikigarritasuna eta estandarrak.
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b) Mugimendu-arloa planoetan adierazitakoa izango da.

c) Sestra gaineko altuera txikiena bi solairukoa izango da.

d) Gehienez ondoriozko bi lurzati egon daitezke.

e) Ondoriozko lurzati bakoitzean egin daitezke familia bakarreko etxebizitza isolatu bat, bi 
familiako etxebizitza bat edo familia bakarreko hiru etxebizitza atxiki.

— Ibai eta erreken LPSko irizpideen eta URAk emandako uholde-arriskuen kurben arabera, 
lehentasunezko fluxu-lerroan ezin da ezer eraiki eta, gainera, ezin da ibaia husteko baldintzak 
okertzen dituen edo uholde-arriskua areagotzen duen obrarik egin.

V. AR.04 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— 2013ko irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agiriko aginduak jaso dira, zehazki 
91E0 Batasunaren intereseko habitata babesteari eta zaintzeari buruzkoak; habitat hori Zirauntza 
ibaiaren eta Garzabal errekaren ertzen arteko haltzadia da. Ibai-parkearen urbanizazio-proiektuak 
babes hori aintzat hartu behar du eta, ondorioz, ez du haltzadian eta ibaiertzeko basoan esku 
hartu behar; horretarako, planoetan jaso eta lur-erauzketez eta gainerako eraginez babestu 
behar ditu obrek irauten duten bitartean. Oinezkoentzako pasabidea ibaitik urrunen dagoen 
parkeko eremuan jarri behar da.

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira. Zehazki, lehentasunezko fluxuko zonak garapen 
berriko esparrutik kanpo geratu dira: 1905, 1906, 1907 eta 1908 lurzatiak lurzoru urbanizaezin 
gisa geratu dira eta a.61-05 azpizonen atzealdea berdegune pribatu gisa; horiek guztiek ibai eta 
erreken LPSko araubidea bete behar dute.

— HAPOren gaineko alegazio hauen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean hartutako 
erabakia jaso da:

• 25. alegazioa: 2068 lurzatiaren jabetzaren inguruko balioespen partzialaren ondorioz, EU-
14ren mugaketa aldatu da; zehazki, lurzati hori egikaritze-unitatean sartu da.

• 36. alegazioa: 1897 lurzatiaren (51-04 azpizona) eraikuntzako baldintzen balioespenaren 
ondorioz, “espazio pribatu ireki eraikiezin” gisa adierazitako zona “espazio libre pribatu erai-
kiezin” gisa jaso da.

• 35. eta 37. alegazioak: EU-16 jabeen arabera banatzeko balioespen partzialaren ondo-
rioz, EU-16ren mugaketa aldatu da, zehazki 16 eta 17 egikaritze-unitateetan bereizi da, eta 
aprobetxamendua modu orekatuan berregituratu da.

• 39. alegazioa: RP-5i egokitutako zehaztapen batzuen balioespen partzialaren ondorioz, de-
rrigorrezko lerrokatzeak eta a.61 bizitegi-azpizonako zehaztapenekin bat ez datozen gainerako 
eraikuntzako baldintzak kendu dira.

2.5.5. artikulua. AXE: AR.05 ARAIA iparraldea eta ekialdea

I. AR.05 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Araia iparraldea eta ekialdea hartzen ditu; Salsamendi, Intuxi eta Etxabarri kaleak.

Gutxi gorabehera 82.219 m2 ditu.

II. AR.05 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Esparruko kaleak hobetzea, zabalduz eta espaloiak jarriz.

— AXE-4ren bidez ibaiko ibiltokiarekin lotzea.

— Dagoen hiri-bilbea osatzea, hazkunde adarkatuak eragozteko.
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III. AR.05 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Honako zona hauek daude: A.3, A.4 eta A.6 bizitegi-zonak; espazio libreen sistema orokorreko 
F.1 zona; eta gizarte-ekipamendu publikoen sistema orokorreko G.3 zona. Horien guztien erabi-
lerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Sagastui, Etxabarri, Intuxi eta Salsamendi kaleetan galtzada eta espaloia bereizita daude 
(e.12-e.21).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. AR.05 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.
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Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko bost esparru daude, 2.1.1.6 artiku-
luaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoak.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Bizitegi-azpizona hauek daude: 
a.3 (zabalgunea edo mistoa), a.4 (eraikuntza irekia) eta a.61 (familia bakarrekoa). Eta horiez 
gain, komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 
1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza 
partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: EUetan eta planoetako 1601 lurzatiko (a.3-01 azpi-
zonaren ondoan) zonan adierazita daudenak.

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, planoetako 1597 lurzatian (a.3-33 azpizonaren ondoan) eta 1598 lurzatian (a.3-33 
azpizonaren ondoan) adierazitako zona.

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, planoetako lurzati hauetan adierazitako zona: 1585 (a.61-14 azpizona), 1584 (a.61-14 
azpizona), 1586 (a.61-14 azpizona), 1576 (a.61-09 azpizona) eta 1570 (a.61-09 azpizona).

IV.5. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA EU-7 NEKAZARITZA-TURISMOKO ESTABLEZIMENDUA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.332 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Zona barruko lurzatietarako sarbidea eta bide-egitura egokia jartzea.

— Nekazaritza-turismoko establezimendurako sarbidea hobetzea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.45 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.049 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 4

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.
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Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Barruko lurzatietara sartzeko plaza jartzea, planoetan adierazitako moduan.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

Ez dago horrelakorik.

— ARAIA EU-8 SALSAMENDI

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 3.712 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Zona barruko lurzatietarako sarbidea eta bide-egitura egokia jartzea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.45 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.670 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 4

Etxebizitza-kopuru handiena: 5 (1579 lurzatian dauden etxebizitzak barne).

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Emandako lizentziaren arabera gauzatutako eraikigarritasuna baimendutako eraikigarri-
tasun handienaren barruan hartuko da kontuan, baina ez da aintzat hartuko komunitatearen 
gainbalioen partaidetzari dagokion 15 eunekoan.

— Berdegunearen 15 euneko lagatzeko betebeharra gauzatutako eraikigarritasunari dago-
kion proportzioan gutxiagotuko da.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Katastroko 1579 lurzatia hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dago aurreko arau subsidia-
rioetan, eta antolamendu horren arabera eman zen eraikin bat egiteko obra-lizentzia; gaur egun 
eraikin hori eraikitzen ari dira. Birpartzelazioan irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a) HAPOn EUri egokitutako eraikigarritasun osoa ondoriozko lurzati garbien artean banatu 
behar da, haien azaleraren proportzioan.

b) Gaur egungo 1579 lurzatiari dagokion eraikigarritasunak barne hartzen ditu emandako 
lizentziari dagokion gauzatutako eraikigarritasuna eta gauzatutako hondar bat; hondar hori era-
bil daiteke etorkizunean zabalkuntzak egiteko edo banako lurzati bat bereizteko, arau hauetako 
baldintzak betetzen badira.
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c) Urbanizazio-gastuei, ekipamenduaren eta lagatzeko dagoen berdegunearen moneti-
zazioari eta komunitateak gainbalioetan duen partaidetzaren monetizazioari dagozkien 
birpartzelazio-kargetan lurzatiak duen partaidetza lurzatiari dagokion gauzatu gabeko gainerako 
eraikigarritasunaren arabera kalkulatuko da. Alde horretatik, jabeek ez dute ekarpenik egin behar 
bere garaian gauzatu zen eta kargak ordaindu zituen azaleragatik.

d) Sarbideak jartzeko lurzorua eskuratzeko birpartzelazio-kargetan lurzatiak duen partaidetza 
dagoen eraikigarritasun osoaren arabera kalkulatuko da.

— HAPOri egindako 20. alegazioaren balioespenaren ondorioz, EU-8 birmoldatu da, zehazki 
1558 lurzatia egikaritze-unitatetik salbuetsi da. Halaber, iparraldeko blokean EUra sartzeko bide 
berri bat jartzea planteatu da, Salsamendiko blokeak ukitu gabe unitatera sartzeko kale bat 
moldatzea, alegia.

— ARAIA EU-11 AMAMIO IPARRALDEKO BIDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 3.296 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Amamio kalea zabaltzea.

— Hiri-bilbea osatzea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.45 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.483 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 3

Etxebizitza-kopuru handiena: 5

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Proposatuko bideak iparraldeko hiri-lurzoru urbanizaezinean izango du jarraipena.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Arau subsidiarioetako EU-25 zaharra da eta mugaketari ukituren bat eman diote.

— Unitate honetan birpartzelazio-proiektu bat aurkeztu zen, eraikuntzako aurreproiektu eta 
guzti, baina izapideak ez dira amaitu. Proiektuak azpizona hiru lurzatitan banatzen zuen, familia 
bakarreko etxebizitza bana egiteko. Eraikigarritasun osoa 769 m2 zen, baimendutako eraikiga-
rritasun handiena baino txikiagoa; beraz, ez dago izapidetzen jarraitzeko legezko eragozpenik. 
Alde horretatik, izapideek esparruaren HAPOko osaeraren, gaur egungo lege-esparruaren eta 
HAPOko zehaztapenen araberakoak izan behar dute.

— Birpartzelazio-proiektu horretako 1 lurzatiaren aurrealdea familia bakarreko etxebizitza 
jartzeko HAPOn eskatutakoa baino txikiagoa zen (15 metro baino txikiagoa). Hala eta guztiz ere, 
osaera kontuan hartuta, aurkeztutako proiektua izapidetzen jarraituz gero, lurzati eraikigarria 
izango da. Antolamendua aldatzen bada, HAPOko baldintzak bete beharko ditu.
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— ARAIA EU-12 ETXABARRI

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.156 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Sagastui eta Etxabarri kaleak zabaltzea, espaloiak jarriz.

— Hiri-bilbea osatzea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.45 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 970 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 3

Etxebizitza-kopuru handiena: 3

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Etxabarri eta Sagastui kaleak zabaltzea, planoetan adierazitako moduan.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Ondoriozko lurzatiek sarbidea Etxabarri kalean izatea komeni da, ahal izanez gero.

— ARAIA EU-19 INTUXI - BIDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.639 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Lurzati bat garatzeko eskari partikular bati erantzutea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/0.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.43 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 704 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 2

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.
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Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Erreka gertu dagoenez, ezin da sestra azpian eraiki.

— Planoetan adierazitako mugimendu-arloak errespetatu behar dira, egikaritze-unitatean 
linea elektrikoak daudelako.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Egikaritze-unitateari egokitutako eraikigarritasuna gutxitzearen inguruan HAPOri egindako 
02. alegazioaren balioespen partzialaren ondorioz, birpartzelazioak aintzat hartu behar ditu, 
gutxienez, eraikigarritasuna agortzen ez denerako 2.1.1.6 artikuluan aurreikusitako prozeduratik 
eratorritako eraikigarritasuna eta estandarrak

V. AR.05 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

2.5.6. artikulua. AXE: AR.06 ARAIA Ajuriako fabrika

I. AR.06 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak hartzen ditu Ajuria fabrika zaharra eta fabrika ingurua; fabrika gunearen iparral-
deko muturrean dago.

Gutxi gorabehera 34.327 m2 ditu.

II. AR.06 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Multzoa Aizkorri-Aratz parke naturalaren eta Araiako udalerriaren arteko txanga gisa 
karakterizatzea eta, horretarako, Zirauntzako ibai-parkean integratzea (fabrika parkera sartzeko 
“ate” gisa).

— Fabrikako eraikina birgaitzea eta baloratzea.

— Dauden elementuak finkatzea, aztertzea eta zaintzea, bereziki zimenduak eta sestra azpiko 
beste elementu batzuk, ekoizpen-prozesua aztertzeko interes handia baitute.

— HAPOn erabilerak moldaerrazak eta irekiak izatea, etorkizunean eraikina berriz erabiltzea 
errazteko.

— Ondarea babestea ekoizpen-sistemaren balioa ardaztzat hartuta. Sistema horrek 36 
elementu katalogatu ditu bi kilometro karratuan, eta fabrika da erdigunea. Alde horretatik, 
multzoaren balioa elementuek bereiz duten arkitektura eta ingeniaritza balioa baino handiagoa 
da.

III. AR.06 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: gizarte-ekipamendu publikoa.
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Fabrikako eraikina eta ibai-parkearen zatia sistema orokorrak dira eta P3 planoko mugaketa 
dute.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

HAPOn ez dago esparruaren antolamendu xehaturik; beraz, esparru osoa garapeneko 
plangintzaren mende dago.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Plan Berezia onartzeko epea: 8 urte.

Jarduketaren izaera: Zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa.

Plan Berezia onartu bitarteko aldi baterako araubidea:

a) Aldi batean g.1 zonifikazioa aplikatuko da.

b) Lerrokatzeen eta sestren araubidea antolamendu-planoetan jasoa dago.

c) Plan Berezia onartu aurretik, dagoen eraikinean jarduketa hauek egin daitezke:

— Dauden elementuak katalogatzea, garbitzea, finkatzea, kutsadura kentzea eta 
dokumentatzea.

— Birgaitze partziala, erabilera hauetako edozein ezarrita: gizarte-ekipamendua, biomasa 
biltegiratzea eta ekoiztea, eta horien erabilera osagarriak.

— Gainerako erabilerak birgaitzeko eta hurrengo ataletan onartutako handitzeak gauzatzeko, 
aurrez Plan Berezia onartu behar da.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Esparru osoa dagoeneko eskuratuta dagoen edo eskuratzeko bidean den sistema orokor 
bat denez, ez dagokio atxikitzea edo sartzea.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Bide-sistema: Plan Berezian zehaztuko da.

Azpiegiturak: Dauden udal-sareei lotzea eta, erabilera zehatzek hala behar badute, jarduketan 
indartzea.

III.7. Plan Berezia garatzeko baldintza lotesleak

Egikaritzeko faseak:

Plan Berezian ezarritakoak. Bereziki, jaso daitezke, batetik, dauden elementuak katalogatzeko, 
garbitzeko, finkatzeko, kutsadura kentzeko eta dokumentatzeko lehen fasea; eta bestetik, erabi-
lerak ezartze aldera birgaitzeko eta handitzeko geroko beste fase batzuk.

Erabileren arauketa:

• Plan Bereziak antolamendu xehatuan jaso dezake, azpizona bateko edo gehiagoko erabilera 
nagusi gisa, HAPOn aintzat hartutako gizarte-ekipamenduko edozein erabilera.

• Ostalaritza ere erabilera nagusi gisa ezar daiteke (aterpetxeak, hotelak, kanpinak eta beste 
ostatu batzuk, autokarabanak eta karabanak jartzeko eremuak, adibidez; hori, uztailaren 30eko 
396/2013 Dekretuaren, Euskal Autonomia Erkidegoko kanpinen eta beste kanpatze-modalitate 
batzuen antolamenduari buruzkoaren, definizioari jarraikiz).
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• Erabilera nagusia ekoizpena eta industria ere izan daitezke, hau da, eraikinak jatorrian 
zuen erabilera. 1.3.1.9 artikuluan zehaztutako azpimailei dagokienez, atal hauek daude bai-
menduta: b) manufaktura industriak, c) ikerkuntza-zentroak, d) artisautza eta arte-produktuak, 
e3) eraikuntzako lanbideetako lantegiak eta f1) nekazaritzako eta basogintzako ustiategiei eta 
biomasaren ekoizpenari lotutako biltegiak.

• Hirugarren sektoreko gainerako erabilerak erabilera nagusiaren osagarriak izan daitezke.

• Bizitegi-erabilera debekatuta dago, salbu erabilera nagusiari lotua badago.

• Plan Bereziko erabilerek ezin dute esparruko elementu katalogatuen babesaren kontrakoak 
izan.

Sestra gaineko eraikigarritasuna:

Eraikigarritasun handiena da multzoak jatorrian zuena gehi 25 euneko. Jatorrizko eraikigarri-
tasuna Plan Bereziko informazio-agirietan egiaztatu behar da, analisi historikoa egin ondoren. 
Gutxi gorabehera sestra gaineko 9.000 m2t da.

Okupazio handiena:

Okupazio handiena multzoak jatorrian zuena da. Jatorrizko okupazioa Plan Berezian egiaztatu 
behar da. Plan Bereziko antolamendu xehatuak jatorrizko eraikinen “aztarna” errespetatu behar 
du. Hala eta guztiz ere, jatorrizko okupazioa berriz banatu daiteke: 10 euneko jatorrizko okupa-
zioaren gainean eta bereiz edo salbuetsita gauzatu daiteke, Plan Berezian araututakoaren arabera.

Altuerak: Altuera, gehienez, multzoak jatorrian zuena izango da.

Beste baldintza batzuk:

— Plan Berezia ekimen publikokoa izango da.

— Plan Bereziaren aurretik edo harekin batera, eraikinaren eta inguruaren analisi arkitek-
toniko eta arkeologikoa egingo da, katalogoko fitxako elementu guztiak barne. Analisi horrek 
eduki behar ditu, gutxienez, esparruaren topografia xehatua, dagoen errealitatearen karto-
grafia 1/100 eskalan, eraikinaren eraikuntzako karakterizazioa eta sestra azpiko elementuen 
dokumentazioa.

— Plan Bereziak oso kontuan hartuko du dagoen eraikina eta erabilerak ibai-parkean 
integratzea.

III.8. Justifikazioa, oharrak eta gomendioak

AXEren parte bat Aizkorri-Aratz parke naturalean dago. Beraz, bertako esku-hartzeak 75/2006 
Dekretuaren, Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen duenaren, arabera zuzenduko dira, 
eta baita etorkizunean onetsiko den Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren arabera ere.

V. AR.06 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Esparrua lurzoru kutsatuen katalogoan dago. Araudi sektorialari eta ingurumen-iraunkor-
tasunaren txostenari jarraikiz, kontuan hartu da uralita dagoela eta kutsadura kentzeko eta 
hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko eskakizunak bete behar direla.

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

2.5.7. artikulua. AXE: AR.07 ARAIA Iduia

I. AL.07 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Iduiako auzo osoa hartzen du. Araiatik bereiz dago, herrigunearen hegoaldera, 
150 metro ingurura.
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Gutxi gorabehera 26.149 m2 ditu.

II. AR.07 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Ajuria SAko nabe katalogatuak sustatzea eta berreskuratzea eta erabilera berri moldae-
rrazak egokitzea.

— Mendebaldeko bizitegi-zona garatzea eta bidegorriarekin integratzea.

— Esparruan dauden Batasunaren intereseko habitatak babestea.

III. AR.07 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: industria.

Bizitegi-erabilera bateragarria da hori zehazten duten zonetan. Bizitegi-zonak dira A.3 eta A.6, 
eta horien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xehatuan 
daude araututa.

Esparruan ez dago sistema orokorrik.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta espaloia eta 
galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. AN.07 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:
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IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoa.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude.

Bizitegi-azpizona hauek daude: a.3 (zabalgunea edo mistoa) eta a.61 (familia bakarrekoa). Eta 
horiez gain, b.11 industria-azpizona (industria intentsiboa) eta komunikazio, ekipamendu eta es-
pazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza 
orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu honetako 
zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

IV.5. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARAIA EU-13 IDUIA MENDEBALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 8.535 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Andeatutako zona bat birmoldatzea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.40 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 3.414 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 10

Etxebizitza-kopuru handiena: 10

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.
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Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Antolamendutik kanpoko eraikinak eraistea.

— Zortzi metro zabaleko ertzeko bidea, planoan adierazitako moduan.

— Sei metro zabaleko erdiko bidea, planoan adierazitako moduan.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Mugatutako berdegunea urtegi zaharrari dagokio. Han Batasunaren intereseko habitat bat 
dago, Brachypodium pinnatum larre mesofiloz osatua (6210), eta berdegunean elementu natura 
gisa sartu beharko da, eraldatu gabe. Urbanizazio-proiektuan albitz-eremu hori mugatuko da eta 
babesteko neurriak hartuko dira. Gutxienez, lur-mugimenduen zonatik salbuetsi, obrek irauten 
duten bitartez babestu eta obrak amaitutakoan seinaleztatu egin behar da.

V. AR.07 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— 2013ko irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agiriko aginduak jaso dira, zehazki 
esparruko habitat naturalak, flora eta fauna babesteari eta zaintzeari buruzkoak.

— Nabeen zonan Zirauntza ibaiertzeko Alnus glutinosa eta Fraxnus excelsior baso alubiala 
(91EO habitata) eta erreferentziazko ingurumen-agiriak adierazten duen pabiloien atzeko harizti 
iberiarra, Quercus faginea eta Quercus canariensis espezieez osatua, daude babestuta. Alde 
horretatik, antolamenduan ibaiaren paraleloa den bidea saihetsi behar da eta eraikina katalo-
gatu, Aurrerapenean aukera gisa jasotako esparru osoaren eraldaketa alboratzeko; era horretan, 
aipaturiko intereseko habitat horiek zaintzea ziurtatzen da.

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar 
dira.

2.5.8. artikulua. AXE: AR.08 ARAIA S-1 sektorea

I. AL.07 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Araia hego-ekialdeko zona hartzen du, Santsaerreka kalearen ekialdeko 
atzealdearen eta Ilarduibide kalearen hegoaldearen arteko eremua.

Gutxi gorabehera 26.654 m2 ditu, kirol-eremua handitzeko sistema orokorra barne (5.535 m2).

II. AR.07 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Kirol-eremuaren sistema orokorra eta futbol-zelaia handitzeko aukera ematea.

— Herrigunera sartzeko aukerako sarbidea jartzea.

— 1668 lurzatian egoera txarrean dauden trastelekuak kentzea.

— Zonako hiri-osaera hobetzea, itxura hobetuz.

— Kirol-eremurako aparkalekuak jartzea (gutxienekoak baino gehiago).

III. AR.07 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Urbanizagarria.

III.2. Kalifikazio orokorra
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Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Plan Partzialean egiturazko antolamenduko A.3 bizitegi-zona erabiliko da nagusiki.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

HAPOn ez dago esparruaren antolamendu xehaturik; beraz, esparru osoa garapeneko 
plangintzaren mende dago.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Plan Partziala onartzeko epea: 8 urte.

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Urbanizazio-faseak: Gehienez bi. Lehenbizikoan bide-eraztun bat itxi behar da nahitaez, 
ekialdeko ertzeko bidea zaku-hondoan utzi gabe.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Esparruan kirol-eremuaren parte bat sartu da; eremu hori sistema orokorrekoa da.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Bide-sistema: Sektorearen ekialdean ertzeko bide bat jartzea planteatuta da, zehazki 
Santsaerreka kaletik Ilarduibide kalera. E.12 erako bidea izango da, espaloia eta galtzada be-
reizita izango ditu eta gutxieneko azalera loteslea 15 metrokoa izango da, planoetan adierazi 
bezala. Bide horrek iparraldera izango du segida, 3 sektorean zehar.

Gainerako bideak, ahal izanez gero, oinezkoentzako eta ibilgailuekin bateragarriak izango 
dira (E.22) eta planoetan adierazitako gutxieneko zabalera loteslea izango dute.

Azpiegiturak:

— Saneamendua, ur beltzak: hodi biltzaile nagusia Santsaerreka kalerantz, planoan adie-
razitako moduan.

— Saneamendua, euri-ura: hodi biltzaile nagusia Santsaerreka kalerantz, planoan adiera-
zitako moduan.

— Hornikuntza: Santsaerreka eta Ilarduibide arteko eraztuna itxi eta sektorearen gainerakoa 
eraztun horren bitartez lotu behar da.

— Plan Partzialean sektorea lotzeko dauden azpiegiturak nahikoa direla justifikatu behar da 
eta, behar izanez gero, azpiegitura horiek sendotu behar dira, esparruaren garapenaren kontura.

III.7. Plan Partziala garatzeko baldintza lotesleak

— Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 26.654 m2.

— Sistema orokor atxikiaren gutxi gorabeherako azalera osoa: Ez dago horrelakorik.

— Dentsitatea eta etxebizitza-kopurua: 30 etxeb/ha. Guztira 79 etxebizitza.

— Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0,50 m2 tsr/m2 edo, bestela esanda, 13.327 
m2tsr.

— Trazaduraren jarraipena eta irizpideak:

a) Ertzeko bidea Santsaerreka kaletik Ilarduibide kalera, sektorearen ekialdean, planoetan 
adierazitako moduan.
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b) Bitarteko lotura ertzeko bidetik Santsaerrekaraino, kirol-eremuaren hegoaldean; konexioak 
1668 eta 1679 lurzatien artera joan behar du, planoetan adierazitako moduan.

c) Sektorea egoki ibili eta garatzeko beharrezkoak diren gainerako loturek jarraipena izango 
dute; ezin dira zaku-hondo moduko bideak jarri.

— Antolamendu xehaturako irizpideak: Plan Partzialean antolamendu xehatuko hiru zerrenda 
bereiziko dira:

a) Bata iparraldean, Ilarduibide kalearen eta sektoreko bitarteko bidearen artean, gaur 
egungo kirol-eremuaren segida gisa. Han kirol-eremua handituko da. Zerrenda honek ez du 
bizitegi-erabilerarik izango.

b) Bestea bitarteko bidearen eta sektorearen hegoaldearen artean, bizitegi kolektiboko 
erabilerarako; antolamendu orokorra A.3 izango da. Mugatutako azpizonak a.3 izango dira: 
eraikuntzako profila IV/- da, bidearekin nahitaez lerrokatu behar dira eta Plan Partzialean zehaz-
tutako okupazioko eta bolumetriako baldintzak bete behar dira.

c) Eta azkena hegoaldean, planoetan G-F gisa adierazitako zonan, non berdeguneen eta 
ekipamenduen parte bat jarriko den. Zerrenda honek ez du bizitegi-erabilerarik izango.

d) Aparkalekuak bide publikoan, gutxienez 106 ibilgailurentzako, nagusiki kirol-eremuaren 
inguruan.

III.8. Justifikazioa, oharrak eta gomendioak

— Futbol-zelaia handitzeko Udalak eskuratu dituen eta HAPOn sistema orokor gisa sailka-
tuta dauden lursailak hartu behar dira. Lursailen titularra publikoa denez, futbol-zelaia aurrez 
handitu daiteke. Lursailen hirigintzako aprobetxamendua Udalak gauzatuko du 1 sektorearen 
birpartzelazio-proiektua onartzerakoan.

V. AR.07 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

Bat ere ez.

2.5.9. artikulua. AXE: AR.09 ARAIA S-2 sektorea

I. AL.08 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Araia mendebaldea hartzen du, zehazki Urrestarazu kalearen jarraipena eta Andra 
Mari kalearen iparraldeko atzealdea.

Gutxi gorabehera 21.195 m2 ditu.

II. AR.08 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Urrestarazu kalea luzatzea eta Andra Mari kalearekin lotzea.

— Plaza edo espazio publiko handi samar bat sortzea.

— Andra Mari kalean dauden ekipamenduei (zinema eta eskola zaharrak) jarraipena eta 
handitzeko aukera ematea.

— Garapen-eremu nagusian bizitegi-erabilera eta bizitegiez aparteko beste erabilera batzuk 
nahastea lortzea.

— Aparkalekuak jartzea, gutxienekoak baino gehiago, alde zaharra oinezkoentzako jartzea 
errazteko.

III. AR.08 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA
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Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Urbanizagarria.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Plan Partzialean egiturazko antolamenduko A.6 eta A.3 bizitegi-zonak erabiliko dira nagusiki.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

HAPOn ez dago esparruaren antolamendu xehaturik; beraz, esparru osoa garapeneko 
plangintzaren mende dago.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Plan Partziala onartzeko epea: 8 urte.

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Urbanizazio-faseak: Gehienez bi. Lehenbizikoan bide-eraztun bat itxi behar da nahitaez, kale 
nagusia zaku-hondoan utzi gabe.

Beste baldintza batzuk: EU-1 baino lehen sektorea gauzatuz gero, unitatean aurreikusitako 
bidean aldi baterako bide-zor bat jarri behar da, EU gauzatzen den arte.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Esparruari F.1 zona bat atxiki zaio, eskuratu ahal izateko. Zona hori espazio libreen sistema 
orokorrari dagokio eta ibaiko ibiltokiaren parte bat da, Zirauntza ibaiaren eta Garzabal errekaren 
artean sortzen den “uhartearen” zati bat (f.11-17 azpizona); gutxi gorabehera 1.318 m2 ditu eta 
EU-9n eskuratutako zatia osatzen du. Urbanizazioa ez da kargatzen.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Bide-sistema: Urrestarazu kalearen luzapena eta Andra Mari kalearekiko lotura (ermitaren 
parean) E.12 erako bidea izango da, espaloia eta galtzada bereizita izango ditu eta gutxieneko 
zabalera loteslea 15 eta 12 metrokoa izango da, planoetan adierazitako moduan.

Gainerako bideak, ahal izanez gero, oinezkoentzako eta ibilgailuekin bateragarriak izango 
dira (E.22) eta planoetan adierazitako gutxieneko zabalera loteslea izango dute.

Azpiegiturak:

— Saneamendua, ur beltzak: hodi biltzaile nagusia Urrestarazurantz, planoan adierazitako 
moduan.

— Saneamendua, euri-ura: planoetan adierazitako moduan edo, aukeran, Andra Mariko 
euri-uren hodiarekin lotuta.

— Hornikuntza: Urrestarazu eta Andra Mari arteko eraztuna itxi eta sektorearen gainerakoa 
eraztun horren bitartez lotu behar da.

— Plan Partzialean sektorea lotzeko dauden azpiegiturak nahikoa direla justifikatu behar da 
eta, behar izanez gero, azpiegitura horiek sendotu behar dira, esparruaren garapenaren kontura.

III.7. Plan Partziala garatzeko baldintza lotesleak
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— Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 21.195 m2.

— Sistema orokor atxikiaren gutxi gorabeherako azalera osoa: 1.318 m2.

— Dentsitatea eta etxebizitza-kopurua: 30 etxeb/ha. Guztira 63 etxebizitza.

— Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0,50 m2 tsr/m2 edo, bestela esanda, 11.256 
m2tsr.

Eraikigarritasun horretatik, gehienez 0,38 m2tsr/m2 bizitegi-erabilerarako jar daitezke, eta 
gainerakoa beste erabilera bateragarri batzuetarako, adibidez: merkataritza, ostalaritza edo 
hirugarren sektorea.

— Trazaduraren jarraipena eta irizpideak:

a) Urrestarazu kalea luzatzea, EU-1ekin batera, eta Andra Mari kalean amaitzea, planoetan 
adierazitako moduan. Ezin da zaku-hondo moduko biderik egin.

b) Ardatz nagusiaren iparraldeko kale paraleloa luzatzea ziurtatzea, EU-4n aurreikusitako 
bide-sistemarekin.

c) E.22 motako oinezkoentzako bide baten bitartez esparruaren kanpoaldean, ipar-ekialdean, 
151 eta 1821 lurzatien artean dagoen kalearekin lotzea.

d) Andra Marin hasi eta iparralderantz doan I-H bidea sektorearen mendebaldeko mugan 
luzatzea.

— Antolamendu xehaturako irizpideak: Plan Partzialean antolamendu xehatuko hiru zerrenda 
bereiziko dira:

a) Bata bide nagusiaren hegoaldean, bide nagusiaren eta Andra Mari kalearen iparraldean 
daudenei jarraitzen dien ekipamendu eta espazio libreen zonen artean. Planoetan G-F gisa 
dago adierazia eta han jarriko dira berdeguneen eta ekipamenduen parte bat, lurzoru finkatuan 
daudenen jarraipen gisa. Zerrenda honek ez du bizitegi-erabilerarik izango.

b) Bestea bide nagusiaren eta iparraldeko bide paraleloaren artean. Erabilerak izango dira 
bizitegi kolektiboa (beheko solairuak ez dira etxebizitzak izango eta antolamendu orokorra A.3 
izango da), hirugarren sektoreko erabilerak eta beste erabilera batzuk. Mugatutako azpizonak 
a.3 izango dira: eraikuntzako profila IV/- da, bidearekin nahitaez lerrokatu behar dira eta Plan 
Partzialean zehaztutako okupazioko eta bolumetriako baldintzak bete behar dira.

c) Hirugarrena sektorearen iparraldean, bide paraleloaren eta iparraldeko mugaren artean, 
A.6 motako dentsitate txikiko bizitegi-erabileretarakoa. Mugatutako azpizonak a.61 edo a.62 
izango dira, Plan Partzialean egokitutako eraikigarritasuna izango dute eta Plan Orokorreko 
gainerako baldintzak beteko dituzte.

d) Aparkalekuak bide publikoan, gutxienez 87.

III.8. Justifikazioa, oharrak eta gomendioak

— Beste erabilera batzuetarako eraikigarritasuna etxebizitza kolektiboko eraikinen beheko 
solairuetan jarriko da, ahal izanez gero; dena den, lurzati bereizian ere jar daiteke.

— Tarteko zerrendako bi etxadien arteko erdiko bidearen iparralderako luzapena ez da lo-
teslea.

— Uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren, hirigintzako estandarrei buruzkoaren, arabera, 
bizitegi-eraikigarritasunari 113 toki dagozkio lurzati pribatuan, “beste erabilera batzuen” erai-
kigarritasunari 36 toki lurzati pribatuan, sarbide libreko bide publikoei 64 eta sektore guztiari 
213. Dekretu horretako 9.5 artikuluaren arabera, gutxienez 126 toki (etxebizitzako bina) lurzati 
pribatuan jarri behar dira eta gainerakoak (87) sarbide libreko bide publikoan. Aparkalekuen ba-
naketa hori antolamendu xehatuan zehaztuko da, hirigune historikoa oinezkoentzat prestatzea 
errazteko.
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— Planoetan agertzen den iparraldeko zerrendako G-F zonaren mugaketa ez da loteslea eta 
estandarretan eskatzen den gutxienekoaren arabera egokitu daiteke.

V. AR.08 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

Bat ere ez.

2.5.10. artikulua. AXE: AR.10 ARAIA S-3 sektorea

I. AR.09 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Araia erdigune-ekialdea hartzen du, Ilarduibide kalearen iparraldetik Amamiorako 
bidera arte.

Gutxi gorabehera 31.249 m2 ditu.

II. AR.09 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Ilarduibide kalean eta kale horren eta Amamiorako bidearen arteko hiri-bilbea osatzea 
eta dauden sareak integratzea.

III. AR.09 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Urbanizagarria.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Plan Partzialean egiturazko antolamenduko A.6 eta A.3 bizitegi-zonak erabiliko dira nagusiki.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

HAPOn ez dago esparruaren antolamendu xehaturik; beraz, esparru osoa garapeneko 
plangintzaren mende dago.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Plan Partziala onartzeko epea: 8 urte.

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Urbanizazio-faseak: Gehienez bi. Lehenbizikoan bide-eraztun bat itxi behar da nahitaez, kale 
nagusia zaku-hondoan utzi gabe.

Beste baldintza batzuk: Sektorea EU-2, EU-6 eta EU-10 baino lehen garatuz gero, unitate 
horietan aurreikusitako bide-sisteman aldi baterako bide-zor bat jarri behar da, EU gauzatzen 
den arte, edo bide nagusia Amamiorako bidearekin lotzeraino luzatzea ziurtatu behar da.

Plan Partziala egikaritze-unitate bereizietan zatitu daiteke eta etxebizitzen parte bat etxebizitza 
iraunkorretarako jarri, jabeen ekimenez.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Esparruari F.1 zona bat atxiki zaio, eskuratu ahal izateko. Zona hori espazio libreen sistema 
orokorrari dagokio eta Ajuria jauregiko lorategiaren parte bat da (f.11-08’ azpizona); gutxi gora-
behera 4.694 m2 ditu eta EU-2n eskuratutako zatia osatzen du. Atxikitako sistema orokorraren 
urbanizazioa ez da kargatzen. Jauregia ez da atxiki.
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III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Bide-sistema: Sektorearen erdiko bideak eta 1 sektorearen ertzarekin lotuta dagoen bide 
perimetralak E.12 motakoak izango dira, espaloia eta galtzada bereizita izango dituzte eta 
gutxieneko zabalera loteslea 15 eta 12 metrokoa izango da, planoetan adierazitako moduan.

Gainerako bideak, ahal izanez gero, oinezkoentzako eta ibilgailuekin bateragarriak izango 
dira (E.22) eta planoetan adierazitako gutxieneko zabalera loteslea izango dute.

Azpiegiturak:

— Saneamendua, ur beltzak: hodi biltzaile nagusia erdiko kalean, Sagastui kalerantz, pla-
noan adierazitako moduan.

— Saneamendua, euri-ura: hodi biltzaile nagusia erdiko kalean, Sagastui kalerantz, planoan 
adierazitako moduan.

— Hornikuntza: erdiko kaleko eraztunak Ilarduibide eta Amamio kaleekin itxiko dira eta 
sektorearen gainerakoa eraztun horren bitartez lotuko da.

— Plan Partzialean sektorea lotzeko dauden azpiegiturak nahikoa direla justifikatu behar da 
eta, behar izanez gero, azpiegitura horiek sendotu behar dira, esparruaren garapenaren kontura.

III.7. Plan Partziala garatzeko baldintza lotesleak

— Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 31.249 m2.

— Sistema orokor atxikiaren gutxi gorabeherako azalera osoa: 4.694 m2.

— Dentsitatea eta etxebizitza-kopurua: 30 etxeb/ha. Guztira 93 etxebizitza.

— Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0,50 m2 tsr/m2 edo, bestela esanda, 17.971 
m2tsr.

— Trazaduraren jarraipena eta irizpideak:

a) Bide perimetrala, 1 sektorean planteatutako ertzeko bidea luzatuko duena Ilarduibide 
kaletik; bide hori Amamio kalean amaituko da, planoetan adierazi bezala. Ezin da zaku-hondo 
moduko biderik egin.

b) Erdiko bidea, alegia sektoreko ardatz nagusia, 10 eta 2 egikaritze-unitateetan aurreikusi-
tako bideekin luzatzea ziurtatzea, planoetan adierazitako moduan.

c) Ardatz nagusiaren eta iparraldeko bide perimetralaren arteko I-H tarteko bideak, planoetan 
adierazitako moduan.

— Antolamendu xehaturako irizpideak: Plan Partzialean antolamendu xehatuko hiru zona 
bereiziko dira:

a) Iparraldeko bide perimetralaren eta ardatz nagusiaren artekoa, non dentsitate txikiko 
bizitegi-erabilerak prestatuko diren: iparraldean A.6 motakoak eta hegoaldean A.3 motakoak. 
Mugatutako azpizonak iparraldean a.61 eta a.62 izango dira, Plan Partzialean egokitutako 
eraikigarritasuna izango dute eta Plan Orokorreko arauak beteko dituzte; eta hegoaldean a.3: 
eraikuntzako profila IV/- da, bidearekin nahitaez lerrokatu behar dira eta Plan Partzialean zehaz-
tutako okupazioko eta bolumetriako baldintzak bete behar dira.

b) Bide nagusiaren eta Kultur Etxeko lurzatiaren artekoa, non A.3 motako bizitegi-erabilerak 
jarriko diren. Mugatutako azpizonak a.3 izango dira: eraikuntzako profila IV/- da, bidearekin 
nahitaez lerrokatu behar dira eta Plan Partzialean zehaztutako okupazioko eta bolumetriako 
baldintzak bete behar dira.
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c) Sektorearen ekialdean Kultur Etxearen eta ekialdeko bide perimetralaren artekoa, planoe-
tan G-F gisa adierazitakoa. Han berdeguneak eta ekipamenduak jarriko dira, lurzoru finkatuan 
daudenen segida gisa. Zona honek ez du bizitegi-erabilerarik izango.

d) Aparkalekuak bide publikoan, gutxienez 94.

III.8. Justifikazioa, oharrak eta gomendioak

Sektorea Amamio eta kirol-eremua ibai-parkearekin eta Ajuria jauregiko lorategiekin lotzeko 
ibilgailuentzako eta oinezkoentzako loturari (ekialdea-mendebaldea) dagokion jarduketa inte-
gratuan dago; jarduketa horrek eragina du AR.03 (Araia hegoaldea eta kirol-eremua) eta AR.10 
(3. sektorea) zonetan. Jarduketa horrek barne hartzen ditu EU-2, EU-6, EU-10, 3. sektorea eta 
dagozkien fitxetan zehaztutako sistema orokorren lursailak.

V. AR.09 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— HAPOren gaineko 26. alegazioaren inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean har-
tutako erabakia jaso da: balioespen partzialaren ondorioz, Plan Partzialaren bitartez sektorea 
banako egikaritze-unitateetan banatzeko eta etxebizitza batzuk, jabeen ekimenez, etxebizitza 
iraunkor gisa jartzeko aukera jaso da; hori, III.4 atalean adierazi bezala.

SEIGARREN TITULUA. ARRIOLA

2.6.1. artikulua. AXE: ARR.01 ARRIOLA gune tradizionala

I. ARR.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Arriolako gune tradizionaleko hiri-lurzoru osoa hartzen du. Mendebaldeko familia 
bakarreko etxebizitzen auzo berria (lehen SAUR-1 zena) esparrutik kanpo dago.

Gutxi gorabehera 57.566 m2 ditu.

II. ARR.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

— Mendebaldeko auzo berriarekin (lehen SAUR-1 zena) hobeto lotzea.

III. ARR.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Daude A.2 eta A.6 bizitegi-eremuak eta, elizaren eta bolatokiaren inguruan, espazio libreen 
sistema orokorreko F.1 zona; horien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua 
antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.
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III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

A-4019 errepidea esparrutik kanpo dago.

A-4019 errepidearen segidako bidea, alegia ARR-2 zonako bide-sistemaraino eta Narvajako 
bideraino heltzen dena, galtzada eta espaloia bereizitako kale gisa urbanizatuko da (e.12-e.21).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. ARR.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Esparru batean lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez 
dutelako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoa.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak



2017ko azaroaren 29a, asteazkena  •  137 zk. 

188/214

2017-04256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARRIOLA RP-1 Hegoaldeko berregituraketa (pz 197A-413)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 2.617 m2.

Azpizona: a.61.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 197A lurzatia ez da orubea, bide nahikorik eta bide publikotik sartzeko biderik ez 
duelako; ondorioz, orube izan dadin, 413 lurzatiaren parte batekin bateratu behar da.

Ondoriozko lurzatian a.61 araudia aplikatu behar da.

Bide gisa kalifikatutako azalera laga egin beharko da eta, laga ondoren, a.61-07 azpizona 
orube eraikigarri izango da, HAPOko planoetan adierazitako aurrealdearekin.

IV.6. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ARRIOLA EU-1 ARRIOLA PLAZA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.517 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Lurzati desegokiak berregituratzea, gero etxebizitzak jartzeko.

— Erreka ondoko lursailak eskuratzea.

— Ibai eta erreken LPSn zehaztutako eraikinak kentzea.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/0.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.45 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 682 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 3

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.
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Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaien ertzak babestea eta lagatzea, planoetan adierazitako moduan; hori, erreferentziazko 
ingurumen-agiriaren eta ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosteneko aholkuen arabera.

— Erreka gertu dagoenez, eraikigarritasuna EUren ekialdean eta mendebaldean gauzatu 
behar da, errekatik urrun, planoetan adierazitako moduan. Halaber, ezin da sestra azpian eraiki.

— Ibaiaren bi ertzetan 5 metroko zerrenda bana lagatzea.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— a.2-09 azpizonan bi familiako edo familia bakarreko etxebizitza bat eraiki daiteke, eta a.2-
10 azpizonan familia bakarreko bat. Bi kasuetan, planoetan agertzen diren azpizonak gutxieneko 
lurzatiak dira. Betiere, a.2 azpizonako kalearekin lerrokatzeko baldintzak bete behar dira.

— Eraikinak errekatik 12 metrora egon behar duenez, mugimendu-arloak txikiak dira, pla-
noetan ikusten den moduan.

— HAPOn aurreikusitako antolamendua aldatuz gero, uholde-arriskua aztertu eta URAri 
baimena eskatu behar zaio.

V. ARR.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

2.6.2. artikulua. AXE: ARR.02 ARRIOLA lehengo SAUR-1

I. ARR.02 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak gune tradizionalaren mendebaldean dagoen Arriolako familia bakarreko 
etxebizitzen auzo berriko (SAUR-1 zaharra) hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Gutxi gorabehera 55.479 m2 ditu.

II. ARR.02 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Duela gutxi gertatu den eta HAPO idatzi zenean dagoeneko urbanizatua zegoen dentsitate 
txikiko hazkundea finkatzea eta Arriolarekin hobeto integratzea, ahal den neurrian.

— Arriolako gune tradizionalarekin hobeto lotzea.

III. ARR.02 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Esparru osoko kalifikazio orokorra dentsitate txikiko bizitegia da (A.6 azpizona) eta erabilerak, 
eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xehatuan araututa daude.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago. HAPOn arautu gabeko gaietan esparrurako 
onartutako Plan Partzialeko zehaztapenak aplikatuko dira, baldin eta HAPOren kontrakoak ez 
badira.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.
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III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Planean ez dago aurreikusita hirigintzako jarduketa-programarik. Egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. artikuluaren eta HAPOko 1.4.4 kapi-
tuluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Erdiko kalea bide bat da eta espaloia eta galtzada bereizita ditu (e.12-e.21).

IV. ARR.02 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude. Zuzkidura kalkulatzeko Plan Partzialak egokitutako 
eraikigarritasuna hartuko da aintzat, egikaritzeko epeak amaitu arte.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.61 (familia 
bakarrekoak) bizitegi-azpizona eta komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei dagozkien azpi-
zonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko 
azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

— Banantzeko lizentziak emateko gutxieneko aurrealdea 20 metro da; hori, HAPOn jasotako 
lurzatiak gehiegi ez zatitzeko.

— Plan Partzialean eskuratutako ekipamenduen zonen kalifikazioa ekipamendu orokorra da 
(g.0), erabilera moldaerrazagoa izan dadin.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

V. ARR.02 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— HAPOren gaineko 22. eta 23. alegazioen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean 
hartutako erabakia jaso da: 373 eta 376 lurzatiak 607B lurzatiaren kalterako handitzea (topogra-
fiako akatsa) eta 49 lurzatia 408 lurzatiaren kalterako handitzeari (epaia betetzea) dagokienez, 
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aldaketak justifikatutzat jo dira eta, ondorioz, HAPOren kartografian sartu dira; hala eta guztiz 
ere, horrek eragina izan dezan, birpartzelazio-proiektua nahitaez aldatu behar da. Aldaketa 
horren ondorioz, esparruko azalera osoa aldatu da.

ZAZPIGARREN TITULUA. EGINO

2.7.1. artikulua. AXE: EG.01 EGINO

I. EG.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparru honek Eginoko kontzejuko hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Gutxi gorabehera 75.080 m2 ditu.

II. EG.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

— Baserrietako zirkulazioa eta herriko gainerako zirkulazioa bereiztea.

— Dagoen eraikuntzako zuzkidura mantentzea eta sustatzea eta HAPOn jorratzea.

III. EG.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Daude A.2 eta A.6 bizitegi-eremuak eta espazio libreen sistema orokorreko F.1 zona, zei-
nak eliza eta plaza ingurua hartzen dituen; horien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta 
aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea
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A-3012 errepidea esparrutik kanpo dago.

Baserrietarako bidea kale gisa urbanizatuko da eta galtzada eta espaloia bereizita egongo 
dira (e.12-e.21).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. EG.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko bi esparru daude mugatuta, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoak.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak.

— Karitateko Mesedetakoen otoitz-etxeari dagokion d.1 azpizonak (katastroko 554 lurzatia) 
HAPOn baldintza espezifiko hauek bete behar ditu:

a) Guneak gaur egun otoitz-etxe gisa duen zuzkidura-erabilerarekin bateragarriak dira erli-
jio-erabilera; elkarbizitzako jarduerak; talde-bilerak eta irakaskuntza-jarduerak; kultura, gizartea, 
asistentzia eta kirol erabilerak; eta jarduera horiek direla eta denboraldi mugatuetan gaua 
pasatzea.

b) Eraikinaren kokapenaren baldintzak planoetan daude araututa. Baldintza horiek xeheta-
sun-azterketa baten bitartez aldatu daitezke, baina, betiere, lurzatia hegoaldean zeharkatzen 
duen linea elektrikorako derrigorrezko distantzia errespetatu behar da eta okupazioa ezin da 
handitu.

c) Eraikigarritasun handiena 6.000 m2trs da. HAPOn mugatutako d.41 azpizonaren metro 
karratu bakoitzeko gehienez 0,5 m2tsr handitu daiteke, Plan Berezi baten bitartez. Plan horretan 
zehaztu behar da zer esku-hartze gauzatuko den, zer erabilera izango dituen (gaur egungoak 
ez badira), zer bolumetria izango duen, lurzati barruko bideek zer trazadura izango duten eta 
publikoak edo pribatuak izango diren, eta herriko azpiegitura komunak indartuko diren ala ez 
diren beharrezkoak.

d) HAPOko antolamenduaren arabera, lurzatia zatiezina da. Zatitzea edo erabilera aldatzea 
(bereziki hirugarren sektoreko irabazizko erabilera edo bizitegi-erabilera jartzea) planteatuz gero, 
aurreko atalean ezarritako Plan Bereziko prozedura bete behar da.

e) Lurzatiaren ezaugarriak direla eta, ez da kontuan hartuko Eginoko batez besteko 
aprobetxamenduaren kontaketa orokorra egiteko.

— Katastroko 555 lurzatiari (a.61-01 azpizona) dagokionez, eraikuntzako mugimendu-ar-
loa antolamendu-planoetan dago zehaztua eta lurzatia hegoaldean zeharkatzen duen linea 
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elektrikorako derrigorrezko distantziak errespetatzen ditu. Lurzatian familia bakarreko edo bi 
familiako etxebizitza bat egin daiteke, baina lurzatia zatiezina da.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: Planoetan 2071 lurzatian agertzen den zona (a.2-12 
azpizonaren ondoan).

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, 910 lurzatia (a.2-11 azpizonaren hegoaldean).

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak.

IV.5. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— EGINO EU-1 EGINO IPARRALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.199 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Lurzati desegokiak (zabalera handiegia duten etxadiak) berregituratzea, bizitegiak jartzeko.

— Kale berri bat jartzea, zabalera handiegia konpontzeko eta guneko bide-sistema osatzeko.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.54 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 647 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 2

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Antolamendutik kanpoko eraikinak eraistea.

— 2013ko irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agiriko EU-1 eta EU-2 egikaritze-uni-
tateen inguruko irizpideen arabera, 929 lurzatiko (EU1) etxearen aurrealdean eta 928 eta 478B 
lurzatien arteko mugan (EU2) dauden zuhaitz helduak babestu eta zaindu egin behar dira na-
hitaez. EU1ekoak eraikuntzako mugimendu-arlotik kanpo eta espazio libre pribatuaren barruan 
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daude. EU2koak urbanizazio-proiektuan lur-erauzketetatik eta okupaziotik babestu behar dira 
eta obrek irauten duten bitartean fisikoki babestu behar dira.

— EUren hegoaldeko ertzeko bidea, sei metro zabalekoa, planoetan adierazitako moduan. 
Bide hori EU-2ko ertzeko bidearekin lotu behar da.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Hiri-espazioa birmoldatzeko helburuari eutsi zaio; helburu hori Aurrerapenean zehaztu zen 
eta ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostenean jasoa dago. Ingurumen-iraunkortasunari 
buruzko txosteneko aholkuei eta aplikatu beharreko araudi sektorialari jarraikiz, eraitsiz gero, 
hondakinak tratatu eta kudeatzerakoan kontuan hartuko da uralita dagoela.

— Ondoriozko lurzati garbia zatiezina da eta bi familiako edo familia bakarreko etxebizitza 
bat eraiki daiteke. Bi kasuetan lurzatia minimoa izango da. Betiere, a.2 azpizonako kalearekin 
lerrokatzeko baldintzak bete behar dira.

— EU-1eko bidea ez irekitzeko 20. iradokizunari dagokionez, administrazio-batzarrarekin 
eta EU-1 eta EU-2ko auzokideekin bilerak egin ziren eta agerian geratu zen ezin zela unitate 
bat desklasifikatu eta bestea zegoen horretan utzi. Unitateak jabetzako mugekin bat datozenez 
eta egikaritzea jabeek erabaki dezaketenez egoki iritzitakoan, bi unitateei eustea erabaki da, 
bide-sistema koherentea izan dadin.

— EGINO EU-2 EGINO HEGOALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.642 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Lurzati desegokiak (zabalera handiegia duten etxadiak eta lurzati eraikiezina (pz 913)) 
berregituratzea, bizitegiak jartzeko.

— Kale berri bat jartzea, zabalera handiegia konpontzeko eta guneko bide-sistema osatzeko.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.54 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.426 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 4

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Antolamendutik kanpoko eraikinak eraistea.

— Hegoaldeko 923 lurzatia, zeina espazio publiko gisa kalifikatuta dagoen (e.22-02), unita-
tean dago eta birpartzelazioan aintzat hartuko da, dagokion ekarpen-azalerarekin.
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— EUren mendebaldeko ertzeko bidea, sei metro zabalekoa, planoetan adierazitako moduan. 
Bide hori EU-1eko ertzeko bidearekin lotu behar da.

— 2013ko irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agiriko EU-1 eta EU-2 egikaritze-uni-
tateen inguruko irizpideen arabera, 929 lurzatiko (EU1) etxearen aurrealdean eta 928 eta 478B 
lurzatien arteko mugan (EU2) dauden zuhaitz helduak babestu eta zaindu egin behar dira na-
hitaez. EU1ekoak eraikuntzako mugimendu-arlotik kanpo eta espazio libre pribatuaren barruan 
daude. EU2koak urbanizazio-proiektuan lur-erauzketetatik eta okupaziotik babestu behar dira 
eta obrek irauten duten bitartean fisikoki babestu behar dira.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Ondoriozko lurzatietan bi familiako edo familia bakarreko etxebizitza bana eraiki daiteke. 
Familia bakarreko etxebizitza eginez gero, lurzati minimoa 1.000m2-koa izango da. Betiere, a.2 
azpizonako kalearekin lerrokatzeko baldintzak bete behar dira.

— EU-1eko bidea ez irekitzeko 20. iradokizunari dagokionez, administrazio-batzarrarekin 
eta EU-1 eta EU-2ko auzokideekin bilerak egin ziren eta agerian geratu zen ezin zela unitate 
bat desklasifikatu eta bestea zegoen horretan utzi. Unitateak jabetzako mugekin bat datozenez 
eta egikaritzea jabeek erabaki dezaketenez egoki iritzitakoan, bi unitateei eustea erabaki da, 
bide-sistema koherentea izan dadin.

V. EG.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— 2013ko irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agirian EUetako zuhaitz helduak ba-
bestu eta zaintzearen gainean emandako aginduak jaso dira.

— EU-1 garatzerakoan, hondakinen tratamenduari buruzko araudiak dauden fibrozemen-
tuzko plakak desmuntatzearen gainean ezarritakoa bete behar da.

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar 
dira.

— 931 lurzatiari (a.2-03 azpizona) eta haren titulartasunari buruzko 9. iradokizunaren gainean 
Udalbatzak 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta konponbideak jaso dira.

ZORTZIGARREN TITULUA. GORDOA 

2.8.1. artikulua. AXE: GO.01 GORDOA

I. GO.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparru honek Gordoako kontzejuko hiri-lurzoru osoa barne hartzen du. A-3012 errepidearen 
hegoaldean dagoen herriaren parte handiena eta iparraldeko zona txiki bat, non etxebizitza-erai-
kin finkatu bakar bat dagoen.

Gutxi gorabehera 37.744 m2 ditu.

II. GO.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Hegoaldeko erlaitza ebaztea, sailkatutako lurzorua topografiari egokituz.

— Errepidetik lurzoru finkaturako oinezkoentzako sarbide berri bat.

— EU-3n, herriaren erdigunean, lurzatien berregituraketa osatzea, eta EU-2 eta EU-1eko 
bilbea ere bai ekialdean eta mendebaldean.

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.
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III. GO.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Daude, batetik, A.2 eta A.6 bizitegi-zonak; bestetik, espazio libreen sistema orokorreko F.1 
zona, plazari eta iturriari dagokiona; eta azkenik, komunikazioen sistema orokorreko E.1 zona, 
zeina hiri barruko bidegune bat den. Horien guztien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta 
aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Esparruan A-3012 errepideko zati txiki bat dago, eta zati horretan Arabako Errepideen Plan 
Integralean ezarritako zehaztapenak aplikatu behar dira (e.11).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

Saneamendu-sarea lotzailea da.

IV. GO.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.
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Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko lau esparru daude mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoak.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

IV.5. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— GORDOA EU-1 GORDOA MENDEBALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.746 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Zabalera nahikoa duen kale bat irekitzea.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.50 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.373 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 2

Etxebizitza-kopuru handiena: 4

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Planoetan adierazitako lerrokatzeak; kaleen zabalera txikiena: sei metro.

— Eraikina lurzatiaren goiko aldean edo iparraldeko mugan dagoen bidean jartzea.
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— Saneamendua ipar-ekialdetik lotzea eta, behar izanez gero, indartzea. Behar izanez gero, 
etxebizitzetatik saneamendu-sare orokorrera ponpatzea.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Ondoriozko lurzatietan bi familiako edo familia bakarreko etxebizitza bana eraiki daiteke. 
Familia bakarreko etxebizitza eginez gero, lurzati minimoa 1.000m2-koa izango da. Betiere, a.2 
azpizonako kalearekin lerrokatzeko baldintzak bete behar dira.

— Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosteneko irizpideei jarraikiz, dauden balio natura-
lak eta landaretza kontuan hartuko dira eta, ahal den neurrian, esparruaren garapenari eutsiko 
zaio.

— GORDOA EU-2 GORDOA EKIALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 3.560 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Kalea zabaltzea.

— Kontzejuko etxean espazio publiko bat sortzea eta, horretarako, berdegune bat eskuratzea.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.50 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.780 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 3

Etxebizitza-kopuru handiena: 6

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Planoetan adierazitako lerrokatzeak; kaleen zabalera txikiena: sei metro.

— Eraikina EUren hegoaldean jartzea, bidetik gertu.

— Saneamendua hegoaldetik lotzea eta, behar izanez gero, indartzea.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Ondoriozko lurzatietan bi familiako edo familia bakarreko etxebizitza bana eraiki daiteke. 
Familia bakarreko etxebizitza eginez gero, lurzati minimoa 900m2-koa izango da. Betiere, a.2 
azpizonako kalearekin lerrokatzeko baldintzak bete behar dira.

— Ingurumen-iraunkortasunari buruzko irizpideei jarraikiz, iparraldean, EUren mugan, dau-
den heskai-horma eta zuhaitz-oinak kontuan hartuko dira.

— GORDOA EU-3 GORDOA ERDIALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 863 m2.
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Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Lurzati desegokiak berregituratzea.

— Kalea zabaltzea.

— Planoetan adierazitako lerrokatzeak; kaleen zabalera txikiena: sei metro.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.50 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 431 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 2

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Planoetan adierazitako lerrokatzeak; kaleen zabalera txikiena: sei metro. Hego-mende-
baldeko eta ipar-ekialdeko mugari atxikitzea baimenduta dago.

— Ondoriozko lurzatia minimoa izango da.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Lurzati hauek barne hartzen ditu: 435, 436, 440 eta 441.

— a.2-12 azpizonako ondoriozko lurzati zatiezinean bi familiako edo familia bakarreko 
etxebizitza bat eraiki daiteke. Bi kasuetan, ondoriozko lurzatia lurzati eraikigarri minimoa izango 
da. Betiere, a.2 azpizonako kalearekin lerrokatzeko baldintzak bete behar dira.

— Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosteneko irizpideen arabera, eraikuntza berrietan 
ingurunearen balioa kontuan hartuko da eta herriaren estetika orokorra errespetatuko da.

— GORDOA EU-4 GORDOA NABEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.000 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Alboko kalea urbanizatzea.

Azpizona: a.2.

Altuera handiena: II/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.50 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 500 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1
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Etxebizitza-kopuru handiena: 2

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Planoetan adierazitako lerrokatzeak; kaleen zabalera txikiena: sei metro. Hego-mende-
baldeko eta ipar-ekialdeko mugari atxikitzea baimenduta dago.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— a.2-14 azpizonako ondoriozko lurzati zatiezinean bi familiako edo familia bakarreko 
etxebizitza bat eraiki daiteke. Bi kasuetan, ondoriozko lurzatia lurzati eraikigarri minimoa izango 
da. Betiere, a.2 azpizonako kalearekin lerrokatzeko baldintzak bete behar dira.

— HAPOko 16. alegazioak dio EU honetako 460 lurzatia katastroan gaizki mugatuta dagoela. 
Birpartzelazioan titulartasuna eta mugaketa zehatza egiaztatuko dira, jabeen eskubideak zehaz-
teko.

V. GO.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar 
dira.

BEDERATZIGARREN TITULUA. IBARGUREN

2.9.1. artikulua. AXE: IB.01 IBARGUREN

I. IB.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparru honek Ibargurengo kontzejuko hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Gutxi gorabehera 23.362 m2 ditu.

II. IB.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Kale nagusia zeharkatzen duen abelbidea herriaren antolamenduan integratzea.

— Elizaren mendebaldean, lurzoru finkatuan, plaza publiko txiki bat prestatzea.

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

III. IB.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Daude A.2 eta A.6 bizitegi-eremuak eta espazio libreen sistema orokorreko F.1 zona, zeinak 
plaza, eliza eta inguruko berdegunea hartzen dituen; horien erabilerak, eraikuntzako baldintzak 
eta aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.
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III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egin ahal izango dira, 
soilik, obra osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidu-
rak berritzeko proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta 
HAPOko 1.4.4 kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Arabako Errepideen Plan Integralean ezarritakoaren arabera, A-4115 errepidea esparrutik 
kanpo dago, Ibargurenen amaitzen delako, hiri-lurzoruaren hasieran.

Kale guztiak oinezkoentzako dira, herria San Martin kaletik, ardatz nagusitik, zeharkatzen 
duen abelbidea barne; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta espaloia eta galtzada 
bateratuta daude (e.22).

IV. IB.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Bi esparrutan lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez 
dutelako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoa.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak.
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IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— IBARGUREN RP-1 Iparraldeko berregituraketa (pz 345, 98)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 1.332 m2.

Azpizona: a.2.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 98 lurzatia ez da orubea, bideren batera ematen duen aurpegirik ez duelako, eta, 
beraz, 345 lurzatiarekin bateratu behar da.

Ondoriozko lurzatian a2 araudia aplikatu behar da.

— IBARGUREN RP-2 Hegoaldeko berregituraketa (pz 344, 343,98)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 2.422 m2.

Azpizona: a.6.

Lurzati-kopuru handiena: 2

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 98 lurzatia ez da orubea, bideren batera ematen duen aurpegirik ez duelako, eta, 
beraz, 344 eta 343A lurzatiekin bateratu behar da; 344 lurzatian etxebizitza bat dago.

Ondoriozko lurzatian a6 araudia aplikatu behar da.

IV.6. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— IBARGUREN EU-1

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.207 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Hiri-lurzoru finkatu izan dadin, urbanizazioa eta, bereziki, saneamendua osatzea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/1.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.54 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.191 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 4
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Etxebizitza-kopuru handiena: 4

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Kalearen eta espaloiaren urbanizazioa osatzea.

— Goiko kalean Udalaren saneamendu-sarea EUren kontura osatu behar da eta etorkizu-
neko eraikinek ura udal-sare horretara isurtzea ziurtatu behar da. Horretarako, etorkizuneko 
eraikinaren ezaugarriak eta gaur egungo saneamenduaren sestraren kotak direla eta ezinbes-
tekoa bada, lurzatiaren barruan ponpaketa partikularra jar daiteke.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— EUko lurzatiek gaur egun ez dute saneamendurik.

— Bi familiako bi etxebizitza edo familia bakarreko lau etxebizitza eraiki daitezke. a.61 edo 
a.62 zonako araudia bete behar da.

V. IB.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar 
dira.

HAMARGARREN TITULUA. ILARDUIA

2.10.1. artikulua. AXE: IL.01 ILARDUIA

I. IL.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparru honek Ilarduiako kontzejuko hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Gutxi gorabehera 85.755 m2 ditu.

II. IL.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

— Kontzejurako zuzkidura-lurzati bat eskuratzea.

III. IL.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.
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Daude, batetik, A.2 eta A.6 bizitegi-zonak; bestetik, espazio libreen sistema orokorreko F.1 
zona, eliza ondoan errekaren beste aldean dauden jolastokiari eta egonlekuari dagokiena; eta 
azkenik, komunikazioen sistema orokorreko E.1 zona, zeina A-3012 errepidearen hiriko zatiari 
dagokion. Horien guztien erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antola-
mendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.

Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Esparruan A-3012 errepideko zati bat dagoenez, Arabako Errepideen Plan Integralean eza-
rritako zehaztapenak aplikatu behar dira (e.11).

Gainerako kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta 
espaloia eta galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. IL.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Esparru batean lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez 
dutelako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, zuzkidu-
ra-publikoko jarduketa baterako (ekipamendua), eta, 2.1.1.6 artikuluaren arabera, egikaritze-uni-
tate baten bitartez garatu behar da.
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IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak.

— a.61-01 azpizonan lurzati handiak daude; lurzati horiek familia bakarreko etxebizitza isola-
tuen erabilera eta sarbidea iparraldeko bidean dute. Lurzatiak lurzati batean baino gehiagotan 
zatitu daitezke eta lurzati bakanduek sarbidea errepidean eduki dezakete, baldintza hauek betez 
gero:

a) HAPOko arauetan bereizketaren inguruan ezarritako baldintzak betetzea (fatxada-aurpegia 
eta lurzati minimoa, besteak beste).

b) Bereizteko lizentzia eman aurretik, errepidearen titularraren aldeko txostena jasotzea.

c) Saneamendua ebaztea; horretarako, etxebizitza bakoitzak ponpaketa partikularra izan 
dezake.

— Gainera, a.61-01 azpizonan familia bakarreko etxebizitzak eta bi familiakoak eraiki daitezke 
(2.1.1.5 artikulua), eta baita eraikin bat baino gehiago ere lurzati bakoitzean (1.5.6.10 artikulua). 
Zenbat eraikin egin daitezkeen kalkulatzeko, errepidera ematen duen fatxada lurzati-aurpegitzat 
jotzen da.

— Zirauntza iparraldeko a.61-03 a.2-16 eta g.1-01 azpizonek maila freatiko handia dute. Alde 
horretatik, azpizona horietan ibaitik gertuen dagoen eremua zona libre pribatua da eta ezin da 
ez eraikinik ez sotorik eraiki. 969 lurzatian dagoen sotoa ez dator bat B mailako plangintzarekin. 
Eraikin berriak 572 sestraren gainetik egingo dira, ibaiaren eskuinaldeko lursailen gainetik egon 
daitezen.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Artikulu horietan 
adierazitakoez gain, baldintza partikular hauek dituzte:

4a) Antolamendutik kanpoko eraikinak: Ez dago horrelakorik.

4b) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, A maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, 953 lurzatiko eraikina, zeinari planoetan adierazitako errepideen sistema orokorrak 
eragiten dion.

4c) Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, B maila: 1.4.6.3 artikuluan zehaztutako guztiak 
eta, bereziki, planoetako 1000 lurzatian (a.2-09 azpizonaren ondoan) adierazitako eraikinak.

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ILARDUIA RP-1 Hegoaldeko berregituraketa (pz 979-1029A)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 452 m2.

Azpizona: a.2.

Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:
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Katastroko 1029A lurzatia ez da orubea eta 979 lurzatiarekin bateratu behar da; katastroko 
informazioaren arabera, bi lurzatiek jabe bera dute.

Ondoriozko lurzatian a2 araudia aplikatu behar da.

IV.6. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— ILARDUIA EU-1 Hegoaldeko zuzkidura

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 1.419 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— Ilarduiako kontzejurako zuzkidura-lurzati bat eskuratzea, mugatutako lurzatian edo 
truke-hitzarmen baten bitartez.

Azpizona: g.1.

Altuera handiena: II/0.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 1.00 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 1.419 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Ibaia gertu dagoenez, ezin da sestra azpian eraiki.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Esparruan zuzkidura-jarduketa dago. Elizaren atzean bizitegi-lurzorua birsailkatzeko 12. 
iradokizuna baztertu egin zuten eta, ondorioz, egikaritze-unitate bat mugatu da. Dena den, gerta 
daiteke unitateko lursailak eta eliza ondoan dagoen aipaturiko lurzatia trukatzeko hitzarmen 
bat adostea.

Hitzarmena adostuz gero, bizitegiaren eraikigarritasun handiena hau izango litzateke: 0,50 
m2t/m2s eta bi familiako eraikin bat. Lurzatia zatiezina da. Aplikatzeko azpizona a.2 edo a.6 
izango da, hitzarmenean zehaztutakoaren arabera; hori HAPOren aldaketa bakanaren bidez 
zehaztu behar da.

Hitzarmena adosten ez bada, zuzkidura-jarduketa urbanizazio-proiektua medio gauzatuko 
da, egikaritze-unitaterik gabe, lursailak administrazio-batzarrarenak baitira.

V. IL.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— 2013ko irailaren 10eko erreferentziazko ingurumen-agiriko aginduak jaso dira, zehazki 
Zirauntza ibaiaren ertzetan dagoen haltzadia babesteko zerrendak jartzeari buruzkoak; izan ere, 
haltzadi hori Batasunaren intereseko habitata da.

— Zirauntza ibaiaren ezkerraldeko f.14 zona bat dator esparruan dauden haltzadiarekin eta 
ibarbasoarekin. Zona horri egoera naturalean eutsi behar zaio, ez da aldatu behar. Iparraldeko 
eraikinen proiektuak eta, bereziki, eraikinen hesiek landaretza zaintzea ziurtatuko dute.
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— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar dira.

— Udalbatzak 2013ko urriaren 31n adostutako irizpide eta konponbideak jaso dira, zehazki 
Ilarduiako administrazio-batzarraren 49. iradokizunari eta zerbitzuak eta azpiegiturak zuzentzeko 
11. iradokizunari buruzkoak.

— HAPOren gaineko alegazio hauen inguruan Udalbatzak 2015eko apirilaren 1ean hartutako 
erabakia jaso da:

• 9. alegazioa: balioespenaren ondorioz, 5. planoan 989 lurzatiko (a.2-13 azpizona) eraikinari 
eragiten zion lerrokatzea zuzendu da, hau da, eraikinaren fatxadari egokitu zaio, grafia-akatsa 
zelako.

• 10. alegazioa: balioespen partzialaren ondorioz, alegazioan adierazitako akatsak konpondu 
dira azpiegituren planoan.

HAMAIKAGARREN TITULUA. URABAIN

2.11.1. artikulua. AXE: UR.01 URABAIN

I. UR.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparru honek Urabaingo kontzejuko hiri-lurzoru osoa hartzen du.

Gutxi gorabehera 14.410 m2 ditu.

II. UR.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen hiri-bilbea aprobetxatzea eta sustatzea.

III. UR.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparruetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: bizitegia.

Daude A.2 eta A.6 bizitegi-eremuak eta espazio libreen sistema orokorreko F.1 zona, zeinak 
iturriaren eta uraskaren eremua hartzen dituen (han dago herriko plaza bakarra); horien erabi-
lerak, eraikuntzako baldintzak eta aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago.

Esparru honetan ez dago garapen-plangintzaren mendeko zonarik.

Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Eremuan jarduketa integratuak daude. HAPO indarrean jarri zenetik kontuan hartutako 
hirigintzako jarduketa-programetako jarduketa-sistema, garapen-tresna eta onespen-epeak 
antolamendu xehatuan dagozkien atalean jasotakoak dira.
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Esparruaren gainerakoa jarduketa isolatuen bitartez garatuko da, eta egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. eta 196. artikuluen eta HAPOko 1.4.4 
kapituluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

A-3138 errepidea esparrutik kanpo dago.

Kale guztiak oinezkoentzako dira; ibilgailuak abiadura txikian igaro daitezke eta espaloia eta 
galtzada bateratuta daude (e.22).

IV. UR.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru guztia hiri-lurzoru finkatua da, ondoren aipatuko ditugun zonak izan ezik.

Bizitegi-azpizona guztiak, salbu eraikigarritasuna agortuta duten lurzatiak, hiri-lurzoru finka-
tugabeak dira, eraikigarritasunaren handitzeagatik, eta 2.1.1.4 artikuluan araututako zuzkidu-
ra-jarduketen araubidearen mende daude.

Esparru batean lurzatiak ez dira orubeak, neurriz txikiegiak direlako eta/edo aurpegirik ez 
dutelako edo aurpegia nahikoa ez delako, eta, hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dauden arren, 
berregituratzeko esparruetan sartuta daude, lurzatiak berregituratu ahal izateko, 2.1.1.7 artiku-
luari jarraikiz.

Horrez gain, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko esparru bat dago mugatua, 2.1.1.6 
artikuluaren arabera egikaritze-unitate baten bitartez garatu beharrekoa.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu a.2 (landa-
gune zaharrak) eta a.61 (familia bakarrekoak) bizitegi-azpizonak, eta komunikazio, ekipamendu 
eta espazio libreei dagozkien azpizonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako 
ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu 
honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan eta 2.1.1.3 artikuluan daude araututa. Ez dago antolamen-
dutik kanpoko eraikinik eta ezta esparru honetako plangintzarekin bat ez datozen eraikinentzako 
baldintza partikularrik

IV.5. Lurzatiak berregituratzeko esparruak

Esparru horietan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.7 artikuluan dago zehaztua. Orain 
esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— URABAIN RP-1 Iparraldeko berregituraketa (pz 210-211A)

Gutxi gorabeherako azalera osoa: 938 m2.

Azpizona: a.2.
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Lurzati-kopuru handiena: 1

Aplikatzeko baldintza espezifikoak:

Katastroko 211A lurzatia ez da orubea eta, beraz, 210 lurzatiarekin bateratu behar da. Ondo-
riozko lurzatian a2 araudia aplikatu behar da.

IV.6. Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateak

Jarduketa integratuetako egikaritze-unitateetan aplikatu beharreko araubide erkidea 2.1.1.6 
artikuluan dago arautua. Orain esparru bakoitzaren baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

— URABAIN EU-1 URABAIN HEGOALDEA

Gutxi gorabeherako azalera osoa, sistema orokorrak barne: 2.147 m2.

Sistema orokorren gutxi gorabeherako azalera: Ez dago horrelakorik.

EUko helburu espezifikoak:

— EUko lurzatia orube izan dadin behar duen guztiarekin hornitzea eta hiri-lurzoru finkatu 
bihurtzea.

Azpizona: a.61.

Altuera handiena: II(b)/0.

Sestra gaineko batez besteko eraikigarritasuna: 0.40 m2t/m2s.

Sestra gaineko hirigintzako eraikigarritasuna: 858 m2t.

Birpartzelazioaren ondoriozko lurzati-kopuru handiena: 1

Etxebizitza-kopuru handiena: 2

Jarduketa-sistema: Hitzarmena.

Epea: 8 urte.

Garatzeko tresnak: HJP, BP eta HP.

Zuzkidura-lurzoruaren lagapena eta aprobetxamendua: Hirigintzako legeriak eskatzen duena 
izango da. Birpartzelazioan planoetan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko 
da eta gehiegia edo eskasia 2.1.1.6 artikuluari jarraikiz orekatuko da.

Garatzeko baldintza partikular lotesleak:

— Errekaren ertzak babestea, erreferentziazko ingurumen-agiriari jarraikiz.

— Erreka dagoenez, ezin da sestra azpian eraiki.

— Ondoriozko lurzatira hego-ekialdeko zonatik sartu behar da.

— EUren hegoaldean dauden lurzoru urbanizaezineko lurzatietarako sarbidea aintzat hartu 
behar da.

— Iparraldeko zuhaitzak eta landaretza babestu behar dira.

Justifikazioa, oharrak eta gomendioak:

— Kontzejuan lurzati eraikigarririk ez dagoenez eskura, EUri eustea erabaki da.

— a.61 azpizonako ondoriozko lurzati zatiezinean bi familiako edo familia bakarreko 
etxebizitza bat eraiki daiteke. Azpizona horri dagokion araudia bete behar da.

— Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosteneko gomendioei jarraikiz, dagoen ibilgu 
txikiaren ertzak babestea ziurtatuko da eta ezkerraldeko harri-lubetak ordeztea aztertuko da.
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V. UR.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Antolamendu-esparruan urari buruzko legerian eta ibai eta erreken Lurralde Plan Sekto-
rialean ezarritako zehaztapenak bete behar dira.

— Antolamendu-esparruan Arabako Errepideen Plan Integraleko zehaztapenak bete behar 
dira.

HAMABIGARREN TITULUA. INDUSTRIALDEA

2.12.1. artikulua. AXE: PO.01 INDUSTRIALDEA I. etapa 1976

I. PO.01 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Asparrena-Donemiliaga industrialdearen I. etapa hartzen du, 1976ko Plan 
Partzialaren bitartez egindakoa. Gaur egungo industrialdearen 6tik 18rako lurzatiak, 22 lurzatia 
eta 21 eta 23 lurzatien parte bat barne hartzen ditu; lurzati horiek trenbidearen iparraldean eta 
Araiara sartzeko errepidearen mendebaldean daude.

Asparreneko udalerrian 377.362 m2 ditu, gutxi gorabehera, Donemiliagari dagokion partea 
kontatu gabe.

II. PO.01 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen industria-sarea aprobetxatzea.

— Hutsik dauden lurzatiak berriz erabiltzea, bereziki Roverrena.

— Baimendutako erabilerak dibertsifikatzea, industrialdea errazago modernizatzeko.

— Pabiloiak eta enplegu aldetik intentsiboagoak diren jarduerak erraztea eta, horretarako, 
lurzati minimoa arautzea eta eraikitako espazioa zatitzea, betiere lurzatiaren batasunari eutsita 
(1.5.2.11 artikulua).

III. PO.01 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: industria.

Kalifikazio orokorra B1 da, industrialde arrunta, eta erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta 
aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

Esparruan ez dago sistema orokorrik.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago. HAPOn arautu gabeko gaietan 1976ko Plan 
Partzialeko eta Asparrena-Donemiliaga industrialdearen Bateragarritze Planeko zehaztapenak 
aplikatuko dira, baldin eta HAPOren kontrakoak ez badira. Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzorua-
ren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak
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Planean ez dago aurreikusita hirigintzako jarduketa-programarik. Egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. artikuluaren eta HAPOko 1.4.4 kapi-
tuluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Plan Partzialean eta Asparrena-Donemiliaga industrialdearen Bateragarritze Planean zehaztu 
zituztenak dira.

IV. PO.01 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru osoa hiri-lurzoru finkatua da. Ez dago eraikigarritasuna handitzeagatik zuzkidura-jar-
duketen araubidearen mende dagoen hiri-lurzoru finkatugaberik.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu b.12 azpizona 
industriala (industria isolatua) eta komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei dagozkien azpi-
zonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko 
azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Jabeek dauden sistemak mantentzeko eta berritzeko araudia Asparrena-Donemiliaga indus-
trialdearen Bateragarritze Planean dago zehaztua.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan daude araututa. Esparruak ez du baldintza partikularrik

V. PO.01 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

Bateragarritze Plana abuztuaren 1eko 17/2011 Foru Aginduaren bitartez onartu zen behin 
betiko (ALHAO, 2011ko abuztuak 31).

2.12.2. artikulua. AXE: PO.02 INDUSTRIALDEA II. etapa 2002

I. PO.02 MUGAK ETA AZALERA

Esparruak Asparrena-Donemiliaga industrialdearen II. etapa hartzen du, 2002ko Plan 
Partzialaren bitartez egindakoa. Honako hauek barne jartzen ditu: 3, 4 eta 5 lurzatiak eta 
Ametzagaren eta ibaiaren hegoaldean dauden gaur egungo industrialdeko 1 eta 2 lurzatien 
parte bat; 24-31 lurzatiak, zeinak Araiara sartzeko A-3020 errepidearen ekialdean eta ibaiaren 
iparraldean dauden; industrialdeko bide-sistema nagusia; 32, 33 eta 34 lurzatien parte txiki bat 
eta araztegia. Azken horiek industrialdearen bide nagusiaren hegoaldean daude eta parte bat 
Donemiliagan dute. Esparrua erreka batek zeharkatzen du eta errekak Arakilera isurtzen ditu 
urak, esparruaren barruan. Asparreneko udalerrian, errepidearen mendebaldean 188.160 m2 
inguru ditu, Donemiliagari dagokion partea kontatu gabe; eta ekialdean 147.600 m2 inguru.
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II. PO.02 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Dagoen industria-sarea aprobetxatzea.

— Hutsik dauden lurzatiak erabiltzea.

— Baimendutako erabilerak dibertsifikatzea, industrialdea errazago modernizatzeko.

— Pabiloiak eta enplegu aldetik intentsiboagoak diren jarduerak erraztea eta, horretarako, 
lurzati minimoa arautzea eta eraikitako espazioa zatitzea, betiere lurzatiaren batasunari eutsita 
(1.5.2.11 artikulua).

III. PO.02 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: industria.

Kalifikazio orokorra B1 da, industrialde arrunta, eta erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta 
aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

Araztegiaren sistema orokorra barne hartzen du.

III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago. HAPOn arautu gabeko gaietan 2002ko 
Plan Partzialeko eta Asparrena-Donemiliaga industrialdearen Bateragarritze Planeko zehazta-
penak aplikatuko dira, baldin eta HAPOren kontrakoak ez badira. Ez dago hiri-bilakaerari eta 
lurzoruaren okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Planean ez dago aurreikusita hirigintzako jarduketa-programarik. Egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. artikuluaren eta HAPOko 1.4.4 kapi-
tuluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Plan Partzialean eta Asparrena-Donemiliaga industrialdearen Bateragarritze Planean zehaztu 
zituztenak dira.

Ametzagarekin lotzeko bidea oinezkoentzako da eta ibilgailu arinen zirkulazioarekin batera-
garria da (e.22 azpizona); kamioiek ezin dute igaro.

Industrialdearen zabalgunearekin lotzeko bidea eta ibai gaineko zubi berria (e.12-06 azpi-
zona) zabalkuntza horren kontura egikarituko dira, garatzen denean. Ordura bitartean espazio 
librea izango da.
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IV. PO.02 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru osoa hiri-lurzoru finkatua da. Ez dago eraikigarritasuna handitzeagatik zuzkidura-jar-
duketen araubidearen mende dagoen hiri-lurzoru finkatugaberik.

IV.2. Kalifikazio xehatua

Kalifikazio xehatuko azpizonak planoetan mugatuta daude. Barne hartzen ditu b.12 azpizona 
industriala (industria isolatua) eta komunikazio, ekipamendu eta espazio libreei dagozkien azpi-
zonak. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapituluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko 
azpizonetako baldintza partikular komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Jabeek dauden sistemak mantentzeko eta berritzeko araudia Asparrena-Donemiliaga indus-
trialdearen Bateragarritze Planean dago zehaztua.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan daude araututa. Esparruak ez du baldintza partikularrik

V. PO.02 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

Esparruaren Plan Partziala Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 16ko 588/2002 erabakiaren 
bitartez onartu zen behin betiko (ALHAO, 2002ko abuztuak 23). AXE honetan bi egikaritze-unitate 
daude: EU-A (1-5 lurzatiak) eta EU-B (24-34 lurzatiak).

Bateragarritze Plana abuztuaren 1eko 17/2011 Foru Aginduaren bitartez onartu zen behin 
betiko (ALHAO, 2011ko abuztuak 31).

2.12.3. artikulua. AXE: PO.03 INDUSTRIALDEA Zabalandi galdategia (Sidalbesa)

I. PO.03 MUGAK ETA AZALERA

Esparruan lurzati bakarra dago, industrialdearen II. etaparen aurrekoa den Zabalandi galda-
tegiari (SIDALBESA) dagokiona. II. etapa hori galdategiaren ondoan egin zuten eta lurzatirako 
beste sarbide bat sortu zen. Biek sare jarraitu bat osatzen dute. Esparruak 48.625 m2 inguru ditu.

II. PO.03 ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK

— Industrialdetik zeharreko sarbidea integratzea, Albenizetik pasa gabe.

— Dagoen jarduerari eustea eta berritzea erraztea.

— Lurzati osoa erabiltzea erraztea eta, horretarako, industrialdearen barruan beste sarbide 
bat jartzea.

III. PO.03 EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

Egiturazko antolamenduaren araubide erkidea eta interpretazio irizpideak 2.1.1.2 artikuluan 
daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

III.1. Lurzoruaren sailkapena

Hiri-lurzorua.

III.2. Kalifikazio orokorra

Berezko erabilera orokorra: industria.

Kalifikazio orokorra B1 da, industrialde arrunta, eta erabilerak, eraikuntzako baldintzak eta 
aprobetxamendua antolamendu xehatuan daude araututa.

Esparruan ez dago sistema orokorrik.
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III.3. Antolamendua garatzeko araubidea. Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren 
estrategia

Esparruaren antolamendu xehatua HAPOn dago. Ez dago hiri-bilakaerari eta lurzoruaren 
okupazioari buruzko baldintza espezifikorik.

III.4. Programatzeko eta gauzatzeko araubidea. Garapeneko plangintza prestatzeko eta 
onartzeko epeak

Planean ez dago aurreikusita hirigintzako jarduketa-programarik. Egingo dira, soilik, obra 
osagarrien proiektuak, obra publiko arrunten proiektuak eta zerbitzuak eta zuzkidurak berritzeko 
proiektuak, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 195. artikuluaren eta HAPOko 1.4.4 kapi-
tuluaren arabera.

III.5. Sistema orokorren sarea zehaztea

Ez dago eskuratzeko sistema orokorrik.

III.6. Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak ze-
haztea

Ez dago tokiko sistemarik. Esparru osoa lurzati industrial bat da.

IV. PO.03 ANTOLAMENDU XEHATUA

Araubide erkidea eta antolamendu xehatuari, azpizonei, zuzkidura-jarduketei, egikaritze-uni-
tateei eta lurzatien berregituraketari dagozkien interpretazio irizpideak 2.1.1.3 artikuluan eta 
hurrengoetan daude araututa. Orain esparru honetako baldintza partikularrak zehaztuko ditugu:

IV.1. Hiri-lurzoruaren kategorizazioa

Esparru osoa hiri-lurzoru finkatua da. Ez dago eraikigarritasuna handitzeagatik zuzkidura-jar-
duketen araubidearen mende dagoen hiri-lurzoru finkatugaberik.

IV.2. Kalifikazio xehatua

b.12 azpizona industriala (industria isolatua) bakarrik dago. Aplikatu behar dira 1.5.2 kapi-
tuluko eraikuntzako ordenantza orokorrak, 2.1.1.5 artikuluko azpizonetako baldintza partikular 
komunak eta artikulu honetako zehaztapen espezifikoak:

— Sarbideak industrialdearen barruan egon behar du, ez Albenizen; Albenizekoa aldi bate-
rako sarbidea baino ez da izango. Ustiapenean egiten diren berrikuntza eta aldaketek baldintza 
hori bete behar dute eta, helmenak ahalbidetzen duen neurrian, ustiapeneko ekoizpen-prozesua 
eta funtzionamendua industrialde barruko sarbide berriaren arabera egokituko dira.

IV.3. Egikaritzeko araubidea

Esparruak ez du aldi baterako araubiderik eta baldintza partikularrik.

IV.4. Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta plangintzarekin bat ez datozenak

1.4.6.1 artikuluan eta hurrengoetan daude araututa. Esparruak ez du baldintza partikularrik

V. PO.03 INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOTIK ERATORRITAKO BALDINTZAK ETA 
OHARRAK

— Lurzatia zatituz gero, industrialdearen amaierako biribilgunean beste sarbide bat egin 
daiteke, araztegiaren aurrean, e.12-05 gisa kalifikatuta dagoen bide-zati txikian zehar, f.14-08 
azpizonaren ondoan. Lotura hori lurzatiko jabeen kontura egingo da eta ez da nahitaezkoa.

Historia, arkitektura eta arkeologia ondarea eta naturguneak babesteko arauak esteka ho-
netan daude:

http://www.araba.eus/web/HAPOAsparrena
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