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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 unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko 
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketari

Hau erabaki zuen udalbatzak 2021eko apirilaren 23an egindako ohiko bilkuran:

Gaia: Behin betiko onespena ematea unibertsitate-erabilera hezkuntza-
erabilerarekin parekatzeko Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketari

Erabaki-proposamena

Unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko Gasteizko Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorrean (HAPO) egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketa ikusita, honako oharpen 
hauek formulatu dira:

2020ko maiatzaren 20ko ebazpenaren bitartez, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren 
zinegotzi ordezkariak Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko aldaketa bat 
landu eta idazteko eskatu zien Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko 
teknikariei, sistema orokorrak eta ekipamendu-erabilerak arautzeko.

Sistema orokorrak eta ekipamendu-erabilerak arautzeko HAPOaren aldaketa-proiektuak 
hiru helburu zituen:

— Ekipamendu komunitarioen titulartasun pribatua arautzea, HAPOak debekatzen badu 
ere hirigintzako legediak baimendu egiten baitu, eta kirol- edo hezkuntza-ekipamendu askotan 
gertatzen baita.

— Unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzea.

— Ekipamendu kategorien zerrendan ekipamendu anizkuna sartzea, dagoeneko aplikatzen 
baita, kategoria xehatuen zerrendan agertu ez arren.

Aldaketaren tramitazioa arintzeko, Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko 
Zerbitzuak erabaki zuen hasieran proposatutako hiru helburuak banakako agirietan lantzea; 
horrenbestez, unibertsitate-erabileraren araupetzea hezkuntza-erabilerarekin parekatzea da 
behin betiko onetsi nahi den aldaketa honen xedea.

Unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko aldaketa egiturazkoa da, sis-
tema orokorrei eragiten dielako, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 53.1 artikuluko f letran xedatutakoaren jarraituz. Gainera, aintzat hartzekoa da 
hezkuntza- eta unibertsitate-establezimendu gehienek plangintza-eremu bati baino gehiagori 
ematen diotela zerbitzu eta, beraz, hiri-bilbea egituratzen duten elementuak direla, Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 54.2. artikuluko b eta e letretan eta 4.1. artikuluko 
f letran aurreikusitakoaren arabera. Ondorioz, aldaketa Plan Orokorraren egiturazko aldaketatzat 
tramitatuko da, HAPOaren 1.00.07 artikuluak xedatutakoaren ildotik.
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Proposatutako aldaketaren memoriaren arabera, onartuz gero, eragin hauek izango ditu 
HAPOan:

1. 5.03.24 artikulua aldatuko da, bigarren apartatuan unibertsitate-erabilera hezkuntza-era-
bilerarekin parekatzeko, eta osorik kenduko da zortzigarren apartatua, zeinak berariaz arautzen 
baitzuen unibertsitate-erabilera. Hartara, artikuluaren bigarren apartatua (hezkuntzarako era-
bilera xehatua) honela idatzita geratuko litzateke:

Erabilera publiko edo kolektiboko jarduerak, ziklo eta espezialitate guztien irakaskuntzara 
zuzenduta —baita unibertsitateari dagozkionak ere— ikerkuntza, zaintza, administrazio eta 
gisako jarduera osagarriak barne, baita zerbitzu zuzenekoak ere, adibidez, jangelak, kafetegiak 
eta abar.

Adibidez, honakoak: fakultateak, unibertsitate eskola teknikoak, liburutegiak, ikerkuntza 
zentroak, jangelak, ikasleentzako egoitzak, errektoretza, haur eskolak, haurtzaindegiak, Haur 
Hezkuntzako ikastetxeak, Lehen Hezkuntzakoak, Bigarren Hezkuntzakoak, Batxilergokoak, 
LHkoak, akademiak, Osabidezko Hezkuntzako ikastetxeak, Irakaskuntza Berezikoak, lanerako 
prestakuntzako lantegiak, etab.

2. Orobat, erabileren bateragarritasunari buruzko laukiak aldatuko dira 5.03.22, 6.02.10, 
6.03.10, 6.04.07, 6.05.07, 6.07.08, 6.08.08, 6.09.07, 6.10.07, 6.11.07, 6.12.07 eta 6.13.07 artikuluetan, 
unibertsitate-erabilerari dagokion zutabea kenduz.

3. 5.02.24 artikulua —erabilera globalak eta xehatuak definitzen ditu— aldatuko da, eta 
ekipamenduetan unibertsitate-erabilera xehatua kenduko.

4. Indarrean dagoen HAPOaren II. liburukiko I. eranskinean (hiri-lurzorua: plan bereziak) ja-
sotako 5. BBPB Unibertsitate gunea, II. fasea eremu-fitxak aldatuko dira, eta AD-3 Bisitazioaren 
monasterioa eta AD-4 Egibide hornidura-jarduketen fitxak. Agiriaren behin-behineko memoria-
ren behin-behineko bertsioaren I. eranskinean jasotzen dira aipatutako fitxen aldaketak.

5. VI. liburukian (6. plano-bilduma) jasotako dokumentazio grafikoaren bi orri ere aldatuko 
dira, zeinak lerrokadurari eta hiriko kalifikazio xehekatuari baitagozkio, zehazki, indarreko HA-
POaren 6.44 eta 6.52 sekzioei dagozkien orriak; behin-behineko onespen-agiriaren II. eranski-
nean agertzen dira.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa honen oroitidazkiaren behin be-
tiko bertsioan honako alderdi hauek jaso dira: idazketa-taldea, proposamenaren deskribapena, 
aldaketaren justifikazioa eta beharra, sektore-eraginak, aldaketaren izaera eta eremua, proposa-
tutako antolamendua, bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlana eta iraunkortasun 
ekonomikoari buruzko txostena.

Aldaketaren azken bertsioan, Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko azaroaren 
27ko txostenean ezarritako baldintzetara egokitu da agiria. Egokitzapen honek ez dakar funtsezko 
aldaketarik agirian.

2591/1998 Errege Dekretua, oraingo idazketan; horrek agintzen duenez, zortasun aeronauti-
koa duten eremuetan planeamendu aldaketarik egin nahi bada, Abiazio Zibileko Zuzendaritza 
Nagusiari bidali behar zaio hasierako onespena eman aurretik, hark nahitaezko txostena egin 
dezan. Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/1972 Dekretuak ere—apirilaren 26ko 297/2013 
Errege Dekretuak eguneratua— zenbait muga ezartzen ditu, zeinak agirian jaso baitira. Aire-
portuko araudi sektorialaren arabera, ezinbestekoa da Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren 
aldeko txostena, aldaketa behin betiko onartu ahal izateko.

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 formalizatzeko gutxieneko agiriak. 
Lege beraren 90. eta 91. artikuluetan, berriz, plangintza orokorra egiteko, izapidetzeko eta ones-
teko arauak ezartzen dira.
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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. 
Halaber, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onesteko proze-
durak arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 36. artikuluak xedatzen duenaren 
arabera, plangintza aldatzeko, hura onesteko aurreikusten den prozedura berari jarraituko zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 91.2 arti-
kuluak xedatzen du behin-behineko onespena eman zaion plangintza orokorraren aldakuntzaren 
proiektua Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari igorri behar 
zaiola, txostena eman dezan ea hori guztia bat datorren lurralde-antolamendurako tresnekin 
eta estatuaren, autonomia-erkidegoaren edo foru-aldundiaren eskumenekoak diren sektore-al-
derdi guztiekin.

Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluaren Araudiaren 6. artikuluan (zeina 2008ko maiatzaren 
4an onetsi baitzen), eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
109. eta 110. artikuluetan, Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluak irizpena ematea aurreikusten 
da Udalak HAPOrekin loturik egiten dituen jarduketetan.

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

46/2020 Dekretuaren 29. artikuluak ezartzen duenez, zazpi mila biztanletik gorako udalerrie-
tan, aldaketari behin-behineko onespena eman zion organoak behin betiko onespena eman 
ahalko dio, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostena 
kontuan izanda.

Aurretik aipatutako arauak kontuan hartuta, honako tramitazio hau izan du dosierrak, la-
burbilduz:

— 2020ko maiatzaren 20ko ebazpenaren bitartez, Lurraldearen eta Klimaren aldeko 
Ekintzaren zinegotzi ordezkariak herritarren partaidetza-programa onetsi zuen, eta aldaketa hau 
landu eta idazteko eskatu zion Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuari.

— 2020ko ekainaren 5ean, herritarren partaidetza-programa argitaratu zen udalaren web-
orrian eta ALHAOn, eta 2020ko ekainaren 1etik 22ra bitartean egin zen aurreikusitako kontsulta 
publikoa, zeinean ez baitzen ekarpenik jaso.

— Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren zinegotzi ordezkariaren 2020ko ekaineko 
probidentzia baten bidez, Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiari sektoreko aginduzko txostena 
eskatu zitzaion, eta 2020ko uztailaren 3an erregistratu zen hori Garraio, Mugikortasun eta Hiri 
Agendako Ministerioren erregistro elektronikoan.

— 2020ko uztailaren 10ean egindako ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak ontzat eman 
zuen aldaketa honi dagokion proiektua.

— 2020ko uztailaren 24an egindako ohiko bilkuran, Gasteizko Udalbatzak hasierako ones-
pena eman zion aldaketari, eta 2020ko abuztuaren 19ko ALHAOn (93. zk.) eta 2020ko abuztua-
ren 14ko El Correo egunkarian (Arabako edizioa) zein Diario de Noticias de Álava egunkarian 
argitaratu zen.

— 2020ko urriaren 13an, Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluak aldaketa ezagutu eta haren 
aldeko txostena egin zuen.

— 2020ko urriaren 15ean, aldaketa jendaurrean azaltzeko saio irekia egin zen, Herritarren 
Partaidetzarako Programaren barruan, eta ez zen inor bertaratu.
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— Udalbatzak 2020ko azaroaren 20an egindako bilkuran eman zion behin-behineko ones-
pena aldaketari.

— 2020ko azaroaren 26an. behin-behineko onespenaren berri eman zitzaien Gasteizko uda-
lerriko administrazio-batzarrei. Ezinezkoa gertatu zenez Elorriagako administrazio-batzarrari 
jakinaraztea, 2021eko urtarrilaren 12ko BOEn (10. zk) argitaratu zen.

— 2020ko azaroaren 27an, Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren txostena jaso zen. 
Bertan, Gasteizko HAPOren erabileren arau partikularren aldaketa – unibertsitate-erabilera 
hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko– Gasteizko aireportuko zortasun aeronautikora egokitzen 
zela jaso zen.

— Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak 2020ko abenduaren 
1ean egindako txostena tarteko, Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari jakina-
razi zitzaion Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak adierazitako baldintzak behin-behinekoz 
onetsitako agiriari gehitu egingo zitzaizkiola, aldaketa behin betiko onetsi aurretik.

— 2020ko abenduaren 4an, txosten loteslea egiteko eskatu zitzaion Euskal Herriko Lurralde 
Antolamendurako Batzordeari, plan orokorra lurralde-antolamenduko tresnetara egokitzeari 
buruzkoa, baita haren eskumenekoak diren alderdi sektorialetara egokitzeari buruzkoa ere, 2/2006 
Legearen 91 artikulua eta 46/2020 Dekretuaren 28. artikulua eta hurrengoak kontuan hartuz.

— 2020ko abenduaren 18an, dokumentazioa zuzentzeko eskatu zion Euskal Herriko Lurralde 
Antolamendurako Batzordeko idazkariak udalari, eta behin-behineko onespena jaso duen agi-
riaren ale izapidetu bat euskarri elektronikoan aurkezteko galdatu. Agiri hori 2020ko abenduaren 
23an igorri zen.

— 2021eko otsailaren 24an,unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko 
egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketaren aldeko txostena egin zuen URA-Uraren Euskal 
Agentziak.

— 2021eko martxoaren 18an, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordearen txostena jaso zuen Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Sailak. Horretan 
ez zaio eragozpenik jartzen Gasteizko HAPOn unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin 
parekatzeko egin nahi den egiturazko aldaketaren dosierrari.

Proposatzen den Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko aldaketarekin bat etorriz, 
dosierrean jasotako hirigintza-agirietan horren beharra eta egokiera justifikatzen delarik, ikusirik 
aipatutako aginduak nahiz aplikatu beharreko beste guztiak, eta lehenago aipatutako legearen 
122.4.a) artikuluan aitortzen zaizkion eskumenak baliaturik, Lurralde Batzordeak erabaki hau 
har dezala proposatzen dio Gasteizko Udaleko Udalbatzari:

Erabakia

Lehena. Behin betiko onespena ematea unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin 
parekatzeko Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xeda-
pen-aldaketari.

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.

Dosierreko dokumentazio teknikoa esteka honetan dago eskuragarri:

www.vitoria-gasteiz.org/hapoa-unibertsitateerabilera.

http://www.vitoria-gasteiz.org/hapoa-unibertsitateerabilera
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Aldatutako araudia

2. atala. Erabileren erregimen orokorra.

1. idatz-zatia. Erabileren araubidea.

5.02.04.artikulua.- Erabilera globalen eta xehatuen definizioa.

Erabilerei buruzko araudi hau ondorengo erabilera globalen eta horiei dagozkien erabilera 
xehatuen arabera egituratzen da:

ERABILERA GLOBALAK ERABILERA XEHATUAK 

1.-  Bizitegia..................................................... familia bakarreko etxebizitza 
bi familiako etxebizitza 
etxebizitza kolektiboa 

2.- Ekoizpena................................................... industria 
biltegi eta lantegiak 
nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak 

3.- Tertziarioa .................................................. bulego eta bankuak 
dendak eta azokak 
hotelak eta egoitza komunitarioak 
establezimendu publikoak 

4.- Ekipamenduak............................................ kirola 
hezkuntza 
osasuna 
asistentzia 
kultura 
ikuskizunak 
erlijioa 
administrazioa eta hiri-zerbitzu txikiak 
defentsa 
zuzkidura-alojamenduak 
generikoa 

5.- Hiri-zerbitzuak  .......................................... hiri-zerbitzu orokorrak 
hilerriak 
beilatokiak 

6.- Espazio libreak ........................................... hiri-parkeak 
berdegune publikoak 
berdegune pribatuak  
sailkatua/eremua 
erabilera pribatuko gune librea 

7.- Azpiegiturak................................................ oinarrizko energia-azpiegiturak 
8.- Errepideak .................................................. hiri arteko errepideak 

hiriko errepideak 
bidezidor eta bideak  
ibilbide ekologikoak 

9.- Garraioak.................................................... trenbide-sarea 
tranbia-sarea 
geltokiak 
aireportua 

10.- Aparkalekuak............................................ aparkaleku publikoak 
aparkaleku pribatuak 
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4. idatz-zatia. Erabilera-bateragarritasunaren baldintzak hirugarren sektoreko erabilera glo-
balaren barnean modu xehatuan kalifikatutako lursailetan.

5.03.22 artikulua.- I. eta II. kategorietako erabilerak

1. I. kategoriako erabilerak.

a) Erabilera-bateragarritasunen laukia.

b) Bateragarritasun-baldintzak.

1. baldintza: Zaintzailearen etxebizitza bakarrik onartzen da, eta hauxe izango da proportzioa: 
lursailaren 1.000 m2-ko bat. Gehiengo absolutua bi etxebizitzakoa izango da, eta horien jabetza 
gainontzeko eraikinari lotuko zaio.

2. baldintza: Erabilera nagusiak ondo funtzionatzearen ardura duten langileen etxebizitzak 
bakarrik (zuzendaria, zaindaria, mantentzekoak...).

3. baldintza: Beheko solairuan bakarrik onartzen da, sarbide bereizia duelarik, eta azalera 
eraikia, gehienez, sestra gainean eraikitako guztiaren ehuneko 25 delarik. Potentzia muga I. 
kategoriako 2. egoerari dagokiona izango da.

4. baldintza: Erabilera nagusiarekin zerikusia dutenak bakarrik onartzen dira, eta horien 
jabetza-erregimena establezimenduaren beraren erabilera pribatua izango da. Potentzia muga: 
I. kategoria.

5. baldintza: Erabilera nagusiarekin zerikusia dutenak bakarrik onartzen dira, eta horien 
jabetza erregimena establezimenduaren beraren erabilera pribatua izango da.

6. baldintza: Sestra gainean bakarrik onartzen dira, eta honako hiru baldintzak bete behar 
dituzte:

a) Gehienezko azalera eraikia, elementu komunak barne, sestraren gainean azalera eraiki 
osoaren erdia izango da. Zehazki definitutako eremuetan kokatu beharko da, solairu osoan, 
zonak altura desberdinetan banatuz eta abar.

U C I T A O C H B D E S A C K R I P Z E U P R

I S

BAIMENDUA DEBEKATUA

R T ES I
RU TO TO IE
RC TC EC S
P TH EK SU
PI TB ER A
PT E EI AP
PA ED EP AR

EE EZ

BULEGOAK ETA BANKETXEAK

MERKATARITZA 1 3 18 206 12

BAIMENDUA BAINA BALDINTZEKIN

Osasuna
Laguntza-zerbitzuakFamilia bakar. etxeb.

Etxebizitzak

Hezkuntza

5

Merkataritza

Kirola
Gizarte-ekipamendua

Zerbitzuak
Bulegoak eta banketxeak

Herri AdministrazioaLantegi eta biltegiak
Nekazaritza eta abel.

Establezimendu publ.
Aparkaleku publikoak

Hiri-zerbitzuak
Aparkalekuak

Energia-azpiegiturak
Hiri-zerbitzu orokorrak

Azpiegiturak

Aparkaleku pribatuak
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b) Bulegoetarako lokalek, gutxienez, 50 m2-ko batez besteko azalera erabilgarria izango dute.

c) Bulegoetarako lokalek, gutxienez, 30 m2-ko azalera erabilgarria izango dute.

7. baldintza: Beheko solairuan bakarrik onartzen da, baina lehen solairura ere luza daiteke, 
baldin eta lehen solairuko azalera beheko solairuan eraikitakoaren neurrikoa edo txikiagoa 
bada. Erabilera horretarako baliatuko den azalera, beheko solairuan eraikitakoaren ehuneko 
20 izango da, gehienez.

8. baldintza: Sestra gaineko solairuetan bakarrik baimentzen da, baldin eta sestra gainean 
eraikitako azalera guztiaren gehieneko onargarriaren barne badago azalera (ehuneko 25), osa-
garriak diren hirugarren sektoreko erabilerei dagokien azalera guztiak batuta.

9. baldintza: Merkataritza-erabilera beheko solairuan bakarrik baimentzen da. Lehen so-
lairuan eta sotoan baimendu egingo da, baldin eta beheko solairuaren luzapen izan eta fun-
tzionalki hari lotuta badaude, eta bi solairuek batera beheko solairuan eraikitako azaleraren 
ehuneko 75a gainditzen ez badute.

10. baldintza: Merkataritza-erabilera beheko solairuan bakarrik baimentzen da. Erabilera ho-
rretarako baliatuko den azalera beheko solairuan eraikitakoaren ehuneko 50 izango da, gehienez.

Merkataritza-erabilera honek barne hartzen ditu bide publikotik sarbiderik ez duten esta-
blezimendu publikoak —eta horiei erabilera beheko solairura eta lehenera zabaltzea uzten 
zaie—, baldin eta sotoaren azalera beheko solairuan eraikitakoaren halako bi baino gehiago ez 
bada. Edonola ere, erabilera horretarako baliatuko den azalera, eraikinaren beheko solairuan 
eraikitakoaren ehuneko 50 izango da, gehienez.

11. baldintza: 12. baldintzako b) eta c) kasuetan bakarrik onartzen dira.

12. baldintza:

a) Beheko solairuaren gaineko solairuetan 1. taldeko establezimendu publikoak baimentzen 
dira —merkataritza-erabilera izango dute, ez baitute sarbide zuzena bide publikotik—, baina 
sestraren gainean eraikitako azalera osoaren ehuneko 15 hartuko dute gehienez.

b) Beheko solairuan establezimendu publikoak baimentzen dira.

c) Establezimendu publikoak beheko solairuan onartzen dira, eta sotora luzatzea, baldin 
eta elkarren artean lotuta badaude, sotoan eraikitako azalera beheko solairuan eraikitakoaren 
bikoitza baino gehiago ez bada, eta bi solairuek espazio publikora sarbide zuzena badute.

13. baldintza: 12. baldintzako b) eta c) kasuetan bakarrik onartzen dira.

14. baldintza: Kirol ekipamenduen erabilera onartzen da, baldin eta horren azalerak sestra 
gainean eraikitako guztiaren ehuneko 25 gainditzen ez badu.

15. baldintza: Kirol ekipamenduen erabilera onartzen da, baldin eta horren azalerak sestra 
gainean eraikitako guztiaren ehuneko 25 gainditzen ez badu.

Erabilera horretarako eraikitako azalera merkataritza-erabileraren barnean sartuko da onar 
daitekeen gehieneko azalera zenbatzeko orduan.

17. baldintza: Hezkuntza-ekipamendua beheko solairuan eta goikoetan baimentzen da, baldin 
eta hizkuntza-akademiak, oposizioetarako akademiak eta adinekoentzako irakaskuntza berezien 
alorrekoak badira. Hezkuntza erabilera horretarako azalera ezingo da sestra gainean eraikitako 
azaleraren ehuneko 25 baino gehiago izan.

18. baldintza: Bulego-erabilerarako araututako eremuetan eta gehieneko azaleretan (6. 
baldintza) baimentzen da hezkuntza-ekipamenduen erabilera. Hezkuntza erabilera horretarako 
ezingo da baliatu bulegoetarako baimendutakoaren ehuneko 50 baino gehiago. Hizkuntza-aka-
demia, oposizioetarako akademiak edo adinekoentzako irakaskuntza berezietako akademiak eta 
antzekoak bakarrik baimenduko dira.
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19. baldintza: Jarduera nagusiarekin lotutako hezkuntza ekipamenduen erabilerak bakarrik 
onartuko dira (musika, dantza, ostalaritza...). Sestra gaineko solairuetan kokatuko dira, eta aza-
lera ezin izango da sestra gainean eraikitako azalera guztiaren ehuneko 10 baino gehiago izan.

20. baldintza: Osasun arloko ekipamenduak beheko solairuan bakarrik onartzen dira, beti 
ere bide publikotik zuzeneko sarbidea badute.

21. baldintza: Kultur- ekipamendua lehen solairuan, beheko solairuan eta sotoan bakarrik 
baimentzen da. Sotoko erabilera beheko solairukoaren luzapen gisa hartu beharko da, eta 
ezin izango du beheko solairuan erabilera horretarako den azalera eraikiaren bikoitza baino 
gehiago izan.

22. baldintza: Bulego-erabilerarako araututako eremu eta gehieneko azaleretan baimentzen 
da kultur ekipamenduen erabilera.

23. baldintza: Kultur-ekipamendua beheko solairuan eta sotoan bakarrik baimentzen da. 
Sotoko erabilera beheko solairukoaren luzapen gisa hartu behar da, eta ezin izango du beheko 
solairuan erabilera horri eskainitako azaleraren halako bi baino gehiago izan. Erabilera horre-
tarako azalera eraikia merkataritzako erabileraren barne sartuko da onar daitekeen gehieneko 
azalera zenbatzeko orduan.

24. baldintza: Ikuskizunetarako ekipamenduen erabilera lehen solairuan, behekoan eta ho-
rrek sotoan duen luzapenean bakarrik baimentzen da. Sotoaren gehieneko azalera baimendua 
beheko solairuan horretarako baliatuko den azalera eraikiaren ehuneko 75 izango da.

25. baldintza: Lehen solairuan, behekoan eta sotoan duen luzapenean bakarrik baimentzen 
da ikuskizunetarako ekipamenduen erabilera, bulegoetarako araututako eremuetan eta horien 
gehienezko azaleretan. Sotoaren gehieneko azalera, beheko solairuan erabilera horretarako 
baliatuko den azalera eraikiaren ehuneko 75 izango da.

26. baldintza: Ikuskizunetarako ekipamendua beheko solairuan eta horrek sotoan duen 
luzapenean bakarrik baimentzen da. Sotoaren gehieneko azalera baimendua beheko solai-
ruan horretarako baliatuko den azalera eraikiaren ehuneko 75 izango da. Erabilera horretarako 
azalera eraikia merkataritzako erabileraren barne sartuko da onar daitekeen gehieneko azalera 
zenbatzeko orduan.

27. baldintza: Sestra azpian onartzen da, eta gehienez hiru solairu, aparkaleku pribaturako 
eskatutako azalera barne.

Altuerako eraikinak eragiten ez dien eremuetan onartzen da beheko solairuan; ez, ordea, 
urbanizazio pribatua nahitaezkoa den eremuetan. Etxadi-patioetan ez da inolaz ere onartuko.

Estalki-solairuan baimentzen da, erabilera bereizian. Estalki-solairu hori beste erabilera 
batzuekin partekatzekotan, bereizketa fisikoa izan beharko da aparkaleku erabileraren eta haien 
artean.

28. baldintza: Sotoetan bakarrik onartzen da, eta gehienez bi solairu. Beheko solairuan 
bakarrik onartzen da, altuerako eraikinak eragiten ez dien eremuetan; ez, ordea, urbanizazio 
pribatua nahitaezkoa den eremuetan. Etxadi-patioetan ez da inolaz ere onartuko.

Estalki-solairuan baimentzen da, erabilera bereizian. Estalki-solairu hori beste erabilera 
batzuekin partekatzekotan, bereizketa fisikoa izan beharko da aparkaleku erabileraren eta haien 
artean.
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b) Erabileren bateragarritasunerako baldintzak.

1. Etxadi-patioan baimentzen da erabilera hori, bateragarritasun-erregimen orokorra betetzen 
delarik, baita lursaila okupatu eta eraikitzeko baldintzak ere, bereizi zeneko eta bide publikora 
jotzen duen lursailarekin batera. Beheko solairuak kalera ematen duen alde bat izan beharko 
du, eta ezingo da izan 5 ml baino txikiagoa.

2. Egoitzetarako kalifikazio globala duten lursailetan eta OR-2 eta OR-3 ordenantzen espa-
rruan bakarrik. Egoitzetarako dagokien ordenantzan ezarritako parametroak bete beharko dituzte 
eta debekatuta dago antolakuntzatik kanpoko eremuei eragitea.

3. OR-2 ordenantza aplikatzen den eremuetan ez dira erabilera horiek baimenduko.

4. Administrazio publikoaren menpeko hirugarren adinekoentzako egoitzetan bakarrik bai-
menduko da laguntza erabilera.

Gainerako egoeretarako: Baldintzarik gabe.

1. idatz-zatia. Edukia.

5.03.23. artikulua.- Erabilera globalaren definizioa

Gizarteko lehen mailako behar kolektibo edo pertsonalak asetzeko erabilera publiko, kolek-
tibo edo pribatuko jarduerak dira, hala nola, defentsa, administrazioa, aisialdia, osasuna, gizarte 
laguntza, hezkuntza, erlijioa eta abar.

5.03.24. artikulua.- Erabilera xehatuen sailkapena eta definizioa

Ekipamendu-erabilera erabilera xehatu hauetan sailkatzen da jardueraren izaeraren eta xede 
duen gizarte-taldearen arabera:

1. Kirola.

Erabilera publiko, kolektibo edo pribatuko jarduera autonomoak, kirol-espezialitateak edo 
kultura fisikoko espezialitateak praktikatzeko, irakasteko edo erakusteko. Beraz, ez ditu barne 
hartzen fisikoki zein funtzionalki beste erabilera bereizi eta autonomo batzuei lotutako jarduerak, 
hala nola unibertsitate, hezkuntza eta abarri lotutakoak.
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2. II. kategoriako erabilerak.

a) Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Hezkuntza.

Erabilera publiko edo kolektiboko jarduerak, ziklo eta espezialitate guztien irakaskuntzara 
zuzenduta —baita unibertsitateari dagozkionak ere— ikerkuntza, zaintza, administrazio eta 
gisako jarduera osagarriak barne, baita zerbitzu zuzenekoak ere, adibidez, jangelak, kafetegiak 
eta abar.

Adibidez: fakultateak, unibertsitate eskola teknikoak, liburutegiak, ikerkuntza zentroak, jan-
gelak, ikasleentzako egoitzak, errektoretza, haur eskolak, haurtzaindegiak, OHOkoak, BBBkoak, 
LHkoak, akademiak, Osabidezko Hezkuntzako ikastetxeak, Irakaskuntza Berezikoak, lanerako 
prestakuntzako lantegiak, etab.

3. Osasuna.

Erabilera publikoko edo kolektiboko jarduerak, orientazioa, prebentzioa, informazioa, ad-
ministrazioa eta zerbitzu medikoak edo kirurgikoak ematea xede dutenak, eta, hala badagokio, 
ospitalekoak.

Adibidez: ospitaleak, klinikak, anbulatorioak, osasun zentroak, lehen mailako zein preben-
tziozko arreta ematekoak, Insaluden bulegoak eta abar.

4. Laguntza-zerbitzuak.

Erabilera publiko edo kolektiboko jarduerak, toxikomaniekin, gaixotasun kronikoekin edo 
ezintasunekin, muturreko pobrezia edo pertsonen babesgabetasun juridikoarekin zerikusia 
duten arazoei buruz informatzera, orientatzera, eta zerbitzua edo laguntza ematera zuzenduta.

Adibidez: pasadizokoen aterpetxeak, egoitzak, errehabilitazio-zentroak, eguneko zentroak, 
orientazio-zentroak eta abar. Batzuetan osasun-erabilerekin batera izaten da eta, kasu ho-
rretan, bi erabilerei dagozkien baldintzak eta bateragarritasun-arauak bete beharko dituzte. 
Erabilera-bateragarritasunari dagokionez, ez dira asistentzia-ekipamendutzat hartuko gizar-
te-zerbitzuetako ekipamenduak (etxebizitza komunitarioak, zainpeko etxebizitzak eta abar), 
baldin eta gehienez 14 plazako edukiera izanik egoitza-erabilerarekin parekatu behar badira.

5. Kultura, elkarteak.

Erabilera publiko, kolektibo edo pribatuko jarduerak, arte eta ezagutzak zaintzea, egituratu 
gabe transmititzea, ikertzea eta erakustea helburu dutenak edo jarduera sozio-kulturalak, ha-
rremanetakoak edo elkarteak osatzea helburu dutenak.

Adibidez, liburutegiak, artxiboak, museoak, erakustaretoak, ikerkuntza zentroak eta aipatu-
tako helburuak dituzten elkarte edo taldeak.

6. Ikuskizunak.

Erabilera publiko edo komunitarioko jarduerak, arte ekoizpenak, zinema, antzerkia, mimika, 
zirkua eta zezenketak zein beste erabilera-xehatu batzuetan ez daudenak erakusteko.

Adibidez, antzokiak, antzerkiak, kontzertu aretoak, auditoriumak, zirkuak, zezen plazak eta abar.

7. Erlijiosoa.

Erlijio-gurtzarako guneak eta eraikinak hartzen ditu barne, baita gurtzarekin zein erlijio elkar-
teen bizimoduarekin lotutakoak; hala nola, komunitateak, komentuak, eta abar.

8. Administrazioa eta hiri-zerbitzu txikiak.

Erabilera publikoko jarduerak, Estatuko, erkidegoko edo tokiko administrazioaren ordezka-
ritzarekin eta burokraziarekin zerikusia dutenak, edo jarduera teknikoak, baita lehenengoen 
funtzionamenduarekin zuzenean lotutakoak ere.

Adibidez, legebiltzarraren, Aldundiaren, Jaurlaritzaren, Udalaren egoitzak, lehendakariaren 
bizitokia, Gobernu Zentralaren ministerioen ordezkaritzak, baita horien atal tekniko, burokratiko 
edo zerbitzukoak ere.
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9. Defentsa.

Estatuko edo autonomia erkidegoko talde edo erakundeek egiten dituzten erabilera pu-
blikoko jarduerak, Estatua defendatzeko, ordena publikoa mantentzeko eta banakakoak zein 
ondasunak babesteko, baita horiei guztiei zerbitzua emateko diren jarduerak ere.

Adibidez, armadaren, Polizia Nazionalaren, Ertzaintzaren eta Miñoien kuartelak, instalazio 
militarrak, egoitzak, kartzelak, polizia-etxeak, Arabako Defentsa Ordezkaritza, eta abar.

10. Zuzkidura-alojamenduak.

Erabilera nagusia egoitzetarakoa duten eremuetako eraikin eta horiei atxikitako espazio 
publikoak, aldi baterako alojamendurako, bai bereziki beharra duten kolektiboei (gazteak, adi-
nekoak, eta abar) ostatu emateko erabiltzen direnak, aplikagarri den sektorearen araubidearekin 
bat burutuz gero.

11. Orokorra.

Sailkapen xehatuaren planoetan ekipamendu orokorrerako hainbat eremu definitzen dira, 
eta horiek ekipamenduko erabilera xehatuetako edozein izan dezakete, ikuskizunena izan ezik.

Arau-kalifikazio horrek aukera ematen du dagokion lursaila erabilera horietako edozeineta-
rako edo horien konbinazioetarako erabiltzeko, gaur egun izan dezakeen erabilera edozein dela 
ere. Parentesi artean dagoen letrak erabilera gomendatua adierazten du (ez loteslea), memorian 
ekipamenduak kokatzeko egindako proposamenaren arabera.

6.02.10 artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria etxebizitza kolektiboko egoitzetakoa izango da, honako baldintza 
hauekin:

— Gutxieneko azalera 65 m2 erabilgarri izango da, batez beste.

— Etxebizitzak debekatuta daude etxadiko barne patio edo lursailetan eta soto eta erdi-sotoan.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

1. baldintza: Familia bakarreko etxebizitza bateragarritzat jo daiteke, baldin eta aldez aurretik 
zeuden eraikuntzak izanik, plan orokor honek ezarritako babes bereziko erregimeneko kate-
gorietan katalogatuta badaude. Eraikin berriak badira, behar bezala konpondu behar dituzte 
aldameneko mehelinekiko arazoak.

3. baldintza: Erabilera hauek sotoan eta erdi-sotoan baimentzen dira, baldin eta erabilera 
bereko beheko solairuarekiko lotura zuzena badute, eta solairu horretako jardueraren azalera 
instalatutako azalera guztiaren ehuneko 40 baino gehiago ez bada.

Edonola ere, ibilgailuak sotora edo erdi-sotora sartzeko garajeei eskatzen zaizkien baldintza 
berberak bete beharko dira.

4. baldintza: Lehendik dauden eraikinetan baimentzen da, baldin eta proiektu eta hasierako 
lizentziatik erabilera horretarako badira zati batean edo osorik. Esku aldatzeetan ere bete egingo da.

5. baldintza: Bulego-erabilerak eta hezkuntza-ekipamendua lehenengo solairuan eta ho-
tel eta egoitzen erabilerak lehenengo eta gainerako solairuetan baimentzen dira, titularraren 
bizileku iraunkorrarekin lotuta badaude eta horren azaleraren erdia baino gehiago okupatzen 
ez badute, gehienez ere 75 m2 erabilgarri. Hezkuntza-erabileran, soilik hizkuntza-akademiak, 
oposizioetarako akademiak, helduentzako irakaskuntza berezietarako akademiak eta antzekoak 
baimentzen dira, betiere azalera-mugak errespetatuko direlarik.

Etxebizitzako solairuetan, profesionalen bulegoetarako erabilera baimentzen da titularraren 
bizileku iraunkorrarekin lotua badago eta horren azaleraren erdia baino gehiago okupatzen ez 
badute, gehienez ere 75 m2 erabilgarri. Dena den, etxebizitzarako azalerak 40 m2 koadro izan 
behar ditu, gutxienez, erabilgarri.

Honako Plangintza Orokorraren behin betiko onespenaren aurretik irekitzeko lizentzia esku-
ratu duten bulego edo profesionalen bulegoek jarduerarekin jarraitu ahalko dute.

Era berean, lehenengo solairuak bulegoetarako erabiltzea baimentzen da, nahiz eta aurretik 
irekitzeko lizentzia ez izan, baldintza hauekin:

— Babes estruktural gisa katalogatutako eraikina izatea.

— Aldi bakarrean baimendutako gehienez 1.250 m2-ko azalera eraikia (eraikin guztietako 
azaleren batura), hainbat fasetan gauzatu ahal izango dena, eskatutako aparkalekuak eta sarbide 
independentea bermatuz.

— Konpentsazio baliokidearen bidez, erabilera tertziarioko azalera (bulegoak) etxebizitzeta-
rako erabilerara aldatzea.

6. baldintza: Eraikin osoa hartzen dutenean bakarrik baimentzen dira, Eduardo Dato kalean 
izan ezik, aurrealdea kalera duten erakunde ofizialen, erakunde profesionalen edo interes pu-
blikoko kultur erakundeen zerbitzuak badira, eta honako baldintzak betetzen badituzte:

— Babes estrukturalaren barruan katalogatutako eraikinen zaharberritze integrala egiteko 
eragiketak izatea.

— Bulego-erabilera izango duen azalera osoa 1.250 m2 eraikitik gorakoa ez izatea.

— Aparkaleku-erabileraren baldintzak arautzen dituen V. tituluko 10. ataleko 3. kapituluan 
xedatutakoari jarraitu beharko zaio aparkalekuak antolatzeko. Horretarako, lotutako aparkale-
kuak egiaztatu beharko dira.
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8. baldintza: Beheko solairuetan ostalaritza establezimenduak onartzen dira, baldin eta goiko 
solairuekin lotura badute, horietan logelarik ez badago, eta harrera eta zerbitzu komunak bakarrik 
badaude. Eraikina partekatuta badago, komunikazio bertikal independentea izan behar du. 
Edonola ere, gehienez 25 logelako establezimenduak onartzen dira.

10. baldintza: Haur-eskolek eta eskolaurrekoek etxadiko patioan bakarrik izan behar dute 
aire zabalera leku zabal eta eguzkitsua, eta azalera horrek estalpekoaren erdia izan behar du, 
gutxienez.

Hizkuntza-akademia, oposizioetarako akademia eta adinekoentzako irakaskuntza berezie-
tarako, 200 m2 eraiki baino gutxiagoko instalazioak onartzen dira. Azalera-mugak ikasgelei 
dagozkie beren-beregi.

20. baldintza: Etxadiko patioan baimentzen da erabilera hau, bateragarritasun-erregimen 
orokorra betetzen badu. Beheko solairuak kalera ematen duen fatxada izan beharko du, 5 ml 
baino gehiagokoa, eta sarbidea bermatuta egongo da. Zamalanak debekatuta daude lursailaren 
gune librean.

22. baldintza: Erabilera hau sotoan eta erdi-sotoan baimentzen da, baldin eta erabilera bera 
duen beheko sotoari lotuta badago. Bulego eta hotel sailkapenetan, ez dute jendearentzako 
sarrera librerik izango.

23. baldintza: Bulego, administrazio publiko, hezkuntza eta kultur ekipamenduen erabilera 
baimentzen da aurreko aldea 3. eta 4. graduko kaleetara duten eraikinetan, eta sarbide indepen-
dentea izan beharko dute ekipamendurako erabilera denean. Orobat baimentzen dira aurreko 
aldea 1. eta 2. graduko kaleetara duten eraikinetako lehenengo solairuetan, plan orokor honi 
behin betiko onespena eman aurretik irekitzeko lizentzia baldin bazuten.

Establezimendu publikoen eta merkataritzakoen erabilera aurreko aldea edozein gradutako 
kaleetara duten eraikinetan baino ez da baimentzen, plan orokor honi behin betiko onespena 
eman aurretik irekitzeko lizentzia baldin bazuten.

100. baldintza: Aurrealdea bide publikora ez badu onartzen da erabilera hau.

6.03.10. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria etxebizitza kolektiboko egoitzetakoa izango da, honako baldintza 
hauekin:

a) Debekatu egiten dira etxebizitzak sotoan edo erdi-sotoan, lursail edo etxadiko patioetan, 
eta bide publikora ordenantzan ezarri den gutxieneko aurrealdea ez duten lursailetan. Salbues-
penak dira 6.04.08 artikuluan multzoko jardueretarako ezarritako kasuak.

b) Gutxieneko azalera 65 m2 erabilgarri izango da, batez beste.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

3. baldintza: Lantegiak eta biltegiak baimentzen dira soto edo erdi-sotoan, lehen solairuko 
erabilerarekin lotura badute jarduera gauzatzeko ezaugarri egokiak dituzten barne konexio bidez.

Merkataritza erabilerari dagokionez, sotoan, beheko solairuan eta solairuartean baimentzen da, 
I. kategoriarako merkataritzako erabileraren arau orokorrean ezarritako baldintzetan. Lehen 
solairuan establezimendu publikoak baimentzeko, behe solairuarekin lotuta egon behar dute, 
eta sarbide independentea izan I. eta II. multzoetarako.

4. baldintza: Proiektu eta lizentzian dagoen erabilera baimentzen da, partzialki edo erabat 
erabilera horretarako, eta eskualdatzeetan ere errespetatuko da.

5. baldintza: Etxebizitza-solairuan baimentzen da betiere titularraren bizitoki iraunkorrare-
kin lotura badu, azalera osoaren erdia baino gehiago hartzen ez badu eta, gehienez, 75 m2 ba-
ditu. Hezkuntza-erabilerarako, hizkuntza-akademiak, oposizioetarako akademiak, helduentzako 
irakaskuntza berezietakoak eta antzekoak baimentzen dira, betiere azalera-muga mantentzen bada.

7. baldintza: Merkataritzako erabilera baimentzen da etxadiko patioetako eraikinetan, beti 
ere gehieneko azalera eraikia 1.000 m2 eraiki baino gehiago ez bada. Baldintza bera ezartzen 
da merkataritza- galeriak edo pasabideak jartzeko.

8. baldintza: Beheko solairuetan ostalaritza establezimenduak onartu egiten dira, baldin eta 
goiko solairuekin lotzen badira, eta bertan egoitzetarako logelarik jartzen ez bada, hau da, ha-
rrera eta guztiontzako zerbitzuak bakarrik badaude. Eraikinaren gainerako guneetatik bereizitako 
komunikabide bertikala izan behar dute. Gehienez 20 logela baimentzen dira.

10. baldintza: Haur eskolak eta eskolaurrekoak beheko solairuan baimentzen dira, betiere 
etxadiko patioan leku zabal eta eguzkitsua badute aire zabalean, eta azalera hori estalpekoaren 
erdia bada, gutxienez. Ezingo du 150 metro eraiki baino gehiago izan.

Hizkuntza-akademia, oposizioetarako akademia eta adinekoentzako irakaskuntza berezie-
tarako, 200 m2 eraiki baino gutxiagoko instalazioak baimentzen dira. Azalera mugak ikasgelei 
dagozkie beren-beregi.

20. baldintza: Etxadiko patioan baimentzen da erabilera hau, bateragarritasun-erregimen 
orokorra betetzen badu. Beheko solairuak kalera ematen duen alde bat izan beharko du, 
gutxienez 5 ml-koa, eta sarbidea bermatuta egongo da. Gehienezko potentzia 5 Kw-koa izango 
da, eta guztira 20 Kw gehienez. Lursailaren gune librean ezin izango da zamalanik egin.

22. baldintza: Erabilera hau sotoan eta erdi-sotoan baimentzen da, baldin eta erabilera bera 
duen beheko solairuari lotuta badago. Bulego eta hotel gisa kalifikatuetan, ez da jendearentzako 
sarrera librerik izango.

23. baldintza: Lehen solairuan baimentzen da erabilera hau, beti ere plan orokor honen behin 
betiko onespenaren aurretik irekitzeko lizentzia badu.

24. baldintza: Bulego-erabilera lehen solairuan baimentzen da, gehienez 500 m2 eraikiko 
azalerarekin. 500 m2 eraikitik gora, beheko solairutik sarbide independentea izan beharko du.

Edonola ere, espazio hau jarduera bereizietarako partekatu nahi bada, obra-lizentziaz gain, 
irekitzeko lizentzia eskatuko da multzo guztirako. Sarbidea etxebizitzenarekin partekatzen duten 
lokaletan, jarduera bakoitzaren batez bestekoa ez da 30 m2 erabilgarrititik beherakoa izango.
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25. baldintza: Bulego- eta merkataritza-erabilerak baimentzen dira, gehienenez 2.000 m2 
eraikiko azalerarekin, eta aurrealdea 20 ml baino latitude handiagoko kalera badu.

45. baldintza: Hezkuntza-erabilerarako, lehen solairuan hizkuntza-akademiak, oposizioeta-
rako akademiak, helduentzako irakaskuntza berezietakoak eta antzekoak bakarrik baimentzen 
dira, eta gehienez 150 m2 eraikiko azaleran.

46. baldintza: Beheko solairuan baimentzen da, kalera 5 ml baditu gutxienez, eta eraikinaren 
gainerakoa beste erabilera batzuetarako libre uzten badu, gutxienez 6 ml-eko sakoneran.

6.04.07. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria bizitegia da, etxebizitza kolektiboetan, baldintza hauekin:

— Debekatu egiten dira etxebizitzak sotoan, erdi-sotoan, eta etxadi edo lursaileko barruko 
patioan.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

3. baldintza: Sotoan edo erdi-sotoan baimentzen da, beheko solairuko erabilerarekin lotura 
badute jarduera gauzatzeko ezaugarri egokiak dituzten barne konexio bidez.

Merkataritza erabilerari dagokionez, sotoan, lehen solairuan eta solairuartean baimentzen 
da, I. kategoriarako merkataritzako erabileraren arau orokorrean ezarritako baldintzetan. Lehen 
solairuan establezimendu publikoak baimentzeko, behe solairuarekin lotuta egon behar dute, 
eta sarbide independentea izan I. eta II. multzoetarako.

4. baldintza: Proiektutik eta hasierako lizentziatik dauden eraikinetan baimenduko da erabi-
lera hori, partzialki edo erabat horretarako, eta eskualdatzeetan ere errespetatuko da.

5. baldintza: Baimendu egiten da, betiere titularraren bizitoki iraunkorrarekin lotura badu, 
azalera osoaren erdia baino gehiago hartzen ez badu eta, gehienez, 75 m2 eraiki baditu. 
Hezkuntza-erabilerarako, hizkuntza-akademiak, oposizioetarako akademiak, helduentzako 
irakaskuntza berezietakoak eta antzekoak baimentzen dira, azalera-muga errespetatuta.

8. baldintza: I. graduan, beheko solairuetan ostalaritza-establezimenduak onartzen dira, 
baldin eta goiko solairuekin lotura badute, eta bertan logelarik ez badago, hau da, harrera eta 
zerbitzu komunak bakarrik badaude. Eraikinaren gainerako guneetatik bereizitako komunikabide 
bertikala izan behar dute. Gehienez ere, 20 gelako edukiera baimentzen da.

10. baldintza: Haur-eskolak eta eskolaurrekoak baimentzen dira, baldin eta etxadiko pa-
tioan leku zabal eta eguzkitsua badute aire zabalean eta azalera hori estalpekoaren erdia bada 
gutxienez, zein ezingo den 150 m2 eraikitik gorakoa izan.

Hizkuntza-akademia, oposizioetarako akademia eta adinekoentzako irakaskuntza berezien 
kasuan, 200 m2 eraikiko azalera izan behar dute gehienez, ikasgeletarako instalazioek. Azale-
ra-mugak ikasgelei dagozkie beren-beregi.

11. baldintza: 2. graduko eraikinak bakarrik arautzen ditu. 2. graduan baimentzen da erabilera, 
eraikitako azalera guztira 2.500 metro koadro baino gehiago ez bada, eta aurrealdea gutxienez 
25 ml-ko latitudea duen kalera badu. Bidera jotzen duen aldeak gutxienez 20,00 m-koa izan 
behar du.

12. baldintza: I. graduko eraikinak bakarrik arautzen ditu. 1. graduan baimentzen da erabilera, 
eraikinak gehienez bi altura baditu eta nagusiki merkataritza- edo bulego-erabilerak baditu. 
Azalerak guztira ezingo du 600 metro koadro eraiki baino gehiago izan, eta 20 ml edo hortik 
gorako latitudea duen kalera 15 ml-ko aurrealdea izan behar du gutxienez.

13. baldintza: 2. graduan baimentzen da erabilera hori, eraikin isolatuan eta gehienez 2.500 
metro koadro eraikiko azaleran.

14. baldintza: Ikuskizun-erabilera 2. graduan bakarrik baimentzen da; II. kategoriako II. egoe-
ran, gehienez 1.000 metro koadro eraikiko azalera izan behar du eta gutxienez 20 ml-ko au-
rrealdea, gutxienez 25 ml-ko latitudea duen kalera; 3. egoeran berriz, 2.500 m2 eraiki, eta 30 ml 
gutxienez, 25 ml baino gehiagoko latitudea duen bide publikora.

22. baldintza: Erabilera hau sotoan eta erdi-sotoan baimentzen da, baldin eta erabilera bera 
duen beheko solairuari lotuta badago. Bulego eta hotel gisa kalifikatuetan, ez da jendearentzako 
sarrera librerik izango.

23. baldintza Lehen solairuan baimentzen da erabilera hau, beti ere plan orokor honen behin 
betiko onespenaren aurretik irekitzeko lizentzia badu.
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24. baldintza Bulego-erabilera lehen solairuan baimentzen da, gehienez 500 m2 eraikiko 
azalerarekin. 500 m2 eraikitik gora, beheko solairutik sarbide independentea izan beharko du.

Edonola ere, espazio hau jarduera bereizietarako partekatu nahi bada, obra-lizentziaz gain, 
irekitzeko lizentzia eskatuko da multzo guztirako. Sarbidea etxebizitzenarekin partekatzen duten 
lokaletan, jarduera bakoitzaren batez bestekoa ez da 30 m2 erabilgarritik beherakoa izango.

26. baldintza Beheko solairuan baimentzen da erabilera hau, beti ere eraikinak bide publikora 
duen aldearen ehuneko 50etik behera hartzen badu.

28. baldintza Etxadien barruan, espazio libreetan, baimendu egiten da kirol-erabilera irekia.

45. baldintza: Hezkuntza erabilera lehen solairuan bakarrik baimentzen da, hizkuntza-aka-
demiak, oposizioetarako akademiak, helduentzako irakaskuntza berezietakoak eta antzekoak 
jartzeko, eta gehienez 150 m2 eraikiko azaleran.

6.05.07. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria bizitegia da, bloke irekiko etxebizitza kolektiboetan, baldintza honekin:

— Etxebizitzak debekatuta daude sotoan eta erdi-sotoan.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

3. baldintza: Lehen solairuan baimendu egiten da erabilera hori, beti ere erabilera bereko 
beheko solairuari lotuta badago.

5. baldintza: Baimendu egiten da, betiere titularraren bizitoki iraunkorrarekin lotura badu, 
azalera osoaren erdia baino gehiago hartzen ez badu eta, gehienez, 75 m2 eraiki baditu. 
Hezkuntza-erabilerarako, hizkuntza-akademiak, oposizioetarako akademiak, helduentzako 
irakaskuntza berezietakoak eta antzekoak baimentzen dira, azalera-muga errespetatuta.

8. baldintza: Beheko solairuetan ostalaritza establezimenduak onartzen dira, baldin eta 
goiko solairuekin lotura badute, horietan logelarik ez badago, eta harrera eta zerbitzu komunak 
bakarrik badaude. Eraikinaren gainerako guneetatik bereizitako komunikabide bertikala izan 
behar dute. Edonola ere, 25 gelako edukiera baimentzen da gehienez.

10. baldintza: Beheko solairuan haur-eskolak eta eskolaurrekoak baimentzen dira, betiere 
leku zabal eta eguzkitsua badute aire zabalean, eta azalera hori estalpekoaren erdia bada, 
gutxienez, zein ezingo den 150 m2 eraikitik gorakoa izan.

Hizkuntza-akademia, oposizioetarako akademia eta adinekoentzako irakaskuntza berezie-
tarako, gehienez 200 m2 eraiki duten instalazioak baimentzen dira. Azalera-mugak ikasgelei 
dagozkie beren-beregi.

14. baldintza: Ikuskizun-erabilera eraikin bereizietan baimentzen da; 1.000 metro koadro 
eraikiko azalera eraikia izan behar du gehienez, eta gutxienez 20 ml-ko aurrealdea izan behar 
du, gutxienez 25 ml-ko latitudea duen kalera.

24. baldintza Lehen solairuan bulego- eta merkataritza-erabilera baimentzen da, berria zein 
aurretik dagoena izan, gehienez 500 m2 eraikiko azalerarekin. Eraikuntza berriko eraikinetan 
sarbide bereizia izatea eskatuko da.

Edonola ere, espazio hau jarduera bereizietarako partekatu nahi bada, obra-lizentziaz gain, 
irekitzeko lizentzia eskatuko da multzo guztirako. Sarbidea etxebizitzenarekin partekatzen duten 
lokaletan, jarduera bakoitzaren batez bestekoa ez da 30 m2 erabilgarritik beherakoa izango.

27. baldintza Erabilera hau baimentzen da, azalera guztia 1.000 m2 eraikitik gorakoa ez bada.

44. baldintza: 1. eta 2. taldeetan sartutako establezimendu publikoak bakarrik baimentzen 
dira, eta 250 m2 eraikiko azalera gehienez.

45. baldintza Hezkuntza erabilera lehen solairuan baimentzen da, hizkuntza-akademiak, 
oposizioetarako akademiak, helduentzako irakaskuntza berezietakoak eta antzekoak jartzeko, 
eta gehienez 150 m2 eraikiko azaleran.

6.07.08 artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria bizitegia da, baina baldintza hauekin:

a) Familia bakarreko etxebizitza bakartuen gutxieneko lursaila lehendik dagoena da, eta ezin 
da 500 m2-ko azalera baino txikiagoa duten zatitan banatu.

Lursailak gutxienez 800 m2-ko azalera badu, hiru etxebizitza egin ahalko dira bertan; gehitzen 
den etxebizitza bakoitzeko 300 m2 gehiagoko azalera eskatuko da, gehienez 8 etxebizitza izan 
arte, hori baita lursail bakoitzean eraiki daitekeen gehieneko etxebizitza kopurua.

b) Etxebizitzak debekatuta daude sotoan eta erdi-sotoan.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

5. baldintza: Bulego eta zerbitzu-profesionalen erabilera baimentzen da, titularraren 
etxebizitzan badaude; gehienez 75 m2ko azalera izango du, eta ezingo du etxebizitza guztiaren 
ehuneko 40a baino gehiago hartu.

15. baldintza: Eraikin independente bakartuetan hotel erabilera baimentzen da eraikinean, ge-
hienez 25 logelako edukierarekin eta zerbitzu komunen azalerak hotel-plaza bakoitzeko 15 m2e-ak 
gainditzen ez dituelarik, ezta, inolaz ere ez, ostatu emateko azalera ere. Aparkaleku pribatua 
eduki beharko du, logela bakoitzeko plaza bana.

16. baldintza: Indarrean dagoen planaren aurretik lizentzia zuten lekuetan bakarrik onartuko 
dira merkataritza-lokalak.

II. kategoriako 3. egoeraren barneko establezimendu publikoei dagokienez, 1. eta 2. talde-
koak bakarrik onartuko dira, barrarik gabekoak, eta aparkaleku pribatua izan beharko dute, 
jendeak erabiltzeko azaleraren 5 metro2 erabilgarri bakoitzeko ibilgailu batentzako lekua.

Beheko solairuan, 40 m2-ra arteko 1. eta 2. taldeko establezimendu publikoak onartzen dira.

28. baldintza: Lursailaren espazio librean baimenduta dago erabilera hau, betiere aire za-
balean egiten bada.

29. baldintza: Eraikin bakartuan planteatuz gero, lurzoruaren sestra naturalaren azpitik 
egongo da.

31. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki-erakundeetan, horni-
kuntza- eta saneamendu-sareen askitasuna egiaztatu beharko da aldez aurretik.

32. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki erakundeetan, turis-
moetarako aparkaleku pribatu bat eduki beharko da, gutxienez, eskaintzen diren bi oheko, edo 
frakzio bakoitzeko.

6.08.08. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria bizitegia da, ilaran kokatutako familia-bakarreko etxebizitzetan.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

5. baldintza: Erabilera hau onartu egingo da, titularraren etxebizitzan badago; hala ere, 
ezingo du etxebizitza horren azalera osoaren ehuneko 40 baino gehiago hartu, ezta 75 m2 
baino handiagoko azalerarik izan. Hezkuntza erabilera soilik hizkuntza akademiak, oposizioeta-
rako akademiak, helduentzako eskola-bereziak ezartzeko toleratuko da, betiere azalera-mugak 
errespetatuko direlarik.

15. baldintza: Hotel-establezimenduak baimentzen dira, gehienez 25 logelako edukierare-
kin eta zerbitzu komunen azalerak logela bakoitzeko 15 m2 eraikiak gainditzen ez dituelarik, 
ezta, inolaz ere ez, ostatu emateko azalera ere. Aparkaleku pribatua eduki beharko du, logela 
bakoitzeko plaza bat, hain zuzen ere.

16. baldintza: Beheko solairuan erabilera hau onartuko da, gehienez ere 50 m2 eraikiko 
azalera izango duelarik.

Eraikin bereizietan ezingo da 300 m2 eraikiko azalera gainditu, eta aparkaleku pribatuak 
izango dituzte: establezimendu publikoetan, leku bat eraikitako 25 m2 bakoitzeko, eta beste-
lakoetan, leku bat eraikitako 50 m2ko edo bulego- unitate bakoitzeko. Lurrazalean jarri ahalko 
dira, beren-beregi eraikinaren aurreko aldearen eta kalearen artean.

1. eta 2. taldeetako establezimendu publikoak onartzen dira.

29. baldintza: Eraikin bakartu bada, lurzoruaren berezko sestraren azpitik jarriko da.

31. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki-erakundeetan, horni-
kuntza- eta saneamendu-sareen askitasuna egiaztatu beharko da aldez aurretik.

32. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki erakundeetan, turis-
moetarako aparkaleku pribatu bat eduki beharko da, gutxienez, eskaintzen diren bi oheko, edo 
frakzio bakoitzeko.

6.09.07. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria bizitegiena da, familia bakarreko etxe bakarretan, salbuespen honekin:

— Binaka elkartutako familia bakarreko etxebizitzak onartzen dira, mehelin bat partekatzen 
dutenak, betiere lursailari, okupazioari eta eraikuntzari dagozkien baldintza guztiak betetzen 
badituzte.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

5. baldintza: Bulego eta zerbitzu-profesionalen erabilera baimentzen da, titularraren 
etxebizitzan bada, eta etxebizitza guztiaren azaleraren ehuneko 40a baino gehiago hartzen ez 
badute. Halaber, ezingo dute, inolaz ere, 75 m2ko azalera eraikia gainditu.

15. baldintza: Hotel-establezimenduak onartzen dira, gehienez 15 logelako edukierarekin. 
Zerbitzu komunen azalerak 15 m2 eraiki izango ditu gehienez, eta ez du inoiz ostaturako azalera 
baino handiagoa hartuko. Aparkaleku pribatua eduki beharko du, logela bakoitzeko plaza bat, 
hain zuzen ere.

16. baldintza: Beheko solairuan baimentzen da, eta gehienez 50 m2 eraikiko azalerarekin.

Eraikin bereizietan, ezingo da 75 m2 eraiki baino handiagoa izan, eta jendearentzako gunea 
ezingo da 50 m2 eraiki baino handiagoa izan. Aparkaleku pribatua eduki beharko du, jendeari 
irekitako 5 m2 erabilgarriko.

1. eta 2. taldeetako establezimendu publikoak bakarrik onartzen dira.

28. baldintza: Erabilera baimentzen da, betiere aire zabalean bada.

29. baldintza: Eraikin bakartua bada, lurzoruaren berezko sestraren azpitik jarriko da.

31. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki-erakundeetan, horni-
kuntza- eta saneamendu-sareen askitasuna egiaztatu beharko da aldez aurretik.

32. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki erakundeetan, turis-
moetarako aparkaleku pribatu bat eduki beharko da, gutxienez, eskaintzen diren bi oheko, edo 
frakzio bakoitzeko.

6.10.07. artikulua- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

1. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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2. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria bizitegia da, familia bakarreko etxeetan, baldintza hauekin:

a) Bi familiako etxebizitzak baimentzen dira.

b) Etxebizitza kolektiboko eraikinak baimentzen dira, lehendik dagoen eraikin bat birgaitzearen 
ondorio badira, eta betiere etxebizitzen batez besteko azalera 120 m2 erabilgarri baino txikiagoa 
bada, eta katalogatutako mailaren arabera baimendutako birgaitze-parametroekin egiten bada 
(katalogatu gabe badaude, birgaitze/berritze mailaren arabera).

Esku hartze horiek dokumentazio grafikoan adierazitako eraikinetan bakarrik baimenduko dira. 
Mugapen horrek eraikin nagusiei egiten diete erreferentzia, edo hainbat arrazoi tarteko –entitatea, 
eraikuntza garaia, eta eraikuntza mota– horiekin multzoa osatzen dutenei.

Gainerako eraikinetan, eta lursailean baimendutako eraikigarritasuna gainditzen dutenetan, 
ez da etxebizitza-erabilera onartuko.

3. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

1. baldintza: Birgaitzeen ondoriozko bizitegi kolektiboa baimentzen da 5. motan, eta 6. motan 
sortutakoetan. Lursailaren barruan erantzun behar zaio aparkaleku beharrari.

2. baldintza: Txoko, upelategi, gimnasio eta antzeko erabilerak baimentzen dira, baina argi-
ztapen- eta aireztatze-baldintza egokiak bete behar dituzte.

3. baldintza: Lehen solairuan baimentzen da erabilera hau, baldin eta erabilera bereko beheko 
solairuarekin lotura badu, eta 18. baldintzan jarduera osorako araututako azalera-muga badu.

5. baldintza: Bulego eta zerbitzu profesionalak baimentzen dira, titularraren etxebizitzan ba-
daude, etxebizitzaren azalera osoaren ehuneko 40 baino gehiago hartzen ez badute eta azalera 
guztia 75 m2 -tik beherakoa bada.

15. baldintza: Hotel-establezimenduak baimentzen dira, gehienez 15 logelako edukierarekin 
eta zerbitzu komunen azalerak logela bakoitzeko 15 m2e-ak gainditzen ez dituelarik, ezta, inolaz 
ere ez, ostatu emateko azalera ere. Aparkaleku pribatua eduki beharko du, logela bakoitzeko 
plaza bat, hain zuzen ere.

II. kategorian, katalogatutako eraikinek ez dute azalera-mugarik izango eta, gainerakoetan, 0,25 
m2e/m2a-ko eraikigarritasunaren ondoriozko azalera-muga onartuko da, 850 m2e gainditu gabe.

16. baldintza: Beheko solairuko merkataritza-erabilerak 100 m2 eraikiko azalera izango du 
gehienez.

17. baldintza: Biltegi eta lantegi orokorrak toleratzen dira; 200 m2e-ko hedadurarekin 
ordenantza honetako 1. graduko gutxieneko lursail-unitate bakoitzeko, eta 300 m2e-ko azalera-
rekin 2. graduko gutxieneko lursailetarako.

18. baldintza: I. eta II. multzoetako establezimendu publikoak baimentzen dira, eta I. katego-
rian eraikitako azaleraren ehuneko 50era mugatuko da jendeari dagokiona. Azalera, guztira, ez 
da 200 m2e baino handiagoa izango, eta horretaz gain, aparkaleku pribatua izan beharko du: 
jendearentzako azalerako 5 m2e bakoitzeko leku bat.

II. kategorian, katalogatutako eraikinek ez dute azalera-mugarik izango eta gainerakoetan 
0,25 m2e/m2a-ko eraikigarritasunaren ondoriozko azalera-muga onartuko da, 850 m2e gainditu 
gabe. Aparkaleku pribatua eduki beharko du, jendeari irekitako 5 m2 erabilgarriko.

19. baldintza: Eraikin osoan bulego erabilera baimentzeko baldintza hauek bete behar dira:

— Gehieneko azalera: 0,25 m2e/m2aren emaitza izango da, eta inoiz ez 850 m2e baino han-
diagoa.

— Lursailaren barruan aparkalekua izan behar du; bi leku bulego erabilerako 100 m2e-ko 
edo zatiko.
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— Oro har aplikatzekoak diren baldintzek arautuko dituzte epigrafe honetan itxiturari, este-
tikari eta osaerari dagozkion berariazko baldintzak, lursail bakoitzari dagokion ordenantzaren 
mailaren arabera.

— Katalogatutako eraikinetan azalera murriztu gabe baimenduko da.

22. baldintza: Baimendu egiten da, betiere erabilera bereko beheko solairuarekin lotura 
badu, eta jendearentzako sarbide librerik ez badu.

29. baldintza: Eraikin bakartua bada, lurzoruaren berezko sestraren azpitik jarriko da.

30. baldintza: Autokontsumorako oinarrizko abeltzaintza-jarduerak baimentzen dira, baina 
nolanahi ere, gai honetan eskumena duten erakundeen xedapenak eta zehaztapenak bete 
beharko dituzte.

Debekatuta dago abeltzaintza-jarduera berriak ezartzea, baldin eta autokontsumorako oina-
rrizko jardueretarako baimendutako mailen gainetik kokatzen badira.

Baimendu egiten dira Arabako Foru Aldundiaren Abeltzaintza Zerbitzuaren erregistroetan 
ageri diren abeltzaintza-instalazioak, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

— Horiek legeztatzea; horretarako, dagokion jarduera proiektua aurkeztu beharko dute, 
6 hilabeteko epean, eta horrek zehaztuko du, dagozkion zuzenketak eginda, jarduera legeztatzea. 
Hala egin ezean eten egingo da jarduera.

— Ezingo dira handitu bizitzeko animalien kopurua edota gizentzekoen kopurua.

— Ezingo da abeltzaintza-jarduera aldatzeko eskatu.

— Ezingo da instalazioaren titularra aldatzeko eskatu.

— Ezingo da instalazioak eraikitzeko edo handitzeko obra-baimenik eskatu, legeztatzeko 
gutxieneko neurri zuzentzaileak edo agintari eskudunak ezarritakoak hartzeko izan ezik.

31. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki-erakundeetan, horni-
kuntza- eta saneamendu-sareen askitasuna egiaztatu beharko da aldez aurretik.

32. baldintza: Hiriko bizitegi-bilbean integratu gabeko menpeko toki erakundeetan, turis-
moetarako aparkaleku pribatu bat eduki beharko da, gutxienez, eskaintzen diren bi oheko, edo 
frakzio bakoitzeko.

6.11.07. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

I. KATEGORIA

1. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Poligonoetan bakartutako eraikinetan garatzen den ekoizpena da erabilera bereizgarria.

2. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

Lursailaren unitateari eutsiz eraikitako espazioa zatikatzeko eragiketetan, zatitzen den es-
pazioaren azalera 1.000 m2tik beherakoa bada, OR-12 ordenantzako II. kategoriako erabilera- 
eta bateragarritasun-baldintzak aplikatuko dira. Azalera hori handiagoa bada, berriz, OR-11 
ordenantzako I. kategoriako erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak.

Eraikinean garatzen den ekoizpen-erabileraren lagungarri izan beharko dute erabilera guz-
tiek, prozesuaren baitan erlazioa dutenak.

Ekipamendu erabileren baitan, ez dira onartuko bizileku izaera dutenak.

3. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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1. baldintza: Zaintzaile, enkargatu edo jabeen etxebizitzak bakarrik onartzen dira bizileku-era-
bilera gisa, gehienez 120 m2-ko azalera erabilgarriarekin.

2. baldintza: Fatxada-aurrealdeak gutxienez 8 m baditu onartuko da merkataritza-erabilera, 
eta salmenta azalera erabilgarria 350 m2tik gorakoa ez bada.

Mugapen hori ez zaio aplikatuko handizkako merkataritzari, ezta beren neurri eta ezau-
garriengatik erakusketa eta salmenta azalera handiak behar dituzten produktuen txikizkako 
merkataritzari ere, zeinetan, gainera, ez den jende etorri handirik aurreikusten, hala nola altzari, 
ibilgailu, etxetresna elektriko, nekazaritza edo industria makina eta besteren erakusketa eta 
salmentari.

3. baldintza: Kale hauetan: Zadorra hiribidea, Gamarrako atea, Betoñuko atea, Bergarako 
atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren 
hiribidea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jauregilanda eta 
Arkatxa.

Merkataritza-erabilera onartzen da, baldin eta salmenta-azalera erabilgarriak jarduera na-
gusiaren ehunko 25 gainditzen ez badu, ezta 1.000,00 m2 erabilgarriak ere.

Mugapen hori ez zaio aplikatuko handizkako merkataritzari, ezta beren neurri eta ezau-
garriengatik erakusketa eta salmenta azalera handiak behar dituzten produktuen txikizkako 
merkataritzari ere, zeinetan, gainera, ez den jende etorri handirik aurreikusten, hala nola altzari, 
ibilgailu, etxetresna elektriko, nekazaritza edo industria makina eta besteren erakusketa eta 
salmentari.
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4. baldintza: 1. eta 2. multzoetan sailkatutako establezimendu publikoen erabilera onartzen 
da, gehienez 100 m2 erabilgarriko azalera dutelarik.

Azalera hori handitzerik izango da 50 langile baino gehiagoko enpresetan, 1,50 m2 erabilgarri 
langile bakoitzeko.

5. baldintza: Ekipamendu erabilera onartzen da, baldin eta eraikinaren barrutik badu sarbidea 
eta azalera-mugak errespetatzen baditu: ez dira 250 m2 erabilgarriak gaindituko 10.000 m2e-tik 
beherako lursailetan, edo 500 m2 erabilgarriak industria lursail handiagoetan.

6. baldintza: Ekoizpen-eraikinak elektrizitatea edo gasa hornitu edo saltzeko unitateak hartu 
ahalko ditu bere instalazioetan, baldin eta 5.05.14 artikuluan ezarritako hirigintza-parametroak 
betetzen badira.

7. baldintza: Aparkaleku publiko edo pribatuen erabilera onartzen da, solairu independen-
tean. Solairu hori beste erabilera batekin partekatzekotan, bereizketa fisikoa izan beharko da 
bien artean. Estalkipean baldintza berekin onartzen da.

II. KATEGORIA

1. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Eraikinetako baten erabilera bereizgarri ekoizpena delarik, gainerako eraikinen erabilera 
bereizgarriak haren lagungarria izan beharko du, OR-11 I. kategoriako erabilera eta bateraga-
rritasun baldintzen arabera.

2. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

Ekipamendu erabileren baitan, ez dira onartuko bizileku izaera dutenak.

Eraikinen erabilera bereizgarri ekoizpena ez bada, ondoko laukiko erabilera eta bateragarri-
tasun baldintzak aplikatuko dira.

3. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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1. baldintza: Bulego-erabilera kale hauetan onartzen da: Zadorra hiribidea, Gamarrako atea, 
Betoñuko atea, Bergarako atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun 
Olabide, Zumarren hiribidea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, 
Jauregilanda eta Arkatxa.

2. baldintza: Kale hauetan: Zadorra hiribidea, Gamarrako atea, Betoñuko atea, Bergarako 
atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren hiribi-
dea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jauregilanda eta Arkatxa.

Merkataritza-erabilera onartzen da, baldin eta salmenta-azalera erabilgarria 2.000 m2-tik 
gorakoa ez bada.

Mugapen hori ez zaio aplikatuko handizkako merkataritzari, ezta beren neurri eta ezaugarrien-
gatik erakusketa eta salmenta azalera handiak behar dituzten produktuen txikizkako merkataritzari 
ere, zeinetan, gainera, ez den jende etorri handirik aurreikusten, hala nola altzari, ibilgailu, 
etxetresna elektriko, nekazaritza edo industria makina eta besteren erakusketa eta salmentari.

3. baldintza: Kale hauetan: Zadorra hiribidea, Gamarrako atea, Betoñuko atea, Bergarako 
atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren hiribi-
dea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jauregilanda eta Arkatxa.

Hotel-establezimenduak baimentzen dira, gehienez 40 logelako edukierarekin eta zerbitzu 
komunen azalerak hotel-plaza bakoitzeko 15 m2e-ak gainditzen ez dituelarik, ezta, inolaz ere ez, 
ostatu emateko azalera ere.

4. baldintza: 1. eta 2. multzoko establezimendu publikoen erabilera onartzen da, 2.000 m2 
erabilgarriko azalera gainditzen ez dutelarik. 4. multzoko establezimendu publikoak horretarako 
egokitutako eremuetan bakarrik jarri ahalko dira —Ostalaritzako Establezimendu Publikoei 
buruzko udal Ordenantza (hotelak izan ezik), III. eta IV. eranskinak—.

5. baldintza: Ekipamendu erabilera horretarako instalazioak onartzen dira, baldin eta lursai-
laren azalerak ez baditu 2.000 m2-ak gainditzen.

6. baldintza: Hiri-zerbitzuen barnean, gasolindegiak eta hornidura unitateak soilik onartuko 
dira —arau hauetako V. Tituluko 5. Kapituluan zehazten diren baldintzak eta arauak betetzen 
direlarik—, eta tanatorioak, kasu honetan baldintza hauek bete beharko badira ere:

— Gutxieneko jarduera-lursaila, 7.500 m2.

— Eraikinak okupatutako gehieneko azalera, ehuneko 50.

— Lursailaren gutxieneko aurrealdea, bidera edo gutxienez 25 m-ko sekzioa duen espazio 
publiko librera, 40,00 m.

6.12.07. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

I. KATEGORIA

1. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria ekoizpena izango da, modu intentsiboan garatua.

Lursail-unitateari eutsiz eraikitako espazioa zatitzeko eragiketak debekatuta egongo dira.

2. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

Eraikinean garatzen den ekoizpen-erabileraren lagungarri izan beharko dute erabilera guztiek.

Ekipamendu erabileren baitan, ez dira onartuko bizileku izaera dutenak.

3. Erabilera bateragarritasunen laukia.
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1. baldintza: Fatxada-aurrealdeak gutxienez 8 m baditu onartuko da merkataritza-erabilera, sal-
menta azalera erabilgarriak guztira eraikitakoaren ehuneko 25 gainditzen ez badu, ezta 500,00 m2-ko 
azalera ere.

2. baldintza: 1. eta 2. multzoetan sailkatutako establezimendu publikoen erabilera onartzen 
da, gehienez 100 m2 erabilgarriko azalera dutelarik.

Azalera hori handitzerik izango da 50 langile baino gehiagoko enpresetan, 1,50 m2 erabilgarri 
langile bakoitzeko.

3. baldintza: 200 m2e-tik gorako azalera ez duen ekipamendua onartzen da.

4. baldintza: Aparkaleku publiko edo pribatuen erabilera onartzen da, solairu independen-
tean. Solairu hori beste erabilera batekin partekatzekotan, bereizketa fisikoa izan beharko da 
bien artean. Estalkipean baldintza berekin onartzen da.

II. KATEGORIA

1. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Eraikinetako baten erabilera bereizgarri ekoizpena delarik, gainerako eraikinen erabilera 
bereizgarriak haren lagungarria izan beharko du, OR-11 I. kategoriako erabilera eta bateraga-
rritasun baldintzen arabera.

2. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

Ekipamendu erabileren baitan, ez dira onartuko bizileku izaera dutenak.
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Eraikinen erabilera bereizgarri ekoizpena ez bada, ondoko laukiko erabilera eta bateragarri-
tasun baldintzak aplikatuko dira.

3. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
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Ikus-entzunezkoak
Industria Establezimendu publ. Erlijiosoa

Etxebizitzak Zerbitzuak Osasuna
Familia bakar. etxeb. Bulegoak eta banketxeak Laguntza-zerbitzuak

Lantegi eta biltegiak Gizarte-ekipamenduak Herri Administrazioa
Nekazaritza eta abel. Kirola Defentsa

1. baldintza: Nekazaritza eta abeltzaintzarako erabilera baimentzen da, industria eta lante-
gienarekin bateragarri bada.

2. baldintza: Merkataritza-eraikinak onartzen dira, bide aldera gutxienez 8,00 m-ko aldea 
dutelarik. Gehieneko azalera 500 m2 erabilgarrikoa izango da.

3. baldintza: 1. eta 2. multzoko establezimendu publikoen erabilera onartzen da, gehienez 
500 m2 erabilgarriko azalera dutelarik.

4. baldintza: 1. eta 2. multzoko establezimendu publikoen erabilera onartzen da, gehienez 
350 m2 erabilgarriko azalera dutelarik.

5. baldintza: 300 m2tik gorako azalera erabilgarria ez duen ekipamendua onartzen da.

6. baldintza: Hiri-zerbitzuen barnean, gasolindegiak eta hornidura unitateak soilik onartuko 
dira, baina arau hauetako V. Tituluko 5. Kapituluan zehazten diren baldintzak eta arauak bete 
beharko dituzte.

6.13.07. artikulua.- Erabilera- eta bateragarritasun-baldintzak

I. KATEGORIA

1. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Erabilera bereizgarria ekoizpena izango da, arteria-bide ertzean garatua.

Lursail-unitateari eutsiz eraikitako espazioa zatitzeko eragiketak debekatuta egongo dira.

2. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

Eraikinean garatzen den ekoizpen-erabileraren lagungarri izan beharko dute erabilera guztiek.

Ekipamendu erabileren baitan, ez dira onartuko bizileku izaera dutenak.
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3. Erabilera bateragarritasunen laukia.
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1. baldintza: Zaintzaile, enkargatu edo jabearen etxebizitza bat onartzen da, gehienez 120 m2-ko 
azalera erabilgarriarekin.

2. baldintza: Fatxada-aurrealdeak gutxienez 8 m baditu onartuko da merkataritza-erabilera, 
salmenta azalera erabilgarriak guztira eraikitakoaren ehuneko 25 gainditzen ez badu.

Mugapen hori ez zaio aplikatuko handizkako merkataritzari, ezta beren neurri eta ezaugarrien-
gatik erakusketa eta salmenta azalera handiak behar dituzten produktuen txikizkako merkataritzari 
ere, zeinetan, gainera, ez den jende etorri handirik aurreikusten, hala nola altzari, ibilgailu, 
etxetresna elektriko, nekazaritza edo industria makina eta besteren erakusketa eta salmentari.

3. baldintza: 1. eta 2. multzoetan sailkatuak baimentzen dira, gehienez 100 m2 erabilgarriko 
azalerarekin.

Azalera hori handitzerik izango da 50 langile baino gehiagoko enpresetan, 1,50 m2 erabilgarri 
langile bakoitzeko.

4. baldintza: 200 m2e-tik gorako azalera erabilgarria ez duen ekipamendua onartzen da.

5. baldintza: Aparkaleku publiko edo pribatuen erabilera onartzen da, solairu independen-
tean. Solairu hori beste erabilera batekin partekatzekotan, bereizketa fisikoa izan beharko da 
bien artean. Estalkipean baldintza berekin onartzen da.

II. KATEGORIA

1. Erabilera bereizgarriaren baldintzak.

Eraikinetako baten erabilera bereizgarri ekoizpena delarik, gainerako eraikinen erabilera 
bereizgarriak haren lagungarria izan beharko du, OR-11 I. kategoriako erabilera eta bateraga-
rritasun baldintzen arabera.
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2. Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasun-baldintzak.

Ekipamendu erabileren baitan, ez dira onartuko bizileku izaera dutenak.

Eraikinen erabilera bereizgarri ekoizpena ez bada, ondoko laukiko erabilera eta bateragarri-
tasun baldintzak aplikatuko dira.

3. Erabilera-bateragarritasunen laukia.

U C I T A O C H B D E S A C K R I P Z E U P R

I S

BAIMENDUA DEBEKATUA

R T ES I
RU TO EA IE
RC TC EC S
P TH EK SU
PI TB ER A
PT E EI AP
PA ED EP AR

EE EZ Zuzkidura-alojamendua

4

P T E

II. KATEGORIA

4 443

R

Hezkuntza

5 BAIMENDUA BAINA BALDINTZEKIN

Azpiegiturak

A

Aparkaleku pribatuak
Lantegi eta biltegiak Gizarte-ekipamenduak Herri Administrazioa

Hiri-zerbitzu orokorrak
Energia-azpiegiturak

Hiri-zerbitzuak

Familia bakar. etxeb. Bulegoak eta banketxeak

1. EGOERA

3. EGOERA

Aparkaleku publikoak
Aparkalekuak

2. EGOERA

41 2

Laguntza-zerbitzuak
Etxeb. kolektiboak Merkataritza Kultura

Etxebizitzak Zerbitzuak Osasuna

Nekazaritza eta abel. Kirola Defentsa

Produkzioa Hotelak eta egoitzak Ikus-entzunezkoak
Industria Establezimendu publ. Erlijiosoa

1. baldintza: Merkataritza-erabilera onartzen da lursail partekatuko eraikin bakartuan nahiz 
erabilera esklusiboko lursailean.

Lehenengo kasuan, salmenta azalera erabilgarriak guztira eraikitakoaren ehuneko 25 
gainditzen ez badu. Bigarrenean, salmenta azalera erabilgarriak 2.000 m2-ak gainditzen ez baditu.

2. baldintza: Hotel-establezimenduak onartzen dira, gehienez 40 logelako edukierarekin, 
baina zerbitzu komunen azalerak hotel-plaza bakoitzeko 15 m2e-ak gainditzen ez dituelarik.

3. baldintza: 1. eta 2. multzoko establezimendu publikoak onartzen dira.

4. multzoko establezimendu publikoak horretarako egokitutako eremuetan bakarrik jarri 
ahalko dira —Ostalaritzako Establezimendu Publikoei buruzko udal ordenantza (hotelak izan 
ezik), III. eta IV. eranskinak—.

4. baldintza: 300 m2-tik gorako azalera erabilgarria ez duen ekipamendua onartzen da.
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EREMUKO FITXA  5. BBPB UNIBERTSITATE GUNEA, II. FASEA 
HIRI LUZORUA. 5. BBPB 

 

KALIF. GLOBALAK............................... % 5,41 GKSO, % 54,75 KESO, % 39,84 ekipamendu komunitarioa 
KALIF. ADIERAZGARRIA...................... Hezkuntza-ekipamendua  
LURZORU MOTA .................................. hiri-lurzorua 
AZALERA OSOA ................................... 118.371 m2a 
ERAIKIGARRITASUN GORDINA............ 0,7569 m2e/m2a 
APROBETXAMENDU TIPOA................... ------ m2hk/ m2a 
GARATZEKO TRESNA .......................... Plan Partziala, birpartzelazio-proiektua eta urbanizazio-proiektua 
JARDUKETA-SISTEMA........................... Hitzarmena 
EKIMENA ................................................ Pribatua 
EPEA ....................................................... Bi urte 
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EREMUKO FITXA 

5. BARNE BERRIKUNTZARAKO PLAN BEREZIA Unibertsitate gunea, II. fasea 

IZENA 
Unibertsitatearen esparrua, II. fasea 

XEDEA 
Plan bereziak eremua antolatzea du xede, indarrean dagoen legediari jarraiki hiri-lurrari dagokionxehetasunaz. 

ANTOLAMENDU-ARTEZPIDEAK 
Lerrokadura eta kalifikazio xehatuen planoetan adierazi egin dira ekipamenduko lursailen lerrokadurak. Horiek 
gehienezkoak izango dira, eta plan berezia gauzatzean egokitzapen arloko aldaketak izan ditzake. 

Nieves Cano kalea –bidea eta espazio libreak– 25 metro zabal izango da gutxienez eta, Justo Velez de Elorriaga 
kalea, berriz, 21 metro zabal gutxienez, bidea, espazio libreak eta berdegune publikoak kontatuta. 

Baimendutako erabileren erregulazioa hau da: 

- Erabilera globala: ekipamendu komunitarioa eta garraio eta komunikazioak. 

- Erabilera xehatuak: adierazgarriak: hezkuntza-ekipamendua, bidea, berdeguneak eta espacio libreak. 
 bateragarriak: hezkuntza-, kirol-, kultur- eta elkarte-ekipamenduak. 
 osagarriak: bidea, aparkalekuak eta espazio libreak. 

Hirigintza-parametroak honela finkatu dira: 

- Eraikinaren gehieneko altuera: 13,50 m, azken forjatuaren behe aldean neurtuta. 

Gehieneko eraikigarritasuna: eremuaren eraikigarritasun fisikoa 89.591 m2 e da, eta hirigintzaeraikigarritasuna, 0 m2 
e. 

- Okupazio-portzentajea: eraikitzeko lursailen okupazioa, guztira, ezin da eremuaren azaleraren % 60 baino 
handiagoa izan, egun erabilera eta jabetza publikoari lotutako lursailei dagokiena kenduta. 

- Lerrokadurekiko atzera-eramanguneak: plan berezian definituko dira. 

Beste baldintza batzuk: 

- Katalogatutako eraikinei ez zaizkie aplikatutako gehienezko alturaren eta lerrokadurekiko atzeraeramanguneen 
parametroak. 

- Hezkuntza arloko eraikinak finkatuta geratzen dira, baita baimendutako gehienezko eraikigarritasuna gainditu 
badute ere. 

- Plan bereziak egungo lursailen mugak aldatu ahalko ditu, aprobetxamenduak errespetatuz. 

"AD-3 Bisitazioaren monasterioa" hornidura-jarduketan Hezkuntza-Ekipamenduaren Sistema Orokor Publikoari laga 
beharreko 5 m-ko zerrendak (0 m² e/m² a-ko eraikigarritasun fisikoa duena), kalifikazio bera duen emaitzazko 
lursailari batu beharko zaio, 58. poligonoko egungo 453. katastro-lursailarekin bat datorrena. 

APROBETXAMENDUA 
Antolatu beharreko gehieneko eraikigarritasun fisikoa 89.591 m2 e da. Ez dago hirigintza-eraikigarritasunik. 

LOTESPEN MAILA 
Eremuaren loturaren erregimen orokorraren araberakoa. 

NAHITAEZKO LAGAPENAK 
Plan berezian jabetza eta erabilera publikoko gune sailkapen xehatua duten lursailak eta, gutxienez, eremuko fitxan 
garraio eta komunikazioko sistema orokorrak, berdeguneak, espazio libreak eta bide publiko erreferentzia dutenak 
izango dira. 

URBANIZATZE KARGAK 
Eraikinik onartzen ez duten ekipamendu lursailetakoak diren espazio guztiak urbanizatuko dira, eta nahitaezko 
lagapenen atalean adierazitakoak izango dira, gutxienez. 
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PLAN BEREZIA IDAZTEKO IRIZPIDEAK: 
- Ingurumen-ebaluaziotik salbuesteko, araugintza-atalean jaso beharko dira Bisitazioaren monasterioa eta Egibide 
irakaskuntza-zentroa kokatuta dauden lursailak Unibertsitate Gunea, II. Fasea 5. BBPBaren eremutik kanpo uzteko 
HAPOren xedapen-aldaketaren ingurumen dokumentu estrategikoan adierazitako neurri babesle eta zuzentzaileak. 

- Inpaktu akustikoaren azterlana ere barne hartu beharko du. 
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EREMUKO FITXA  A.D.-3. Bisitazioaren monasterioa
HORNIDURA-JARDUKETA A.D-3. 

 
 

A.- EGITURAZKO ANTOLAKUNTZAREN ZEHAZTAPENAK: 

 Antolakuntzaren xedeak: Unibertsitate Gunea, II. Fasea 5. BBPBaren jarduketa integratutik kanpo utzi ondoren, 58. poligonoko 
454. katastro-lursaila eraikitzeko baldintzak arautu nahi dira, monasterioaren eraikinak dituen mantentze eta balioespen 
baldintzekin bat etorriz, egituraren kontserbazioko sailkapena baitu. Jada eraikitakoa finkatutzat jotzen da (11.157 m² e) eta 1 m² 
e/m² a-ko eraikigarritasuna baimentzen zaio (33.254 m² e), 33.254 m²-ko azalerako emaitzazko lursail garbi baten gainean, zeina 
Hezkuntza-Ekipamendu Pribatuko Sistema Orokor gisa (EQ-E) sailkatu baita. Egungo 35.027 m²-ko azalerako lurzati gordinari 
398 m²-ko lagapen-azalera ezarri zaio, CO-U Bide Sistema Orokor gisa kalifikatuta; 295 m²-ko azalerako lagapena, CO-U Tokiko 
Bide Sistema gisa kalifikatuta, eta 1.080 m²-ko azalera, EQ-E Hezkuntza Ekipamendu Publikoaren Sistema Orokor gisa 

 

 Lurzoruaren sailkapena:  Hiri lurzorua. Sistema orokorra  Sestra gaineko gehienezko hirigintza 
eraikigarritasuna 33.254,00 m²e 

Kalifikazio orokorra:  Ekipamendu Komunitarioa Aurreko antolakuntzarekiko 
hazkundea 22.097,00 m²e

Ekimena: Pribatua Sestra azpiko gehienezko 
hirigintzaeraikigarritasuna 19.952,00 m²e

 Eremuaren azalera, guztira (*) 35.027,00m²a Aurreko antolakuntzarekiko 
hazkundea 10.061,00m²e

 

Erabilera 
bereizgarria: Hezkuntza-ekipamendua 

Erabilera 
bateragarriak: Hezkuntza-, kirol-, kultur- eta elkarte-, asistentzia- eta erlijio-ekipamenduak. 

 Hornikuntza publikoen gutxieneko estandarrak betetzea espazio libreen sistema orokorrei eta berdeguneei dagokienez:: 0 m² 
 Gutxieneko estandarrak betetzea zuzkidura-alojamenduetarako erreserbari dagokionez: 0 m² 

Antolakuntza irizpideak: Egiturazko Kontserbazio gisa katalogatutako eraikina mantentzea eta balioestea, eta gainerako 
eraikinak haren arabera antolatzea. Lursailaren aurrealdeko itxituraren muturretan dauden bi eraikinak birgaitzeko edo berritzeko 
katalogatuta daude, fatxada mantenduz, duten ingurumen-interesagatik. 
Hezkuntza-Ekipamenduaren Sistema Orokor Publikoko 5 m-ko zerrendak 0 m² e/m² a-ko eraikigarritasun fisikoa du, eta 
kalifikazio bera duen emaitzazko lursailari batu beharko zaio, 58. poligonoko egungo 453. katastro-lursailarekin bat datorrena. 
ED-3 lursailean eraikigarritasun berria kontsumitzen duen lehen hirigintza-lizentzia eskatu aurretik lagako da. 

 Urbanizatze kargak: CO-U Bide Sistema Orokorraren 398 m²-ko azaleraren urbanizazioa eta lagapena, 58. Poligonoko 454. 
lursailaren mendebaldeko perimetroan; CO-U Tokiko Bide Sistemaren 295 m²-ko azalera lursailaren ekialdeko perimetroan, eta 
EQ-E Hezkuntza-Ekipamendu Publikoaren Sistema Orokorraren 1.080 m²-azalerako lagapena urbanizatu gabe lursailaren 
hegoaldean. Lursail bakoitzaren eraikigarritasun berria kontsumitzen duen lehen hirigintzalizentzia eskatzean, haren perimetroari 
dagokion zatia egikarituko da. 

 Lotespen maila: eremuaren loturen erregimen orokorraren araberakoa. 

 Ingurumena eta kultura-ondarea babesteko jarraibideak eta babes-erregimena: Egitura kontserbatzeko gisa katalogatutako 
eraikina eta fatxada mantenduz birgaitzeko edo berritzeko katalogatutako eraikinak mantentzea eta balioestea, eta gainerako 
eraikinak horien arabera ordenatzea. Barruko espazio librearen eta lorezaintzaren tratamenduaeraikin nagusiaren 
balioespenaren mende egongo da 

 Gainezarritako baldintzak: akuiferoei dagokienez arrisku handia, zortasun aeronautikoak eta babes akustiko bereziko gunea. 
(*) Eremuaren benetako neurketa in situ doituko da, balitekeelako HAPOaren dokumentu honetan erabilitako kartografia zehaztugabea izatea. 
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A.D.-3. Bisitazioaren monasterioa
B.- ANTOLAMENDU XEHATUAREN ZEHAZTAPENAK: 

Lurzoruaren kategorizazioa: Finkatu gabeko hiri-
lurra 

Eremuaren 
azalera,guztira:

(EQ-E azalera garbia) 
33.254,00 m²a

 Erabilera publikoa/pribatua: 
Lursail garbia 

Lagapenak 

EQ-E (pribatua)
CO-U eta EQ-E (publikoak

Sestra gaineko gehienezko 
hirigintzaeraikigarritasuna: 33.254,00 m²e

 Jabetza publikoa/pribatua: Lursail 
garbia Pribatua Sestra azpiko gehienezko hirigintza 

eraikigarritasun 19.952,00 m²e

Gutxieneko lursaila: 2.300,00 m²a Sestra gaineko gehieneko 
okupazioa: % 60 

 Bide publikora ematen duen 
gutxieneko aurrealdea: 40,00 m Sestra azpiko gehieneko okupazioa: % 60

Gutxieneko sakonera: 45,00 m Lursailaren itxiturak: aukerakoak. Halakorik bada, 0,8 m 
opakoa eta beste 1,5 m hesi gardena 

 

 Mugekiko 
gutxieneko 
atzeragunea: 

Dagoena mantentzea baimentzen da. Katalogatu gabeko eraikinak handitu edo aldatzeko jarduketarik bada, 
hauek errespetatu beharko dira: 23 metro Unibertsitateko ibilbidera, eta 4 metro beste muga batzuetara. 

Eraikuntzaren 
baldintzak 

Dagoena mantentzea baimentzen da. Esku-hartze berriak egiten badira, horiek 12,5 metroko altuera izango 
dute gehienez erlaitzera, eta haren gainean perimetro osoan 3 metroko atzeraemangunea duen solairu bat 
baimenduko da, eraikuntzaren gehieneko altuera 15,5 metrokoa delarik. Eraikinen luzera eta zabalera libreak 
izango dira. Egitura Kontserbatzeko gisa katalogatutako eraikinarekiko gutxieneko tartea 20 metrokoa izango 
da hegoaldeko fatxadan, eta 15 metrokoa gainerako fatxadetan, elementu irtenak kontuan hartu gabe, hala 
nola lehendik dagoen eraikinaren komunikazio bertikaleko nukleoak. Fatxada mantenduz birgaitze edo berritze 
gisa katalogatutako eraikinetatik Unibertsitateko ibilbidera utzi beharreko gutxieneko tartea 23 metrokoa da. 
Katalogatu gabeko gainerako eraikinen arteko tartea eraikin garaienaren altuera izango da. Fitxa honetan 
arautu ez den orori dagokionez, 7. Ordenantzan ezarritakoak. 

 Erabilera- eta bateragarritasun 
baldintzak:

Fitxa honetan arautu ez denari dagokionez, Plan Orokorraren ekipamendu erabileren 
arau partikularretan ezarritakoa. 

Solairu kopurua Katalogatutako eraikinetan, daudenak. Esku-hartze berrietan: sotoko solairua edo 
erdisotoa, beheko solairua, lehen solairua, bigarren solairua, eta estalkipeko solairua. 

 Etxebizitza kop. / Erregimena 0 / - 

 Etxebizitza kopuruaren hazkundea 0 
 

 Sistema lokaletarako lurzoru-erreserba, eraikigarritasunaren hazkundearen ondorioz: 
  Berdeguneak eta espazio libreak (m²a)  0,00 m²a

  Beste zuzkidura publiko batzuk (m²a edo m²e)  0,00 m²a

  Zuhaiztiak 0 zuhaiztiak

  Aparkalekua lursail pribatuan HAPOan ezarritakoak
 

C.- HIRIGINTZA-KUDEAKETAREN ZEHAZTAPENAK: 
 Jarduketa-mota: Hornidura-jarduketa  C.2.- Jarduketa-sistema: Zuzeneko gauzatzea 
 

 Lizentzia eskatzeko epea: Legez ezarritakoak 
 

 Haztapen koefizienteak (*) Hezkuntza-ekipamendua: 1,0000   
 

Aurretik zegoena: 11.157,00 UP Hezkuntza-ekipamendurako erabilerakoak 

Planak esleitutakoa: 33.254,00 UP Hezkuntza-ekipamendurako erabilerakoak 

Hazkundea: 22.097,00 UP educativo ekipamendurako erabilerakoak
Hirigintza eraikigarritasuna 
haztatua(*) 

Hazkundearen gaineko 
lagapen ehunekoa: 

Hazkundearen %15 (3.314,55 UP Hezkuntza-
ekipamendurako erabilerakoak) 

 

Antolamendutik kanpo: EzEraikinak/Eraikuntzak,
instalazioak eta erabilerak Plangintzarekin bat ez datorrena: Ez

 

 Gerora xedapen-azterketa idazteko irizpideak: beharrezkoa da xehetasun-azterketa egitea, dagokion inpaktu akustikoaren 
azterketarekin batera. Ingurumen-ebaluaziotik salbuesteko, Bisitazioaren monasterioa eta Egibide irakaskuntza-zentroa 
kokatuta dauden lursailak Unibertsitate Gunea, II. Fasea 5. BBPBaren eremutik kanpo uzteko HAPOren xedapen-aldaketaren 
ingurumen dokumentu estrategikoan jasotako neurri babesle eta zuzentzaileak jaso beharko ditu. Hirigintza-ekintzak 
sortutako gainbalioetan komunitateak duen partaidetzaren doako lagapena zein lursailetan gauzatuko den zehaztuko da, ahal 
dela René Cassin kalearen amaieran kokatuz, unibertsitate-eremuari erreferentziazko errematea emateko. ED-3 lursailean 
eraikigarritasun berria kontsumitzen duen lehen hirigintza-lizentzia eskatu aurretik lagako da. 

(*) Datu horiek eguneratu egin beharko dira dagokion eraikuntza-lizentzia eskatzen denean. 
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EREMUKO FITXA  A.D.-4. Egibide
HORNIDURA-JARDUKETA A.D-4. 

 
 

A.- EGITURAZKO ANTOLAKUNTZAREN ZEHAZTAPENAK: 

Antolakuntzaren xedeak: Unibertsitate Gunea, II. Fasea 5. BBPBaren jarduketa integratutik kanpo utzi ondoren, 58. poligonoko 
459. katastro-lursaila antolatu nahi da. Jada eraikitakoa finkatutzat jotzen da (8.440 m² e) eta 60 m² eraikiko handitze txikia 
baimentzen zaio. Egungo 8.706 m²-ko azalerako lursail gordinari 529 m²-ko lagapen-azalera ezarri zaio, CO-U Bide Publiko 
(Tokiko Sistema) gisa sailkatua; hartara, 8.177 m²-ko lursail garbia izango da emaitza, Hezkuntza-Ekipamendu Pribatuko 
Sistema Orokor gisa (EQ-E) sailkatua. 

Lurzoruaren sailkapena:  Hiri lurzorua. Sistema orokorra Sestra gaineko gehienezko 
hirigintzaeraikigarritasuna 8.500,00 m²e

Kalifikazio orokorra: 
Ekipamendu Komunitarioa

Aurreko antolakuntzarekiko 

hazkundea 
60,00 m²e

Ekimena: Pribatua Sestra azpiko gehienezko 
hirigintzaeraikigarritasuna 4.906,00 m²e

Eremuaren azalera, 
guztira (*) 8.706,00m²a

Aurreko antolakuntzarekiko 

hazkundea 
1.345,00 m²e

Erabilera bereizgarria: Hezkuntza-ekipamendua

Erabilera bateragarriak Hezkuntza-, kirol-, kultur- eta elkarte-, asistentzia- eta erlijio-ekipamenduak. 

Hornikuntza publikoen gutxieneko estandarrak betetzea espazio libreen sistema orokorrei eta berdeguneei dagokienez: 0 m² 

Gutxieneko estandarrak betetzea zuzkidura-alojamenduetarako erreserbari dagokionez: 0 m² 

Antolakuntza irizpideak:  

Urbanizatze kargak: 529 m²-ko lagapena 58. poligonoko 459. katastro-lursailaren perimetroan, Justo Vélez de Elorriaga kaleko 
oinezkoen alderdiaren sekzioa handitzeko eta lursailaren itxitura lehengoratzeko. 
ED-3 lursailean eraikigarritasun berria kontsumitzen duen lehen hirigintza-lizentzia eskatzearekin batera egingo da. 

Lotespen maila: eremuaren loturen erregimen orokorraren araberakoa. 

Babesteko jarraibideak: ingurumena eta kultura-ondarea babesteko jarraibideak eta babes-erregimena: dagoen eraikina 
handitzeko proiektuarekin batera inpaktu akustikoaren azterketa aurkeztu beharko da. Bisitazioaren monasterioa eta Egibide 
irakaskuntza-zentroa kokatuta dauden lursailak Unibertsitate Gunea, II. Fasea 5. BBPBaren eremutik kanpo uzteko HAPOren 
xedapen-aldaketaren ingurumen dokumentu estrategikoan jasotako neurri babesle eta zuzentzaileak jaso beharko ditu. 

Gainezarritako baldintzak: akuiferoei dagokienez arrisku handia, zortasun aeronautikoak eta babes akustiko bereziko gunea. 

(*) Eremuaren benetako neurketa in situ doituko da, balitekeelako HAPOaren dokumentu honetan erabilitako kartografia 
zehaztugabea izatea. 
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A.D.-4. Egibide
B.- ANTOLAMENDU XEHATUAREN ZEHAZTAPENAK: 
Lurzoruaren kategorizazioa:  

Finkatu gabeko hiri-lurra
 Eremuaren azalera 

guztira: 
(EQ-E azalera garbia)8.177,00 m²a

Erabilera publikoa/pribatua: EQ-E (Pribatua) y CO-U 
(publikoa)

Sestra gaineko gehienezko 
hirigintzaeraikigarritasuna: 8.500,00 m²e

Jabetza publikoa/pribatua: Pribatua Sestra azpiko gehienezko hirigintza 
eraikigarritasuna: 4.906,00 m²e

Gutxieneko lursaila: Lursail bakarra Sestra gaineko gehieneko 
okupazioa:

% 60 

Bide publikora ematen duen 
gutxieneko aurrealdea:  Ateratzen dena Sestra azpiko gehieneko okupazioa: % 60

Gutxieneko sakonera: Ateratrzen dena Lursailaren itxiturak: aukerakoak. Halakorik bada, 0,8 m 
opakoa eta beste 1,5 m hesi gardena 

Mugekiko gutxieneko atzeragunea Dagoena mantentzea baimentzen da. Handitzeko edo oin berrira aldatzeko jarduketarik 
bada, 3 metrokoa eta 6 metrokoa fatxadaren % 50ean gutxienez. 

Eraikuntzaren baldintzak Dagoena mantentzea baimentzen da. Esku-hartze berriak egiten badira, horiek 12,5 
metroko altuera izango dute gehienez erlaitzera, eta haren gainean perimetro osoan 3 
metroko atzeraemangunea duen solairu bat baimenduko da, eraikuntzaren gehieneko 
altuera 15,5 metrokoa delarik. Eraikinen luzera eta zabalera libreak izango dira. Fitxa 
honetan arautu ez den orori dagokionez, 7. Ordenantzan ezarritakoak. 

Erabilera- eta 
bateragarritasunbaldintzak:

Fitxa honetan arautu ez denari dagokionez, Plan Orokorraren ekipamendu erabileren 
araupartikularretan ezarritakoa. 

Solairu kopurua Daudenak. Esku-hartze berrietan: sotoko solairua edo erdisotoa, beheko solairua, lehen 
solairua, bigarren solairua, eta estalkipeko solairua 

Etxebizitza kop. / Erregimena 0 / - 
Etxebizitza kopuruaren hazkundea 0 

Sistema lokaletarako lurzoru-erreserba, eraikigarritasunaren hazkundearen ondorioz: 
Berdeguneak eta espazio libreak (m²a)  0,00 m²a
Beste zuzkidura publiko batzuk (m²a edo m²e)  0,00 m²a

 Zuhaiztiak 0 zuhaitz
 Aparkalekua lursail pribatuan   HAPOan ezarritakoak

C.- HIRIGINTZA-KUDEAKETAREN ZEHAZTAPENAK: 
 Jarduketa-mota: Hornidura-jarduketa  C.2.- Jarduketa-sistema:  Zuzeneko gauzatzea 

Lizentzia eskatzeko epea: legez ezarritakoak

Hezkuntza-ekipamendua: 1,0000   
  

Haztapen koefizienteak (*) 

  

Aurretik zegoena: 8.440,00 UP Hezkuntza-ekipamendurako erabilerakoak
Atribuida por el plan: 
Planak esleitutakoa: 

8.500,00 UP Hezkuntza-ekipamendurako erabilerakoak

Hazkundea: 60,00 UP Hezkuntza-ekipamendurako erabilerakoak

Hirigintza eraikigarritasuna 
haztatua(*) 

Hazkundearen gaineko 
lagapen ehunekoa: 

Hazkundearen % 15 (9,00 UP Hezkuntza-ekipamendurako 
erabilerakoak)

Antolamendutik kanpo: EzEraikinak/Eraikuntzak instalazioak 
eta erabilerak Plangintzarekin bat ez datorrena:: Ez

Gerora xedapen-azterketa idazteko irizpideak 
(*) Datu horiek eguneratu egin beharko dira dagokion eraikuntza-lizentzia eskatzen denean. Hirigintza jarduerak 
hazkundearen gainean sortutako hirigintzagainbalioetan komunitateak duen partaidetzaren doako lagapena lizentzia eman 
aurretik egin beharko da.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko ekainaren 14an

Alkate-lehendakaria
GORKA URTARAN AGIIRRE
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