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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Behin betiko onespena ematea Gasteizko HAPOren egiturazko xedapen-aldaketa bati, zein 
Eduardo Dato kaleko 11.eko eta Cadena y Eleta Apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifikazio 
xehatua aldatzeko baita

Hau erabaki zuen udalbatzak 2021eko martxoaren 26an egindako ohiko bilkuran:

Gaia: Behin betiko onespena ematea Gasteizko HAPOren egiturazko xedapen-aldaketa 
bati, zein Eduardo Dato kaleko 11.eko eta Cadena y Eleta Apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen 
kalifikazio xehatua aldatzeko baita.

Erabaki-proposamena

Ikusirik Gasteizko HAPOn egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketa -zein Eduardo Dato 
kaleko 11.eko eta Cadena y Eleta apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifikazio xehatua 
aldatzeko baita - honako .oharpen hauek egiten dira:

2017ko abenduaren 15ean, Gasteizko udalerriko HAPO egiturazko xedapen-aldaketa bat egi-
teko eskaera erregistratu zuen Kutxabank SAk udalean, non Eduardo Dato kaleko 11ko eta Cadena 
y Eleta Apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifikazio xehatua aldatzeko eskatzen baitzuen: lehen 
lursaileko kalifikazioa administrazio ekipamendutik bizitegietara aldatzeko –OR-2, XIXI. mendeko 
lehen zabalgunea–, eta bigarrenekoa, hiri zerbitzu handiak jartzekoa izatetik ekipamendu generi-
kora aldatzeko. Á. L. B. B. eta J. A. B. A arkitektoek idatzi agiria.

Aipatutako teknikariak lau helburutan oinarritu dira antolamenduko aldaketa honen beharra 
arrazoitzeko: eskaintzaren muga gainditzea, dauden eraikin eta hiri-ehunak birgaitzea, lurzorua 
modu eraginkorrean okupatzea, eta dotazio-mailak mantentzea. Lau helburu hauek agiriaren 
memorian zehaztu dira.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa honi dagokion proiektuan honako 
alderdi hauek jaso dira: lan-taldea, proposamenaren deskribapena, aldaketaren justifikazioa eta 
beharra, hirigintza-estandarrak betetzeari buruzko justifikazioa, aldaketaren izaera eta eremua, 
bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlana, iraunkortasun ekonomikoari buruzko 
txostena eta herritarren partaidetzarako programa.

Zuzenbideko oinarri hauek dira aplikagarri:

Aplikatzekoak diren legezko arauei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek zehazten dituzte 
plangintza orokorraren eduki substantiboa eta eduki hori formulatzeko gutxieneko agiriak. Lege 
beraren 90. eta 91. artikuluetan, berriz, plangintza orokorra egiteko, izapidetzeko eta onartzeko 
arauak ezartzen dira.

Aipatutako 2/2006 Legearen 103. artikuluak xedatutakoaren arabera, hirigintza-planen berri-
kuste oro egiteko, beharrezkoa izango da hirigintza-plan horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez, 
hirigintza-planen zehaztapenak berrikusi eta zehaztapenetan edozein aldaketa egiteko, plan 
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mota berbera erabili beharko da, eta, horretaz gain, zehaztapen horiek onesteko jarraitutako 
prozedura bera erabili beharko da.

46/2020 Dekretuaren 36 artikuluak xedatutakoaren arabera, aipatutako dekretuan plangintza 
onesteko aurreikusitako prozedura berbera jarraituko du plangintzaren aldaketak.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Udal Plan Orokorraren 1.00.07 artikuluak honela dio: “Plan 
Orokorreko eta beronen araudiko elementuen aldaketak, indarrean dagoen hiri-legediaren ara-
bera, planaren tramitaziorako eta onarpenerako erabilitako xehetasun berek arautuko dituzte.”

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 91.2 artikuluak xedatzen duenez, 
behin-behineko onespena jaso duen plan orokorraren aldakuntza-proiektua Euskal Herriko 
Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari igorri behar zaio, txostena eman dezan; izan ere, 
horiek guztiek bat etorri behar dute lurralde-antolamendurako tresna guztiekin zein estatuaren, 
erkidegoaren edo foru aldundiaren eskumenekoak diren alderdi sektorialekin.

Irailaren 9ko 157/2008 Dekretuak ezartzen ditu Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako 
Batzordearen zereginak, osaera eta funtzionamendu erregimena. Batzordea uztailaren 10eko 
223/1984 Dekretu bidez eratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko goi-mailako aholku- eta koor-
dinazio-organo gisa, itsasertzaren eta hirigintzaren inguruko gaietarako.

Dekretu horrek 3. artikuluan ezartzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamen-
durako Batzordearen eginkizunak, eta 1.f) 1 zenbakian xedatzen duenez, Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorrei behin betiko onespena eman baino lehen haien inguruko txostena eman behar 
du, baita horien aldakuntzen ingurukoa ere.

Halaber, 46/2020 Dekretuaren 29 artikuluak xedatzen duenez, zazpi mila biztanletik gorako 
udalerrietan organo eskudunak behin betiko onespena eman ahalko dio aldaketari, Euskal 
Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostena eta ingurumen-ebaluazio estrategi-
koaren emaitza kontuan izanda.

2015eko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 31.4 artikuluaren ildotik, lurzoruaren kalitateari 
buruzko aitorpena egin beharko du Ingurumen organoak, aldaketaren eremua lurzorua kutsa 
dezaketen instalazio edo jarduerak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioan sartuta 
dagoelako.

Udalbatzaren eskumena da Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketari be-
hin betiko onespena ematea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 123.1.i) artikuluak (Tokiko Gobernua berritzeko neurriei buruzko 57/2003 Legeak ge-
hitua) dioenaren arabera.

Gorago aipatutako araudia aintzat hartuta, honako tramitazio hau izan du dosierrak:

— 2017ko abenduaren 18an, proiektua tramitera onartu zen Hirigintza Saileko zinegotziaren 
probidentzia tarteko.

— 2017ko abenduaren 22tik 2018ko urtarrilaren 15era, Gasteizko Udalaren iragarki-taulan 
argitaratu zen aldaketa honen aurretiko kontsulta publikoa, eta iradokizun bat jaso zen.

— 2018ko apirilaren 6an sartu zen Udalean Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko 
txostena, baldintzak jarrita.

— Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren 2018ko ekainaren 5eko ebazpena tarteko, 
aldaketa honen ingurumen-txosten estrategikoa egin zen. Bertan jasotzen denez, ez da aurrei-
kusten aldaketak eragin handirik izatea ingurumenean, eta, horrenbestez, ez da ohiko inguru-
men-ebaluazio estrategikorik egin behar.

— 2018ko uztailaren 6an, agiri berria aurkeztu zuen Kutxabankek, eta bertan jaso ziren 
Hirigintzako zuzendari nagusiak 2018ko ekainaren 18an eskatutako aldaketak.
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— 2018ko azaroaren 16an onetsi egin zen Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko 
xedapen-aldaketaren proiektu hau, Tokiko Gobernu Batzarrak egindako aparteko eta premiazko 
bilkuran.

— Gasteizko udalbatzak 2018ko abenduaren 21ean egindako ohiko bilkuran hasierako ones-
pena eman zion aipatutako egiturazko xedapen-aldaketari.

— Agiria jendaurrean jarri zen, erabakiaren xedapen-atala argitaratuta el Correo egunka-
riko Arabako edizioan (2019ko urtarrilaren 11n), ALHAOn (2019ko urtarrilaren 21ean, 9. zk.), eta 
Gasteizko udalaren iragarki-taulan (2019ko urtarrilaren 21etik martxoaren 21era). Jendaurreko 
erakustaldian ez zen alegaziorik aurkeztu.

— Plangintzarako Aholku Kontseiluak agiriaren aldeko txostena egin zuen 2019ko martxoaren 
6an egindako bilkuran, eta egun horretan bertan agiria azaltzeko saio bat egin zen San Marti-
neko bulego teknikoetan, non udal teknikariek antolamendu-aldaketaren nondik norakoak eta 
horren inguruan alegazioak egiteko aukerak eta moduak azaldu zituzten. Bi pertsona bertaratu 
ziren, eta ez zuen agiriarekiko ezadostasunik agertu.

— Hirigintzako zinegotzi ordezkariaren apirilaren 24ko probidentzia bidez, dosierrari buruzko 
dokumentazioa osatzeko eskatu zitzaion interesdunari, txosten teknikoaren haritik.

— 2019ko maiatzaren 31n, sustatzaileak testu bategina aurkeztu zuen udalean, arestian 
aipatutakoari erantzuteko, eta dokumentazioa 2019ko ekainaren 6an osatu zen.

— Gasteizko udalbatzak 2019ko urriaren 18an egindako ohiko osoko bilkuran behin-behineko 
onespena eman zitzaion Gasteizko HAPOaren egiturazko xedapen.aldaketa horri, Eduardo Dato 
kaleko 11. eko eta Cadena eta Eleta apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifikazio xehatua 
aldatzeko.

— 2019ko azaroaren 4an, txosten loteslea egiteko eskatu zitzaion Euskal Herriko Lurralde 
Antolamendurako Batzordeari, plan orokorra lurralde-antolamenduko tresnetara egokitzeari 
buruzkoa, baita haren eskumenekoak diren alderdi sektorialei buruzkoa ere, araudi aplikagarriak 
eta udalaz gaindi onartutako proiektuak kontuan hartuz.

— Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeak 2019ko azaroaren 4an bidali zuen 
txosten-eskaera jaso izanaren adierazpena, eta gehienez hiru hilabeteko epea ezarri zuen 
jaulkitzeko, data horretatik aurrera kontatuta.

— 2020ko abenduaren 23an erregistratu zen Gasteizko Udalean Euskal Herriko Lurralde 
Antolamendurako Batzordearen egiaztapena, non adierazten baitzen Arabako hirigintza 
plangintzako sekzioak, abenduaren 18an egindako bilkuran (7/2019 saioa), egiturazko xeda-
pen-aldaketaren dosierrari trabarik ez jartzea erabaki zuela, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legera, Euskal Herriko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legearen instrumentuetara eta 
Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Lurralde Historikoetako foru organoen arteko 
harremanei buruzko legea aldatzen duen 5/1993 adierazitako alderdietara egokitzeari dagokio-
nez, jotzen baitute edukiak udal-mailako aldaketa dakarrela hiriguneko antolamendu xehatuan.

— Horrekin batera, URA- Uraren Euskal Agentziak egindako aldeko txosten-proposamena 
eta Etxebizitza Sailburuordetzaren aldeko txosten teknikoa aurkeztu ziren.

— Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko urtarrilaren 7ko 
aginduaren bitartez, baimendu egiten da Eduardo Dato kaleko 11ko eraikineko zuzkidura-aloja-
menduen estandarra betetzea, Gasteizko HAPOn lehendik dauden lurzoru-erreserbetan, betiere 
HAPOren testuan dosierra bete izana justifikatzen bada, 2/2006 Legearen 105. artikuluarekin eta 
123/2012 Dekretuaren 18. artikuluarekin bat.

— 2020ko maiatzaren 21ean, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak dosier honen inguruan 
egindako aldeko txostena jaso zen udalean.



2021eko maiatzaren 5a, asteazkena  •  48 zk. 

4/8

2021-01517

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

www.araba.eus

— 2021eko otsailaren 23an Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta 
Ingurumen Sailaren txostena jaso zen udalean; dosier hau aldez aurretik lurzoruaren kalitateari 
buruzko adierazpena egin gabe behin betiko onestearen aldekoa da, betiere adierazpen hori 
eremua urbanizatzeko proiektuari hasierako onespena eman aurretik egiten bada. Txostena 
Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Sailak 2020ko otsailaren 21ean 
egindako galderari erantzuteko zen.

Proposatzen den antolamendu-aldaketarekin bat etorriz, dosierraren parte diren hirigintzako 
agiriek haren beharra eta egiteko egokiera justifikatzen baitute, aipatutako arauak ikusita, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 122.4.a) artikuluan —abenduaren 16ko 
Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 Legeak gehitua— aitortzen dion aginpi-
dea baliaturik, Lurralde Batzordeak erabaki hau aurkezten dio Udalbatzari:

Erabakia

Lehena. Behin betiko onespena ematea Gasteizko HAPO egiturazko xedapen-aldaketa bati, 
zein Eduardo Dato kaleko 11.eko eta Cadena y Eleta apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifi-
kazio xehatua aldatzeko baita.

Cadena y Eleta Apezpikuaren kaleko 2.eko lursailean (01059-01306 kodea) edozein es-
ku-hartze egin aurretik, lurzoruaren kalitateari buruzko ikerlana egin beharra dago, aldaketa 
horren ingurumen-txosten estrategikoa formulatzen zuen Ingurumen Administrazioaren zuzen-
dariaren 2018ko ekainaren 5eko ebazpenaren ildotik. Kasu honetan, ekainaren 25eko 40/2015 
Legearen 31.4 artikuluan oinarrituta, adierazpen hori urbanizatzeko programari hasierako 
onarpena eman aurretik egin beharko da, edo, halakorik ezean, kokapena barne hartzen duen 
kudeaketa-eremua birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuei hasierako onarpena eman 
aurretik.

Bigarrena. Erabaki hau eta aipatutako aldaketaren hirigintza-arauak ALHAOean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89.5. artikuluan eta 
martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 7. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Hirugarrena. Erabaki honen kontra, amaiera ematen baitio administrazio-bideari, adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko 
Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, argitaratzen den egunaren biharamunetik, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz.

Ingurumen-txosten estrategikoa 2018ko ekainaren 20ko EHAAn argitaratu zen, 118. zenba-
kian. Dosierreko dokumentazio teknikoa esteka honetan dago eskuragarri: www.vitoria-gasteiz.
org/hapoa-dato11cadenayeleta2.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko apirilaren 14an

Alkate-lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE

http://www.vitoria-gasteiz.org/hapoa-dato11cadenayeleta2
http://www.vitoria-gasteiz.org/hapoa-dato11cadenayeleta2
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EREMUAREN FITXA   A.D.-2. EDUARDO DATO 11. zk. 
ZUZKIDURA-JARDUKETA. A.D.-2  

 

 
 
 
 

A.- Egiturazko antolamenduko Determinazioak 

 Antolamenduren helburuak: Oruberen kalifikazioa erabilera Administrazio-ekipamendutik bizitegi-erabilerara aldatu nahi da. 
Katastroko erreferentziako lurzatiari dagokio: Udalherria  Vitoria-Gasteiz, Poligono 60, Partzela 888. Gaur egun 3.171,14 m² er. ditu. 
Administrazio-ekipamenduko erabilerako dira, eta mantendu egiten dira azalerari dagokionez, baina bizitegi-erabilera bihurtzen 
dira, eta, beraz, eremuaren hirigintza-eraikigarritasun haztatua handitzen dute. 

 

 

 Lurzoruaren sailkapena: Hiri-lurzoru  Sestra gaineko gehienezko 
hirigintzaeraikigarritasuna Dagoena  

 Kalifikazio orokorra: Bizitegi  Aurreko antolakuntzarekiko hazkundea Dagoena  
 Ekimena: Pribatua  Sestra azpiko gehienezko hirigintza 

eraikigarritasuna Dagoena  

 Eremuaren azalera, guztira (*) 546,98 m²a  Aurreko antolakuntzarekiko hazkundea Dagoena  
 

 Erabilera bereizgarria: XIX. mendeko Lehen zabalgunea Bizitegia ((OR.2 gradu 2)  
 Erabilera bateragarriak: OR.2 gradu 2n ezarritakoak  

 
Hornikuntza publikoen gutxieneko estandarrak betetzea espazio libreen sistema orokorrei eta berdeguneei dagokienez: 

2.594,99m²c x 5m²s/25m²c= 519,00 m ², eta HAPOn jasotako soberakinekin konpentsatzen dira (3.003.900,70m²s). 
 

 Gutxieneko estandarrak betetzea zuzkidura-alojamenduetarako erreserbari dagokionez:  

 (2.594,99 x 1,5)/100=38,92 m ² a. lurzatiaren Salburuako A.Dot 227,78 m ²-ko soberakinarekin konpentsatzen dira. 
 

 Antolakuntza irizpideak:  
 Urbanizatze kargak:  
 Lotespen maila: Eremuko loturen araubide orokorraren arabera.  
 Ingurumena, kultura-ondarea eta babes-araubidea babesteko jarraibideak: 

Etorkizuneko eraikuntzak 8.2 atala bete beharko du. Eragin akustikoaren azterlana "barruko espazioan betetzea". 
 

 Babesteko jarraibideak: Aireportuko zortasunak  
 (*)Eremuaren benetako neurketa in situ doituko da, HAPOren dokumentu honetan erabilitako kartografian zehaztasunik ez badago. 

 

 
 

Arauak
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B.- ANTOLAMENDU XEHATUAREN ZEHAZTAPENAK: 
 Lurzoruaren kategorizazioa: S. Urbano No consolidado  Eremuaren azalera, guztira: Dagoena  
 Erabilera publikoa/pribatua: Pribatu  Sestra gaineko gehienezko hirigintza 

eraikigarritasuna: Dagoena  

 Jabetza publikoa/pribatua: Pribatu  Sestra azpiko gehienezko hirigintza 
eraikigarritasuna: Dagoena  

 Gutxieneko lursaila: Dagoena  Sestra gaineko gehieneko okupazioa: Dagoena  
 Bide publikora ematen duen 

gutxieneko aurrealdea: Dagoena  Sestra azpiko gehieneko okupazioa: Dagoena  

 Gutxieneko sakonera: Dagoena  Lursailaren itxiturak: OR-2 ren arabera   
 

 Mugekiko gutxieneko atzeragunea: 0 m  
 Eraikuntzaren baldintzak: Fitxa honetan arautzen ez denerako, 2. mailako O.R-2an ezarritakoak.  
 Erabilera- eta bateragarritasun baldintzak: Fitxa honetan arautzen ez denerako, 2. mailako O.R-2an ezarritakoak.  
 Solairu kopurua BS+4+Atikoa  
 Etxebizitza kop. / Erregimena O.R.-2 ren baldintzen arabera/libre  
 Etxebizitza kopuruaren hazkundea O.R.-2 ren baldintzen arabera  
 

 Sistema lokaletarako lurzoru-erreserba, eraikigarritasunaren hazkundearen ondorioz:: Ez dago aurretik gauzatutako hirigintza-
eraikigarritasuna handitzerik 

 

  Berdeguneak eta espazio libreak (m² a)  0,00 m² a  

  Beste zuzkidura publiko batzuk (m² a edo m² e)  0,00 m² a  

  Zuhaiztiak  0 Zuhaitzak  

  Aparkalekua lursail pribatuan  0 Plazak  

 

 
C.- HIRIGINTZA-KUDEAKETAREN ZEHAZTAPENAK: 

 Jarduketa-mota: Zuzkidura-jarduketa  C.2.- Jarduketa-sistema: Zuzeneko errealizazioa  

 

 
Lizentzia eskatzeko epea: 

Urtebete, Vitoria-Gasteizko HAPOren egiturazko aldaketa indarrean jartzen denetik, katastroko 
erreferentzia duen lurzatiaren kalifikazio xehatua aldatzeko: 59-60- 888 administrazio-ekipamendutik 
OR-2 bizitegi-ekipamendura, Eduardo Dato kaleko 11. zenbakian. 

 

 

 Ekipamendu publikoa 0,0000 Bizitegi OR-2: 1,0000  

 
Haztapen koefizienteak (*): 

  Hirugarren sek.: 3,4843  

 

 Aurretik zegoena: 0 Up bizitegi-erabilerarako OR-2  

 Planak esleitutakoa: 4.602,46 bizitegi-erabilerako UP OR-2  

 Hazkundea: 4.602,46 bizitegi-erabilerako UP OR-2  

 

Hirigintza eraikigarritasuna 
haztatua(*) 

Hazkundearen gaineko lagapen 
ehunekoa: Igoeraren% 15 (bizitegi-erabilerako 690,37 UP OR-2) 

 

 

 Antolamendutik kanpo: Ez  

 
Eraikinak/Eraikuntzak, 
instalazioak eta erabilerak Plangintzarekin bat ez datorrena: Ez  

 

 Gerora xedapen-azterketa idazteko irizpideak:  

 (*) Datu horiek eguneratu egin beharko dira hirigintza-hitzarmenean ezarritako epeak igaro ondoren. 
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