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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

KANPEZUKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea ordenantzen aldaketari

Udalbatzak, 2017ko irailaren 12ko ohiko osoko bilkuran, behin-behinean erabaki zuen 
“Kanpezu enpleguaren alde” programaren baitan langileak kontratatzeagatiko pizgarriak 
jasotzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzea eta Kanpezuko udal mugarteko 
eraikinen irisgarritasun baldintzak hobetzeko udal ordenantza sortzea. Gauzak horrela, jen-
daurrean egon den artean behin-behineko erabakiaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu ez 
denez gero, erabakia behin betiko bihurtu da, bat etorriz uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, 
toki ogasunak arautzen dituenak, 16.3 artikuluan xedatzen duenarekin eta apirilaren 2ko 7/1985 
Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 49.c) artikuluan xedatzen duenarekin.

Aipatutako foru arauak 16.4 artikuluan eta Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen Le-
geak 70.2 artikuluan aurreikusitakoa betez, oso-osorik ematen da argitara aldaketaren testua:

“Kanpezu enpleguaren alde” programaren baitan langileak kontratatzeagatiko 
pizgarriak jasotzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza

1. artikulua. Xedea

Ordenantza honen xedea da Kanpezuko udal mugartean erroldatutako langabetuen edo 
ekintzaile autonomoen gizarteratze, laneratzea eta enplegua sustatzea; horretarako, bada, 
haiek kontratatzen edo haien kontura jarduten laguntzeko bideratutako dirulaguntzen ezar-
pena arautzen da.

2. artikulua. Hartzaileak

Kontratazioagatiko pizgarriak jaso ahalko dituzte Kanpezuko udal mugartearen barruan 
kokatutako pertsonek, enpresek edo haien sukurtsalek, bai eta, sozietatearen egoitza udal mu-
gartetik kanpo izan arren, noizean behin edo tarteka mugarte barruan eginkizun edo lanen bat 
aurrera eramaten dutenek.

3. artikulua. Salbuespenak

1. Ezingo dira laguntza honen onuradunak izan:

a) Urriaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 13. artikuluak ezarritako 
debekuren bat duten pertsonak edo erakundeak, betiere artikulu horrek ezarritakoari jarraikiz.

b) Administrazio publikoak, sozietate publikoak edo haiei loturik edo haien menpe dauden 
erakundeak.

2. Laguntza hauetatik kanpo geratzen dira honako kasu hauek:

a) Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Langileen 
Estatutuaren Legearen testu bateratuak bere 2.1 artikuluaren a), c), d), e), f), g), h) eta i) letretan 
aipatzen dituen izaera bereziko lan harremanak.

b) Enpresaburuen ezkontideari, aurrekoei, ondorengoei eta gainerako senideei, bigarren 
ahaidetasun mailakoak barne, eragiten dieten kontratazioak eta izatezko bikoteen kasuan balio-
kideei eragiten dietenak edo, hala badagokio, zuzendaritza karguak dituztenei edo enpresetako 
administrazio organoetako kideei eragiten dietenak.

c) Laguntza eskatzen duten sozietateetan kontratazioaren aurreko urtean partaidetzak izan 
dituzten pertsonei eragiten dieten kontratazioak.
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d) Mugaegunik gabeko kontratuarekin enpresa berean kontratazioaren aurreko 24 hilen 
barruan zerbitzuak eman dituzten pertsonekin egindako kontratazioak.

d) Edozein kontratu motarekin enpresa berean kontratazioaren aurreko 3 hilen barruan 
zerbitzuak eman dituzten pertsonekin egindako kontratazioak.

f) Alta hartu aurretiko azken 3 hilabeteetan edozein lan erlazio mota izan duten autonomoak.

g) Kontratua egin aurretiko sei hilabeteko epean elkarren adostasunez mugaegunik gabeko 
lan erlazioa amaitu duten pertsonak.

h) Aldi baterako lan enpresek egindako kontratazioak, betiere kontratatutako pertsona 
enpresa erabiltzaileetan zerbitzuak ematen jartzeko.

i) Oso urratze larriak egiteagatik enplegu programen aplikazioen ondoriozko etekinak 
eskuratzetik baztertuak izan diren enpresak, bat etorriz abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzazko 
Errege Dekretuak onartutako gizarte arloko urratze eta zigorrei buruzko testu bateratuak bere 
46. artikuluan ezarritakoarekin.

j) Lan arriskuen prebentzioaren arloan urratze larriak edo oso larriak egiteagatiko eskaera 
aurkeztu aurretiko bi urteetan zigortuak izan diren enpresak, bat etorriz abuztuaren 4ko 5/2000 
Legegintzazko Errege Dekretuak onartutako gizarte arloko urratze eta zigorrei buruzko testu 
bateratuak bere 46. artikuluan ezarritakoarekin.

k) Diziplina arrazoiengatik edo objektiboengatik lan kontratuen iraungipenak egin dituzten 
enpresak, baldin eta ebazpen judizial irmo bidez bidegabetzat hartu badira, edo iraungipenak 
kaleratze kolektiboaren bidez egin dutenak, laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan.

3. Minimi-en laguntzen araubideari lotutako dirulaguntzak dira; erregimen hori abenduaren 
18ko 1407/2013 Arautegiak ezartzen du, betiere Europar Batasunaren Jardunbide Tratatuaren 
107 eta 108. artikuluei dagokienez, bertan zehaztutako sektoreen araberako bazterketekin. Era 
berean, krisian dauden enpresak ere baztertzen dira.

4. artikulua. Kontratutako pertsonalaren betekizunak

Mugaegunik gabe kontratatzen diren pertsonek, indarreko legedian eskatutako baldintzak 
ez ezik, baldintza hauek ere bete beharko dituzte:

a) Lanik gabe egon behar dute, hau da, ez dira egongo Gizarte Segurantzaren erregimen 
bakar batean inskribaturik kontratatuak izan aurretik. Era berean, langabe gisa inskribaturik 
egon beharko dute Enpleguaren Euskal Zerbitzuan (Lanbide) dirulaguntzaren xedea den kon-
tratazioaren aurretik.

b) Haien bizilekuari dagokionez, Kanpezun erroldaturik egon beharko dute laguntzaren es-
kaera arrazoitzen duen kontratazioaren aurreko 6 hilabeteetan; errolda horri gutxienez urtebete 
eutsi beharko zaio kontratazio horren ondoren.

Hala ere, aipatutako aurrerapenarekin erroldaturik egon ez diren pertsonak kontratatu ahalko 
dira, baldin eta azken 10 urteetan erroldatuta egon badira bi urteko epe etengabean; halaber, 
erroldatu beharko dute lan kontratua izenpetu ondoren eta gorago aipatutako epean eutsi 
beharko zaio.

5. artikulua. Pertsona edo enpresa onuradunen betebeharrak

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 14. artikuluan ezarritakoari 
kalterik egin gabe, honakoak onuradunen betebeharrak dira:

a) Lan kontratua idatziz egitea.

b) Dirulaguntza eman duen organoan egiaztatzea laguntzaren emakida oinarritzen duen jar-
duera aurrera eramaten dela eta emakida horrek dakartzan betekizunak eta baldintzak betetzen 
direla.
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Epe horretan zehar, kontratatutako pertsonak baja hartu behar badu enpresan, beste 
pertsona batek ordeztu beharko du betekizun eta baldintza berberak betez; hori egiteko epea 
hilabetekoa izango da bajaren datatik zenbatzen hasita. Hori guztia kudeaketa zerbitzuari ja-
kinarazi beharko zaio gehienez ere 15 eguneko epean, kontratu berriaren datatik zenbatuta.

Baja emakidari buruzko erabakia jakinarazi aurretik gertatuz gero, aurkeztutako eskaerarako 
eskubidea galduko da.

c) Emandako dirulaguntzarekin zerikusia duten gaietan egiaztapen eta kontrol jarduketen 
pean jartzea, eskatutako informazio guztia aurkeztuz.

d) Egiaztatzea zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete dituela.

e) Kanpezuko Udalean zorrik ez izatea.

f) Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 37. artikuluan ezarritako 
kasuetan jasotako funtsak itzultzea.

g) Autonomoei dagokienez, gainera, dirulaguntza emango da IFK eskatzailearen arabera 
eta JEZren beharrezko epigrafean alta hartu beharko dute eta jarraitutasun erlazio bati eutsi 
beharko diote, epigrafeak gorabehera, gutxienez 12 hilabeteko epean.

6. artikulua. Dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuak eta laguntzaren zenbatekoa

1. Honakoak dirulaguntzaren xedea izango dira, baldin eta enpresaren langile zerrenda 
handitzen bada kontratazio berriaren dataren aurretiko 6 hilabeteetan izandako zerrendaren 
aldean:

a) Iraupen mugagabeko kontratuak. Ez dira finko ez-jarraituak sartzen: 1.500 euro.

b) Langileen Estatutuaren Legearen testu bateratua onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 
Legegintzazko Errege Dekretuak bere 15.1. artikuluaren a) eta b) idatz zatietan ezarritako kontra-
tuak, gutxienez 12 hilabeteko iraupena dutenak, b) idatz zatiko kontratuak izan ezik; sektoreko 
hitzarmen kolektiboak ahalbidetzen ez duenean, gutxieneko iraupena hitzarmen horretan eza-
rritakoa izango da eta, edozein kasutan ere, gutxienekoa 6 hilabetekoa izango da.

Langile zerrenda osoaren ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko behin-behineko kontra-
tuarekin lan egiten duten langileak.

Kontratu horiek gutxienez urtebete iraunez gero, dirulaguntza 750 eurokoa izango da.

Kontratuak gutxienez sei hilabete iraunez gero, dirulaguntza 350 eurokoa izango da.

Zenbateko horiek ehuneko 20 gehituko dira, baldin eta inoiz lanik izan ez duten 30 urtetik 
beherakoak, iraupen luzeko langabeak (12 hilabete inskribatutakoak enplegu eskatzaile gisa) 
edo langabeziatik datozen 55 urtetik gorakoak kontratatzen badira.

Kopuru horiek ez dira metagarriak elkarren artean.

Aurreko kopuruei ehuneko 20ko kopurua gehitu eta metatuko zaie, baldin eta kontratatutako 
pertsona emakumezkoa bada.

2. Autonomoei dagokienez, dirulaguntza 1.500 eurokoa izango da eta aurreko paragrafoan 
jasotako kopuruekin gehituko da, baldin eta kolektibo horietariko batean sarturik badaude.

3. Lanaldi partzialeko kontratuez denaz bezainbatean, aurreko pizgarriak benetako lanaren 
denbora tartearen arabera hainbanatuko dira, baldin eta gutxienez lanaldi osoko langile baten 
lanaldiaren ehuneko 50eko iraupena badute.

4. Laguntza hauek gehienez 3 kontrataziora mugatuko dira enpresa eta urte bakoitzeko, 
dedikazioa edozein izanagatik ere.
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Ez da emango dirulaguntza bat baino gehiago pertsona beraren kontratazioagatik, nahiz eta 
eskaera enpresa desberdinek egin.

Autonomoei dagokienez, gehienez IFZ bat lagunduko da diruz eskaera bakoitzeko.

5. Arestian aipatutako kontratu moten gaineko izendapenak indarreko lan arautegiaren pean 
geratzen dira, betiere urteko deialdia onartzen den momentuan.

7. artikulua. Eskaeren aurkezpena eta espedientea ebaztea

a) Aurkezpena:

Eskaerak udal honen sarrera erregistroan aurkeztu beharko dira, beharrezko dokumentazioa 
erantsiz, jatorrizko agiria emanez edo behar bezala erkatutako kopia. Horrela, ordenantza hone-
tan zehaztutako dokumentazioa aurkeztuko da, baina hori ez da oztopo izango dokumentazio 
osagarria eskatzeko, ez eskaera egiten denean, ez eskaera edo emandako laguntza ebazten 
edo justifikatzen denean.

Eskaerak hiru hilabeteko epean ebatziko dira, aurkezten direnetik zenbatzen hasita.

Epe hori igarotzen bada eta ebazpenik beren-beregi eman ez bada, eskaera ezetsitzat joko 
da.

b) Epea:

Eskaerak eta erantsi beharreko agiriak aurkeztuko dira 3 hilabete igarotzen direnean kontra-
taziotik edo JEZko altatik, 6 hilabeteko epearen barruan.

c) Zuzenketa: aurkeztu beharreko dokumentazioari dagokionez, akatsak edo hutsuneak di-
tuzten eskaerei hamar egun balioduneko epea emango zaie jakinarazpenaren biharamunetik 
zenbatzen hasita, akatsa zuzentzeko edo manuzko agiriak eransteko.

Horrela egin ezean, eskaera ezetsiko da eta izapide gehiagorik gabe artxibatuko da.

Eskaerak kontuan hartuko dira urteko aurrekontu eskuragarria agortu arte; une horretan 
jendaurrean azalduko da zirkunstantzia hori, gainerako eskaerak ezetsiz, aurrekontu kreditu 
faltagatik.

Ekitaldi zehatz batean kreditu faltagatik ezetsiak izandako eskaerek ez dute eskubiderik sor-
tuko hurrengoetan.

d) Tramitazioa: Espedienteak izapidetu eta ebatziko dira eskaeren aurkezpen hurrenkerari 
jarraituz, urte bakoitzeko aurrekontu eskuragarritasunaren mugaraino iritsi arte.

e) Ebaluazioa: udal idazkaritzak eskaerak eta erantsitako dokumentazioa aztertuko ditu, 
ordenantza honetan ezarritako irizpideen arabera; horretarako, beharrezkotzat jotzen den in-
formazio osagarri edo argigarria eskatu ahalko da.

f) Ebazpena: ebaluazioa amaituta, organo eskudunari ebazpen proposamena helaraziko zaio; 
proposamen horretan azalduko da zein onuradunek betetzen dituzten dirulaguntza jasotzeko 
eskatutako baldintza eta betekizun guztiak.

Ebazpena gehienez ere hiru hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da, eskaeraren aurke-
zpen datatik zenbatzen hasita.

Dirulaguntza emateko erabakiak, administrazio bidea amaitzen duenak, zehaztuko ditu zen-
batekoa, ordaintzeko modua eta jasotzeko, jarraitzeko eta justifikatzeko eska daitezkeen gaine-
rako zirkunstantziak.

8. artikulua. Aurkeztu behar den dokumentazioa

— Pertsona edo enpresa eskatzailearen identifikazio datuak: izena, NAN edo AIZen zenbakia, 
jaiotze data, kontratatzio data, lanpostua eta kontratutakoaren dedikazio denbora.
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— Kontratatutako pertsonaren lan bizitza edo JEZko alta.

— Egindako kontratuaren kopia edo JEZko epigrafearen alta.

— Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzei buruzkoak, bere 13. artikuluan onu-
raduna izateko ezarritako debekurik ez dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

— Xede berari begira beste erakunde publikoei edo pribatuei egindako laguntza eskaeren ze-
rrenda, betiere eskatutako kopurua, erakundeen izena eta emandako zenbatekoa zehaztuz. Gai-
nera, beste erakundeei aurkeztutako laguntza eskaerak zehaztuko dira, laguntza hau eskatzeko 
momentuan ebazteko egon arren.

— Azken hiru ekitaldi fiskaletan edozein proiekturengatik emandako minimi laguntzen gai-
neko erantzukizunpeko adierazpena, betiere kopurua, erakundea, emakida data eta babes-
ten den laguntza araubidez zehaztuz, edo, hala badagokio, ezer ez dela jaso aitortzen duen 
erantzukizunpeko adierazpena.

— Banku helbideratzearen datuen jatorrizko alea, eredu normalizatuari jarraikiz.

— Enpresaren nortasun juridikoa egiaztatzea.

— Onuraduna pertsona juridikoa izanez gero, merkataritza erregistroan behar bezala ins-
kribatutako eraketaren eskritura aurkeztu beharko da, baldin eta betekizun hori eskatzeko mo-
dukoa bada aplikagarria den merkataritza arloko legeriaren arabera. Ez bada halakorik behar, 
eraketa edo aldaketa eskritura edo dokumentazioa, estatutuak edo eraketa ekintza, jarduera 
arautzen duten arau guztiekin, dagokion Erregistro ofizialean izena emanda.

— Onuraduna pertsona fisikoa izanez gero, nortasun agiri nazionala aurkeztu beharko du.

— Enpresaren lan bizitzaren txostena lantoki bakoitzari dagokionez eta kotizazio kontuaren 
zenbakia.

— Jarduera ekonomikoen zergaren alta Kanpezu udalerrian.

— Gizarte Segurantzaren Diruzaintzarekin, Arabako Foru Ogasunarekin, Kanpezuko Uda-
larekin eta kasu bakoitzean eskudunak diren gainerako zerga administrazioekin dauden zerga 
betebeharrak egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ziurtagiri horiek laguntza hau 
eskatzen den datatik hilabeteko aurrerapenarekin dataturik egongo dira gutxienez.

Eskaerak eskatutako beharkizunak betetzen ez baditu edo oinarri hauen arabera eskatzeko 
modukoa den agiriren bat falta bada, agin deia egingo da 10 eguneko epean hutsune hori 
betetzeko edo manuzko agiriak aurkeztuko; halaber, ohartaraziko da epe hori igaro eta hori egin 
ez bada eskaera ezetsia izan dela ulertuko dela beharrezko ebazpen administratiboaren bidez, 
betiere urriaren 2ko 39/2015 Legeak, Administrazio Prozedura Erkidearenak, bere 21. artikuluan 
ezarritakoaren arabera.

9. artikulua. Onuradunaren betebeharrak

1. Dirulaguntzaren enpresa onuraduna behaturik egongo da diruz lagundutako lan kontra-
tuen gutxieneko iraupen epea betetzera; kontratazio mugagabearen kasuetan bi urtekoa izango 
da, kontratazio mugagabearen egunetik zenbatzen hasita.

2. Epe horretan zehar, kontratatutako pertsonak baja hartu behar badu enpresan, beste 
pertsona batek ordeztu beharko du betekizun eta baldintza berberak betez; hori egiteko epea 
hilabetekoa izango da bajaren datatik zenbatzen hasita. Hori guztia kudeaketa zerbitzuari ja-
kinarazi beharko zaio gehienez ere 15 eguneko epean, kontratu berriaren datatik zenbatuta.

Baja emakidari buruzko erabakia jakinarazi aurretik gertatuz gero, aurkeztutako eskaerarako 
eskubidea galduko da.
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10. artikulua. Ordainketa eta justifikazioa

Laguntzak ordainduko dira kontratazioa egin dela eta emateko eskatutako betekizunak bete 
direla justifikatu ondoren, betiere baldintzak egiaztatzeko ezar daitezkeen kontrolei kalterik egin 
gabe.

11. artikulua. Dirulaguntzen kontrola

1. Udalak kontrolatuko du dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburua bete direla.

2. Udalak egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egin ahalko ditu, dirulaguntzaren erakunde 
onuradunak hartutako konpromisoen egiazkotasuna ziurtatu ahal izateko.

3. Enplegua mantentzeko betekizunak bete ezean, dirulaguntzaren zenbatekoa itzuli beharko 
da gehi sortutako legezko interesak.

4. Kanpezuko Udalak proiektua justifikatzen duen dokumentazioa eskuratu ahalko du horre-
tarako ahaldundutako pertsonal teknikoaren bidez.

Eskatzailea beharturik egongo da artikulu honetan ezarritakoa betetzen laguntzera eta 
bideratzera.

12. artikulua. Dirulaguntza itzultzea

Honako kasu hauetan itzuli beharko da jasotako dirulaguntza eta gainera berandutze inte-
resak ordaindu beharko dira, hain zuzen ere dirulaguntza ordaindu denetik dirua itzuli beharra 
ezarri arte sortutakoak, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak bere 36. artikuluan eta hurren-
goetan xedatutako kasuak azaltzen direnean.

13. artikulua. Jarduera finantzatzeko publizitate publikoa

Dirulaguntzaren onuraduna beharturik egongo da Kanpezuko Udalak finantzatutako diru-
laguntzaren programen, jardueren, inbertsioen edo jarduketen publizitate egokia ematera.

Dirulaguntzaren onuradunak jarri beharreko zabalkunde neurriak diruz lagundutako xedeari 
egokituko zaizkio bai forman bai iraupenean; neurriok honakoak izan daitezke: Kanpezuko Uda-
laren irudi instituzionala txertatzea, karteletan finantzazio publikoa izan dela azaltzea, material 
inprimatuak, baliabide elektronikoak edo ikus-entzunezkoak, edo komunikabideetan egindako 
aipamenak.

14. artikulua. Datu pertsonalen babesa

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, datu pertsonalak babestekoak, ezarritakoaren 
arabera, eskatzaileen datuak jaso ahalko dira Kanpezuko Udalaren titulartasuneko fitxategi 
automatizatu batean.

Halaber, eskatzaileek eskuragarritasun, zuzenketa, ezeztapen eta aurkarapen eskubidea 
gauzatu ahalko dute udalaren erregistro orokorrera joz.

15. artikulua. Indarrean sartzea

Ordenantza hau indarrean sartuko da testua ALHAOn oso-osorik argitaratzen denean eta 
indarrean jarraituko du, harik eta indargabetu edo aldarazi arte.
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Kanpezuko udal mugarteko eraikinen irisgarritasun baldintzak hobetzeko udal ordenantza

I. titulua. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea

Ordenantza honek zaharberritze lanen hirigintzako eta eraikuntzako inguruabarrak arau-
petzen ditu, baldin eta lan horien bidez bizitegi kolektiboko erabilera nagusi duten eraikinen 
irisgarritasuna hobetu badaiteke.

Era berean, jabetza nahitaez kentzeko irizpideak eta metodologia ezarri dira indarrean da-
goen irisgarritasunari buruzko legerian ezarritakoa betetzen duten hirigintzako legeria korre-
latiboaren ondoriozko kasuetan. Jabari publikoa okupatzeko aukera ere badago, horrela egin 
behar dela frogatzen den salbuespenezko kasuetan.

2. artikulua. Aplikazio eremua

Ordenantza hau aplikatuko zaie bizitegi kolektiboko erabilera nagusi duten eraikinei, baldin 
eta hauek eraikitzeko hirigintza baimena apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua (hiri guneen, espa-
zio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun baldintzei 
buruzko arau teknikoak onartu dituena) indarrean jarri aurrekoa bada.

3. artikulua. Hobekuntza lanetarako baldintza bereziak

Hirigintza planeamenduaren ondorioz antolamenduz kanpo geratzen diren, planeamendua-
rekin bat ez datozen edo antolaketa xehatua egin behar zaien eremu edo sektoreetan lehendik 
eraikita dauden eraikinei ordenantza honetan ezarritakoa aplikatu ahal izango zaie; baina lan 
horiek burutzean higiezinari edo haren elementu pribatiboei balioa handitzen bazaie balio berri 
hau ez da kontuan izango jabetza kendu behar denerako.

4. artikulua. Hirigintzako parametroak betetzea

Ordenantza honen ondorioetarako, irisgarritasuna hobetzeko elementuak (arrapalak, pla-
taformak edo igogailuak) ez dira eraikinak. Beraz, ez dute aprobetxamendurik, eta dagoeneko 
aprobetxamendua agortuta duten eraikinetan jar daitezke.

Era berean, onartu egiten da (beherago ezartzen den zuhurtziarekin betiere) instalazio hauek 
eremu bakoitzean orokorrean ezarri diren mugakide edo bideetarako tartea uzteko parametroak 
ez betetzea.

5. artikulua. Jabari publikoa okupatzea

1. Irisgarritasuna hobetzeko jabari publikoko lurrak okupatu behar badira, hirigintza baime-
naz gainera lurren okupazio pribatiboa egiteko baimen egokia behar izango da.

Jabari publikoaren okupazio pribatiboa egiteko baimena berezia izango da, hau da, soilik 
emango da behar bezala bermatzen denean eremu publikoaren funtzionalitatea ez dela galduko. 
Toki araubideko legerian ezartzen diren sistemen arabera emango da baimen berezi hori, eta 
baimena iraungi egingo da eraikina ordezkatzen denean edota espediente baten bidez froga-
tutako interes publikoak iraungi behar dela uste duenean. Edozelan ere, bi kasuotan, baimena 
iraungi denean horren titularrak jabari publikoa utziko du eta lehen zegoen bezala utziko du. 
Baimena iraungitzean ez da kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango.

2. Jabari publikoa okupatzeko bertan dauden azpiegiturak aldatu behar badira, azpiegitura 
hauen trazatua aldatzeko kostua espedientearen aitzindariak izan diren interesdunek ordain-
duko dute.

3. Jabari publikoa okupatzeko baimenaren titularrek nahitaez mantendu, garbitu eta artatu 
beharko dute, segurtasun neurri egokiak hartuta betiere, baimenaren xede den elementua.

4. Irisgarritasuna hobetzeko obren ondorioz jabari publikoaren okupazio pribatiboa egin 
behar bada, horren izaera gorabehera, kanpoko eremu publikoko edo erabilera publikoko espa-
zioko oinezkoentzako ibilbideak ez dira inola ere murriztuko irisgarritasunari buruzko indarreko 
araudian zehazten direnak baino neurri txikiagoetara.
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5. Udalak jabari publikoaren okupazio pribatiboa egiteko baimenari lotutako espedientea 
bideratuko du, obra lizentziaren espediente korrelatiboa onartu ostean; izan ere, ez da lizentzia 
hau emango harik eta aipatu baimena eduki arte. Horrenbestez, obra lizentzia emateko ebazpen 
administratiboan jasoko dira baldintza bereziak eta jabari publikoaren okupazio pribatiboa 
egiteko baimenaren ondorioz ezarri beharreko baldintzak.

II. titulua. Irisgarritasuna erraztera zuzendutako obrak eta instalazioak

6. artikulua. Irisgarritasuna hobetzeko asmoz eraikinean sartzen diren elementuen sai-
lkapena

Eraikinak arkitekturako oztopoak dituzte, normalean maila itxurarekin kanpotik etxebizitzen 
atariraino doazenak. Bada, jarraian, arkitekturako oztopo horiek kentzeko jardun ohikoenak 
sailkatu ditugu haien berezitasun teknikoa eta konstruktiboa aintzat hartuta:

1. Irisgarritasun arrapalak. Hauen diseinuak ezinbestean bete behar ditu apirilaren 11ko 
68/2000 Dekretuan (hiri guneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko 
sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartu dituena) edo dekretu hori 
ordezkatzen duen araudian ezarritako irizpide teknikoak.

2. Modu bertikalean edo zeiharrean lekualdatzeko elementu mekanikoak. Hauen ezaugarri 
teknikoak kontuan hartuta bi mota daude:

– Modu bertikalean eta zeiharrean lekualdatzeko plataforma jasotzaileak

– Igogailuak

3. Irisgarritasuna hobetzeko asmoz eraikinean edo urbanizazioan sartuko diren elementuak 
aukeratu behar direnean, Jabeen Erkidegoa irisgarritasun edo erabilgarritasun irizpideak hobeto 
betetzen dituen elementua aukeratzen ahaleginduko da.

1. idatz zatia. Arrapalak

1.1 Definizioa

Arrapalak bezalako eraikuntza elementuen bidez kotak berdindu daitezke mailarik jarri gabe. 
Eraikinaren lerrokaduran eta/edo etxebizitzen atari barruan jar daitezke, igogailuaren platafor-
maraino edo beheko solairuko tarteko eskailera bururaino. Arrapala mota ezberdinak daude, 
jarriko diren tokiaren araberakoak:

Eraikin barruko arrapalak.

Eraikin barruan, guztientzako guneetan, arrapalak egin behar badira eta, horretarako, norba-
nakoen lurretan eraginik izango bada ordenantza honetan ezarri den jabetza kentzeko araubi-
deari heldu ahal izango zaio baldin eta etxebizitza horietan bizi direnak sartzeko arrapala horiek 
egitea nahitaezkoa eta beharrezkoa bada eta ordenantza honetako V. tituluan zehazten diren 
inguruabarrak betetzen badira.

— Arrapalen diseinua eta ezaugarri teknikoak arestian aipatu 68/2000 Dekretuan, Zaharbe-
rritzeak izeneko V. eranskinean, ezarritako parametroen araberakoak izango dira.

— Arrapalak jarri arren ezin da eskaileren eta korridoreen zabalera txikitu; azken hauen za-
balerak ezinbestean izan behar ditu indarrean dagoen suteen aurkako araudiko irizpideak eta 
irisgarritasun eta erabilgarritasun parametroei lotutako irizpideak.

Eraikinaren kanpoko arrapalak.

Arrapala ezin bada eraikinaren barruan egin, eta hori behar bezala justifikatu bada, eraiki-
naren mugakide den kanpoko eremuan egitea baimendu ahal izango da.
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Azkenean hartzen den konponbidea behar bezala integratuta egon behar da eraikinaren 
fatxadan, batez ere horren itxura, dimentsioak, erabilitako materialak eta eraikinera sartzeko 
arazoei emandako konponbidea.

Aurreko konponbide hori, hau da, irisgarritasun arrapalak alderdi teknikotik eraikinaren ba-
rruan ezin badira egin, interesdunek irisgarritasun arrapalak egiteko eskatu ahal izango dute; 
baina erabilera publikoko eremu pribatuak edo bide publikoa okupatzen badituzte, okupatu 
baino lehen udalaren baimena behar izango dute.

1.2 Hartutako konponbidearen justifikazioa

Proiektu teknikoek edo, hala badagokio, aldez aurreko azterlanek modu arrazoituan justifi-
katu beharko dute arrapalaren kokalekuaren gainean hartu den erabakia.

Aurkeztutako argudioak aztertu ostean, udaleko zerbitzu teknikoek kokaleku posibleei buruz 
beharrezkotzat jotzen duten informazioa edo dokumentazioa eskatu ahal izango dute, haien 
helburua baita behin betiko kokalekuaren proposamena hobetzea. Proposamena baloratzean 
irizpide funtzionalen eta konposizioari lotutako irizpideen konbinazioa behin betikoa izango da.

2. idatz zatia. Plataforma jasotzaileak

1. Definizioa eta sailkapena

Gailu jasotzaile hauek laguntza teknikoak dira. Instalazio tekniko erraza dute eta egituraren 
elementuetan eragin txikia edo batere eraginik ez dute. Dena den, soilik jarriko dira plataforma 
hauek beste konponbide teknikorik edo ekonomikoki bideragarria den beste konponbiderik ez 
dagoenean.

Lekualdatzeko modua aintzat hartuta mota bikoak izan daitezke: bertikalak eta zeiharrak.

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonen autonomia pertsonala sustatze aldera, bien artean 
lehenengo motakoak jartzeari emango zaio lehentasuna, baldin eta horrela bermatuko bada 
indarrean dagoen suteen aurkako araudiko irizpideak eta irisgarritasun eta erabilgarritasun 
parametroei lotutako irizpideak betetzen dituzten dimentsioak izango dituela.

2. Ezaugarri teknikoak eta kokalekua

Ezaugarri teknikoei eta diseinuari dagokienez, plataformek 68/2000 Dekretuan (III. eranskina. 
Eraikinen irisgarritasunari lotutako ezaugarri teknikoak) ezarri diren parametroak beteko dituzte.

Kokalekuari (eraikinaren kanpoan edo barruan), beste lur batzuekiko eraginari edo hirugarre-
nen eskubideei (partikularrak edo publikoak) dagokienez, ordenantza honetan obrako aldapen 
gainean ezarri diren artikuluak bete beharko dira, arestian deskribatutakoak.

Lekualdatzeko plataformek ahalik eta autonomia pertsonal handiena bermatu behar dute, 
hirugarren batzuek esku hartu beharra izan ez dezaten. Halaber, arlo honetako araudi teknikoak 
ezartzen diren baldintzak ere bete beharko dira.

3. idatz zatia. Igogailuak

1. Mota

Gailu jasotzaileen esparruan eta ordenantza honen bidez hobetu beharreko inguruabarretan, 
hurrengo tipologiak aplikatuko dira:

1. Ordenantza hau aplikatuko den eremuan sartzen diren eraikinak, baldin eta martxan egon 
arren sarbidea beheko solairutik dutelako eta, beraz, atariko sarreraren kota ezberdina dutelako 
irisgarritasun arazoak dituzten igogailuak badituzte.

2. Prestazio hori izan ez arren igogailu bat “ez novo” jartzeko ezaugarriak dituzten eraikinak.

Bi inguruabar horiek dira, beste batzuen artean, araudi honen helburu. Horregatik, 
ordenantza honetan jaso diren irisgarritasuna hobetzeko ekintza guztiak osorik aplika daitezke.
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2. Igogailu berrien kokalekua

Irisgarritasuna hobetzeko igogailu bat jartzea oinarritzat duten proposamen funtzionalek 
honako inguruabarretako bat izan dezakete:

1. Igogailua jarri eraikinaren barrualdean.

Ez da eraikinaren jatorrizko bolumen eraikigarria aldatu behar, nahiz eta batzuetan makinen 
kasetoia jarri behar den estalkiaren planoetan. Besteak beste:

1.1. Eskailera kaxan.

Elementu komunak uki daitezke eta, noizbehinka beste elementu pribatibo batzuk ere bai.

1.2. Barruko patioan.

Argi patioetan edo fatxadetara irekitako patioetan, baina betiere eraikinaren jatorrizko 
fatxadak osatzen dituzten planoen barrualdeetan.

1.3. Kokaleku berezietan.

Proiektu baten bidez azaldu beharko da behar bezala kokaleku zehatz eta berezi hau.

2. Igogailua jarri eraikinaren kanpoaldean.

Nolabait eraikinaren jatorrizko bolumen eraikigarria aldatu behar da, eta gehienetan gorputz 
bertikal bat gehitu edo atxiki behar zaio kanpoko fatxadetako bati; horrela, jatorrizko bolumetria 
aldatzen da. Besteak beste:

2.1. Eremu pribatuan

Esku hartuko den eraikinaren eraikuntza tipologia kontuan hartuta afektazioa oso ezberdina 
izan daiteke. Hori dela eta, aplikatu beharreko hirigintzako parametroak eta behin-behineko 
egokitzea soilik azter daitezke benetan parametro horiek eta ordenantza honetako manuak zein 
diren jakin ostean.

2.2. Jabari publikoan

Igogailua jabari publikoko lurrean jarri behar denean, lur horren okupazio pribatiboa egiteko 
baimena behar izango da.

3. Hartutako konponbidearen justifikazioa

Proiektu teknikoek edo, hala badagokio, 16. artikuluan ezarri diren aldez aurreko azterlanek 
modu arrazoituan justifikatu beharko dute igogailuaren kokalekuaren gainean hartu den era-
bakia. Horretarako, aurreko artikuluan azaldu diren kokaleku posibleak azaldutako hurrenkeran 
eta segidan justifikatuko dira; horietako bakoitza ez aukeratzeko arrazoiak eman eta zehaztuko 
dira lehenbizi, eta azkenean egokientzat jotzen den hori justifikatu.

Aurkeztutako argudioak aztertu ostean, udaleko zerbitzu teknikoek kokaleku posibleei buruz 
beharrezkotzat jotzen duten informazioa edo dokumentazioa eskatu ahal izango dute, haien 
helburua baita behin betiko kokalekuaren proposamena hobetzea.

4. Igogailuen dimentsioak

Igogailu kabinen dimentsioek indarreko legerian jasotako irisgarritasun edo erabilgarritasun 
irizpideak bete beharko dituzte. Alabaina, egiturari, motari edo alderdi ekonomiari lotutako 
arrazoiren bat dela medio dimentsio horiek zorrotz bete ezin badira, interesdunen beharrizan 
zehatzak beteko dituzten beste batzuk ezarri ahal izango dira.

Irisgarritasuna edo erabilgarritasuna hobetzeko ondasun pribatiboen jabetza kendu behar 
bada, aurreko paragrafoan azaldutakoaz gainera V. tituluan, desjabetzeko jarduketa izenekoan, 
ezarritakoa ere beteko da.
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III. titulua. Eraikitzeko baldintzak

7. artikulua. Eraikineko irisgarritasuna

Irisgarritasuna hobetzeko proiektuetan instalazio berriak egingo badira edo daudenak be-
rrituko badira, alderdi teknikotik egin daitezkeen ekintza eta esku hartze guztiak ere egingo 
dira; horrela, eraikinean dauden arkitekturako oztopoak gutxitu edo ezabatu egingo dira, baita 
higiezinean sartzeko espazio libre pribatuetan zehar egin behar diren ibilbideetan daudenak ere.

Eraikinaren barrualdeko bideek irisgarritasun edo erabilgarritasun irizpideak bete behar 
dituzte, sarreratik etxebizitza bakoitzeraino; baina salbuespen modura hartuko da egiturari, 
motari edo alderdi ekonomikoari lotutako arrazoiren bat dela medio dimentsio horiek zorrotz 
bete ezin izatea, eta hori alderdi teknikotik justifikatu beharko da.

Halaber, trasteleku, aparkaleku edo bestelako elementu komunak izateko solairuetan ere 
ahaleginduko da irisgarritasuna edo erabilgarritasuna betetzen. Dena den, atal honen irizpide 
interpretatiboak ez du inola ere ekarriko ordenantza honen eraginez irisgarritasun obrak so-
lairu edo elementu komun horietara zabaldu behar izatea eta, ondorioz, jabeen erkidegoaren 
irizpidearen aurka egitea.

Salbuespen moduan, eta udaleko zerbitzu teknikoek hala erabakitzen badute, eskaileren 
trazatuan irisgarritasunerako xedapen bereziak zorrotz betetzen ez dituzten aldaketak egitea 
baimendu ahal izango da (maila konpentsatuetarako, adibidez), baina beti zaindu beharko da 
hobetzeko obrak edo instalazio mekaniko berriak oro har eraikina hobetzeko direla.

8. artikulua. Suteen aurkako babesa

Irisgarritasuna hobetzeko obrek ezin dituzte aldatu suteen aurka babesteari buruz indarrean 
dagoen araudian ezarritako eraikuntza elementuak; ezin dituzte araudi horretako irizpideak 
urrituko, murriztuko edo ezeztatuko dituzten aldaketak egin.

Ordenantza honen araberako esku hartzea izango duen eraikinak ez badu larrialdietarako 
eta seinalizaziorako argirik edo suteak itzaltzeko baliabiderik, edo dauden horiek ez badira 
gutxieneko segurtasuna bermatzeko modukoak, proiektu teknikoan proposatu beharko da ba-
bes maila egokia bermatzeko behar direnak hornitzea. Nolanahi ere, udaleko zerbitzu teknikoek 
neurri zuzentzaile horiek eta beste batzuk (sektorizazioari lotutakoak, adibidez) ezartzeko eska 
dezakete, xede horretarako egoki direnak betiere.

Irisgarritasuna hobetzeko asmoz higiezinaren kanpoaldean egiten diren obrek (igogailua, 
plataforma jasotzaileak edo iristeko arrapalak jarri, esaterako) ezin izango dituzte urritu larrial-
dietako ibilgailuak eraikinaren ingurura edo horren mugakideetara hurbiltzeko zeuden ezauga-
rriak, indarreko legerian ezarritakoa betez.

9. artikulua. Argiztapenerako eta aireztapenerako gutxieneko azalerak

Irisgarritasuna hobetzean ezin dira aurretik dauden argiztapenerako eta aireztapenerako 
azalerak murriztu; era berean, eta hala badagokio, ezin dira urritu eraikitzeko arauak aplikatzean 
nahitaez bete beharreko gutxieneko azalerak.

Proiektu teknikoetan eraikitzeko konponbide egokiak proposatu beharko dira, beharrezkoak 
diren berrikuntzen bidez aurreko paragrafoan ezarri den hori betetzen dela berma dadin.

Soilik kasu jakin batzuetan, alderdi teknikotik egiaztatzen denean argiztapenari eta/edo ai-
reztapenari lotutako eskakizunen bat ezin dela bete, proiektu teknikoan bertan proposatu ahal 
izango dira hautemandako gabeziak arinduko dituzten konponbide alternatiboak edo osagarriak. 
Ondoren, udaleko zerbitzu teknikoek konponbide horiek aztertuko dituzte.
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IV. titulua. Dokumentazioa eta Administrazioaren tramitazioa

10. artikulua. Aldez aurreko azterlana

Irisgarritasunaren baldintzak hobetzeko obrek eragiten badiote indarreko hirigintza 
plangintzako katalogoan edo edozein garapen agiritan jasotako eraikin bati eta horrek berekin 
badakar fatxadetan, estalpeetan edo egituraren elementuetan esku hartu beharra, halakoe-
tan aldez aurretiko azterlan indibidualizatua prestatu beharko da, eta horretan 6. artikuluak 
ezarritako irtenbidearen justifikazioa jasotzeaz gain, proposamenean aurreikusitako ukipenen 
tratamendu formala, osaketakoa, banaketakoa eta eraikuntzakoa jorratuko da, betiere udalaren 
kontsiderazioaren pean jartzeko.

Aldez aurreko azterlan horretan, gutxienez, ondoko agiriak jaso beharko dira:

— Eraikina eta horren eraikuntzako ezaugarriak deskribatzen dituen memoria.

— Altxaeren argazkiak, horietan esku hartzea aurreikusi bada.

— Proposatutako esku hartzearen deskribapena, eta horren justifikazio arrazoitua, 6. artiku-
luan ezarritakoaren arabera.

— Gaur duen egoeraren dokumentazio grafikoa, hots banaketa erakusten duten eta kotak 
jasotzen dituzten oinplanoak; altxaeren planoak; sekzio planoa.

— Berritu osteko egoeraren dokumentazio grafikoa, hots banaketa erakusten duten eta kotak 
jasotzen dituzten oinplanoak; altxaeren planoak; sekzio planoa.

Udaleko zerbitzu teknikoek aldez aurreko azterlan hori aztertuko dute eta diseinu jakin batzuk 
dituztenak atzera botatzea proposatu ahal izango dute: kalitaterik ez dutenak, horren ondorioz 
esku hartu nahi den eraikinak balioa galduko badu, eta eraikinaren hiriko irudian eta haren in-
guruan eragin kaltegarria dutenak. Era berean, interesdunari eskatu ahal izango diote eskaera 
hobetzeko eta indarreko araudira egokitzeko beharrezkoak diren egokitzapenak egiteko.

Aldez aurreko azterlana administrazio ebazpenaren bidez onar daiteke, eta orduan egokitzat 
jotzen diren baldintzak ezarriko dira, geroko proiektu teknikoan nahitaez bete beharko direnak; 
bestela, esku hartzeko proposamena atzera bota daiteke.

11. artikulua. Prozedura

Hirigintza baimena tramitatu behar denean, administrazio prozedurei aplikatu behar zaien 
indarreko legerian, arau subsidiarioetan eta ordenantza honetan xedatutakoa beteko da. Dena 
den, hobetzeko esku hartzeak eraikinaren fatxada edo titulartasuneko nahiz erabilera publikoko 
eremuak ukituko baditu, beharrezkoak diren txosten sektorialak eskatu ahalko dira.

Proposamenaren edukiak udalaren titulartasuneko ondasun batean eragingo badu, admi-
nistrazio isiltasunak (halakorik gertatzen denean) atzera botako du ondorio guztietarako.

12. artikulua. Eskabidea eta Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Azaldutakoarekin bat etorriz, bizitegi kolektiboko erabilera nagusi duten eraikinetan irisgarri-
tasuna hobetzeko obretarako hirigintza baimena eskatu behar denez, eskabidea arauzko agiria 
edo baliokidea izango da eta horrekin batera proiektu teknikoa aurkeztu beharko da. Azken 
hau espezialitatea eta eskumena duen teknikari batek sinatu behar du eta dagokion elkargo 
profesionalak ontzat eman.

1. Identitatea.

Eskabidean zehatz identifikatuko da obretarako udal lizentzia eskatzen duen pertsona; es-
kaera noren izenean eta noren ordezkari gisa egiten duen adierazi beharko da.

2. Proiektu teknikoa.

Proiektu teknikoan, indarreko araudiak ezarritako dokumentazioaz gainera, honako agiri 
hauek ere jaso beharko dira:

1. Eraikina eta horren eraikuntzako ezaugarriak deskribatzen dituen memoria.
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2. Hartutako konponbidearen justifikazioa, ordenantza honen 6. artikuluan ezarritakoa eta 
bertan deskribatutakoa betez.

3. Aldez aurreko azterlana tramitatu bada, inguruabar horren berariazko eskaera edota uda-
laren azken txostenaren kopia.

4. Jardun eremuak orain duen egoera erakusten duten argazkiak.

5. Esku hartzea izango duen eraikinaren lurzati hartzailea argi identifikatzen duen dokumen-
tazio grafikoa.

6. Esku hartzeak ukituko duen solairu bakoitzaren egungo egoera deskribatzen duen doku-
mentazio grafikoa, hots banaketa eta erabilerak erakusten dituzten eta kotak jasotzen dituzten 
oinplanoak; altxaeren planoak; sekzio planoa.

7. Esku hartzeak ukituko duen solairu bakoitzaren berritu osteko egoera deskribatzen duen 
dokumentazio grafikoa, hots banaketa eta erabilerak erakusten dituzten eta kotak jasotzen 
dituzten oinplanoak; altxaeren planoak; sekzio planoa.

8. Proposatutako konponbidearen eta horren ezaugarri teknikoen deskribapen zehatza, 
idatziz.

9. Proiektuaren xedea behar bezala definitzeko garrantzitsua izan daitekeen beste edozein 
informazio.

3. Proiektu teknikoen zehaztapenak.

Hobekuntzak higiezinen patioetan egin behar badira, patiora begira dauden etxebizitza guz-
tietan gainerako lokalen banaketa erakusten duen dokumentazio grafikoa aurkeztu beharko da, 
igogailua jartzeak etxebizitzetako higienean eraginik izango duen egiaztatzeko.

Dokumentazio horren bidez ikusi behar dira, gutxienez, erabilerak, azalera erabilgarriak eta 
patiora begira dagoen tarte bakoitzaren azalera. Etxebizitza edo lokalen batek gaur egun duen 
egoerari buruzko daturik lortu ezin bada, eta baimena eskatzen duenak horixe justifikatzen 
badu, lokal edo etxebizitza horrek udalaren baimena behar zuen proiektuan dituen datuak 
aurkeztuko dira.

Hobekuntzak bizitegirako ez diren solairuak, lokalak edo eremuak ukitzen baditu, zati batean 
izan arren, honakoak zehatz deskribatzen dituen dokumentazio grafikoa aurkeztu beharko da: 
hauek behar duten berrikuntzaren intentsitatea, eraikuntza eraginak eta konponbideak eta 
aplikatu beharreko hirigintza parametroak.

Irisgarritasuna hobetzeko esku hartzeek eraikinaren fatxada ukituko badute edo hari 
atxikiko bazaizkio, kokapenaren planoa aurkeztu beharko da. Planoan, gainera, bertan dauden 
oinezkoentzako eta ibilgailuentzako bideak jaso beharko dira (sestra eta guzti) eta proiektatu 
den elementuak bide horiengan izango duen eragina definituko da. Halaber, mugetarainoko 
eta beste eraikin batzuetarako tartea jasoko da.

13. artikulua. Hobekuntza elementuak jarriko zaizkien lurzoruaren eta/edo eraikinaren au-
rreko egoerari buruzko dokumentazio berezia

1. Higiezina Jabetza Horizontalaren Legearen mende badago, irisgarritasuna hobetuko duen 
elementua jartzeko akordioaren hitzez hitzeko ziurtagiria aurkeztu beharko da. Horrela ziurtatu 
egingo da jabetza horizontalari buruzko legerian edo, hala badagokio, maiatzaren 30eko 15/1995 
Legean (ezintasuna duten pertsonei arkitekturako oztopoak kentzeari dagokionez jabetzak 
higiezinen gainean dituen mugen gaineko legean) deialdiei, quorumari, gehiengoei eta jaki-
narazpenei buruz ezarritakoa betetzen dela. Komunitateko idazkariak egingo du ziurtagiri hori.

2. Era berean, eta irisgarritasuna hobetuko duen elementuak hartuko dituen eremuen titular-
tasunari lotuta, publikoak edo pribatuak diren adieraziko da, eta azken kasu honetan, komunak 
edo pribatiboak diren.
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3. Berariaz adierazi behar da hirugarrenek erabilera eta/edo gozamen eskubiderik duten.

4. Irisgarritasuna hobetuko duten elementuak jartzean ukituko diren ondasun eta eskubide 
guztiak, proiektuan aurreikusitakoak, erabilgarri dauden azaldu behar da; eta, hala badagokio, 
horren eraginpean dauden partikularren lagapena edo eskualdaketa egiteko konpromisoa 
erantsiko da.

V. Titulua. Desjabetzeko jarduketa

14. artikulua. Jabetza kentzeko irizpide orokorrak

1. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 177. artikuluarekin bat etorriz, obren era-
ginpean dauden lurren eta eraikineko alderdien jabetza nahitaez kentzeko edo haien aldi 
baterako okupazioa egin behar denean, erabilera publiko eta interes sozialekotzat joko dira 
bizitegirako eta ekipamenduko eraikinetan dauden etxebizitzen eta merkataritzako lokalen 
irisgarritasuna hobetzeko obrak eta jarduketak.

2. Baimena eman ostean obrak ezin direla egin frogatzen bada, obrek erabat edo zati batean 
ukitzen dituzten ondasunen nahiz eskubideen titularrak haien aurka daudelako, udaleko agin-
tari eskudunak jabetza kentzeko espedientea hastea erabaki dezake onuradunek hala eskatzen 
badiote. Baina onuradun hauek ordainduko dituzte jabetza kentzeko kostuak.

3. Jabetza kentzeko proiektuan berariaz identifikatu behar dira onuradunak. Honakoak izan 
daitezke: irisgarritasun obrak egin behar dituen merkataria, jabeen erkidegoa, edo obrak egiteko 
gehiengo nahikoa duena, jabetza horizontalari buruz indarrean dagoen legerian ezarritakoa 
betez. Izan ere, ezinduak sartuko dira azken kasu horretan (15/1995 Legearen arabera), higiezina 
egokitzeko obrak egiteko eskubidea onartzen bazaie epai irmo bidez.

4. Arau orokor gisa, baimendutako irisgarritasun edo erabilgarritasun obra eta jarduketek 
ukitzen dituzten lur guztiak edota eraikuntza zati guztiak desjabetu ahal izango dira. Hala ere, 
obraren burutzapen eta operatibotasunerako beharrezkoak direnak baino ez dira ukituko, baldin 
eta ezarritako burutzapen epeetan onuradunaren eskuragarri ez badaude.

15. artikulua. Jabetza kentzeko eskaera

1. Jabetza kenduz gero onuradun izango den/diren pertsonak edo pertsonek egin dezakete 
jabetza kentzeko espedientea hasteko eskaera. Eskabidearekin batera proiektu bat aurkeztu 
behar da, eta azken honetan zehatz justifikatu arrazoiak eta xedea. Onuradun delako frogagiriak 
ere aurkeztu beharko ditu, 14.3. artikuluaren arabera.

2. Onuradunak, jabetza kentzeko eskatzen duenean, frogatu egin beharko du sustatzen duen 
proiektuak obrak egin baino lehenagoko udalaren baimena duela eta obrak ezin direla hasi 
eraginpeko ondasun eta eskubide guztiak ez dituelako.

16. artikulua. Desjabetzaren justifikazioa

Jabetza kentzeko proiektuaren bidez justifikatu behar da udalaren lizentzia duten obrak eta 
instalazioak, eta ondasun eta eskubide partikularren okupazioa eta ukipena, ezinbestekoak 
direla dagokion higiezina irisgarria izateko. Halaber, ondasun horien titularrekin kudeaketak 
egin arren, ezin direla egin ere justifikatu behar da.

17. artikulua. Jabetza kentzeko proiektuaren edukia

Jabetza kentzeko proiektuan alderdi hauek jasoko dira:

a) Proposatu den desjabetzeak behin-behinean eta behin betiko ukituko dituen ondasunen 
eta eskubideen zerrenda. Desjabetzeak ondasunen geroko jardueran izan ditzakeen ondorioak 
eta ondasunen titularrak adierazi beharko dira bertan.

b) Jabeen erkidegoak edo beste edozein pertsona fisikok eta juridikok obrak sustatzeko 
baldintzak, sustapen horren inguruko datuak ezagutzeko informazioa barne.
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c) Jabeen erkidegoak, hala badagokio, hartu dituen erabakiak eta onartu ez dituenak. Eki-
menaren aurka dauden pertsonen aurrean egindako kudeaketak zehaztu behar dira.

d) Jabetza kendu nahi zaien ondasun eta eskubide guztien eta bakoitzaren diru-balioa. Balio 
hori Udalak berriro doitu dezake gerora.

e) Desjabetzearen onuradunen konpromisoa, desjabetutako ondasun eta eskubideen balio 
ekonomikoa ordaintzeko.

18. artikulua. Jabetza kentzeko espedientearen tramitazioa

1. Jabetza kentzeko proiektua prestatu eta tramitatu behar denean, jabetza nahitaez kentzeari 
buruz eta, bereziki, desjabetzea hasteari, tramitatzeari eta horren balio justua ezartzeari buruz 
indarrean dagoen legerian xedatutakoa beteko da.

2. Jabetza kentzeko kostu guztiak desjabetzea eskatzen duenak ordainduko ditu. Eta horien 
barruan sartzen dira, besteak beste, jabetza kentzeko jarduketak eta onuradunak emandako 
ezezkoak jabetza kenduko zaionari ekarriko dizkion kalteentzako ordainak.

3. Kostu horiek ordainduko direla, desjabetzea ondo egingo dela eta irisgarritasuna hobetuko 
dela bermatze aldera, udalak xede horretarako egokia den abala edo fidantza jartzeko eskatu 
ahal izango dio onuradunari. Oro har, abal edo fidantza hori jartzea komeni bada, desjabetzeak 
ukituko dituen ondasunen balio ekonomikoaren ehuneko 20 izango da haren zenbatekoa; hala 
ere, behar bezala justifikatutako kasuetan horren zenbatekoa handiagoa edo txikiagoa izan 
daiteke.

Xedapen gehigarria

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Alabaina, 
egun hori baino lehen aribidean dauden eskaeretan, onuragarria denean aplikatuko da.

Kanpezu, 2017ko abenduaren 19a

Alkatesa
IBERNALO BASTERRA TXASKO
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