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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

317/2021 Foru Agindua, azaroaren 18koa. Onespena ematea maiatzaren 31ko 146/2021 Foru 
Aginduan ezarritako baldintzak betetzeari, zeinaren bidez behin betiko onetsi baitzen baldin-
tzekin Iekorako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren espedientea

Maiatzaren 31ko 146/2021 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onetsi zen baldintzekin Iekorako  
udalerriko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren espedientea.

146/2021 Foru Aginduak berak, kontuan hartuz aipatutako baldintzak ez zirela funtsezkoak, 
ezarri zuen ezen, behin zuzendutakoan, aurkez zekiola espedientea Foru Aldundiari, berriro ere 
jendaurrean jartzeko izapidea bete beharrik gabe, behin betiko onartzearren, bete beharreko-
tasuna adieraztearren eta zegozkion eginbideak egin eta argitaratzearren.

2021eko azaroaren 8an, espedientearen zati den testu bategina sartu zen aldundi honen 
erregistroan.

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

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Betetzat jotzea Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatuaren maiatzaren 
31ko 146/2021 Foru Aginduan ezarritako baldintzak, zeinaren bidez behin betiko onetsi baitzen 
baldintzekin Iekorako udalerriko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren espedientea.

Bigarrena. Plan berezia Arabako Hirigintza Plangintzako Administrazio Erregistroan sartzea.

Hirugarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea, hirigintza araudiarekin batera.

Laugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du, eta honen aurka administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean EAEko Auzitegi Nagusiko adminis-
trazioarekiko auzietarako salan. Horretarako, bi hilabeteko epea izango da, ebazpena jakinarazi 
edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 18a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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1 LIBURUA. ARAU OROKORAK
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LEHENENGO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. KAPITULUA. BAKARRA

1.1.1.1. artikulua.Aplikazio eremua eta indarraldia

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

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

1.1.1.2. artikulua. Hirigintzako arauetako artikuluen sistematika

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

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

1.1.1.3. artikulua. Hiri Antolamenduko Plan Orokor hau osatzen duten agiriak

1. Hiri Antolamendurako Plan Orokor hau, honako agiri hauek osatzen dute:

“A agiria. Memoria”.
“B agiria. Hirigintza araudia”.
“C agiria. Hirigintza antolamenduko planoak”.
“D agiria. Ekonomia eta finantza bideragarritasunari eta iraunkortasun ekonomikoari buruzko azterlana”.
“E agiria. Ingurumenaren iraunkortasunari buruzko txostena”.

2. MEMORIAK osagai hauek ditu:

"A.1. Informazio-memoria". Bertan, ingurumenaren azterketa eta diagnostikoa jasotzen dira, bai eta antolamendu-tresnak eta 
etorkizuneko plangintza garatzeko oinarrizko araudiak ere.
"A.2. Justifikazio-memoria", planteatutako proposamenen eta bere gain hartutako irtenbideen deskribapena eta justifikazioa 
jasotzen dituena, bai eta behar den informazioa ere, garapen iraunkorraren eta herritarren parte-hartzearen hasieratik 
planteatutako antolamenduaren motibazioa barne hartuta.
"A.3. Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren justifikazio-memoria", garapen jasangarriaren hasieratik hartutako antolamendua 
arrazoitzeko.
"A.4. Estandarrak bete izanaren justifikazio-memoria". Bertan, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 77., 78. eta 80. artikuluetan estandarrei buruz ezarritako zehaztapenak betetzea justifikatzen da, baita biztanleriaren 
bizitegi-hazkundearen gehieneko kopurua errespetatzea ere, etxebizitza-kopuruaren arabera eta, oro har, hirigintza-plangintza 
lurralde-plangintzara egokitzearen arabera adierazita.
"A.5. Informazio publikoaren memoria ", plangintza idazteko prozesuan egindako herritarren parte-hartzearen nondik norakoa eta 
noiz jaso nahi duena.
"A.6. Irisgarritasuna bete izanaren justifikazio-memoria", non justifikatzen baita apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, Eusko 
Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailaren hiri-inguruneetako, espazio publikoetako, eraikinetako 
eta informazio- eta komunikazio-sistemetako irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoei buruzkoa, bete dela.
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“A.7. Txosten teknikoa IEKORA UDALERRIKO HAPOREN BERRIKUSPENAREN ERAGIN AKUSTIKOARI BURUZKO 
AZTERLANA”, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren arabera 
aplikatzekoak diren eremu akustikoen mugaketa eta kalitate akustikoko helburuak jasotzen ditu.

3. HIRIGINTZA-ARAUEK osagai hauek dituzte:

"B.1. Arau orokorrak (1. liburua)", udalerri osoan aplikatzekoak, azaldutako baldintzetan.
“B.2. Arau partikularrak (2. liburua)”, berariazko hirigintza-araubidea definitzen dutenak.
"B.3. Ondare historiko-arkitektonikoa eta natura-guneak babesteko arauak (3. liburua)", udalerrian dauden eta interes artistiko, 
kultural, historiko, ekologiko edo naturalistikoagatik udal-plangintzak zaindu eta babestu behar dituen elementu eraikiak edo 
naturalak zehazten dituztenak. I. eranskinarekin osatzen da, non katalogatutako elementu bakoitzaren fitxak aurkezten diren.
"B.4. Ingurumena zaintzeko plana (4. liburua)". Bertan, aurreikusitako inpaktu negatiboen eta/edo positiboen tamaina eta 
plangintzaren garapen-fasean eta proiekzio- eta eraikuntza-fasean sor daitezkeen aurreikusi gabeko gorabeherak egiaztatzen 
dira.

4. Hirigintza-antolamenduko PLANO-ek honako osagai hauek dituzte:

P-1. Lurraren sailkapena eta jarduerarako eremuak.
P-2.a. Lurzoru urbanizaezinako kalifikazioa.
P-2.b. Lurzoru urbanizaezinako baldintzatzaile gainjarriak I eta katalogatutako elementuak.
P-2.c. Lurzoru urbanizaezinako baldintzatzaile gainjarriak II eta azpiegitura orokorren babes eremuak.
P-2.d. Lurzoru urbanizaezinako baldintzatzaile gainjarriak III.
P-3. Hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko kalifikazio orikorra.
P-4. Hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko kalifikazio.
P-5. Hiri lurzoru- eta lurzoru urbanizagarriko eraikuntzaren baldintzak.
P-6. Garapeneko eta egiteko erregimenak.
P-7. Bideko lerrokadurak eta sestrak.
P-8.a. Ur-hornikuntza sarea.
P-8.b. Ur-saneamendu sarea.
P-8.c. Elektrizitate, argiteri publiko eta telefonia-sarea.
P-9. Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren zonakatze akustikoa 

Hiri Antolamenduko Plan Orokor hau metodo informatikoen bidez egin denez, plano bakoitzaren edizioa hainbat eskalatan egin 
daiteke. Hala ere, dokumentazio grafiko guztia egiteko, Arabako Foru Aldundiaren katastroko kartografia erabili da, ETRS89 UTM 
30N erreferentzia-sistema geodesikoan.

5. EKONOMIA- ETA FINANTZA-BIDERAGARRITASUNAREN AZTERLANAK ETA JASANGARRITASUN EKONOMIKOAREN 
MEMORIAK planaren egikaritze-horizonterako proposamenaren bideragarritasunaren azterketa egiten du, bai eta hirigintza-
jarduketak beharrezkoak diren azpiegituren ezarpenak eta mantentzeak, edo ondoriozko zerbitzuak abian jartzeak eta emateak 
eragindako ogasun publikoetan izango duen eraginaren azterketa ere, bai eta horrek produkzio-erabileretarako lurzoruaren 
azaleran eta egokitzapenean izango duen eraginaren azterketa ere, urbanizatu beharreko lurzorua kendu ondoren.

6. INGURUMEN-JASANGARRITASUNARI BURUZKO TXOSTENA plangintza idazteko prozesuan ingurumen-alderdiak 
integratzea jasotzen du, bai eta haren aplikazioaren inpaktu esanguratsuei buruzko aurreikuspena eta errespetatu beharreko 
ingurumen-zehaztapenak ere.
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1.1.1.4. artikulua. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako agirien interpretazioa

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra bere edukia kontuan hartuta eta memorian adierazitako helburu eta xedeekin bat etorriz 
interpretatuko da. Zalantzaren bat edo zehaztasun faltaren bat baldin badago, kolektibitatearen ikuspuntu- tik onuragarriena den 
interpretazioa nagusituko da. Nolanahi ere, beti nagusituko dira botere judizialaren eskumeneko funtzioen bitartez egindako 
interpretazioak.

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

3. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentazioa osatzen duten elementuetako zehaztapenen artean egon daitezkeen 
kontraesanak irizpide hauei jarraikiz ebatziko dira:

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

b) Plano desberdinen dokumentazioa bat ez datorrenean, eskala xeheena daukan planoan adierazitakoa joko da 
baliozkotzat, memoriatik zalantzarik gabe kontrakoa ondorioztatzen ez baldin bada. Bat ez datozen planoak eskala 
berekoak badira, egiturazko antolamenduaren zehaztapenak gailenduko dira, memorian zalantzarik gabe kontrakoa 
ondorioztatzen ez baldin bada.

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

d) Kalifikazio orokorreko eta xehatuko zehaztapenak, eta gauzatzeari buruzkoak, beren ere- muetan gailendu egingo 
zaizkie arau orokor hauei.

e) Nolanahi ere, esparruen neurriei dagokienez, beti nagusituko da benetako azalera, modu fidagarrian egiaztatutakoa, Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorrean eta hau garatzen duten planoetan adierazitakoaren gainetik. Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorraren arau-planoen eduki grafikoaren gainean euskarri digitalean egiten den neurketak edo interpretazioak 
lehentasuna izango du edukiaren paperezko edizio grafikoaren gainetik

4. Kontuan hartu beharko da arau orokor hauen 1.2.1.3. “Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko zehaztapenen arau lotespenari eta 
mailari buruzko baldintza orokorrak”, 1.3.2.6. “Arau-lotura eta kalifikazio globalaren zehaztapenetan onartutako tolerantziak” eta 
1.3.3.5. “Arau-lotura eta kalifikazio xehatuaren zehaztapenetan onartutako tolerantziak” artikuluetan ezarritakoa.
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BIGARREN TITULUA. HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

1.2.1. KAPITULUA. BAKARRA

1.2.1.1. artikulua. Hiri antolamenduaren mailak

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 50.3.a artikuluan dio Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 
hirigintza antolamenduak bi maila dituela: egiturazko hirigintza antolamendua eta hirigintza antolamendu xehatua.

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

1.2.1.2. artikulua. Hirigintza-antolamenduko eremuak

1. Hirigintza-antolamenduko eremuak. Antolamendu xehatuko eremuak (edo, berdin dio, AXE) plangintza orokorrak 
antolamendu xehatu uniformearen mende jarri duen hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren eremua definitzen du, edo, 
bestela, plangintza xehatuaren bidez antolamendu xehatu uniformea izan behar duena. Kontzeptu honen barruan sartzen dira, 
halaber, lurzoru urbanizaezinean kokatuta dauden eta hirigintza-plangintzaren bidez gauzatu behar diren sistema orokorrak.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 51. artikuluan adierazitakoaren arabera, hiri-lurzoruaren 
eremua area deitzen da, eta lurzoru urbanizagarriaren eremua, berriz, sektore.

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

3. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan antolamendu xehatuko eremu hauek jasotzen dira:

YE.01 - Hiri-finkapen zaharra
YE.02 - Jarduera ekonomikoen finkapena
YE.03 - Aldirietako bizitegi-kokalekua
YE.04 - A-2126 Foru Errepidea
YE.05 - Jarduera ekonomikoen sektorea
YE.06 - Ekipamendu eta espazio libreen sektorea
YE.07 - Hego-ekialdeko I bizitegi-sektorea (lehengo UA2)
YE.08 - Hego-ekialdeko II bizitegi-sektorea
YE.09 - Hegoaldeko bizitegi-sektorea (lehengo SAUR1)
YE.10 - Hego-ekialdeko II bizitegi-sektorea

4. Kasu berezi gisa, egiturazko esku-hartze esparruak (edo, berdin, EEE) hirigintza plangintzaren bitartez gauzatuko ez diren 
sistema orokorrek osatzen duten lurzoru urbanizaezineko esparrua zehazten du.

Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan ez da egiturazko esku-hartze eremurik zehaztu.

1.2.1.3. artikulua. Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko zehaztapenen arau lotespenari eta mailari buruzko baldintza 
orokorrak 

1. Tresna honek ezarritako lurzoruaren sailkapena eta 1.3.2.1 "Kalifikazio orokorra eta eremuak. Definizioa eta edukia" artikuluan 
zerrendatutako kalifikazio orokorraren zehaztapenak plangintza orokorraren arau-maila dute. Era berean, maila hau dute:
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a) Dokumentazio grafikoa:

a.1) P-1 planoan jasotako lurzoruaren sailkapena, bai eta urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruaren 
kategorizazioa ere, sistema orokorrak dituzten egikaritze-eremuak barne hartzen dituena.

a.3) Antolamendu xehatuko eremuen (AXE) mugaketa, P-1 planoan jasota dagoena.
a.2) P-2 eta P-3 planoetan jasotako zonakatzea eta kalifikazio globala.
a.4) Katalogatutako ondasunak eta elementuak P-2 eta P-5 planoetan adieraztea.
a.5) P-6 planoaren egikaritze-eremuen mugaketa.
a.6) Antolamendu-planoei buruzko ohar idatzien bidez berariaz definitutako askotariko zehaztapenak.

b) Idatzizko dokumentazioa:

b.1) “1 liburua. Arau Orokorrak”-ren eta “3 liburua. Ondare historiko-arkitektonikoa eta natura-guneak babesteko 
arauak”-ren araudia, hauen artikulatuetan edo “2 liburua. Arau bereziak” jasotako salbuespenak salbuespen, 
horietan baimena ematen baita hura aldatzeko eta/edo aplikatzeko, dagokion garapen-plangintzaren bidez.

b.2) “2 liburua. Arau bereziak”-an berariaz arau-maila horrekin definitutako antolamendu xehatuko zehaztapenak.

Arau orokor hauen 1.3.2.6. "Arau-lotura eta kalifikazio orokorraren zehaztapenetan onartutako tolerantziak" artikuluan adierazitako
salbuespen eta tolerantziekin, aldaketa hori egiteko, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean dagokion aldaketa egin beharko da,
indarrean dagoen hirigintza-legeriak horretarako ezarritako prozeduraren arabera izapidetuz.

2. 1.3.3.1 “Kalifikazio xehatua eta azpieremuak. Definizioa eta edukia” artikuluan zerrendatutako kalifikazio xehatuaren 
zehaztapenak, halaber, aurreko puntuan jaso ez diren gainerako alderdiekin batera, dagokion garapen-plangintzaren arau-maila 
izango dute.

Arau orokor hauen 1.3.3.5. “Arau-lotura eta kalifikazio xehatuaren zehaztapenetan onartutako tolerantziak” artikuluan adierazitako 
salbuespenekin, hori aldatzeko, lurzoru mota bakoitzaren arabera, dagokion garapen-plana egin beharko da lehenengo, edo Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorraren edo dagokion garapen-plangintzaren aldaketa formulatu beharko da.

3. Era berean, “B.1. Arau orokorrak (1. liburua)” dokumentuan jasotako araudia Udalak tresna honen zehaztapenen osagarri gisa 
onartzen dituen udal-hirigintzako ordenantzek errespetatu beharko dute, aipatutako ordenantzen bidez berariaz baimentzen diren 
aldaketak izan ezik.

4. Egikaritze-unitateen mugaketa eta dagozkien jarduketa-sistemen zehaztapena indarreko hirigintza-legerian ezarritako 
prozeduraren bidez formulatu eta aldatu ahal izango dira.

1.2.1.4. artikulua. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honen aldaketak

1. 1.3.2.6. "Arau-lotura eta kalifikazio orokorraren zehaztapenetan onartutako tolerantziak"” eta 1.3.3.5. “Arau-lotura eta kalifikazio 
xehatuaren zehaztapenetan onartutako tolerantziak” artikuluetan adierazitako salbuespenekin, Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorraren aldaketatzat hartuko da haren zehaztapenak berriz aztertzea, baldin eta hurrengo artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera berrikuspen-kasua ez bada.

Aldaketa hori egiteko plan eskuduna aukeratzeko, aurreko artikuluan ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

2. Izapidetzeko aurkezten den edozein aldaketa interes publikoaren ikuspuntutik justifikatu beharko da.

3. Aldaketa oro aldaketa justifikatzen duen arrazoiarekin lotuta egongo da, eta espedientean ezin izango da sartu arrazoi horrekin 
zerikusirik ez duen beste aldaketarik, ez eta egindako deskribapenetan eta justifikazioetan berariaz aipatzen ez denik ere.
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1.2.1.5. artikulua. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honen berrikuspena

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspen osoa edo partziala bezala ulertzen da ekainaren 30eko 2/2006 Legea 
garatzeko premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 33. artikuluan deskribatutako egiturazko hirigintza-
antolamendua berriz aztertzea.

2. Bestalde, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra berrikustea gomendatzen duten inguruabarrak izango dira:

a) Aurreikusitako bizitegi- edo industria-ahalmen osoaren ehuneko berrogeita hamar (50) agortzea.
b) Egiturazko antolamenduaren distortsio orokorra ekarriko duen zuzkidura-esku-hartzeren baten beharra.
c) Biztanleriaren edo haren hazkunde-indizearen aurreikuspenak nabarmen aldatzea.
d) Berrikuspena dakarren lurralde-plangintza onartzea.
e) Udalaren hiri-politikaren norabidea aldatzea.
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HIRUGARREN TITULUA. LURZORUAREN KALIFIKAZIOA

1.3.1. KAPITULUA. LURZORUAREN ERABILERA

1. atala. Alderdi orokorrak

1.3.1.1. artikulua. Lurzoruaren erabileraren definizioa

1. Lurzoruaren erabilerak lurraldeko gune jakin baten (eraikia egonda zein ez) hirigintzako kalifikazioa dela eta onartzen diren
jardueren zehaztapen espaziala dira. Kontzeptu horrek hirigintzan baino ez dauka balioa. Horregatik, lurzoruaren araubideari eta 
hiri antolamenduari buruzko legedi indardunak plangintzari ematen dizkion ahalmenen arabera ezartzen da.

1.3.1.2. artikulua. Erabilera nagusia, erabilera osagarria, zerbitzu erabilera eta erabilera asimilatua

1. Espazio batean hirigintza-jarduera bat garatzean, funtzionalki edo antolamenduaren aldetik elkarri lotuta dauden hainbat 
erabilera sartzen dira.

2. Erabilera nagusia jardueraren funtsezko xedea den eta erabilera gisa ezaugarritzen duen erabilera zehatza da. Erabilera 
osagarria esaten zaie erabilera nagusiak behar bezala funtzionatzeko ezinbestekoak edo, gutxienez, komenigarriak diren lotutako 
beste erabilera batzuei.

3. Erabilera nagusiak edo lagungarriak diren zerbitzari-erabilerak dira erabilerak hartzen dituzten instalazioek eta/edo eraikinek 
behar bezala funtzionatzeko ezinbestekoak diren zerbitzu-jarduerak barne hartzen dituztenak "Eraikinetako instalazioak" izan 
daitezke, hala nola zaborrak biltzeko lokalak, igogailu-makinak, erregai-biltegiak eta galdara-gelak, etab.

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

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

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

b) Horretarako bideratutako hirigintzako udal ordenantza batean jasota egotea.
c) Udalak adostua izatea, eta aldez aurretik txosten teknikoa egina izatea, eta bertan, zalantzarik gabe frogatzea puntu 

honetako lehenengo paragrafoan aipatzen diren baldintzak betetzen direla. Erabaki hori udalerri osoan aplikatuko da, 
plangintzak zona eta azpizona bakoitzerako ezarritako helburuen arabera asimilazio desberdinak ezartzeko eragozpen 
izan gabe; ondorioz, bide hau ezingo da inoiz erabili arazo partikularrak konpontzeko.

1.3.1.3. artikulua. Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak

1. Ondoren azalduko den sistematizazioa, bai eta beraren garapena ere, definizio irekia eta ez baztertzailea da; beraz, Udalak 
hirigintzako eraginak eta aipatutako beste erabilera batzuetakoen arteko analogiagatik zehaztu ahal izango ditu bertan berariaz 
araututa ez dauden erabilerak.
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2. Erreferentzia falta dela eta asimilazio hori posiblea ez denean, Udalak erabileren sailkapena aldatuko du eta plangintza 
orokorraren aldaketa gisa izapidetuko du.

2. atala. Lurzoruaren erabileren sailkapena

1.3.1.4. artikulua. Lurzoruaren erabileren sailkapena

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

a) Lurraldean kokatu ahal diren ala ez kontuan hartuta.

i. Erabilera baimenduak.
ii. Galarazitako erabilerak.

b) Jabetza araubidearen arabera.

i. Erabilera publikoak.
ii. Erabilera pribatuak.

c) Erabilerak eraikuntza edo instalazioren batekin lurra okupatzen duen ala ez kontuan hartuta.

i. Eraikinean edo instalazioan oinarrituriko erabilerak: eraikuntza erabilerak.
ii. Eraikinean edo instalazioan oinarritu gabeko erabilerak: eraikuntza erabilerak ez direnak.

d) Jardueren izaeraren arabera, erabilerak mailatan eta azpimailatan antolatzen eta orde- natzen dira (Hurrengo ataletan, 
erabilerak dagozkien azpi-mailetan bereizten dira):

i. Etxebizitza.
ii. Industriala.
iii. Hirugarren sektorea.
iv. Gizarte ekipamendua.
v. Komunikazioak eta garraioak.
vi. Espazio libreak.
vii. Zerbitzu azpiegiturak.
viii. Landa erabilerak.

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

1. Baimendutako erabilera da, erabilera nagusi gisa, zona bakoitzeko kalifikazio orokorreko erabilera baimenduen zerrendan eta 
azpizonetako kalifikazio xehatuan agertzen dena. Zehaztu beharrik gabe, erabilera osagarriak, zerbitzariak eta antzekoak ere 
baimendutzat jotzen dira.

2. Eremu espazial batean edo eraikin batean baimendutako erabileren barruan, eremuaren ezaugarri bereizgarria da sestra 
gaineko plangintzak baimendutako eraikigarritasunaren zatirik handiena agortzea, edo lehentasuna izatea plangintzak ezarritako 
lehentasunen ordenan. Hark erabilera bereizgarria modu orokorrean edo bereizi gabe adierazten badu, hark eskatutako baldintzak
betetzen dituzten beheragoko azpi-mailetako erabilera zehatzak erabilera bereizgarritzat hartuko dira.
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3. Esparru bateko (zona, azpizona, lurzatia edo eraikina) araudiak erabilera baimenduetarikoren bat berezko erabileratzat 
finkatzen ez badu, erabilera lehenetsi bat edo batzuk ezarri ahalko dira. Erabilera horiek plangintzan eremuaren antolamendu 
egokia lortzeko komenigarrientzat jotzen direnak izango dira, eta horien ezarpena hirigintzako eta/edo eraikuntzako parametro
mesedegarriagoak esleituz sustatuko da.

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

1.3.1.6. artikulua. Erabilera debekatua

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

Zehazki, erabilera debekatuak dira kalifikazioak onartzen dituen erabileren zerrendetan espresuki aipatzen ez direnak, arau orokor 
hauetako 1.3.1.3. “Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak” eta 1.6.1.2. “Erabileren ezarpenari buruzko baldintza 
orokor komunak” artikuluetan ezarritakoaren kalterik gabe.

1.3.1.7. artikulua. Erabilera publikoak

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

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

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

1.3.1.8. artikulua. Erabilera pribatuak edo irabazteko erabilerak

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

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

3. atala. Etxebizitza erabileraren edukia

1.3.1.9. artikulua. Definizioa eta motak

1. Etxebizitza-erabileratzat jotzen da familien ohiko portaerak dituen nukleo bat osatzen duten pertsonei ostatu emateko egoitza 
iraunkorra, ahaidetasun-arrazoia izan edo ez.

2. Etxebizitza-erabileraren maila honako azpimaila edo modalitate hauetan bereizten da:

a) Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitza.
b) Araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitza.
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c) Araubide tasatuko babes publikoko etxebizitza.
d) Etxebizitza librea.

3. Era berean, aurreko erabilerak, eraikuntza-tipologiaren arabera, honako hauetan bereizten dira:

a) A mota: familia bakarreko eraikinean dagoen etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza.
b) B mota: bi etxebizitzako eraikinean dagoen etxebizitza edo bi familiako etxebizitza.

i. B.1 mota: familia bakarrekoa.
ii. B.2 mota: familia anitzekoa.

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

i. C.1 mota: lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza.
ii. C.2 mota: familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa edo erpin komunarekin.

d) D mota: familia anitzeko araubideko bi etxebizitza edo gehiago dituen eraikinean kokatutako etxebizitza edo familia 
anitzeko etxebizitza.

i. D.1 mota: familia anitzeko etxebizitzak dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian.
ii. D.2 mota: familia anitzeko etxebizitza familia anitzeko eraikin orokorrean.

Ondoko orrialdean aurrean deskribatutako eraikin moten eskema orokorra ikus daiteke.
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4. Familia bakarreko etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza (A motakoa) eraikin bakar batean dago, eta familia-unitate 
bakar bat bizitzeko erabiltzen da.

Bi modalitate daude:

1) Eraikin bakartu bat hartzen duen etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza bakartua.
2) Kasu berezi gisa, binaka elkartutako edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako eraikina hartzen duen 

etxebizitza.

Etxebizitzak honela kokatu daitezke lurzatiaren barruan:

1) Eraikin bakoitza lurzati batean.
2) Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean.

5. Bi etxebizitza edo bi bizitzako etxebizitza dituen eraikineko etxebizitza (B motakoa) eraikin bakarrean dagoena da, bi 
familia-unitaterentzat edo etxebizitzentzat.

Bi modalitate daude:

a) Familia bakarreko etxebizitza (B.1 motakoa) etxebizitzak horizontalki multzokatuz osatzen den eraikin batean 
kokatzen dena da; beraz, eraikin horietako gela batek ere ezin izango du bat egin plano bertikal berean..

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

Bi modalitate daude:

1) Eraikin bakartuan dagoen etxebizitza.
2) Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako eraikinean dagoen 

etxebizitza.

Etxebizitzak honela koka daitezke lurzatian:

1) Etxebizitza bakoitza lurzati batean.
2) Eraikin bakoitza lurzati batean.
3) Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean.

b) Familia anitzeko etxebizitza (B.2 motakoa) etxebizitzak bertikalki multzokatuz osatzen den eraikin batean kokatzen 
dena da; beraz, berezko ezkaratza izan beharko du solairuren baten mailan, eta etxebizitza-unitate bakoitzerako 
sarbidea, oro har, eraikinean bertan dauden elementu komunetatik egingo da. Artikulu honetako 7. puntuan definitutako 
familia anitzeko etxebizitzaren kontzeptu orokorrari erantzuten dio.

Bi modalitate daude:

1) Eraikin bakartuan dagoen etxebizitza.
2) Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako eraikinean dagoen 

etxebizitza.
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Etxebizitzak honela koka daitezke lurzatian:

1) Eraikin bakoitza lurzati batean.
2) Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean.

6. Familia bakarreko bi etxebizitza atxiki edo familia bakarreko etxebizitza atxiki baino gehiago dituen eraikina (C mota)
familia bakarreko bi etxebizitza baino gehiago elkartzen dituen eraikin batean dago.

Multzo honetan, etxebizitzak horizontalki atxikitzen dira, bakoitzak bere ezkaratza izan dezan, eta ez daitezen bat etorri plano 
bertikal berean etxebizitzetako gelak. Era berean, eraikinari aurreko 5. puntuko "a" ataleko bigarren lerrokadan adierazitako
konposizio arkitektonikoko baldintzak aplikatuko zaizkio.

Bertan bi mota bereiz daitezke:

a) Ilaran itsatsitako familia bakarreko etxebizitza (C.1 motakoa) eraikin batean dago, non etxebizitzak bata bestearen 
jarraian atxikitzen diren, elkarren segidakoak ez diren horma mehelinen bidez, luzetara garatutako eraikin bat osatuz.

Bi modalitate daude:

1) Eraikin isolatu batean dauden etxebizitzak.
2) Kasu berezi gisa, pareatutako edo aldameneko lurzatien mugei atxikitako eraikin batean dauden 

etxebizitzak.

b) Familia bakarreko etxebizitza trinkoa edo erpin komuna duena (C.2 mota) eraikin batean dago, eta bertan 
etxebizitzak elkarren segidako bi horma mehelinen bidez atxikitzen dira, halako moldez non ertz bera duten guztiek. 
Eraikina beti isolatuko da.

Bi kasuetan, etxebizitzek beren partzelan onartzen dituzte kokapen horiek:

1) Etxebizitza bakoitza lurzati batean.
2) Eraikin bakoitza lurzati batean.
3) Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean.

7. Familia anitzeko erregimenean edo familia anitzeko etxebizitzan (D mota) bi etxebizitza baino gehiago dituen eraikineko 
etxebizitza hainbat etxebizitza-unitate biltzen dituen eraikin batean dago.

Erabilera honen ezaugarria da etxebizitza-unitate bakoitzerako sarbidea eraikinean bertan dauden elementu komunetatik egiten 
dela. Hala ere, ezaugarri hori ez da ezinbesteko baldintza erabilera familia anitzeko etxebizitzatzat hartu behar izateko; izan ere, 
talde batzuk egon daitezke, familia bakarreko etxebizitzarako ezarritako baldintzak bete gabe, etxebizitza bakoitzera eraikinaren 
kanpotik sarbide propio eta independentea izateko aukera ematen dutenak.

Bertan hiru mota bereiz daitezke:

a) Garapen txikiko eraikin trinko irekian dagoen familia anitzeko etxebizitza (D.1 mota), hiru (3) eta hamasei (16) 
etxebizitza biltzen dituen eraikin trinko isolatu batean dagoena. Gainera, ezingo ditu sestra gaineko lau (4) solairuak 
gainditu.

b) Familia anitzeko eraikin orokorreko familia anitzeko etxebizitza (D.2 motakoa); hau, familia anitzeko etxebizitzako 
eraikin batean dagoen etxebizitza da, aurreko atalean zehaztutakoa izan ezik.

c) Eraikin mistoko etxebizitza, hau, aurrez deskribatutakoekin bat ez datorren eraikin batean dagoena da.
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Hiru kasuetan, etxebizitzek kokapen horiek onartzen dituzte:

1) Eraikin bakoitzerako lurzati independente batean.
2) Lurzati komun batean, jabetza horizontaleko erregimenean eratutako hainbat eraikinekin.

8. Etxebizitza-erabileraren erabilera lagungarritzat jotzen dira aire zabaleko edo eraikuntzako aparkalekuak, kirol-instalazioak 
(igerilekua, frontoia, etab.), txokoak, lanabesen etxolak edo antzekoak, etab.

9. Etxebizitza-erabilerarekin parekatutako erabileratzat hartzen dira guztira hemezortzi (18) ohe arteko pentsioak edo egoitzak, 
bulegoak (Administrazio Publikoarenak barne) eta bulego profesionalak, jendeari eskainitako zerbitzu motaren txikizkako 
merkataritza, hala nola ile-apaindegiak eta antzekoak, eta nekazaritza-turismoko eta landa-turismoko establezimenduak.

4. Atala. Industria-erabileraren edukia

1.3.1.10. artikulua. Definizioa eta motak

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

2. Industria erabileraren barruan azpimaila edo modalitate hauek daude:

a) Meatzaritza edo erauzketa industriak.
b) Manufaktura industriak.

b.1) Eraldaketa industriak.
b.2) Nekazaritza eta basogintza.

c) Ikerkuntza zentroak.
d) Artisautza eta arte produktuak.
e) Tailerrak.

e.1) Etxetresna elektrikoak konpontzeko lantegiak.
e.2) Ibilgailuak konpontzeko lantegiak.

e.2.1) Konponketa elektromekanikoak.
e.2.2) Txaparen eta pinturaren konponketak.

e.3) Eraikuntzako lanbideetako lantegiak.

f) Biltegiak eta handizkako salerosketak.

f.1) Nekazaritza eta basogintzako ustiategiei lotutako biltegiak.
f.2) Gainontzeko biltegiak eta handizkako merkataritza.

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

4. Manufakturako eraldaketa industriak nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako (hazito- kia, animalien eta landako produktuen 
tratamendua, sotoak, etab.) jarduerei lotuta ez dauden lehengaien eraldaketa eta manipulazioetarako erabiltzen dira.
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5. Ikerketa-zentroek barne hartzen dituzte ekoizpen, ikerketa, garapen eta berrikuntzako laborategi edo zentro tipoak, salbu eta, 
manipulatutako produktuen kaltegabetasunagatik eta egindako jarduerek eragindako eragozpenik ezagatik, bulegoen 
erabilerarekin pareka badaitezke.

6. Artisautza eta produktu artistikoak erabiltzearen funtzio nagusia produktuak seriatu gabeko prozeduren bidez edo serie txikietan 
lortzea edo eraldatzea da.

7. Lantegiak erabiltzeak etxeko kontsumoko produktuak konpontzea eta tratatzea hartzen du barne; etxeko kontsumoko objektuak 
konpontzea edo tratatzea da jarduera horien eginkizun nagusia, haiek zaharberritzeko edo aldatzeko, baina hasierako izaera galdu
gabe. Eraikuntzako lanbideen tailerren barruan sartzen dira eraikuntzako berezko jarduerak, eraikinak eta urbanizazio-obrak 
egiten parte hartzen dutenak.

8. Biltegien eta handizkako merkataritzaren erabilera esaten zaie jarduera independenteei edo ekoizpen-jarduera nagusi bati 
lotutakoei, baldin eta jarduera horietatik bereizitako espazioa behar badute, eta haien helburu nagusia ondasunak eta produktuak 
gordetzea, gordetzea edo biltegiratzea bada, bai eta handizkako merkataritzaren berezko biltegiratze- eta banatze-funtzioak ere.

9. Erabilera industrialaren erabilera lagungarritzat jotzen dira establezimenduko administrazio- eta salmenta-bulegoak, jarduera 
ikertzeko eta garatzeko lokalak, langileen aldagelak eta hedapenak, zerbitzu-biltegiak, ekoizpen- eta mantentze-bitartekoak, 
suteen aurkako babes-zerbitzuak, sortutako hondakinen arazketa propioa, guardiako etxebizitza eta erabilera nagusia behar 
bezala garatzeko behar den beste edozein.

1.3.1.11. artikulua. Industria erabileraren kategoriak

Industria erabileraren barruan kategoria hauek daude:

a) 1. kategoria. Etxebizitzarekin bateragarria den industria jarduera.
b) 2. kategoria. Etxebizitzekin bateragarria ez den industria jarduera.

1.3.1.12. artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria den industria jarduera

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

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

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

Batez besteko potentzia (kW/m) 0,03
Gehieneko potentzia guztira (kW) 5
Kanpoko gehieneko zarata maila egunez (dBA) 40
Kanpoko gehieneko zarata maila gauez (dBA) 0
Barruko gehieneko zarata maila egunez (dBA) 55
Barruko gehieneko zarata maila gauez (dBA) 0
Ringelmannen belztasun-indizea (martxan) 0
Ringelmannen belztasun-indizea (abiarazten) 0
Hautsaren gehienezko emisioa (kg/h) 1,5

4. Eguneko aldia goizeko zortzi (8) orduetatik gaueko hogeita bi (22) orduetara artekoa izango da, eta gauekoa osagarria.
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5. Ringelmann-en belzte indizea errekuntzako gasei buruzkoa da.

6. Industria-erabilerako eraikinaren kanpoaldean eta barruan, fatxadatik metro eta erdiko distantziara neurtuko dira soinu-mailak,
eta hondoko zarata mailatik gehienez A hiru (3) dezibelioko igoera onartuko da. Industria-lokalaren barruko gehieneko mailaren 
neurketa ate eta leiho guztiak itxita daudela egingo da. Bi terminoak industria erabat geldirik dagoela egiaztatuko dira, eta industria 
elementu guztien funtzionamendu betean dagoela.

1.3.1.13. artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria jarduera

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

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

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

5. atala. Hirugarren sektoreko erabileren edukia

1.3.1.14. artikulua. Definizioa eta motak

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

2. Hirugarren sektoreko erabilera-maila honako azpimaila edo modalitate hauetan banatzen da:

a) Bulegoak.
b) Txikizkako merkataritza.

b.1) Merkataritza, oro har.
b.2) Merkataritza gune handiak.

c) Ostalaritza.

c.1) Hotelak.
c.2) Kanpinak eta egonaldi laburreko beste ostatu batzuk.

c.2.1) Kanpinak.
c.2.2) Gazteentzako aterpetxeak eta mendikoak.
c.2.3) Oporretako udalekuak.
c.2.4) Landetxeak eta nekazaritza turismoa.
c.2.5) Beste ostatu mota batzuk.

c.3) Jatetxeak eta tabernak.
c.4) Jantoki kolektiboak eta prestatutako janarien banaketa.

3. Bulegoen barruan sartzen dira administrazio-zerbitzuak, zerbitzu teknikoak, finantzarioak, informatikoak eta abar ematera 
bideratzen diren jarduera nagusiak, eta ez dira sartzen Administrazio Publikoaren bulegoak.

4. Txikizkako merkataritzaren erabilerak era guztietako artikuluak eta produktuak jendeari saltzea hartzen du barne, bai eta 
jendeari zerbitzuak ematea ere, hala nola ile-apaindegiak, tindategiak eta antzeko beste jarduera batzuk.
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Merkataritza-gune handiak autonomia-erkidegoko legeria sektorialak halakotzat hartzen dituenak dira.

5. Ostalaritzako erabilerak barne hartzen ditu pertsonei ostatu iragankorra emateko jarduerak, edozein modalitatetan.

Alokairu-erregimenean ustiatutako apartamentu-multzoak, kasuan kasuko legeria sektorialak apartoteltzat hartzeko ezarritako 
baldintzak betetzen ez dituztenean, "Egoitza kolektibo" gisa erabiliko dira, horiek ezartzeko orduan, baldin eta horrelako erabilerei 
dagozkien unitate funtzional eta antolamenduzkoaren baldintzak betetzen badituzte, edo, bestela, etxebizitzen erabilerak.

6. Erabilera tertziarioaren erabilera lagungarritzat jotzen dira langileen eta erabiltzaileen aparkalekuak, zerbitzu-biltegiak eta 
erabilera nagusiko ekoizpen- eta mantentze-bitartekoak, bai eta erabilera tertziarioek behar bezala funtzionatzeko beharrezko den 
beste edozein erabilera ere.

6. atala. Gizarte ekipamenduetarako erabileren edukia

1.3.1.15. artikulua. Definizioa eta motak

1. Ekipamendu komunitarioko erabilera esaten zaio kolektibitateko kide guztien behar kolektibo edo pertsonalak asetzeko 
jarduerak biltzen dituenari.

2. Komunitatearen ekipamenduaren erabilera-maila azpikmaila edo modalitate hauetan bereizten da:

a) Irakaskuntza.

a.1) Lehen eta bigarren irakaskuntza.
a.2) Goi-mailako irakaskuntza.
a.3) Etengabeko trebakuntza eta irakaskuntzako beste jarduera batzuk.

b) Aisia eta kultura.

b.1) Liburutegiak, ludotekak, museoak eta bestelako kultura instituzioak.
b.2) Ikuskizunak.

b.2.1) Antzokiak eta zinematografoak.
b.2.2) Dantza aretoak, diskotekak eta antzeko jarduerak.
b.2.3) Azokak eta antzekoak.
b.2.4) Zezen-plazak.
b.2.5) Beste batzuk.

b.3) Biltzar jauregiak.
b.4) Ikus-entzunezko, arte edo ikuskizun produkzioak.
b.5) Jolasak eta ausazko jokoak.
b.6) Beste batzuk.

c) Kirola.

c.1) Estadioak eta kiroldegiak.
c.1.1) Estadioak, futbol-zelaiak eta abar.
c.1.2) Kiroldegiak, pilotalekuak, tenis pistak eta abar.

c.2) Golf-zelaiak.
c.3) Hipika eta zaldi eskolak.
c.4) Beste instalazio batzuk.
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d) Osasuna.

d.1) Osasun arloko jarduerak.
d.1.1) Ospitaleko jarduerak.
d.1.2) Medikuntza eta odontologiako jarduerak.
d.1.3) Osasun arloko beste jarduera batzuk.

d.2) Albaitaritzako jarduerak.

e) Gizarte zerbitzuak.

e.1) Ostatua ematen duten gizarte zerbitzuak. Egoitza kolektiboak.
e.2) Ostatu ematen ez duten gizarte zerbitzuak.

f) Erlijioa.
g) Erakundeak.
h) Zerbitzu publikoak.

h.1) Defentsa, segurtasuna eta babes zibila.
h.2) Posta eta telekomunikazioak.
h.3) Hiri zerbitzuak.

h.3.1) Hornidura azoka.
h.3.2) Hiltegiak.
h.3.3) Ehorzketa: hilerriak, beilatokiak eta errausketa labeak.
h.3.4) Autobus publikoen garajeak eta antzekoak.
h.3.5) Beste hiri zerbitzu batzuk.

i) Beste ekipamendu batzuk.

3. Irakaskuntzaren erabilerak pertsonen prestakuntza intelektuala barne hartzen du, edozein maila arauturen barruko 
irakaskuntzaren, haurtzaindegien, arautu gabeko irakaskuntzen eta ikerketaren bidez.

4. Jolas- eta kultura-erabilerak barne hartzen ditu ezagutzaren kontserbazioa eta transmisioa, aisialdi aberasgarria eta pertsonen 
aisialdia sustatzea, beren kultura-izaera nagusi duten jardueren bidez.

5. Herritarrek kirola egiteko eta beren kultura fisikoa garatzeko instalazioek osatzen dute kirol-erabilera.

6. Osasun-arloan, laguntza medikoa eta kirurgia-zerbitzuak ematen dira, erregimen anbulatorioan edo ospitaleratuta. Albaitaritza-
jarduerak sartzen dira.

7. Gizarte-zerbitzuen barruan sartzen da pertsonei gizarte-zerbitzuen bidez laguntza ematea, ez berariaz osasun-laguntza ematea.

8. Erlijio-erabilerak barne hartzen du kultuak egitea.

9. Erakundeen erabilera beren eskumenen arabera artatu behar dituzten zerbitzuei lotutako organo publikoen administrazio-
jarduerei dagokie.

10. Defentsa, segurtasun eta babes zibilaren barruan sartzen dira defentsa nazionala, ordena publikoa zaintzea eta herritarrak 
babestea helburu duten jarduerak.

11. Zerbitzu publikoek barne hartzen dituzte hiri-zerbitzu publikoen (kotxetegiak, hiltegiak, hornidura-merkatuak, etab.) eta hilerrien 
hirigintza-zuzkiduraren beharrak asetzera bideratutako jarduerak.
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12. Komunitate-ekipamenduaren erabileraren erabilera lagungarritzat jotzen dira administrazio- eta kudeaketa-bulegoak, 
ekoizpen- eta mantentze-bitartekoen biltegiak, langileen eta erabiltzaileen aparkalekuak, zaintza-etxebizitza eta horretarako behar 
den beste edozein erabilera.

7. atala. Komunikazio eta garraioetarako erabileraren edukia

1.3.1.16. artikulua. Definizioa eta motak

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

2. Komunikazioen eta garraioen erabilera-maila azpimaila edo modalitate hauetan bereizten da:

a) Errepideetakoak.

a.1) Errepideak.
a.2) Udalerriko bideak.

a.2.1) Galtzadak.
a.2.2) Espaloiak.
a.2.3) Aparkaleku atxikiak.
a.2.4) Babes eremuak edo hondakinentzako eremuak.

a.3) Aparkalekuak.
a.3.1) Kanpoaldeko aparkalekuak, bideei itsatsita ez daudenak.
a.3.2) Eraikuntzen barruko aparkalekuak.

a.4) Erregai hornikuntzako tokiak.
a.5) Erantsitako jarduerak.

a.5.1) Autobus geltokiak.
a.5.2) Errepideko garraio zentroak.

a.6) Bideak eta landabideak.

b) Oinezko edota txirrindularientzakoak.

b.1) Oinezkoentzako pasealekuak eta kaleak.
b.2) Oinezkoentzako kaleak, tolerantziadunak.
b.3) Bizikletentzakoak.

c) Trenbidekoak.
d) Airekoak.
e) Garraio intermodaleko zentroak.

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

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

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

b) Aparkalekuak: eraikinaren barruan edo bere lursailaren kanpoko espazio librean gutxieneko zuzkidura hauek izan 
beharko dituzte oin berriko eraikinek — salbu eta azpieremuetan, baldin eta azpizona horietan erabilera hori oso zaila 
bada eraikuntzaren ikuspegitik edo ondoriozko plaza kopuruarekiko errendimendu txikia badute —:

b.1) Etxebizitza-eraikinetan: plaza bat eraikitako hirurogeita hamar (70) metro koadroko edo sestra gaineko sabai-
azaleraren zatiki bakoitzeko, zuzkidura publikoez bestelako erabileretarako.

b.2) Industria-erabilerarako eraikinetan: plaza bat (1) eraikitako berrehun (200) metro koadroko edo zatikiko.
b.3) Bulego-eraikinetan: plaza bat (1) ehun (100) metro koadro erabilgarri edo frakzio bakoitzeko.
b.4) Merkataritza-eraikinetan: plaza bat (1) hirurogeita hamar (70) metro koadro erabilgarri edo frakzio bakoitzeko.
b.5) Hotel eta landetxeetarako eraikinetan: plaza bat (1) lau (4) gelakoa.
b.6) Jatetxe eta tabernetarako eraikinetan: plaza bat (1) emandako lau (4) zerbitzukoa.
b.7) Kanpin eta aterpetxeetan: aplikatzekoa den legeria sektorialak ezartzen dituenak.
b.8) Ekipamendu sanitarioko eraikinetan: plaza bat (1) bi (2) ohe bakoitzeko.
b.9) Ikuskizunetarako ekipamendu komunitariorako eraikinetan, dantzalekuetan, zezen-plazetan eta antzekoetan: 

plaza bat (1) edukierako hamabost (15) herritako.
b.10) Liburutegi, museo eta antzekoetarako eraikinetan: plaza bat (1) eraikitako berrehun (200) metro koadroko edo 

zatikiko.
b.11) Beste ekipamendu edo erabilera batzuetarako eraikinetan: plaza bat bi (2) langileko eta/edo plaza bat (1) 

eskainitako bost (5) zerbitzuko, zerbitzuaren hartzaileak helduak badira.

Nolanahi ere, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruetan eta lurzoru urbanizagarrietan hirigintza-legerian ezarritako 
gutxieneko estandarrak beteko dira (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 79. artikulua 
eta Hirigintza-estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 6. artikulua).

c) Zuzkidura horiek udal hirigintza-ordenantza baten bidez aldatu ahal izango dira.

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

7. Tren bidezko garraioaren erabilerak barne hartzen ditu bidaiari-geltokiak, eta haren erabilera lagungarriak dira trenbide-garraioa 
eta bidaia-agentziak antolatzen dituzten enpresentzako bulegoak, enplegatuen eta erabiltzaileen aparkalekuak, paketeak 
banatzeko zentroak, kafetegiak eta jatetxeak, merkataritza-gune txikiak, eta erabilera nagusiak behar bezala funtzionatzeko behar 
den beste edozein erabilera.

8.atala. Aire zabaleko aisia eta jolas erabileraren edukia

1.3.1.17. artikulua. Definizioa eta motak

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

2. Espazio libreen erabilera-maila azpi-maila edo modalitate hauetan bereizten da:
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a) Hiriko aire zabaleko aisia eta jolasa. Espazio libreak.

a.1) Hiri parkeak.
a.2) Berdeguneak.
a.3) Haurrentzako jolas eta olgeta eremuak.
a.4) Oinezkoentzako eremuak.

b) Hiritik kanpoko aire zabaleko aisia eta jolasa.

b.1) Jolas kontzentratua.
b.2) Jolas estentsiboa.
b.3) Bainu eta kirol nautikoak.

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

4. Aisialdirako erabilera kontzentratua, hiriz kanpokoa, piknik eta naturarekiko kontaktu jarduerek osatzen dute, oro har 
hiriguneetatik urrun, lurzoru urbanizaezinean, ekipamendu osagarriz hornituta (tabernak, aparkalekuak, bainatzeko tokiak, etab.).

Leku horietan, lurraren egoera naturala da nagusi, eta urbanizazio-obrak ahalik eta txikienak izango dira.

5. Aisia estentsiboa, hiriz kanpokoa, mendi-ibiliak egiteko eta natura behatzeko jarduerek osatzen dute. Jarduera horiek lurzoru 
urbanizaezineko espazio handietan egiten dira, eta ekipamendu-eremu txikiak dituzte, natura-ingurunean ezin hobeto integratuta.

6. Oro har, espazio libreen erabilera orokorraren erabilera lagungarritzat jotzen dira horiek mantentzeko behar diren tresnak 
gordetzeko biltegi txikiak, solairuetako haztegiak eta eraikuntzarik gabeko espazioaren izaerari eragiten ez dion erabilera nagusia 
garatzeko eta indartzeko behar den beste edozein erabilera.

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

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

a) Kirol-, kultura- edo jolas-ekipamenduen erabilerari lotutako instalazioak eta eraikuntzak.
b) Edariak, loreak, aldizkariak eta abar bidaltzeko kiosko komertzialak — baldin eta eraikinek guztira hamar (10) metro 

koadroko azalera eta gehienez bi metro eta erdiko erlaitzaren altuera gainditzen ez badute —, eta horien zerbitzu-guneak 
(mahaiak eta aulkiak).

c) Barruko bideak eta lur gaineko aparkaleku publikoak, bi kasuetan espazio libreari berari zerbitzua ematen zaionean.
d) Lurpeko aparkaleku publikoak.

2. Instalazio horietako bakoitzaren gehieneko okupazioa kalifikatutako azalera osoaren ehuneko bost (5) izango da, "D" 
paragrafoaren kasuan izan ezik, orduan azalera osoa har baitaiteke.

3. Nolanahi ere, espazio libreen sistema orokorra osatzen duten elementuen azalera osoak, aurreko 1. puntuko "C" eta "d" 
lerrokadetan adierazitako eraikuntzak eta instalazioak izan ezik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 78. artikuluan eta hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 5. artikuluan eskatutako 
gutxieneko estandarra bete beharko du.
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1.3.1.19. artikulua. Espazio libreen tokiko sistemako espazioetan onartzen diren instalazioak eta eraikinak

1. 1.3.1.17 “Definizioa eta motak” artikuluko 3. puntuan adierazitako erabilerez gain, espazio libreen tokiko sistemari atxikitako 
espazioetan, aurreko artikuluko 1. puntuko "a", "b" eta "d" lerrokadetan adierazitako eraikuntzak eta instalazioak baimenduko dira, 
eta, salbuespen gisa, "c" lerrokadan adierazitakoak.

2. Instalazio horietako bakoitzaren gehieneko okupazioa kalifikatutako azalera osoaren ehuneko bost (5) izango da, aurreko 
artikuluko 1. puntuko "d" paragrafoaren kasuan izan ezik, orduan azalera osoa har baitaiteke.

3. Edonola ere, tokiko sistema osatzen duten elementuen guztizko azalerak, aurreko artikuluko 1. puntuko d lerrokadan 
adierazitako eraikuntzak eta instalazioak izan ezik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 79. 
artikuluan eta hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 6. artikuluan eskatutako gutxieneko 
estandarra bete beharko du.

9.atala. Zerbitzu azpiegituretarako erabileren edukia

1.3.1.20. artikulua. Definizioa eta motak

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

2. Zerbitzu-azpiegituren erabilera-maila honako azpimaila edo modalitate hauetan bereizten da:

a) Ur hornidura.
b) Ur saneamendua.
c) Argindar ekoizpena eta hornidura.

c.1) Energia ekoizpena.
c.2) Energia elektrikoaren banaketa, transformazio guneak.

d) Hondakinen lurpeko garraioa eta tratamendua.

d.1) Lurpeko garraioa.
d.2) Hiri hondakin solidoen (HHS) zentral pneumatikoa.
d.3) Hiri hondakin solidoen tratamendua.
d.4) Arriskutsuak eta geldoak ez diren hondakinen zabortegiak.
d.5) Eraikuntzatik eta eraispenetik datozen hondakinak (EEH) birziklatu eta aprobetxatzeko estazioak.
d.6) Lohien tratamendua eta araztegiak.
d.7) Beste tratamendu batzuk.

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

e.1) Gasaren ekoizpena, garraioa eta banaketa.
e.2) Petrolioaren produktuen garraioa eta banaketa; oliobideak.

f) Telekomunikazioen azpiegiturak.

3. Erabilera osagarritzat jotzen dira bulegoak, aparkalekuak eta ekoizpen eta mantentze la- netarako baliabide eta zerbitzuen 
biltegiak, beren jarduerak gauzatzeko beharrezkoak direnak, baita helburu horiek betetzeko beharrezkoak diren beste guztiak ere.
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4. Telekomunikazioetako azpiegituren erabileraren barruan ez dira sartzen soinua, irudiak, datuak eta bestelako informazioa 
igarotzea errazteko publikoarentzako bulegoak, irrati eta telebistako ekoizpen zentroak, irratiak eta telebistak; horiek komunitateko 
jolas eta kulturarako ekipamenduen erabileran sartzen dira.

10. atala. Landa-erabileraren edukia

1.3.1.21. artikulua. Definizioa eta motak

1. Lurzoru urbanizaezinean garatzen diren jarduerak hartzen ditu barnean, baldin eta horien lehentasunezko helburua lurraldearen
ustiapen produktiboa bada. Energia- edo meatze-baliabideen erauzketa baztertzen du; jarduera hori industria-erabileraren barruan 
sartzen da.

2. Jarduerak, bere ekoizpen-eraginkortasunerako, berehalako eta lehen eraldaketa-jarduera behar duenean, azken hori dagokion 
erabilera nagusiaren barruan sartzen da.

3. Landa-erabileraren maila honako azpimaila edo modalitate hauetan bereizten da:

a) Ingurumena babesteko erabilerak. Natura-ingurunea egungo egoeran eta egoeran mantentzeko eta zaintzeko helburua 
dutenak dira, bai eta natura-ingurunea hobetzeko edo birbideratzeko helburua dutenak ere, natura-egoera lehenera 
ekartzeko, egoera hori jatorrizkoa izan edo egokitzat jotzen den beste bat izan.

a.1) Kontserbazio.

Gaur egungo ezaugarriei eta egoerari eustea gizakiaren esku-hartzerik gabe edo, kasu naturalenetan, izaera 
zientifiko edo kulturaleko esku-hartzerik gabe, edo gaur egungo erabileraren jarraitutasunarekin eta gizakiaren 
parte-hartze aktiboarekin garapen iraunkorreko dinamika batean gainerako kasuetan.

a.2) Ingurumenaren hobekuntza.

Jatorrizko egoerara edo beste oreka-egoera baliotsuago batzuetara aplikagarri zaien eremua birbideratzeko gai 
diren tratamendu kulturalak. Hobekuntza hori hainbat formatakoa izan daiteke, esleitutako unitateen kasuistika 
bereziaren arabera (inausketa selektiboak, artzaintza kontrolatua, garbiketa, landarediaren ezabatze selektiboa, 
izurriteen eta gaixotasunen tratamendua, etab.).

b) Aisialdiko erabilerak. Ingurune naturala aisiaren eta turismoaren ikuspegitik erabiltzea eta gozatzea helburu dutenak 
dira.

b.1) Erabilera publiko estentsibo.

Aisialdirako, turismorako, hezkuntzarako eta natura-ingurunearen interpretaziorako erabiltzea eta gozatzea, 
jarduera bigunetan oinarrituta, ekipamendu esanguratsurik gabe: txangozaletasuna eta kontenplazioa, ingurune 
fisikoan gorabehera gutxi egotea, oinezkoen joan-etorri hutsa, inolako azpiegiturarik edo jarduerarako 
egokitzapenik behar ez izatea, obra txikiak izan ezik (errekastoen gaineko pasabideak, bidezidorrak, 
begiratokiak, etab.), kontu handiz eta paisaian integratuta daudela uste baita.
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b.2) Erabilera publiko intentsibo.

Aisialdirako, turismorako, hezkuntzarako eta natura-ingurunearen interpretaziorako erabiltzea eta gozatzea, 
aisialdi- eta/edo harrera-ekipamenduetan oinarrituta. Ekipamendu horiek hainbat motatako jolas-jardueretarako 
egokitzea eskatzen dute: aparkalekuak, mahaien instalazioak, bankuak, barbakoak, iturriak, osasun-zerbitzuak, 
haur-jolasak, paperontziak edo ohiko zerbitzurako eraikinen bat (etxolak, mendiko babeslekuak, etab.). Ez dira 
erabilera honen barruan sartzen kanpinak, golf-zelaiak edo eraikinak edo instalazio handiak eraikitzea eskatzen 
duen beste edozein jolas-jarduera.

b.3) Ehiza- eta arrain-jarduerak.

Ehiza eta arrantza, horiek arautzen dituen araudiaren barruan.

c) Lehen mailako baliabideak ustiatzeko erabilerak.

c.1) Nekazaritza.

Laboreak lortzeko lurra prestatzera bideratutako jarduerak, uzta biltzeko, hautatzeko eta sailkatzeko eragiketak 
barne, ondoren biltegiratzeko edo kontsumitzeko garraiatzeko moduan, bai eta ur-ekarpena eta 
aprobetxamendu-intentsitate handiagoa ere, ureztatzearen kasuan.
Honako eraikuntza hauek barne hartzen ditu:

i. Nekazaritza-ustiategiei zuzenean lotutako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, upeltegiak izan ezik. 
Ulertzen dute:

• Tresnak eta produktuak biltegiratzea eta kontserbatzea.
• Nekazaritzako produktuak lehortzea, ateratzea eta sailkatzea.
• Nekazaritzako produktuak biltzeko hondartzak.
• Ureztatu beharreko obrak eta instalazioak.
• Helburu bererako beste batzuk.

ii. Produktuen lehen eraldaketan laguntzeko eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, betiere nekazaritza-
ustiategiarenak berarenak bakarrik badira, upategiak izan ezik. Ulertzen dute:

• Landare-kontserben, marmeladen eta konfituren artisau-ekoizpena.
• Sagardoa eta olioa egiteko urmaelak.
• Helburu bererako beste batzuk.

iii. Upeltegiak, bi motatako instalazioak dituztenak:

• "Eraldaketa-instalazio txikiak" (mahastizain profesionala, uzta-biltzailearen upeltegiak barne 
hartzen dituen kontzeptua), urtean 250.000 L edo gutxiagoko ardo-ekoizpena dutenak, eta
funtsean eraldaketa- eta biltegiratze-industria direnak.

• "Upeltegi handiak", 250.000 L/urte baino gehiagoko ardo-ekoizpenak dituztenak, eta normalean 
ardo-ekoizpenaren inguruan beste jarduera osagarri batzuk biltzen dituztenak (ostalaritza, 
etab.).
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c.2) Berotegiak eta mintegiak.

Nekazaritzako laborantza intentsiboak (baratzezaintza, apaingarriak) bortxatzeko edo babesteko material 
gardenekin artifizialki estalitako eta babestutako instalazio iraunkorretan garatzen den nekazaritza-jarduera 
barne hartzen dute, horien barnealdeak laboreak beren ziklo begetatibo osoan edo zati batean garatzea 
ahalbidetzen baitu. Nabe isolatuak izan daitezke, edo nabe-multzoak, bata bestearen ondoren bateriak osatuak. 
Hazkuntza-sistemak lurzoruarekin edo lurrik gabe (hidroponia) izan daitezke, eta lurrean finko egon daitezke edo 
mugikorrak izan daitezke.
Nekazaritzaren erabilerari oro har lotutako jardunbideez gain, jarduera honi dagozkion hazitegiak, atalaseak, 
biderketak, fertirrigazio-sistemak eta abar lotzen dira.

c.3) Abeltzaintza.

Oro har, larreak eta bazka-laboreak lortzeko lurra prestatzeko, artzaintzarako eta abeltzaintzako jarduerak 
sartzen dira.
Hauek bereiziko ditugu:

i. Intentsiboa: batez ere estabulazioan eta eraikinetan oinarritzen den abeltzaintzako ekoizpena barne
hartzen du.

ii. Erdiintentsiboa: estabulazioan, eraikinetan eta txandakako artzaintzan oinarrituta egiten diren 
abeltzaintza-produkzioaren berezko jarduerak hartzen ditu barne.

iii. Estentsiboa: funtsean artzaintzan oinarrituta egiten diren abeltzaintza-ekoizpeneko jarduerak hartzen ditu 
barne, eta estabulazioa jarduera horien osagarri da.

iv. Hegazti-hazkuntza: oilarren, oiloen, indioilarren, ahateen eta abarren etxeko hazkuntza, arrautzen eta 
hegazti-hazkuntzako beste produktu batzuen ekoizpena barne hartzen ditu, eta kanpoan uzten ditu beste 
basa-hegazti batzuen ustiategiak.

v. Abeltzaintzako jarduera bereziak, non integratzen diren:

• Erlategiak.
• Gune zoologikoak: gune zoologikoei buruzko apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuaren mende 

dauden jarduerak dituzten establezimenduak eta/edo instalazioak hartzen dira halakotzat.
• Ehiza-haztegiak: haragitarako hegazti-hazkuntza antolatzeko irailaren 16ko 1084/2005 Errege 

Dekretuaren mende dauden jarduerak dituzten establezimenduak.
• Akuikultura eta arrain-haztegiak: uretako landare-espezieak hazteko eta/edo arrainak eta 

itsaskiak hazteko eta/edo hazteko instalazioak.
• Abeltzaintzako ustiategi alternatiboak: beste taldeetan sartzen ez direnak.

vi. Nekazaritza abeltzaintzarekin konbinatua (nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapena).

Deskribatutako abeltzaintza-erabilerek honako eraikuntza hauek barne hartzen dituzte:

i. Abeltzaintzako jarduerekin lotura zuzena duten eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak. Ulertzen dute:

• Ukuiluak.
• Jezteko gelak eta esnea kontserbatzeko lokalak.
• Simaurtegiak eta minda-biltegiak.
• Tresnak eta produktuak biltegiratzea eta kontserbatzea.
• Pentsuen eta bazken siloak (zerealak, lekadun aleak, pentsuak eta abereentzako bazkak soilik 

gordetzeko eraikuntzak). Fabrika-obrakoak edo metalezko xaflazkoak izan daitezke).
• Babeslekuak eta bordak (larre menditarretan kokatutako eraikuntza tradizionalak, artzaintza 

transhumantearekin edo transterminatzailearekin lotutakoak).
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• Janlekuak (abereak bazkatzen diren lurretan elikatzeko pentsu eta bazka osagarriak emateko 
bakarrik erabiltzen diren eraikuntzak).

• Osasun- eta erabilera-instalazioak (parasitoen aurkako tratamenduak, txertoak, ugalketarekin 
lotutako hainbat eragiketa, ganaduaren sailkapena, ontziratzea eta abar egiten diren 
instalazioak. Elementu hauek guztiak edo batzuk dituzte: eskortak, mantgadak, parasitoen 
aurkako bainuak eta ontziralekuak).

• Helburu bererako beste batzuk.

ii. Produktuak lehen aldiz eraldatzen laguntzeko eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, betiere 
abeltzaintzako ustiategiarenak berarenak bakarrik badira. Ulertzen dute:

• Gaztandegiak eta gainerako esnekiak.
• Haragi-produktuak, hestebeteak eta bestelako produktu eratorriak egitea.
• Eztia eta abeltzaintzako beste produktu batzuk ontziratzea.
• Helburu bererako beste batzuk.

c.4) Nekazaritzako jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak.

Jarduera osagarritzat hartzen dira ustiategian bertan nekazaritza-jarduera nagusiaren osagarri gisa egindako 
jarduerak, ulertzen dute besteak beste:

• Ustiategiko produktuak eraldatzea eta zuzenean saltzea.
• Ustiategian bertan lortutako nekazaritza-produktuak dastatzea.
• Herrialdeko produktu tipikoen artisau-tailerrak (saskigintza, zeramika, ebanisteria, ogi-labeak, 

etab.).
• Aisialdiarekin, gozamenarekin eta landa-ingurunearen dibulgazioarekin lotutako jolas-jarduerak 

(landa-inguruko hipikak, bertako animalien landare eta arrazen erakusketak, etnografia-
bildumak, etab.).

• Energia berriztagarria ekoizteko azpiegiturak.

c.5) Baso-erabilera: basogintza eta baso-ustiapenak.

Zuhaitz-espezieak landatzea edo ereitea barne hartzen du, bai ekologia- edo paisaia-babes berezirako, bai 
basoak, basoak eta baso-larreak ustiatzeko, baso-masak zuzenean ustiatuz zura eta beste produktu batzuk 
lortzeko, bai eta lortutako produktuak lehen aldiz eraldatzeko ere, baldin eta eraldaketa hori, bere 
ezaugarriengatik, industria-erabilerarekin parekagarria ez bada.
Honako eraikuntza hauek barne hartzen ditu::

• Tresnak, makinak eta produktuak biltegiratzea eta kontserbatzea.
• Baso-masak zaintzen dituzten langileei ostatu emateko instalazioak.

c.6) Nekazaritzako industriak.

Lehen eraldaketako nekazaritzako elikagaien edo basogintzako industriak dira, baldin eta, arrazoi funtzionalak, 
dimentsionalak, jatorri-deitura edo zonako ekoizpen batekin zerikusia dutenak, sanitarioak edo bestelakoak 
direla-eta, landa-lurzoruan ezarri behar badira eta nekazaritza-ustiategi baten erabilera osagarritzat hartzen ez 
badira.
Ulertzen dute besteak beste:

• Ustiategi bati zuzenean lotuta ez dauden lehen eraldaketako nekazaritzako elikagaien 
industriak.
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• Lehen eraldaketako baso-industriak: zura zerratzea eta eskuilatzea, zura inpregnatzea edo 
kimikoki tratatzea kontserbazio-agenteekin eta beste batzuekin, etab.

• Nekazaritzako elikagaien eta basogintzako bigarren eraldaketako industriak, lehen eraldaketa 
ere egiten dutenean.

c.7) Familia-etxebizitza bat edo bi dituzten eraikinak, nekazariaren edo abeltzainaren eta haren familiaren 
bizilekurako nekazaritza-ustiategi bati hertsiki lotuak.

c.8) Landa-turismoko eta landa-kanpineko establezimenduak, landa-inguruneko turismo-ostatuko establezimenduak 
arautzen dituen apirilaren 16ko 199/2013 Dekretuaren bidez arautuak.

4. Landa-erabilerarako erabilera lagungarritzat jotzen dira ekoizpen-prozesua kudeatzeko eta administratzeko bulego txikiak, 
langileen aparkalekuak eta aldagelak, zerbitzu-biltegia eta ekoizpen-jardueraren ekoizpen- eta mantentze-bitartekoen biltegia, bai 
eta nagusia behar bezala garatzeko behar den beste edozein erabilera ere.

1.3.1.22. artikulua. Erabilera profesionalizatuak eta profesionalizatu gabeak

1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako lehen mailako baliabideak ustiatzeko bi erabilera mota bereiziko dira:

a) Jarduera profesionalizatuak: Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzko 
irailaren 27ko 203/2011 Dekretuaren arabera lehentasuna duten nekazaritza-ustiategiak.

Jarduera horietarako baimendutako eraikuntza-erabilerak lehen mailako baliabideak ustiatzeko erabilerarako artikuluan 
jasotakoak izango dira.

b) Profesionalizatu gabeko jarduerak: lehentasunezko nekazaritza-ustiategitzat hartzeko eskatzen diren bideragarritasun-
eta autonomia-baldintzak betetzen ez dituzten nekazaritza-ustiategiak dira.

Jarduera horietarako baimendutako eraikuntza-erabilerak txabola eta/edo borda motako eraikinak baino ez dira izango.

1.3.2. KAPITULUA. KALIFIKAZIO OROKORRA

1.3.2.1. artikulua. Kalifikazio orokorra eta eremuak. Definizioa eta edukia

1. Zona planak zehaztutako eremua da, eta morfologiagatik eta erabilera nagusi bera izateagatik homogeneoak diren lursailen 
multzoa biltzen du. Erabilera nagusi horrek ez du eragozten eremu beraren barruan erabilera pribatu edo publiko desberdinak 
egotea, baina planaren barruko eremu bakoitzak hiri- edo landa-eremu bereizi bat osatzen du, antzeko hirigintza- edo paisaia-
ezaugarriekin eta antzeko lurzoruaren erabilerarekin

Hala, desagregazio-maila eta planak definitutako zonen arteko erlazioa dira udalerriaren egitura organiko eta lurralde-egitura 
orokorra, planaren egiturazko antolamenduaren parte dena.

2. Plangintza orokorrak ezarritako lurzoruaren erabileraren arabera, udal-mugartea eremu multzo handi horietan zatitzen da oso-
osorik:

a) Eremu publikoak eta zuzkidura-eremuak. Irabazizko aprobetxamendurik gabeko E, F, G, H eta I zonei dagokie, zuzkidura 
publiko orokorrei euskarria emateko.
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b) Batez ere eremu pribatuak. A, B, C, D zonei dagokie, eta, batzuetan, h zonetan kokatzen dira titulartasun pribatuko 
erabilerak eta, ondorioz, hiri-lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko hirigintza-aprobetxamendua.

c) Lurzoru urbanizaezineko landa-eremuak, publikoak zein pribatuak.

3. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 15. artikuluan jasotako definizioa gaindituz, kalifikazio
orokorrak eremu publiko eta pribatuen eta horrela definitutako eremu bakoitzari esleitutako erabileren arteko lotura sistematikoa 
dakar, eta horietako bakoitzerako hirigintza-antolamenduaren ahalmenak definitzen dituzten funtsezko zehaztapenak ezartzen 
ditu.

4. Kalifikazio globalaren kontzeptuaren barruan zonakatzea sartzen da (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 53.1 artikuluko "C" paragrafoan sartutako zehaztapena), haren osagai grafikoa dena, P-2.a "lurzoru urbanizaezinaren 
kalifikazioa" eta P-3 "hiri-erakundeen eta lurzoru urbanizagarriaren kalifikazio globala" planetan islatua.

5. Alde horretatik, kalifikazio orokorrak honako zehaztapen hauek ezartzen ditu hiri-lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko zona 
bakoitzerako, bai eta lurzoru urbanizaezineko sistema orokorretarako ere:

a) Eremua pribatua (irabazizko erabilera pribatuekin) edo publikoa (irabazizko aprobetxamendurik gabea eta zuzkidura 
publiko orokorrei euskarria ematera bideratua) dela.

b) Erabilera bereizgarriaren — eta, hala badagokio, lehenetsitakoaren — eta gainerako erabilera baimendu edo 
bateragarrien definizioa.

c) Eremu pribatuetan, baimendutako erabileren edo erabilera bateragarrien hirigintza-eraikigarritasunak, gehienekoak eta 
gutxienekoak, hala badagokio, azken horiei dagokien hirigintza-eraikigarritasunaren gehieneko ehunekoa adierazita.

d) Lurralde-plangintzako zehaztapenak betetzen direla bermatze aldera, etxebizitza-erabilera bereizgarria duten zonetan 
gehieneko etxebizitza-kopurua, nahiz eta urbanizazioak finkatutako hiri-lurzoruan librea edo orientagarria izan 
daitekeen.

e) Aukeran, eraikuntza-motak.
f) Aukeran, eraikinetako solairuen gehieneko kopurua, zuzenean arautua.
g) Aukeran, eraikinek lurzoruan izan dezaketen gehieneko okupazioa, zuzenean arautua.

Zehaztapen horiek dagokion antolamendu xehatuko eremuko arau partikularrean zehazten dira zona bakoitzerako, erabilera 
nagusiari — eta, hala badagokio, lehenetsiari —, erabilera bateragarriei eta eraikuntza-motei buruzkoak izan ezik 1.3.2.5. “Dauden 
eremu moten definizioa” artikuluan ezartzen baitura.

6. Era berean, kalifikazio orokorrak ezartzeko hauek ezartzen ditu lurzoru urbanizaezineko landa-eremu bakoitzerako:

a) Eremu bakoitzean baimendutako eraikuntzetan oinarritutako erabilerak edo jarduerak.
b) Lurzatiaren gutxieneko azalera, eta baimendutako lurzoruaren erabilera bakoitzaren arabera lotutako gutxienekoa.
c) Hirigintza-eraikigarritasunak, eraikuntza-motak, gehieneko solairu-kopurua eta oin berriko eraikinen gainerako ezaugarri 

arkitektonikoak.

Zehaztapen horiek dokumentu honetako Zazpigarren Tituluan "Lurzoru urbanizaezinean aplika daitezkeen eraikuntza- eta 
erabilera-ordenantza orokorrak" zehazten dira.

1.3.2.2. artikulua. Kalifikazio orokorraren sistematizazioa

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak kalifikazio orokorra sistematizatzen du, zonakatzeak honako maila hauek kontuan hartuta:

a) Erabilera orokorreko eremuen oinarrizko motak: lehenik eta behin, eremu bakoitzaren berezko erabileraren arabera 
sailkatuko dira.

b) Eremu taldeak: mota bakoitza taldetan banatzen da berriz, oinarrizko hirigintza-ezaugarrien, eraikuntza-moten eta talde 
bakoitzaren antolamendu-sistemen arabera.
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2. Eremu bakoitzak identifikazio zehatza du, hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian edo lurzoru urbanizaezinean kokatuta 
dagoen.

a) Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian, zona bakoitza "A.n-BB.n-nn" motako etiketa batekin identifikatuta dago, non:

a.1) Lehenengo letra larria, "A", eremu motari dagokio; adibidez: "A" bizitegi-eremu mota.
a.2) Hurrengo "n" zenbakia taldearena da; adibidez, "A.1" hiri-finkapen zaharreko bizitegi-zona.
a.3) "BB.nn" digituak eremua integratzen den antolamendu-eremu xehatuaren kodeari edo etiketari dagozkio. 

Antolamendu xehatuko eremuaren kontzeptua 1.2.1.2. “Hirigintza-antolamenduko eremuak” artikuluan arau 
orokor horietako definitzen da.

a.4) Azken bi digituak ("NN") eremuaren ordena-zenbakiari dagozkio, antolamendu xehatuko eremuaren barruan.

b) Lurzoru urbanizaezinean, etiketa "A.n.n" motakoa izango da, eta bertan digituak landa-eremuaren kodeari edo etiketari 
dagozkio; adibidez, "J.2.5" esan nahi du "nekazaritza- eta abeltzaintza-interesagatik zaindutako eremua" taldeari
dagokiola.

3. Hauek dira erabilera orokorreko eremuen oinarrizko motak:

A. Egoitza-eremu pribatuak.
B. Industrialde pribatuak.
C. Erabilera tertziarioko eremu pribatuak.
D. Komunitatearen ekipamendurako eremu pribatuak.
E. Komunikazioen eremu publikoak.
F. Espazio libreetako eremu publikoak.
G. Komunitatearen ekipamendurako eremu publikoak.
H. Zerbitzu-azpiegituren eremuak.
I. Azaleko jabari publiko hidraulikoko eremuak.
J. Landa-eremuak.

4. Aurreko puntuan aipatutako erabilera orokorreko eremuen oinarrizko motak jarraian zehazten diren taldeen arabera garatzen 
dira. Talde horietako bakoitzak erabilera- eta eraikuntza-araubide espezifiko bat du:

A. Egoitza-eremu pribatuak.

A.1. Antzinako hiritar kokalekuetakoak.
A.2. Kampokoalde-kokalekuetakoak.

B. Industrialde pribatu komunak.
C. Erabilera tertziarioko eremu pribatuak.

C.0. Generikoak.
C.1. Merkataritzakoak.

C.1.1. Komunak.
C.1.2. Merkataritza-gune handietakoak.

C.2. Ostalaritza.
C.3. Bulegoena.
C.4. Enpresa-parkeak.
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D. Komunitatearen ekipamenduko eremu pribatuak.

D.0. Generikoa.
D.1. Irakaslea.
D.2. Kulturala.
D.3. Aisialdikoa.
D.4. Kirol arlokoa.
D.5. Sanitario.
D.6. Gizarte-zerbitzuetakoak.
D.7. Zerbitzu publikoetakoak.
D.8. Erlijiosoa.

E. Komunikazioen eremu publikoak.

E.1. Bideak.
E.1.1. Landa-errepideak eta -bideak
E.1.2. Kaleak.

E.2. Oinezkoak eta/edo bizikletak.
E.3. Trenbideak.

F. Espazio libreetako eremu publikoak.

F.1. Hiri-parkeak.
F.2. Extraurbanoak: aisialdi-guneak.
F.3. Bainuak eta hondartzak.

G. Komunitatearen ekipamendurako eremu publikoak.

G.0. Generikoa.
G.1. Irakaslea.
G.2. Kulturala.
G.3. Aisialdikoa.
G.4. Kirol arlokoa.
G.5. Sanitario.
G.6. Gizarte-zerbitzuetakoak.
G.7. Zerbitzu publikoetakoak.
G.8. Erlijiosoa.
G.9. Instituzionala.

H. Zerbitzu-azpiegituren eremuak.

H.1. Ur-hornidura.
H.2. Ur-saneamendua.
H.3. Energia elektrikoaren ekoizpenekoa eta hornidurakoa.
H.4. Hondakinak tratatzekoa.
H.5. Gasa eta petrolio-produktuak.
H.6. Telekomunikazioak.

I. Azaleko jabari publiko hidraulikoko eremuak.
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J. Landa-eremuak.

J.1. Babes eremuak.
J.1.1. Babes berezia balio naturalagatik.
J.1.2. Balio historiko-kulturalagatik.
J.1.3. A ingurumena hobetzekoa.
J.1.4. Baso-balioagatik.
J.1.5. Balio estrategiko handiko nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala.
J.1.6. A larre menditarrak.
J.1.7. Azaleko urak babestekoak.

J.2. Zaindutako eremuak.
J.2.1. Interes naturalagatik.
J.2.2. Interes historiko-kulturalagatik.
J.2.3. B ingurumen-hobekuntzakoak.
J.2.4. Baso-interesagatik.
J.2.5. Nekazaritza- eta abeltzaintza-interesagatik.
J.2.6. B larre menditarrak.

J.3. Landa-guneak.

5. A, B, C, D, J eta, hala badagokio, h eremuak eremu pribatuak dira, eta gainerakoek, berriz, eremu publikoak. D, E, F, G, H eta 
I zuzkidura-zonek sistema orokorren zuzkidura-sarea osatzen dute.

6. Gainera, kalifikazio orokorra osatu egiten da baldintzatzaile gainjarrietatik eta azpiegitura orokorrak babesteko eremuetatik 
eratorritako aplikazio-zehaztapenekin, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean modu osagarrian ezarrita baitaude.

Horien deskribapena eta haietan ezarri beharreko erabileren erregulazioa 1.7.1.4. “Baldintzatzaile gainjarriak dituzten eremuetako 
erabilerei ezarritako muga gehigarriak” eta 1.7.1.5. “Azpiegitura orokorrak babesteko eremuetako erabilerei ezarritako muga 
gehigarriak” artikuluetan jasotzen dira, hurrenez hurren.

1.3.2.3. artikulua. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan dauden eremuen zerrenda

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan honako eremu mota hauek daude:

• “A” Mota: A.1 y A.2.
• “B” Mota: B.
• “C” Mota: : Ez dago horrelako eremurik.
• “D” Mota: D.6 y D.8.
• “E” Mota: E.1.1 y E.1.2.
• “F” Mota: F.1 y F.2.
• “G” Mota: G.0, G.4, G.7 y G.9.
• “H” Mota: H.1 y H.2.
• “I” Mota: I.
• “J” Mota: J.1.1, J.1.5, J.1.7, J.2.1, J.2.3, J.2.4 y J.2.5.

1.3.2.4. artikulua. Eraikuntzako araubide orokorra eta zonei aplikatu beharreko erabilera

1. Hiri-lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko eremuei aplikatu beharreko eraikuntza- eta erabilera-araubide orokorra honela 
egituratzen da:
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a) Eraikuntza- eta erabilera-araubidea, eremu mota guztiei oro har aplikatzekoa, hurrengo artikuluan jasotzen dena.
b) Dagokion antolamendu xehatuko eremuko arau partikularrean eremu bakoitzerako ezarritako egiturazko antolamenduko 

zehaztapenak.

2. Lurzoru urbanizaezineko landa-eremuei aplikatu beharreko eraikuntza- eta erabilera-araubide orokorra araudi honen 
Zazpigarren Tituluan "Lurzoru urbanizaezinean aplika daitezkeen eraikuntza- eta erabilera-ordenantza orokorrak" jasotako 
ordenantza arautzaileen bidez eratzen da. Ordenantza horiek, oro har, zona-mota guztiei aplikatzen zaizkie.

1.3.2.5. artikulua. Dauden eremu moten definizioa

1. A.1 - Hiri-kokaleku zaharretako bizitegi-eremu pribatuak.

a) Eraikuntzaren araubide orokorra.

XIX. mendearen bigarren erdia baino lehenagoko bizitegi-kokalekuek eratutako zonak dira, eta beren berezitasunagatik 
eta historia-, kultura- eta hirigintza-interesagatik zainduko dira, jatorrizko partzelazioari eta espazio- eta eraikuntza-
morfologiari eutsiz, eta eraikuntza- eta urbanizazio-elementu guztien kontserbazioa ziurtatuz, horien balioek justifikatzen 
badute.

Hiri-ehuna bereizi egiten da kalearen irudi tradizionala osatzen duelako, eraikin atxikiek mugatuta. Hala, eraikuntza-
tipologia eraikuntza atxikian oinarritzen da, zeinak espazio publikoei forma ematen baitie, jabari eta erabilera publikoko 
espazioen lerrokadura osatuz.

Oinarrizko tipologia-jarraibideei dagokienez, eraikin berria zonan dauden eraikinetan eta jatorrizko eraikuntza-
elementuetan oinarrituko da.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: bizitegi-erabilera.
ii. erabilera bateragarriak:

• Nekazaritzako ustiategiari lotutako biltegiak.
• Etxebizitzarekin bateragarria den industria.
• Komunitatearen ekipamendua.
• Bulegoak.
• Txikizkako merkataritza.
• Jatetxea eta tabernak.
• Hotelak eta antzekoak.
• Landetxeak eta landa-turismoko etxeak.
• Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa).

2. A.2 - Periferiako kokalekuetako bizitegi-eremu pribatuak.

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Hirigunearen periferian dauden eraikinek osatutako eremuak dira. Homogeneoa ez den hiri-ehunean, etxe isolatuak eta 
kalea osatzen duten eraikin atxikien multzo txikiak elkarrekin bizi daitezke.

Oinarrizko tipologia-jarraibideei dagokienez, eraikuntza berria gune bakoitzean dauden eraikinetan eta eraikuntza-
elementuetan oinarrituko da.
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b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: bizitegi-erabilera.
ii. Erabilera bateragarriak:

• Nekazaritzako ustiategiari lotutako biltegiak.
• Etxebizitzarekin bateragarria den industria.
• Komunitatearen ekipamendua.
• Bulegoak.
• Txikizkako merkataritza.
• Jatetxea eta tabernak.
• Hotelak eta antzekoak.
• Landetxeak eta landa-turismoko etxeak.
• Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa).

3. B - Industrialde pribatu komunak.

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Erabilera nagusi industrialeko eraikuntza-zonak dira, etxadiz eratuak, mehelinen arteko eraikuntza-moduluek okupatuak, 
edo lurzati desberdindu eta banaezinek, jarduera bakar eta funtzionalki unitario batez okupatuak, eraiki gabeko eremu 
erantsiak izango dituztenak.

Oinarrizko tipologia-jarraibideei dagokienez, eraikin berria zonan dauden eraikinetan eta jatorrizko eraikuntza-
elementuetan oinarrituko da.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: industria-erabilera, etxebizitzarekin eta erauzketa- edo meatzaritza-industriekin 
bateragarria ez den jarduera duten eraldaketako manufaktura-industriak izan ezik.

ii. Erabilera bateragarriak:

• Komunitatearen ekipamendua.
• Bulegoak.
• Txikizkako merkataritza.
• Jatetxea eta tabernak.
• Hotelak eta antzekoak.
• Landetxeak eta landa-turismoko etxeak.

iii. Erabilera osagarria: araudi orokorrean jasotakoez gain, etxebizitzaren erabilera industrialaren, bulegoen, 
txikizkako merkataritzaren eta jatetxe eta tabernen erabilera osagarri gisa hartzen da.

4. D - Komunitatearen ekipamendurako eremu pribatuak.

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Ekipamendu pribatuko erabileretara bideratutako zonak dira, antolamendu xehatuko eremu bakoitzerako modu 
berezituan definituta daudenak, eta eraikuntza-araubide berezi bati erantzungo diote. D.0 zona "orokorra" ekipamenduko 
edozein erabileratarako erabiltzen da, bereizketarik egin gabe. Gainerako eremuak horietako bakoitzaren izendapenak 
eragiten duen erabilerarako erabiliko dira berariaz.
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b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: komunitatearen ekipamenduaren erabilera.

5. E.1.1 - Bide-komunikazioetako eremu publikoak (errepideak).

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Eraikuntzarik gabeko komunikazio eta garraioetarako zonak dira, aplikatu beharreko sektore-legeriak baimendutako 
elementu funtzional eta erabilera osagarrietarako zonak izan ezik.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: errepide eta bideetako komunikazio eta garraioen erabilera.

6. F.1 - Espazio libreetako eremu publikoak (hiri-parkeak).

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Zuhaitz estentsiboko eta urbanizazio arineko zonak dira, eta horietan eraikuntza salbuesten da, salbuespenak 
salbuespen.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: aisialdiko erabilera eta hiri-izaerako aire zabaleko hedapena.

7. F.2 - Espazio libreetako eremu publikoak (kanpoaldeko parkeak: jolaslekuak).

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Erabilera kontzentratura bideratutako zonak dira. Bertan, piknik- eta kontaktu-jarduerak nagusitzen dira eta, printzipioz, 
ez da eraikuntzarik egiten, zonako jarduera garatzeko direnak izan ezik.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: aisialdiko erabilera eta kanpoaldeko aire zabaleko hedapena: jolas-jarduera 
kontzentratua.

8. G - Komunitatearen ekipamendurako eremu publikoak.

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Ekipamendu publikoko erabileretara bideratutako zonak dira, antolamendu xehatuko eremu bakoitzerako modu 
berezituan definitutakoak, eta eraikuntza-araubide berezi bati erantzungo diote. G.0 zona "orokorra" ekipamenduko 
edozein erabileratarako erabiltzen da, bereizketarik egin gabe. Gainerako eremuak horietako bakoitzaren izendapenak 
eragiten duen erabilerarako erabiliko dira berariaz.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: komunitatearen ekipamenduaren erabilera.
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9. H - Zerbitzu-azpiegituren eremuak.

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Zerbitzu espezifikoen azpiegituren erabileretara bideratutako zonak dira, antolamendu xehatuko eremu bakoitzerako 
modu berezituan definitutakoak, eta, era berean, eraikuntza-araubide berezi baten ondorio izango dira, eta haren 
erregulazioa dagokion arau partikularrera lotzen da.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: zerbitzu-azpiegituren erabilera.

10. I - Azaleko jabari publiko hidraulikoko eremuak.

a) Eraikuntza-araubide orokorra.

Ibaien eta erreken jabari publiko hidraulikoa mugatzen duten zonak dira, bai eta urtegien ontziak ere, non eraikuntza 
baztertzen den, indarreko legeria sektorialak baimendutakoa izan ezik.

b) Erabilera-araubide orokorra.

i. Erabilera bereizgarria: legeria sektorialak ezarritakoa.

11. J - Landa-eremuak.

Landa-eremuak hartzen dituzte eta bi taldetan banatzen dira:

a) J.1 - Babes eremuak.

Lurralde-plangintzan edo sektoreko legerian jasotako babes-helburuak betetzera bideratutako eremuak biltzen ditu. 
Udalaz gaindiko babes-eremuak dira.

a.1) J.1.1 - Babes bereziko eremuak, balio naturalagatik

Barne hartzen dituzte parke naturalak, HBBE eremuak, Batasunaren Garrantzizko Lekuak (BGL), RAMSAR
hezeguneak eta LAGetan adierazitako natura-intereseko eremuak. Gainera, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen 
eta Biodibertsitate Zerbitzuak egindako ingurumen-memoriari jarraikiz (2015eko azaroaren 3an), baso-masa 
autoktonoek okupatutako lurzoru-azalerak jaso dira eremu horretan.

a.2) J.1.5 - Nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuak eta balio estrategiko handiko landazabala.

Gainerako J.1 zonetan sartuta ez dauden eta lurralde-plan partzialek eta/edo sektorialek nekazaritza-
erabilerarako gaitasun handiagoa dutelako babesten dituzten nekazaritza-erabileretarako lurrak hartzen dituzte.

a.3) J.1.7 - Lurrazaleko urak babesteko eremuak.

EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak (isurialde mediterraneoa) eta EAEko 
Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialak jabari publiko hidraulikoaren mugaketa-lerroaren (ibilgua) eta 
eraikuntzaren gutxieneko atzerapen-lerroaren artean definitutako ibaien eta erreken ertzetako lurrak jasotzen 
dituzte.
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b) J.2 - Zaindutako eremuak.

Aurrekoen balioak izan ez arren, plangintzak zaintzea egokitzat jotzen dituen eremuak biltzen dituzte.

b.1) J.2.1 - Interes naturalagatik zaindutako eremuak.

Lurralde-plangintzak bereziki babestu ez arren, identifikatzeko eta zaintzeko balio nahikoa duten naturguneak 
dira.

b.2) J.2.3 - B ingurumen-hobekuntzako zona babestuak.

J.1 eremuetan sartzen ez diren baso, sastraka eta bazterreko lurzoruen eremu degradatuak hartzen dituzte 
barne, eta horien kalitate-maila handiagoetaranzko bilakaera beharrezkotzat jotzen da.

b.3) J.2.4 - Baso-interesagatik zaindutako eremuak.

J.1, J.2.1 eta J.2.3 zonetan sartzen ez diren zuhaitz-landaredia eta/edo sastrakak dituzten baso-espazio guztiak 
hartzen ditu.

b.4) J.2.5 - Nekazaritzako eta abeltzaintzako interesagatik zaindutako eremuak.

J.1.5 eremuetan jaso gabeko lurzoruak hartzen dituzte, nekazaritza-erabilerarako gaitasun handia dutenez, 
babestu egin behar baitira.

1.3.2.6. artikulua. Arau-lotura eta kalifikazio globalaren zehaztapenetan onartutako tolerantziak

1. Ez da tresna honen aldaketa izango eremu pribatuen mugak alboko sistema orokorretako jabaria lortzeko espedienteetara 
egokitzea, eta hori gailenduko da Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren edozein definizio grafikoren gainetik.

2. Berdin gertatuko da eremuen mugak jabari publiko hidraulikoaren mugaketari egokitzen bazaizkio, Jabari Publiko Hidraulikoaren 
Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuaren 240., 241. eta 242. artikuluen arabera.

3. Era berean, ez da tresna honen aldaketatzat hartuko eremuen mugak garatzeko plangintzaren bidez aldatzea — eta, horren 
bidez, lurzoruaren sailkapena eta antolamendu xehatuko eremuen, azpieremuen eta egikaritze-eremuen mugak —, baldin eta 
aldaketa hori lurraldearen muga naturaletara egokitzeko egiten bada, kalifikatutako ondasun higiezin eta zuhaiztiei, aurretik zeuden 
lurzati osoei, egiturazko bideen diseinua zehatz-mehatz berraztertzeko. Eremuari buruz, edo akats materialak edo oinarri 
kartografikoa zuzentzeko, edo, besterik gabe, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honen planoei buruzko definizio grafiko hobea 
denean, haren eskala-jauziaren edo jasotze topografiko eguneratuago eta/edo eguneratuago baten ondorioz.

Nolanahi ere, aldaketa horrek honako baldintza hauek bete beharko ditu:

a) Eragindako zona bakoitzak ezingo du hasierako azaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiagoko aldaketarik izan. 
Aldaketak antolamendu xehatuko eremu bati edo batzuei eragiten badie, muga hori ehuneko bostera (5) murriztuko da.

b) Lurzoru urbanizaezina gehitzean gertatzen bada gehikuntza, lurzoru hori ezin izango da babes bereziko landa-eremukoa 
izan, salbu eta zalantzarik gabe frogatzen bada lurzoru urbanizaezinaren mugaketan akats bat egon dela.

c) Eremu mugakideen hiri-antolamendua eta -diseinua ezin izango ditu inola ere baldintzatu, ez eta aldameneko lurrei 
kalterik eragin ere.

d) Hirigintza-eraikigarritasuna, lurzoruaren okupazioa eta bizitegi-dentsitatea gehitu edo gutxituko dira, gehitutako 
azalerarekiko zuzeneko proportzioan.
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e) Aldaketak berekin badakar lursail batzuk irabazizko zona batetik kanpo uztea eta batez besteko eraikigarritasun 
txikiagoko egikaritze-unitate batera pasatzea, edo, urbanizazioak finkatutako hiri-lurzoruaren kasuan, hirigintza-
eraikigarritasun txikiagoko beste eremu batera igarotzea, beharrezkoa izango da jabeen berariazko onarpena, notario-
agirian formalizatua.

f) Lehendik dagoen lurzati-zatira egokitzea onartuko da, baldin eta zalantzarik gabe frogatzen bada Hiri Antolamenduko 
Plan Orokor honen antolamenduak bat etorri nahi izan duela eremuaren eta lurzatiaren linearen artean.

4. A eta B zonetan sartutako urbanizazioak finkatutako hiri-lurzoruaren kasuan, ez da tresna honen aldaketa izango zonen 
mugaketa aldatzea — eta, horren bidez, lurzoruaren sailkapena eta antolamendu xehatuko eremuen, azpieremuen eta egikaritze-
eremuen mugak —, baldin eta, aurreko puntuko "b", "c" eta "d" baldintzak errespetatuz, aldaketa horrek honako helburu hauek 
baditu:

a) Lurzati oso bat A eta B zonetan sartzea, baldin eta:

i) Zalantzarik gabe, argi gera bedi Hiri Antolamenduko Plan Orokor honen antolamenduak bat egin nahi izan duela 
eremuaren muga-lerroarekin. Hala ere, hori ezinezkoa izango da sartu beharreko azalera zuzkidura-zona publiko 
baten parte denean eta sistema orokorren sareko hirigintza-estandarrak betetzeko ezinbestekoa denean.

ii) Lurzoru urbanizaezinari eraginez gero, eremuari erantsitako zatiak azalera handia izan behar du, eta horrek ez du 
bizitegi-dentsitatea handituko.

b) Lurzati baten zati bat dagozkion a eta B zonen barruan sartzea, zonari dagokion zatiarekin batera, zonaren berezko 
erabileraren eta/edo lehenetsitako erabileraren berezko eraikina eraiki ahal izateko.

Dagoeneko kalifikatutako zatiak eremuaren erabilera bereizgarri eta/edo lehenetsiko eraikinari eska dakiokeen 
gutxieneko partzelaren azalera gainditzen badu, gainerako partzelaren beharrezko frakzioa gehitu ahal izango da —
betiere gutxieneko partzelaren ehuneko berrogeita hamar (50) gainditzen ez badu —, aipatutako erabilerarako eraikin 
gehigarri bat eraikitzea ahalbidetuko duen azalera osatu arte.

Hala ere, aurreko bi paragrafoetan adierazitakoa ezinezkoa izango da, baldin eta sartu beharreko lurzatia espazio libreen 
sistema orokorreko zona baten parte bada eta ezinbestekoa bada Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 78. artikuluan adierazitako hirigintza-estandarrak betetzeko.

Nolanahi ere, 4. puntu honetan jasotako aukerek udal-zerbitzuen txosten tekniko eta juridikoa eta udal-organo eskudunak onartzea 
beharko dute.

5. Garapen-plangintzak eraikuntza-motak eta lurzoruaren okupazioaren eta eraikuntzaren profilaren parametroak aldatu ahal 
izango ditu, tresna hau aldatu gabe.

6. Lurzoru urbanizaezineko landa-eremuei dagokienez, plangintza orokorraren aldaketa izapidetu beharrik gabeko zonakatze-
aldaketa automatikoa gertatzen dela ulertuko da organo eskudunek babes bereziko espazioak edo horiek definitzeko irizpideak 
aldatzen dituztenean, horretarako ezarritako legezko izapideei jarraituz, betiere aldaketa hori tresna honek erabilitako kartografiara 
egokituz interpretatzea eskatzen ez duen zehaztasun batekin egiten bada.

1.3.3. KAPITULUA. KALIFIKAZIO XEHATUA

1.3.3.1. artikulua. Kalifikazio xehatua eta azpieremuak. Definizioa eta edukia

1. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian kokatutako eremuen kalifikazio orokorra hirigintza-antolamenduak garatu beharko du, 
kalifikazio xehatuaren bidez.
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2. Azpieremua hirigintza-antolamenduaren eskalan dagoen oinarrizko plangintzak definitutako eremu jarraitua da. Erabilera xehatu 
eta eraikuntza-parametro berberak dituzten lursail edo lurzati homogeneoen multzoa biltzen du.

3. Kalifikazio xehatuaren kontzeptuaren barruan, azpizonifikazioa sartzen da, eta hori da kalifikazioaren osagai grafikoa. Hiri 
Antolamenduko Plan Orokor honek xehetasunez antolatutako hiri-lurzoruan, azpi-zonakatzea P-4 "hiri-lurzoruaren eta lurzoru 
urbanizagarriaren kalifikazio xehatua" planoan islatzen da. Garatzeko eta betearazteko araubideak ".

4. Kalifikazio xehatuak bi azpieremu-bloketan banatzen ditu hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria:

a) Tokiko sistemetarako azpieremu publikoak.
b) Titulartasun pribatuko erabilerak eta, ondorioz, irabazizko aprobetxamendua kokatuta dauden azpieremu pribatuak. 

Zuzkidura-azpieremu pribatuak ere tokiko sistematzat hartzen dira.

5. Kalifikazio xehatuak nahitaez ezartzen ditu zehaztapen horiek azpieremu bakoitzerako.:

a) Azpieremua pribatua (irabazizko erabilera pribatuekin) edo publikoa (irabazizko aprobetxamendurik gabea eta tokiko 
zuzkidura publikoei euskarria ematera bideratua) izatea.

b) Azpieremuaren eta/edo eraikinen erabilera bereizgarriaren eta/edo lehenetsiaren definizioa, eta baimendutako 
gainerako erabilerena.

c) Baimendutako erabileren eraikigarritasun fisikoak.
d) Lurralde-plangintzako zehaztapenak betetzen direla bermatze aldera, azpieremu, partzela edo bizitegi-eraikin batean

eraiki daitezkeen etxebizitzen gehieneko kopurua.
e) Tokiko komunikazio-sistemaren trazadura eta ezaugarriak, eta, hala badagokio, komunikazioen sistema orokorrarekin 

duen lotunearena, lerrokadurak, sestrak eta bide-sare publiko osoaren eta oinezkoentzako sare osoaren babes-azalerak 
adierazita, bai eta, hala badagokio, aparkaleku publikoenak ere.

f) Hiri-zerbitzuen tokiko sistemaren funtsezko elementuen ezaugarriak eta trazadura, eskema-mailan, honako hauek barne 
hartuta: ur-hornidurako sareak, euri- eta hondakin-urak husteko sareak, energia elektrikoaren hornidura, argiteria 
publikoa eta, hala badagokio, plangintzak aurreikusten dituen beste zerbitzu batzuk.

g) Azpieremu pribatuetako eta, hala badagokio, azpieremu publikoetako eraikuntza-ordenantzak, grafikoak eta idatzizkoak, 
honako hauek jasotzen dituztenak:

g.1) Oin berriko eraikuntzak egiteko baimendutako eraikuntza-motak.
g.2) Planaren ondoriozko partzelazioa, gutxieneko partzela eta hura aldatzeko irizpideak adierazita.
g.3) Oin berriko eraikuntzen, lehendik zeudenak ordezteko eta handitzeko eraikuntzen forma eta kokapena definitzen 

duten altuera, solairu-kopurua eta gainerako parametroak.
g.4) Kontserbatu beharreko eraikinak eta gainerako hiri-elementuak zehaztea, bakoitzean baimendutako 

eraikuntzako esku-hartzeak adierazita.
g.5) Antolamendutik kanpo dauden eraikinak eta eraikuntzak identifikatzea.
g.6) Aukeran, lurzoruaren erabilerak eraikinetako solairuei zehatz-mehatz esleitzea, edo, hala badagokio, 

baimendutako erabileretara eta azpieremu bakoitzerako ezarritako erabileren bateragarritasun-irizpideetara 
igortzea.

1.3.3.2. artikulua. Kalifikazio xehatuaren sistematizazioa

1. Azpieremu bakoitzak kode edo etiketa zehatz bat du. Identifikazioan, kalifikazio globalaren sistematika errepikatzen da, alde
batekin: zona motaren erabilera global bereizgarriaren letra larriaren ordez xehe bat jartzen da, azpieremu motaren erabilera 
bereizgarri xehatuari dagokiona.
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2. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak sistematizatu egiten du kalifikazio xehatua, oinarrizko azpieremu mota hauen arabera:

a. Bizitegi-azpieremu pribatuak.
b. Industriako azpieremu pribatuak.
c. Hirugarren sektoreko erabilera duten azpieremu pribatuak.
d. Komunitatearen ekipamendurako azpieremu pribatuak.
e. Komunikazioen azpieremu publikoak.
f. Espazio libreen azpieremu publikoak
g. Komunitate-ekipamenduko azpieremu publikoak.
h. Zerbitzu-azpiegituren azpieremuak.
i. Lurrazaleko jabari publiko hidraulikoko azpieremuak.

3. Oinarrizko azpieremu mota horiek jarraian zerrendatzen diren aldaera edo taldeen arabera garatzen dira:

a. Bizitegi-azpieremu pribatuak.

a.1. Antzinako hiritar kokalekuetakoak.
a.2. Kampokoalde-kokalekuetakoak.

b. Industriako azpieremu pribatu komunak.
c. Hirugarren sektoreko erabilera duten azpieremu pribatuak.

c.0. Generikoak.
c.1. Komertzialak.

c.1.1. Komunak.
c.1.2. Merkataritza-gune handiak.

c.2. Ostalaritza.
c.3. Bulegoena.
c.4. Enpresa-parkeak.

d. Komunitatearen ekipamendurako azpieremu pribatuak.

d.0. Generikoa.
d.1. Irakaslea.
d.2. Kulturala.
d.3. Aisialdikoa.
d.4. Kirol arlokoa.
d.5. Sanitario.
d.6. Gizarte-zerbitzuetakoak.
d.7. Zerbitzu publikoetakoak.
d.8. Erlijiosoa.

e. Komunikazioen azpieremu publikoak.

e.1. Bideak.
e.1.1. Landa-errepideak eta -bideak.
e.1.2. Kaleak.

e.1.2.1. Galtzadak.
e.1.2.2. Espaloiak.
e.1.2.3. Eranskinetako aparkalekuak.
e.1.2.4. Babes-eremuak.
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e.2. Oinezkoak eta/edo bizikletak.
e.2.1. Oinezkoentzako kale eta pasealekuak.
e.2.2. Oinezkoen kaleak tolerantziarekin.
e.2.3. Bizikletak.

e.3. Trenbideak.

f. Espazio libreen azpieremu publikoak.

f.1. Hirikoak.
f.1.1. Parkeak eta lorategiak.
f.1.2. Haurren jolas- eta jolas-eremuak.
f.1.3. Plazak eta oinezkoentzako eremuak.
f.1.4. Lorategiak eta hondar-eremuak.

f.2. Hiri kampokoak.
f.2.1. Piknikerako eta/edo naturarekiko harremanetarako eremuak.
f.2.2. Komunak eta hondartzak.

g. Komunitate-ekipamenduko azpieremu publikoak.

g.0. Generikoa.
g.1. Irakaslea.
g.2. Kulturala.
g.3. Aisialdikoa.
g.4. Kirol arlokoa.
g.5. Sanitario.
g.6. Gizarte-zerbitzuetakoak.
g.7. Zerbitzu publikoetakoak.
g.8. Erlijiosoa.
g.9. Instituzionala.

h. Zerbitzu-azpiegituren azpieremuak.

h.1. Ur-hornidura.
h.2. Ur-saneamendua.
h.3. Energia elektrikoaren ekoizpenekoa eta hornidurakoa.
h.4. Hondakinak tratatzekoa.

h.4.1. Hirikoak.
h.4.2. Geldoak eta geldotuak.
h.4.3. Beste tratamendu batzuk.

h.5. Gasa eta petrolio-produktuak.
h.6. Telekomunikazioak.

i. Lurrazaleko jabari publiko hidraulikoko azpieremuak.

4. a, b, c, d eta, hala badagokio, h azpieremuak azpieremu pribatuak dira, eta gainerakoek azpieremu publikoak osatzen dituzte. 
d, e, f, g, h eta i zuzkidura-azpizonek tokiko sistemen zuzkidura-sarea osatzen dute.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

52/361

2022-00079

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

www.araba.eus

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

TÉRMINO MUNICIPAL DE YÉCORA
IEKORAKO UDALERRIA

 

 

 51

1.3.3.3. artikulua. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan dauden azpieremuen zerrenda

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan mota hauetako azpieremuak baino ez daude:

• • "a" mota: a.1 eta a.2.
• • "b" mota: b.
• • "c" mota: ez dago mota horretako azpieremurik.
• • "d" mota: d.6 eta d.8.
• • "e" mota: e.1.1, e.1.2, e.2.1 eta e.2.2.
• • "f" mota: f.1.1, f.1.2, f.1.3 eta f.1.4.
• • “g" mota: g.0, g.4, g.7 eta g.9
• • "h" mota: h.3.
• • "i" mota: ez dago mota horretako azpieremurik.

1.3.3.4. artikulua. Eraikuntzako araubide orokorra eta azpieremuei aplikatu beharreko erabilera

1. Azpieremuei aplikatu beharreko eraikuntza- eta erabilera-araubide orokorra honela egituratzen da:

a) Ordenantza arautzaileak, Seigarren Tituluan “Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian aplika daitezkeen erainkuntza-
eta erabilera-ordenantza orokorrak” jasotako azpizona motei oro har aplikagarri zaizkienak.

b) Dagokion antolamendu xehatuaren eremuko arau partikularrean ezarritako antolamendu xehatuko zehaztapenak.

1.3.3.5. artikulua. Arau-lotura eta kalifikazio xehatuaren zehaztapenetan onartutako tolerantziak

1. Ez da tresna honen ez dagokion garapen-plangintzaren aldaketa izango bide-zuzkidura publikoaren, oinezkoentzako tokiko 
zuzkidura publikoaren eta azpieremu pribatuen arteko trukea, baldin eta irizpide horiekin egiten bada:

a) Erabilerak aldatzea, ibilgailuen trafikoa duen kalea oinezkoentzako bihurtzeko, oinezkoen tokiko zuzkidura publikorako 
espazioak ibilgailuen pasabiderako irekitzeko, edo araubide mistoak eta bi igarobide moten kontrolak ezartzeko. 
Erabilerak aldatzeko, udal-zerbitzuen txosten tekniko eta juridikoa beharko da, eta udal-organo eskudunak onartu 
beharko du.

b) Tokiko bide-sistemen eta oinezkoentzako sistemen arteko mugak doitzea, eta sistema horien barruko diseinua eta 
lursailen erabilera zehatza.

2. Era berean gertatuko da azpizonen mugak, zona beraren barruan, lehendik dagoen lurzati-sailera egokitzen direnean, baldintza 
horiek betetzen direnean:

a) Zalantzarik gabe frogatzea tresna honen edo dagokion garapen-plangintzaren antolamenduak bat etorri nahi izan duela 
azpialdearen eta partzelaren lerroekin.

b) Indarrean dagoen hirigintza-legeriak eskatzen dituen estandarrak betetzeko beharrezkoak diren zuzkidura publikoen 
azalera ez murriztea.

Nolanahi ere, puntu honetan jasotako aukerek udal-zerbitzuen txosten tekniko eta juridikoa eta udal-organo eskudunak onartzea 
beharko dute.

3. Halaber, ez da tresna honen eta dagokion garapen-plangintzaren aldaketatzat hartuko honako xehetasun-azterlan hauen 
bidezko aldaketa:
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a) Azpieremu pribatu eraikigarrien eta tokiko bide-sistemaren eta oinezkoen sistemaren azpieremuen arteko mugak, baldin 
eta antolamendu xehatuak aurreikusitako ibilgailuen eta oinezkoen bideen aldaketa negatiborik ez dela gertatzen 
justifikatzen bada, eta antolamendu xehatuak ezarritako bide- eta oinezkoen azpieremuen azalera mantendu edo 
handitzen bada.

b) Espazio libreen azpieremuetarako lursailen forma eta/edo kokapena, baldin eta zuzkidura horretarako azalera 
mantentzen edo handitzen bada, eraikuntzaren forma eta/edo egoera aldatzearen ondorioz gertatzen bada aldaketa, 
tokiko sistemaren azaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiagori eragiten ez badio eta haren kalitatea okertzen ez 
bada.

Nolanahi ere, udalak plangintza xehatua aldatzeko espediente bat egiteko eskatu ahal izango du, baldin eta azpizonifikazioa 
aldatzen bada eta ulertzen bada proposatutako birdoiketen irismenak beharrezko edo komenigarri egiten duela, nahiz eta aurretik 
adierazitako baldintzak errespetatu.
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LAUGARREN TITULUA. PLANGINTZA GARATZEKO ETA EGIKARITZEKO ARAUBIDE JURIDIKOA

1.4.1. KAPITULUA. LURZORUAREN SAILKAPENA

1.4.1.1. artikulua. Lurraldearen zatiketa hirigintzako sailkapenaren arabera

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

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

3. Hiri-lurzorua, era berean, hiri-lurzoru finkatuaren eta hiri-lurzoru finkatugabearen kategorietan banatzen da. Era berean, azken 
hori honela banatzen da: eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzagatik finkatu gabeko hiri-lurzorua eta urbanizazioak finkatu 
gabeko hiri-lurzorua.

Bi kategoriak ere grafiatuta daude aipatutako planoan, baina hiri-lurzoru finkatuak eta eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzaren 
bidez finkatu gabeko hiri-lurzoruak ordezkaritza bera dute. Orube edo partzela baten behin betiko kategorizazioa eraikuntzaren 
obra-lizentzia eskatu aurretik egingo da.

4. Lurzoru urbanizagarrian mota hauek bereizten dira:

a) Gauzatzen ari den lurzoru urbanizagarria aurreko plangintzak lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutakoa da, zeinak 
garapen-plangintza egin baitu eta egikaritzen hasi baita Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko unean, baina 
oraindik ez baitu Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 11. artikuluan eskatzen den 
urbanizazio-maila.

b) Lurzoru urbanizagarri sektorizatua da, egiturazko antolamenduaren berezko zehaztapen guztiak izanik, Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorrak horretarako ezarritako epeetan gauzatu behar dena. Plan Orokorrak berak edo garapen-
plangintzak agindu dezake xehetasunez.

c) Lurzoru urbanizagarri sektorizatugabea lurzoru-erreserba hutsa da, eta, oraindik ez dituenez egiturazko 
antolamenduaren berezko zehaztapenak jasotzen, aurretiaz sektorekatze-plan bat idatzi beharko du garatzeko.

1.4.2. KAPITULUA. PLANGINTZAREN GARAPENA

1.4.2.1. artikulua. Araubide aplikagarria formulatzea

1. Hiri-lurzoruetan eta lurzoru urbanizagarrietan mugatutako antolamendu xehatuko eremu bakoitzean aplikatu beharreko 
garapen-plangintzaren araubidea arautzen duten zehaztapenak, zehazki, antolamendu xehatuko eremu bakoitzaren arau 
partikularrean definitzen dira, "B.2. Arau bereziak (2. liburua) ".

1.4.2.2. artikulua. Hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarri sektorizatuan aplikatu beharreko plangintza garatzeko 
araubidea, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak xehetasunez antolatua.

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak xehetasunez antolatutako antolamendu xehatuko eremuak haren exekuzio zuzeneko 
eremutzat hartuko dira.
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Kontsiderazio horrek ez du baztertzen, bakoitzaren osotasunerako edo zatirako:

a) Hiri-lurzoru finkatuaren jarduketa isolatuen kasuan, urbanizazio-obra osagarrien xehetasun-azterketak eta proiektuei 
buruzkoak.

b) Xehetasun-azterlanak, urbanizatzeko jarduketa-programak, birpartzelatze-proiektuak edo, hala badagokio, desjabetze-
proiektuak eta urbanizazio-proiektuak, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruaren eta urbanizagarriaren kasuan.

c) Desjabetze-espedienteak eta zuzkidura publikoen obra-proiektuak, egikaritze-eremuetara atxikita edo sartuta ez dauden 
sistema orokorren eta tokiko sistemen elementuen kasuan.

2. Aurrekoa gorabehera, Udalak egoki baderitzo, plan bereziak idatzi ahal izango dira hiri-lurzoruan, antolamendu xehatuko 
eremuen mugetara egokitu beharrik gabe, aurretik zegoen antolamendu xehatua hobetzeko asmoz, baina egiturazko 
antolamendua aldatu gabe. Hala ere, aldaketaren helburua zuzkidura publikoak handitzea bada, hirigintza-eraikigarritasuna eta 
haztatua handitu gabe, ez da beharrezkoa izango Plan Orokorra aldatzea, egiturazko antolamenduko beste zehaztapen batzuk 
aldatu arren.

1.4.2.3. artikulua. Hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarri sektorizatuan aplikatu beharreko plangintzaren garapen-
araubidea, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak xehetasunez antolatu gabea

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak xehetasunez antolatu gabeko antolamendu xehatuko eremuetan, aurreko puntuan 
ezarritako antolamendu-aurreikuspenak gauzatu aurretik, dagokion garapen-plana egin beharko da — plan partziala edo plan 
berezia —, kalifikazio xehatua zehazteko.

1.4.2.4. artikulua. Lurzoru urbanizagarri sektorizatugabean aplikatu beharreko plangintzaren garapen-araubidea

1. Lurzoru urbanizagarri sektorizatugabea garatzeko, aurretiazko eta ezinbesteko baldintza izango da sektorekatze-plan bat 
izapidetzea, lurzoru urbanizagarri sektorizatuaren berezko zehaztapenak emateko. Une horretatik aurrera, aurreko bi artikuluetan 
ezarritako araubidea aplikatuko da, plan horretan antolamendu xehatua sartu ala ez.

1.4.2.5. artkulua. Lurzoru urbanizaezinean aplika daitekeen plangintzaren garapen-araubidea

1. Lurzoru urbanizaezinean honela jokatuko da:

a) Egiturazko esku-hartzearen eremuetan, plan berezi bat egingo da, salbu eta dagokion legeria sektorialaren arabera
gauzatzen denean edo Hiri Antolamenduko Plan Orokor honek beharrezkoak ez diren zehaztapen egokiak ezartzen 
dituenean.

b) Halaber, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a artikuluan jasotako jardueren 
baimenetan plan berezi bat idatzi beharko da, baldin eta aipatutako legea garatzeko premiazko neurriei buruzko 
ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 4.3 artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen badira.

c) Udalbatzarrak egokitzat jotzen duenean, ingurune fisikoa babesteko plan bereziak egitea eskatu ahal izango da.

2. Aurrekoa alde batera utzita, zuzenean egikarituko dira Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean baimendutako esku-hartzeak eta 
jarduketak, aipatutako plangintza berezia egiteko aurreikuspenak baldintzatu edo baldintzatu ez dituenak, nahiz eta plan horren 
eremuan sartutako lursailetan eragina izan.
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1.4.3. KAPITULUA. PLANGINTZA GAUZATZEA

1.4.3.1. artikulua. Xedapen orokorrak

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean eta hura garatzeko formulatzen den tresnan jasotako aurreikuspenak egikaritzeko, 
indarrean dagoen hirigintza-legerian eta aipatutako tresnan xedatutakoa beteko da.

2. Antolamendu xehatuko eremuetan, dagozkien arau partikularretan desjabetze-sistemaren aplikazioa ezartzen denean, 
zehaztapen horrek plangintza orokorraren berezko maila eta lotura arauemailea izango du, eta hori aldatzeko, Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra aldatzeko espediente bat izapidetu beharko da.

3. Baldin eta, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean ezarritako hirigintza-aurreikuspenak gauzatzearen ondorioz, eraitsi beharreko 
higiezinetan legezko egoiliarrak hustea aurreikusten bada, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
Bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritako baldintzetan definitu beharko dira inplikatutako agenteen erantzukizunak, horiei beste 
bizileku bat emateko eskubideari erantzuteko.

1.4.3.2. artikulua. Gauzatzeko jarduketa motak eta horien eremuak. Egikaritze-unitateak

1. Hirigintzako legeriaren arabera, honako egikaritze-jarduketa hauek bereizten dira:

a) Jarduketa isolatuak: lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 136. artikuluan eta aipatutako 
legea garatzeko premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 40. artikuluan deskribatutakoak.

Lurzatien eta orubeen eraikuntza sustatzea eta, hala badagokio, eraikuntzaren aurretik edo aldi berean urbanizatzea 
helburu dutenak dira, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 195. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Jarduketa integratuetatik bereizten dira, aipatutako legearen 11.3.a eta 136. artikuluetan eskatzen den urbanizazio-
mailara iritsi direlako, eta zuzkidura-jarduketetatik, ez dutelako eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzarik aldez aurretik 
gauzatutakoarekin alderatuta. Azken kasu horretan, eraikuntzako esku-hartze baterako lizentzia emateko unean 
frogatzen bada proposatutako eraikuntzaren eraikigarritasun haztatuak jada gauzatutakoa gainditzen duela, lursail 
hartzaileak, automatikoki, eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzaren ondorioz finkatu gabeko hiri-lurzoru kategoria 
hartuko du, eta, beraz, zuzkidurako jarduketa-eremutzat hartuko da.

b) Zuzkidura-jarduketak: lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 137. artikuluan eta 
hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 2. artikuluan deskribatutakoak.

Planeamenduak eraikigarritasun haztatua aldez aurretik gauzatutakoa baino handiagoa ematen dien hiri-partzela edo -
orubeetan sortzen direnak dira, eta, horretarako, zuzkidura publikoak handitu beharko dira, aipatutako igoeraren
proportzioan. Beraz, hiri-lurzoruko eremu bateko zuzkidura publikoak handitzea dute helburu, haien proportzioa 
eraikigarritasun handienarekin edo hirigintza-antolamenduak hiri-partzela edo -orube bati edo gehiagori esleitutako 
erabilera berriekin doitzeko, urbanizazioa eraberritzea edo berritzea behar ez badute.

Urbanizazioak finkatutako baina eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzaren bidez finkatu gabeko hiri-lurzoruan 
hedatzen dira, baina hiri-partzeletan edo -orubeetan soilik aplikatzen dira, zuzkidura-karga askatzeko beharraz gain, 
jarduketa isolatuei eskatzen zaien urbanizazio-maila baitute.

c) Aarduera integratuak: lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 138. artikuluan eta 
aipatutako legea garatzeko premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 42. artikuluan 
deskribatutakoak.
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Halakotzat hartzen dira jarduketa isolatuen edo zuzkidura-jarduketen definizioetan sartzen ez direnak eta sistema 
orokorren eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketak ez direnak, eta orube bat edo 
gehiago sortzera bideratuta daudenak, aldez aurretik edo aldi berean kasuan kasuko hirigintza-zerbitzuak eta -
azpiegiturak ezarriz eta nahitaezko zuzkidura publikoak sartuz. Definizioz, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruan 
eta lurzoru urbanizagarri sektorizatuan hedatzen dira, jarduketa isolatuak baino urbanizazio-maila handiagoa behar 
duten lursailetan, eta horietako bakoitzak, gutxienez, egikaritze-unitate bat izango du.

d) Sistema orokorren eta tokiko sistemen sareen zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketak: lurzoruari eta 
hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 139. artikuluan deskribatuak. Sistema orokorren eta tokiko 
sistemen sareko zuzkidura publikoak dira, zuzenean gauza daitezkeenak, eta eragindako lurzorua eta eskubideak 
desjabetze bidez lortu behar direnak, lurzorua, ondasunak eta eskubideak ez daudelako jarduketa integratuetan sartuta 
edo haiei atxikita.

Jarduketa mota honen xedea da edozein motatako lurzoru-zuzkidurak gauzatzea, jarduketa integratuetan sartu edo 
atxiki ez direnak edo zuzkidura-jarduketei eska dakiekeen kargaren barruan inskribatzen ez direnak.

2. Deskribatutako jarduketek, espazio-irudikapena dutenez, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean honela mugatzen diren eremuen 
definizioa behar dute:

a) arduera isolatuen eremuak: jarduketa horien xede diren irabazizko erabilerako orube eta lurzati guztiak hartzen ditu, 
bai eta hiri-lurzoru finkatuan dauden zuzkidurak ere.

Plan Orokorrean, P-6 planoan gris kolorez adierazten dira, besterik gabe, zuzkidura-jarduketekin batera. Bi eremu horien 
eta, beraz, jarduketa bakoitzaren eraginpeko orubeen edo partzelen bereizketa AOP bakoitzaren araudi partikularrean 
jasota dago, edo, bestela, banaka egingo da eraikuntza- edo partzelazio-obren lizentzia ematen den unean.

Jarduketa isolatuen eremuan, eraikuntzako esku-hartze baten hirigintza-lizentzia emateko unean frogatzen bada 
proposatutako eraikuntzaren eraikigarritasun haztatuak dagoeneko gauzatutakoa gainditzen duela, lursail hartzaileak, 
automatikoki, eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzaren ondorioz finkatu gabeko hiri-lurzoru kategoria hartuko du, eta, 
beraz, zuzkidurako jarduketa-eremutzat hartuko da.

b) Zuzkidura-jarduketen eremuak: hiri-lurzoru finkatugabean jarduketa horien xede diren eta jarduketa integratuetan 
sartzen ez diren irabazizko erabilerako orube eta partzelen multzoa.

Plan Orokorrean, P-6 planoan gris kolorez adierazten dira, besterik gabe, jarduketa isolatuekin batera, aurreko atalean 
jaso den bezala.

c) Jarduketa integratuen eremuak: jarduketa integratu bakoitzari atxikitako lursail publiko eta pribatu guztiak hartzen ditu.

Plan Orokorrean banaka mugatuta daude P-6 planoan. "JI.XX" gisa identifikatzen dira, XX zenbaketa korrelatiboa izanik, 
eta, hala badagokio, egikaritze-unitateen mugaketa eta horiek osatzen dituzten sistema orokorrak sartzen dira..

d) Sistema orokorren eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketen eremuak: lursail 
pribatuak barne hartzen dituzte, horrelako jarduketen xede direnak.

Plan Orokorrean banaka mugatuta daude P-6 planoan. "ZPGE.XX" gisa identifikatzen dira, eta haien zenbaki 
korrelatiboa "XX" da.

3. Egikaritze-unitateetan banatuta geratzen dira jarduketa integratuak, azalera osoa lagatzeko, berdinbanatzeko eta 
urbanizatzeko eginbeharrak batera bete daitezen arautzeko. Haren irismena, edukia eta mugaketa Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 144. eta 146. artikuluetan daude araututa.
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Hala badagokio, plan orokor honetan banaka mugatuta daude P-6 planoan. "EU.XX" gisa identifikatzen dira, eta haien zenbaki 
korrelatiboa "XX" da.

1.4.3.3. artikulua. Jarduketa isolatuen eremuetan aplika daitekeen plangintza gauzatzeko araubidea

1. Orube gisa hartzen diren lursailetan, zuzenean eraiki ahal izango da eta, hala badagokio, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 136. artikuluan eta 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 
105/2008 Dekretuaren 40. artikuluan aurreikusitako birpartzelatze-prozesuaren mende jarri ahal izango da.

2. Orube ez diren lursailetan, eraikuntza-proiektua aurkeztu aurretik edo aldi berean, eta nahitaezko lizentzia lortu aurretik, 
urbanizazio-obra osagarrien proiektua onartu beharko da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
195. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3. Birpartzelatze-proiektua onartzeko, eta partzelazio-lizentzia eta obra-lizentzia emateko, kasu bakoitzaren arabera, aldez aurretik 
edo aldi berean nahitaez eta doan laga beharko dira jabari eta erabilera publikoko gune gisa kalifikatutako lursailak.

Urbanizazioa lagatzeko eta osatzeko prozesutik kanpo geratzen dira jarduketa horietan egiten diren obra mota hauek:

a) Lehendik dagoen eraikin bat gutxieneko bizigarritasun- eta osasungarritasun-baldintzetan mantentzeko beharrezkoak 
diren obrak, apainketa-lanak barne.

b) Beste obra txiki batzuk, halakotzat hartuta higiezin baten egiturari edo euskarri diren elementuei eragiten ez dietenak, 
hala nola itxiturari, hesiari, teilatu-ibilbideari eta abarri dagozkienak, betiere soiltasun teknikokoak eta kontratazio- eta 
ekonomia-munta txikikoak badira, hala nola konponketa eta itxitura soilekoak, eta, gainera, profesionalak sinatutako 
proiektu teknikorik behar ez dutenak.

4. Finkak erregularizatu beharko dira, bai partzela-egitura desegokia ebazteko, bai dokumentazio grafikoan ezarritako lagapenak 
gauzatzeko, honako kasu hauetan:

a) Hiri-lurzoru finkatuaren antolamendu-planoetan, P-4 eta/edo P-6 planoetan eta/edo "b.2." dokumentuan zehaztutako 
eremuak. Arau partikularrak (2. liburua) finkak erregularizatzeko (FE) eremu gisa.

b) Antzeko egoeretan dauden eremuak, nahiz eta dokumentazio grafikoan adierazi ez, eta araudi partikularrean zehaztu 
ez.

Finkak erregularizatzeko, abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekretuaren Hirigintza Kudeaketako Erregelamenduan 
aurreikusitako finkak birpartzelatzeko edo normalizatzeko prozedurak erabiliko dira. Udalak berariaz hartutako erabakiaren bidez 
hasiko da, ofizioz edo alderdi batek eskatuta. Akordio horretan, erregularizazio-eremua adieraziko da, Plan Orokorrean 
adierazitakoa izango dena, eta udalak aldatu ahal izango du, erregularizazioa hasteko erabakian arrazoituta.

Erregularizazioa alderdi batek eskatzen duenean eta Plan Orokorrean jasota ez dagoenean, udalak modu justifikatuan ukatu ahal
izango du, hirugarrenei egindako kaltea erregularizazioaren onura baino handiagoa bada.

5. Finkak birpartzelatzeko edo normalizatzeko prozesua eska daitekeenean, urbanizazioa osatzeko obrak eta plangintzak jabari 
eta erabilera publikoko espazio gisa kalifikatutako lursailen nahitaezko eta doako lagapena geldiaraziko dira, hura onartu arte. 
Ezin izango da eraiki finken erregularizazioa egiaztatu arte.

Finkak erregularizatzeak ez dakar aprobetxamendua lagatzea.

1.4.3.4. artikulua. Zuzkidura-jarduketen eremuetan aplikatzekoa den plangintza gauzatzeko araubidea

1. Lursail horietan, urbanizazioa eta eraikuntza osatzeko prozesuaren aurreko urrats gisa, zuzkidura-karga askatu beharko da.
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Horri dagokionez, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen azken xedapenetatik bosgarrenean jasotakoa hartuko 
da kontuan, erkidegoak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan duen parte-hartzeari dagokionez; horrela, jabeek Udalari doan 
laga beharko diote, urbanizazio-kargarik gabe, aurreko hirigintza-antolamenduak esleitutako hirigintza-eraikigarritasun 
haztatuaren gaineko gehikuntza horren % 15i dagokion lurzorua, salbu eta horiek gainditu badituzte. Bertan ezarritako exekuzio-
epeak edo, bestela, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 189. artikuluan ezarritakoak; kasu 
horretan, eraikigarritasuna hartuko da kontuan.

Era berean, hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 6., 7. eta 8. artikuluetan jasotakoa beteko da, 
tokiko sistemen sareko zuzkidura eta ekipamenduetarako lursailak erreserbatzeko gutxieneko estandarrei dagokienez.

2. Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen azken xedapenetatik bosgarrenaren arabera, erkidegoak hirigintza-
ekintzak sortutako gainbalioetan parte hartzeari dagokionez, dagokion eremuko birpartzelazioak ez dakarrenean toki-
administrazioak gutxienez orube edo partzela eraikigarri baten jabari osoa izateko eskubiderik, artikulu honetan aurreikusitako 
hirigintza-eraikigarritasunaren lagapen osoaren edo zati baten ordez, haren balioa eskudirutan ordaindu ahal izango da, betiere 
lurzoruaren ondare publikoari atxikita, edo haren balioari dagozkion etxebizitzak.

3. Hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 7. artikuluaren arabera, zuzkidura-jarduketaren tamainak, 
okupazio-mailak edo hirigintzako ezaugarriek artikulu honetan aurreikusitako estandarren betetze zehatza eragozten edo larriki 
zailtzen badute, lekualdaketa edo konpentsazioa ezarri ahal izango du, arrazoituta.

Tokiko sistemetako estandarrak lekualdaketa bidez betetzeko behar diren lurzoruen kokalekua haien sorburu diren jardueretatik 
ahalik eta gertuen ezarriko da, eta horiek lortzeko eta Udal Administrazioari doan lagatzeko betebeharra izango dute. Eskuratze 
eta lagatze hori ezinezkoa denean, haren balioa eskudirutan ordaindu ahal izango da, eta zenbateko hori lurzoru-ondare publikoari 
atxikita geratuko da beti, helburu horrekin eta/edo dauden zuzkidurak berritu eta hobetzearekin mugarik gabe lotutako funts gisa.

4. Monetarizatu beharreko lagapen horiei dagokien zenbateko ekonomikoa kalkulatzeko, zenbateko hori lortzea eskatzen duen 
jarduketa-eremuko lurzoru urbanizatuaren balioaren proportzioan kalkulatuko da, eta ordaindu egin beharko da lizentzia ematen 
denean, edo, hala badagokio, birpartzelatze-proiektua edo pareko izapidea behin betiko onartzen denean.

Udalak erreferentziazko merkatu-balio bat finkatu ahal izango du lurzoru urbanizatuarentzat antolamendu xehatuko eremu 
bakoitzeko irabazizko azpieremu bakoitzean, eta aldian-aldian eguneratu ahal izango du. Finkatu ez bada, balorazioa lizentzia 
emateko izapidearen bidez egingo da, edo, hala badagokio, birpartzelatze-proiektuaren edo pareko izapidearen behin betiko 
onarpenaren bidez.

5. Zuzkidura-karga askatu ondoren, urbanizazioak finkatutako hiri-lurzoruan bezala jokatuko da.

1.4.3.5. artikulua. Jarduketa integratuen eremuetan aplika daitekeen plangintza gauzatzeko araubidea

1. Jarduketa integratuetan ezarritako hirigintza-antolamenduko aurreikuspenak egikaritzeko, beharrezkoa izango da definitutako 
jarduketa integratu bakoitzaren urbanizatzeko jarduketa-programa (UJP) eta, hala badagokio, birpartzelatze-proiektuak (BP) eta 
urbanizazio-proiektuak (UP) idaztea, izapidetzea eta onartzea.

2. Lursail horietan, eraikuntza-prozesuaren aurreko urrats gisa, zuzkidura-karga askatu beharko da.

Horri dagokionez, aintzat hartuko da Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen azken xedapenetatik bosgarrenean 
ezarritakoa, erkidegoak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan duen parte-hartzeari dagokionez, eta Hirigintza-estandarrei 
buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 6., 7., 8. eta 9. artikuluetan ezarritakoa, tokiko sistemen sareko zuzkidura eta 
ekipamenduetarako lursailak erreserbatzeko gutxieneko estandarrei dagokienez.
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3. Hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan erkidegoak duen parte-hartzeari dagokionez, 3/2015 Legearen arabera, hiri-lurzoru 
finkatugabearen eta lurzoru urbanizagarriaren jabeek egikaritze-eremuko eraikigarritasun haztatuaren % 15i dagokion lurzorua 
doan laga behar diote Udalari. Jarduketa integratuetan, egikaritze-eremua egikaritze-unitatea da.

Horri dagokionez, dagokion eremuko birpartzelazioak ez badakar toki-administrazioak gutxienez orube edo partzela eraikigarri 
baten jabari osoa izateko eskubiderik, artikulu honetan aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunaren lagapen osoa edo zati bat 
eskudirutan ordaindu ahal izango da, eta zenbateko hori lurzoru-ondare publikoari atxikita geratuko da, edo haren balioari 
dagozkion etxebizitzengatik.

4. Hiri-lurzoru finkatugabean tokiko sistemen sareko zuzkidura eta ekipamenduetarako lursailak erreserbatzeko gutxieneko 
estandarrak hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 6. artikuluan definituta daude.

123/2012 Dekretuaren 7. artikuluaren arabera, hiri-lurzoru finkatugabearen kasuan, jarduketaren tamainak edo okupazio-mailak 
edo hirigintza-ezaugarriek artikulu honetan aurreikusitako estandarren betetze zehatza eragozten edo larriki zailtzen badute, 
lekualdatzea edo konpentsazioa ezarri ahal izango du, arrazoituta.

Tokiko sistemetako estandarrak lekualdaketa bidez betetzeko behar diren lurzoruen kokalekua haien sorburu diren jardueretatik
ahalik eta gertuen ezarriko da, eta horiek lortzeko eta Udal Administrazioari doan lagatzeko betebeharra izango dute. Eskuratze 
eta lagatze hori ezinezkoa denean, haren balioa eskudirutan ordaindu ahal izango da, eta zenbateko hori lurzoru-ondare publikoari 
atxikita geratuko da beti, helburu horrekin eta/edo dauden zuzkidurak berritu eta hobetzearekin mugarik gabe lotutako funts gisa.

5. Monetarizatu beharreko lagapen horiei dagokien zenbateko ekonomikoa kalkulatzeko, zenbateko hori lortzea eskatzen duen 
jarduketa-eremuko lurzoru urbanizatuaren balioaren proportzioan kalkulatuko da, eta ordaindu egin beharko da lizentzia ematen 
denean, edo, hala badagokio, birpartzelatze-proiektua edo pareko izapidea behin betiko onartzen denean.

Udalak erreferentziazko merkatu-balio bat finkatu ahal izango du lurzoru urbanizatuarentzat antolamendu xehatuko eremu 
bakoitzeko irabazizko azpieremu bakoitzean, eta aldian-aldian eguneratu ahal izango du. Finkatu ez bada, balorazioa lizentzia 
emateko izapidearen bidez egingo da, edo, hala badagokio, birpartzelatze-proiektuaren edo pareko izapidearen behin betiko 
onarpenaren bidez.

6. Lurzoru urbanizagarrian tokiko sistemen sareko zuzkidura eta ekipamenduetarako lursailak erreserbatzeko gutxieneko 
estandarrak hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 9. artikuluan definituta daude.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 79.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, lurzoru 
urbanizagarrien kasuan, debekatuta dago artikulu honetan aurreikusitako estandarrak salbuestea, gutxitzea edo beste sektore 
edo jarduera-eremu batera transferitzea.

7. Lurzoru urbanizagarri sektorizatugabearen kasuan, aurretiko urrats gisa, dagokion sektorizazio-plana eta plangintza xehatuaren 
idazketa aurkeztea eskatuko da.

1.4.3.6. artikulua. Sistema orokorren eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketen eremuetan 
aplikatzekoa den egikaritze-araubidea

1. Kasuan kasuko lurzoruak, ondasunak eta eskubideak ez daudenez gainerako jarduketetan sartuta edo haiei atxikita, 
desjabetzearen bidez jardungo da beti, eta arau partikularrean ezarritako epean. Epe hori ezin izango da inoiz Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 186. artikuluan adierazitakoa baino handiagoa izan.
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1.4.4. KAPITULUA. URBANIZAZIOA GAUZATZEA

1.4.4.1. artikulua. Urbanizazio-obrak egiteko eskatzen diren proiektu motak, bete beharko dituzten baldintzak eta obrak 
hasteko aukera

1. Urbanizazio-obrak, kasuan-kasuan dagokionaren arabera, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
194. eta 195. artikuluetan definitutako proiektuen bidez gauzatuko dira.

2. Horri dagokionez, antolamendu xehatuko eremu bakoitzean, "B.2." dokumentuan jasotako baldintza bereziak jasoko dira. Arau 
partikularrak (2. liburua) ", hirigintza-arau horietakoak, edo, garapen-plangintza eginez gero, bertan ezarritakoak.

3. Jarduketa integratuei dagokienez, egikaritze-unitate baten urbanizazio-proiektu bat behin betiko onartu ondoren, urbanizazio-
obrak hasi ahal izango dira, nahiz eta birpartzelazio-proiektuak behin betiko onartu ez, aldez aurretik udalak baimena emanda; 
baimen hori emango da, ukitutako hirugarrenen eskubideari kalterik egin gabe.

1.4.4.2. artikulua. Urbanizazio-obrak garatzen dituzten proiektuek antolamendua egokitzeko duten aukeraren mugak

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

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

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

1.4.4.3. artikulua. Urbanizazio obren gutxieneko baldintza teknikoak

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

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

1.4.4.4. artikulua. Udalekoak ez diren titularrek urbanizazio proiektuak gauzatzea

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

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

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

1. Cumplimiento de los requisitos de urbanización y distribución de beneficios y cargas.

a) Orube ez diren lursailetan, partzelazio-lizentzia eta obra-lizentzia emateko, kasu bakoitzaren arabera, aldez aurretik edo 
aldi berean egin beharko dira beharrezkoak diren urbanizazio-obrak. Ondorio horietarako, udalak, tokiko legeriak 
onartutako edozein modutan, komenigarritzat jotzen duen fidantza kontsignatzeko eskatu ahal izango du, urbanizazio-
obrak egiteko berme gisa. Fidantza hori ezerezteko baimena ez da emango urbanizazioa guztiz gauzatu eta udalak 
oharrik egin gabe benetan jaso arte.

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

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

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

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

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

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

4. Baimena eskatzeko epeak, eraikuntzaren hasiera eta bukaera.

a) Eraikitzeko baimenak plan orokor honetan ezarritako gehieneko epean eskatu beharko dira, edo, bestela, ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 189. artikuluan ezarritako 
epean.

b) Halaber, hirigintza antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzetan aldez aurretik definituta ez baldin badaude, 
eraikitzeko baimena emateko egintzan, proiektatutako eraikuntza obrak hasteko epea, gehieneko etenaldia eta 
bukatzeko epea ezarriko dira.

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

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

1. Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko eta jarduerak ezartzeko ahalmena gauzatzeko orduan, kontuan hartuko dira honako arau 
hauek; ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autono- mia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 28. artikulua; 
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/08
Dekretuko 4. artikulua; eta, kasuan kasu, aplikatzekoa den sektoreko araudia.
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2. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 28.5.a) artikuluan eta 
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 
105/2008 Dekretuko 4.2. eta 4.3. artikuluetan ezartzen den hirigintzako baimenak ez du esan nahi, kasuan kasu, sektoreko arau-
tegi desberdinaren arabera, exijitzen diren baimen edo onespenak ez direnik eskuratu behar.

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

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

1.4.6. KAPITULUA. LEHENDIK DAUDEN ERAIKIN ETA ERABILEREN ARAUBIDEA

1.4.6.1. artikulua. Dagoen eraikuntza-erregimena definitzen duten irizpide orokorrak

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean araututako eraikuntza-araubideak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 101. artikuluan ezarritakoa hartzen du kontuan.

2. Kapitulu honetan, oro har, hiri-lurzoruan, lurzoru urbanizagarrian eta lurzoru urbanizaezinean dauden eta katalogatu gabe 
dauden eraikinen araubidea ezartzen da, antolamendu xehatuko eremuetako arau partikularrak egoera bereziak arautu ahal 
izateari kalterik egin gabe.

3. Bestalde, ondare historiko-arkitektonikoa eta, ondorioz, katalogatutako eraikinak eta gainerako elementuak babesteko eta 
kontserbatzeko araubidea "b.3" dokumentuan jasotzen da. Ondare historiko-arkitektonikoa eta naturguneak babesteko arauak (3. 
liburua) ", hirigintza-arau hauek.

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

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

Elementu horiek P-5 plano-seriean eta AXE bakoitzaren araudi partikularrean daude identifikatuta.

2. Eraikin bat, eraikin bat edo instalazio bat antolamenduz kanpokotzat kalifikatzeak lizentzia ukatzea dakar, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikuluko 5. eta 6. puntuetan baimendutakoak gainditzen dituzten 
eraikuntzako esku-hartzeak egiteko, ondorengo bi puntuetan adierazitako salbuespenekin.

3. Eraikin, eraikuntza edo instalazio batean, antolamenduz kanpokotzat kalifikatutako zatitik baliabide tekniko arrunten bidez bereiz 
daitekeen eraikin-gorputz edo -atalen bat dagoenean, bereizitako eraikin-zati edo -kidego hori antolamenduz kanpokoaren 
araubidetik salbuetsita geratuko da, eta proposatutako antolamenduaren arabera dagokionari lotuta.

4. Proiektuan dagoen sistema orokor baten eremuan kokatuta egoteagatik antolamenduz kanpokotzat kalifikatuta dauden eraikin, 
eraikin eta instalazioek antolamenduz kanpokotzat kalifikazioa galduko dute, baldin eta, hura egin ondoren, jabari publikoa 
eratzeko desjabetutako lurretan sartuta ez badaude, eta dagokion egoerara igaroko dira, proposatutako antolamenduaren arabera.
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1.4.6.3. artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, eraikuntzak eta 
instalazioak

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

2. Bi maila daude:

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

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

Plangintzarekiko desadostasun-araubidea aplikatuko da, nahiz eta P-5 plano-seriean eta AXE bakoitzaren araudi partikularrean 
adierazi ez.

3. A mailako plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikin eta instalazioetan, birgaitzeko, kontserbatzeko eta apaintzeko, 
sendotzeko eta eraberritzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira, handitzerik gabe, baldin eta ez badute eraikina berritzeko 
kostuaren ehuneko berrogeita hamarretik (50) gorako kostua eragiten. Debekatuta dago etxebizitza-kopurua handitzea eta 
erabilera aldatzea.

Era berean, ezarritako gehieneko lerrokaduratik ateratzen den zatikitik baliabide tekniko arrunten bidez bereiz daitekeen 
eraikuntza-atalen bat edo -kidegoen bat badago haietan, bereizitako eraikuntza-atal edo -kidego hori plangintzarekin bat ez 
datorren araubidetik salbuetsita geratuko da, eta proposatutako antolamenduaren arabera dagokionari lotuta.

4. Antolamendu xehatuko eremu bakoitzaren arau bereziak ezarriko ditu B mailako plangintzarekin bat ez datozen eraikin, 
eraikuntza eta instalazioei aplikatu beharreko baldintzak.

Halakorik ezean, eraikin horiek era guztietako eraikuntza-esku-hartzeen xede izan daitezkeela ulertuko da, berreraikuntzakoak 
izan ezik; kasu horretan, antolamendu xehatu berrira egokitu beharko dira. Gainera, zabaltze-obrak baimendu ahal izango dira 
kalifikazio xehatuagatik lurzatiari esleitutako eraikigarritasuna agortu arte, betiere gainerako zehaztapen galdagarriak betetzen 
badituzte eta kalifikazio xehatuari dagokionez haren desegokitasun-baldintzak larriagotzen ez badira.

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

1. Plangintzarekin bat datozen eraikin, eraikuntza eta instalazioetan, eraikuntza jarduerak hirigintza antolamenduak ezartzen 
duenari egokituko zaizkio.

1.4.6.5. artikulua. Antolamendu xehatua egiteko duten eremu eta sektoreetan lehendik badiren eraikinak, eraikuntzak eta 
instalazioak

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan eskatutako antolamendu xehatuko eremu bat (area edo sektorea) garatzeko 
plangintza onartzen ez den bitartean, lehendik dauden eraikin, eraikuntza eta instalazioetan Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikuluaren 5. eta 6. puntuetan adierazitako obrak bakarrik egin ahal izango dira.

2. Plangintza xehatua onartu ondoren, dagokien araubidearen pean geratuko dira, propo- satutako antolamendu xehatura 
egokitzen diren kontuan hartuta.
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1.4.6.6. artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian lehendik dauden erabilerak

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak debekatutako erabilerak edo ingurumena babesteari, segurtasunari eta osasungarritasunari 
buruz indarrean dauden xedapenekin bateraezinak direnak, baldin eta akatsak neurri zuzentzaileen bidez konpondu ezin badira, 
antolamenduz kanpoko erabileratzat hartuko dira, eta 1.4.6.2 “Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian antolamenduz kanpo 
dauden eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak” artikuluko 2. puntuan xedatutakoa aplikatuko da horietan, Ingurumenean, 
segurtasunean eta osasungarritasunean dituzten eraginak murrizten dituzten obrak egiteko aukera alde batera utzi gabe.

2. Antolamenduz kanpokotzat kalifikatutako eraikin, eraikin eta instalazioetan kokatutako gainerako erabilerek beren jarduera 
garatzen jarraitu ahal izango dute desagertu arte edo jarduera hori amaitu arte, jarduera sailkatuen arloan indarrean dagoen 
araudia aplikatzeari kalterik egin gabe. Horietan, debekatuta egongo da erabilera-aldaketa, salbu eta berria kalifikazio xehatuaren 
bidez baimendutakoen artean badago, bateragarritasun-baldintzak betetzen baditu eta frogatzen bada ezabatzeak edo 
lekualdatzeak ordeztuarenak baino kalte-ordain txikiagoa eragiten duela. Era berean, ez da baimenik emango hutsik dauden edo 
jarduerarik ez duten lokaletan erabilera berriak ezartzeko.

3. Plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikin eta instalazioetan, lehendik dauden erabilerak mantendu ahal izango dira 
jarduera eten arte, jarduera sailkatuen arloan indarrean dagoen araudia aplikatzeari kalterik egin gabe. Era berean, erabilera 
aldatzeko eta erabilera berriak kokatzeko aukera ematen da hutsik dauden lokaletan, betiere kalifikazio xehatuak baimendutakoen
barruan badaude eta erabileren bateragarritasun-baldintzak betetzen badituzte.

4. Antolamendu xehatuko eremuetan lehendik dauden eta antolamendu xehatua egiteke duten eraikin, eraikuntza eta 
instalazioetan, artikulu honetako 2. puntuan xedatutakoa beteko da.

5. Hirigintza-antolamenduarekin bat datozen eraikin, eraikin eta instalazioetan, erabilera-aldaketa oro baimenduko da, baldin eta 
berria baimenduta badago eta Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean ezarritako bateragarritasun-baldintzak betetzen baditu.

6. Jarduera utziko da, artikulu honen ondorioetarako, jarduera ekonomikoari jarduera ekonomikoen gaineko zergan (JEZ) baja 
ematen zaionean hamabi (12) hilabete baino gehiagoz. Era berean, jarduera uztetzat joko da enpresen titulartasuna eskualdatzea.

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

1. Lurzoru urbanizaezinean antolamendutik kanpo dauden eraikin, eraikuntza edo instalaziotzat jotzen dira:

a) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101.3.a artikuluan adierazitako baldintzak betetzen
dituztenak.

b) J.1 "Babesekoak" eta J.2 "Zainduak" zonetan daudenak, kalifikazio globalak baimendu gabeko erabilerak dituztenak eta 
lehendik zeuden erabilera toleratutzat jotzen ez direnak.

Horietan, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikuluko 5. eta 6. puntuetan aurreikusitako 
obrak baimenduko dira.

2. Lurzoru urbanizaezinean, plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikin edo instalaziotzat joko dira J.1 " Babesekoak " eta J.2 
" Zainduak " zonetan daudenak, kalifikazio orokorrak baimendu gabeko erabilerak dituztenak eta lehendik dauden erabilera 
toleratutzat hartzen direnak.

Horietan, lehendik zeuden erabilera toleratuetarako baimendutako obrak baimenduko dira, bai eta leheneratzeko, kontserbatzeko,
apaintzeko eta sendotzeko eraikuntzako esku-hartzeak ere, haietan gauzatzen den jarduera behar bezala mantentzea 
ahalbidetzen badute.
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3. Aurreko bi puntuetan xedatutakoaren ondorioetarako, aurretik zeuden erabilera toleratutzat joko dira soilik jarraian aipatzen
direnak:

a) Nekazaritzako ekoizpen-prozesuei lotuta ez dagoen udal-lizentzia duen etxebizitza. 1.7.2.9. "artikulua. Nekazaritza- eta 
basogintza-ustiategi bati lotuta ez dagoen etxebizitza-erabileraren hirigintza- eta eraikuntza-parametro espezifikoak”
artikuluan arautzen da.

b) Udal-lizentzia duen ostalaritza, arreta berezia jarrita apartamentu turistikoak, oporretarako etxebizitza turistikoak, etxe 
partikularretako logeletako ostatuak eta landetxeak arautzen dituen uztailaren 29ko 191/1997 Dekretuan eta landa-
inguruneko turismo-ostatuko establezimenduak arautzen dituen apirilaren 16ko 199/2013 Dekretuan araututako 
jardueretan.

c) Komunitatearen ekipamendua, udal-lizentziarekin, honako hauek izan ezik: dantzalekuak, diskotekak eta antzeko 
jarduerak, jolas- eta ausa-jokoak, eta jardueraren ondorio negatiboengatik eta landa- eta natura-ingurunean 
bateraezintzat jotzen dituen beste batzuk.

4. Udal-lizentzia duten eta antolamenduz kanpokotzat edo plangintzarekin bat ez datozen gainerako eraikin, eraikuntza edo 
instalazioak antolamenduak finkatutako "lehendik dauden eraikintzat" edo "lehendik dauden instalaziotzat" hartuko dira.

5. Antolamenduz kanpokotzat kalifikatutako eraikin, eraikuntza edo instalazioetan kokatutako erabilerek beren jarduera garatzen 
jarraitu ahal izango dute, harik eta jarduera eten arte. Horietan ez dago baimenduta enpresen eta/edo eraikuntzaren titulartasuna 
eskualdatzea. Eskualdatuz gero, jarduera automatikoki etengo da.

6. Plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikin edo instalazioetan, jarduera amaitu arte erabili ahal izango da, jarduera sailkatuen 
arloan indarrean dagoen araudia aplikatzeari kalterik egin gabe, bai eta kalifikazio globalean baimendutakoen artean dagoen eta 
horretarako ezarritako bateragarritasun-baldintzak betetzen dituen edozein erabilera ezartzeari ere. Artikulu honen
ondorioetarako, jarduera ez da etentzat joko enpresen eta/edo eraikinen titulartasuna eskualdatzea.

7. Nolanahi ere, eta artikulu honen ondorioetarako, jarduera uztetzat joko da jarduera ekonomikoaren gaineko zergan (JEZ) baja 
ematen zaionean.

1.4.6.8. artikulua. Kontserbatzeko betebeharraren edukia

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

Ondoko hauek sartzen dira artatu beharraren barruan:

a) Zaintza lanak, zeinen helburua den ondasunen segurtasun, osasungarritasun eta ego- kitasun publikoko baldintzak ez 
narriatzea, bertako zerbitzuek zein instalazioek behar bezala funtzionatzea eta, beharrezkoa denean, aldatu beharreko 
elementuak eta osagaiak aldatzea.

b) Eraikin eta instalazioen segurtasuna, osasungarritasuna eta apainketa lehengoratzeko obrak, horretarako 
egonkortasuna ukitzen duten edota erabilerarako oinarrizko baldintzak mantentzeko balio duten elementu kaltetuak 
konponduz edo sendotuz; hori, betiere, obren kos- tua eraikina berritzeko lanen balioaren ehuneko 50 baino handiagoa 
ez bada, lursailaren balioa salbuetsita. Onura publikoko edo gizarte intereseko arrazoiak direla eta higiezina 
kontserbatzea komeni bada, Udalak konponketaren kostuaren gaindikin hori ordain dezake.

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

3. Urbanizazioen kasuan, zaintzeko betebeharra ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 197. 
artikuluan ezarritakoak eraenduko du.
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1.4.6.9. artikulua. Segurtasunerako, osasungarritasunerako eta apaintasun publikorako gutxieneko baldintzak

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

a) Orubeak:

a.1) 1.5.7.8. “Hesiak”·artikuluko 2. puntuan azaltzen den bezala hesiz inguratuta egon beharko dute.
a.2) Istripuren bat eragin dezaketen putzuak eta koskak babestu edo seinaleztatu beharko dira.
a.3) Garbi mantenduko dira eta, horien gainean, banaketa eta hornidura sareen zortasunak eta aplikagarriak izan 

daitezkeen gainerakoak beteko dira.

b) Urbanizazioak:

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

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

c) Eraikinak:

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

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

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

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

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

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

c.7) Inolako erabilerarik ez duten eraikinek itxita egon beharko dute ateetako edo leihoetako hutsuneei, estalkiei eta 
fatxadei dagokienez, pertsonak edo animaliak bertara sar ez daitezen.

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

3. Artikulu honetako edukia osatu eta, hala badagokio, aldatu ahalko da, hirigintza antola- menduaren osagarri den udal ordenantza 
baten bitartez.

1.4.6.10. artikulua. Behin-behineko obra eta erabileren araubidea

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

2. Aipatutako artikuluan ezarritako betekizunez gain, aurreko erabilerak baimentzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:
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a) Eskatzaileak baimena formalki eskatu izatea, behin-behineko baimen gisa.
b) Erabileraren edota obraren izaera eta helburua behin-behinekoa izatea. Erabilerari dago- kionez, frogatu beharko da 

aldi baterako eta behin-behineko erabilera dela, eta berez, xedea dela eta, ez duela irauteko asmorik, eta berariaz 
adierazi beharko da erabilerak luzeen jota noiz arte iraungo duen jardunean. Proposatutako lurretan erabilera kokatzeko 
beharra frogatu egin beharko da, horrela aholkatzen duten udalerriko hirigintza inguruabarren arabera, eta ez baimenik 
ez duen egintza bat legeztatzearen ikuspegitik.

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

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

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

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

1.5.1. KAPITULUA. FINKA, PARTZELA ETA ERAIKINAREN DEFINIZIOA

1.5.1.1. artikulua. Finka eta lurzatia

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

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

3. Finken eta partzelen eraketa eta haien arteko harremana Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina 
onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 26. artikuluan arautzen dira.

1.5.1.2. artikulua. Eraikina edo eraikuntza

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra aplikatzearen ondorioetarako, eraikintzat hartzen da lurretik irteten den edo lurpean dagoen 
edozein eraikuntza mota, fabrikarekin edo beste edozein material erabilita egiten dena. Era berean, eraikina da manufakturatutako 
edozein objektu, iraunkorra, geldoa edo lurzoruan txertatua izan, baldin eta familia-bizitza (etxebizitza) garatzeko edo, oro har, 
edozein jarduera egiteko erabili ahal izateko ezaugarri zehatzak baditu.

2. Eraikin bat indibidualizatuta dago, eta eraikin bakarra dela esaten da, arkitekturaren ikuspegitik banakakoa den eraikuntza- eta 
funtzio-unitatea delako eta elementu arkitektonikoek espazioan mugatzen dutelako, bere pieza guztietarako sarbide propioa eta 
zuzena duelako eskailera edo eskaileren bidez eta berezko beste banaketa-elementu batzuen bidez, eta bi baldintza horiek 
betetzen dituelako:

a) Isolamendu akustikoaren eta suarekiko gutxieneko erresistentziaren balioa duten fatxada edo horma itsuek mugatzen 
dutelako bereizitako gorputza izatea, eraikuntzaren Kode Teknikoak eskatzen duena erabileraren arabera, beheko 
solairuko lurzoru-mailatik estalkiraino.

b) Gorputz independentea izatea, sarbide propio eta zuzen bat edo gehiago dituelako sistema orokorretatik, tokiko 
sistemetatik edo lurzati pribatuetatik.

3. Atxikitako eraikin multzo bat dagoenean, kontuan hartu behar da elkarren artean dauden sarrera edo atari independente adina 
eraikin daudela, eta aurreko bi zenbakietan adierazitakoa betetzen denean. Eraikinaren barrualdetik edo galerietatik komunikatzen 
diren atari bat baino gehiago badago, eraikin bakarra osatzen dutela ulertuko da.

Alde horretatik, familia bakarreko bi etxebizitza atxiki baino gehiago edo familia bakarreko etxebizitza atxikia (C mota) dituen
eraikina, dokumentu honen 1.3.1.9. "Definizioa eta motak" artikuluaren 6. puntuan deskribatua, eraikin bakarra izango litzateke.

4. Eraikinak sotoko solairuetatik bakarrik aparkalekura komunikatzen badira, artikulu honetako 2. puntuan adierazitako bi 
baldintzak betetzen dituzten gorputz eraiki adina eraikin eratuko dira, beheko solairutik hasita eta goiko solairuetarantz.
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1.5.1.3. artikulua. Eraikin bakartua

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

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

1.5.2. KAPITULUA. LURZATIAREN PARAMETROAK ETA BALDINTZAK

1.5.2.1. artikulua. Mugak

1. Mugak lurzatia mugatzen duten perimetro lerroak dira.

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

3. Bide edo espazio libre publikoarekin kontaktuan dagoen muga bat baino gehiago duten lurzatien kasuan, horiek guztiak 
aurrealdeko mugatzat hartuko dira.

1.5.2.2. artikulua. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak

1. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak — edo hura garatzen duten planek — lurzatiaren 
muga baterako edo batzuetarako ezarritakoak dira, eta, beraz, ezin izango dira parametro horiek betetzen ez dituzten loteak 
sortzen dituzten zatiketak edo lurzati-agregazioak formulatu.

1.5.2.3. artikulua. Gutxienezko eta gehienezko lurzati eraikigarria

1. Gutxieneko partzela eraikigarria Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan — edo hura garatzen duten planetan — edozein 
motatako lurzorurako ezarritako azalera da; beraz, lehendik dauden azalera txikiagoko partzelak ezin izango dira eraiki.

2. Gehieneko partzela eraikigarria Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan — edo hura garatzen duten planetan — edozein 
motatako lurzorurako ezarritako azalera da; beraz, lehendik dagoen eta azalera handiagoa duen partzela oro ezin izango da eraiki, 
eta nahitaez bereizi edo partzelatu beharko da.

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

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

2. Bi parametro horiek betetzen dituen lurzati berri oro eraikigarria izango da.
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1.5.2.5. artikulua. Lurzati eraikietako lurzoruen banaketak

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

1.5.3. KAPITULUA. ERAIKUNTZAK LURZATIAN IZAN BEHARREKO KOKAPENAREN PARAMETROAK ETA BALDINTZAK

1.5.3.1. artikulua. Bideen lerrokadura

1. Bide-lerrokadura (edo, besterik gabe, lerrokadura) plangintzak adierazten duen lerroa da, erabilera publikoko bideetarako edo 
espazio libreetarako lurzoruak lurzati pribatu eraikigarrietatik bereizten dituen muga ezartzeko.

2. Lerrokadura mota hauek bereizten dira:

• 1. mota: errepideen foru sareko bideen lerrokadura (jabari publikoko zona).
• 2. mota: ibilgailuentzako kaleen udal sareko bideen lerrokadura (espaloiak, aparkalekuak eta babes guneak barne).
• 3. mota: oinezkoentzako kale eta eremuen lerrokadura.
• 4. mota: berdeguneen (publikoen) lerrokadura.

3. Planoetan markatutako lerrokadurek dagozkien lagapenak eragingo dituzte, eta udalak eta dokumentu honek zehaztutako 
jarraibideen eta irizpideen arabera urbanizatuko dira. Lagapen horiek nahitaezkoak eta doakoak izango dira, eta urbanizazioa 
jabearen kontura izango da.

1.5.3.2. artikulua. Referencias altimétricas del terreno

1. Lurraren erreferentzia altimetrikoek eraikinaren abioaren proiekzio bertikala lursailetik zehazteko eta altuerak neurtzeko balio 
dute. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak honako erreferentzia hauek erabiltzen ditu:

a) Sestra: plangintzak bide publikoen luzetarako profil gisa adierazten duen lerroa, bidearen ardatzean hartuta, kontrakoa 
adierazi ezean. Dagoeneko eginda dauden bideetan, sestraren beste definiziorik ez badago, lehendik dagoen profila 
hartuko da sestratzat.

b) Lursailaren kota naturala: lursailaren puntu bakoitzaren altitude erlatiboa, urbanizatzeko obra gauzatu aurretik.
c) Nibelazio-kota: erreferentziako ± 0 kota gisa balio du urbanizazioa egiteko eta altuera neurtzeko.

1.5.3.3. artikulua. Eraikuntzaren erreferentziak

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren erregulazioan eraikuntzari buruzko erreferentzia hauek erabiltzen dira:

a) Itxitura edo hesia: mugetan kokatutako hesia, lurzati bat mugatzen duena.
b) Fatxada-planoa: plano edo plano bertikal horiek, lursailaren gainetik, espazio eraikia eta eraiki gabea bereizten dituzte, 

eta eraikinaren altxaeraren eraikuntza-elementu guztiak hartzen dituzte barnean, lerrokadurei dagokienez baimendutako 
irtenguneak, teilatu-hegalak eta erlaitzak eta araudiak baimendutako beste elementu apaingarri batzuk izan ezik.

c) Eraikuntza-lerroa: eraikinaren beheko solairuko fatxadaren planoak lursailarekin duen elkargunea. Aurrez aurrekoa edo 
albokoa izan daiteke, aurrez aurre duen mugaren arabera.

d) Mehelina edo mehelin-fatxada: fatxadaren planoa, eraikin mugakide batekin komuna dena, harekin kontaktuan dagoena 
eta lursail bat mugakidearengandik banatzen duena, alboko mugarekin bat etorriz.
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e) Nahitaezko eta gehieneko fatxada-lerroa: fatxada-planoak, kasuan kasuko solairuaren arabera, iritsi behar duen edo 
ahal duen lerroa, hurrenez hurren.

1.5.3.4. artikulua. Mugetarainoko tartea

1. Mugekiko distantzia edo distantzia fatxadaren planoko puntu bakoitzean fatxadaren eta erreferentzia-muga hurbilenaren artean 
dagoen distantzia da, fatxadarekiko zuzen perpendikular baten gainean neurtuta.

2. Plangintzak eraikuntzaren eta alboetako mugen arteko bereizketaren balio desberdinak ezartzen dituenean, eta lurzatiaren 
forma irregularra dela-eta horiek bereiztea zaila denean, bereizketak neurtuko dira, eraikinetik ingurukoetara ahalik eta distantzia 
handiena izan dezaten, eta lurzatirik gabeko espazioaren funtzionaltasun eta tamaina hobea izan dezaten.

3. Sestra azpiko eraikuntzek edo instalazioek ezin izango dituzte lurpean hartu mugekiko bereizketari dagozkion espazioak, estali 
gabeko garajera sartzeko arrapalak izan ezik.

1.5.3.5. artikulua. Eraikinen arteko tartea

1. Eraikinen arteko bereizketa fatxada-planoak bereizten dituen distantziaren neurria da. Eraikuntzak partzela berean edo 
aldameneko partzeletan badaude bete beharko da, baina ez trenbideen eta beste espazio publiko batzuen bidez bereizita 
badaude.

1.5.3.6. artikulua. Sakonera eraikigarria

1. Hondo eraikigarriak adierazten du, kuantitatiboki eta ez grafikoki, zein posiziotan kokatu behar den eraikin baten barneko 
fatxada-lerroa, haren puntu bakoitzaren eta bide-lerrokaduraren arteko distantzia adieraziz, lerrokadura horrekiko perpendikularki 
neurtuta.

2. Plangintzak parametro hori ezar dezake gehieneko funts eraikigarri gisa edo gutxieneko funts eraikigarri gisa.

1.5.3.7. artikulua. Eraikuntzaren mugimendu-eremua

1. Eraikuntzaren mugimendu-eremua P-5 planoan grafikoki definitutako espazioa da, eta horren barruan kokatu behar da eraikina.

2. P-5 planoko eraikuntzaren mugimendu-eremuak xehetasun-azterketaren bidez aldatu ahal izango dira, beharra justifikatuz. 
Eskatu ahalako udalak onartuko du, eta interes publiko eta pribatuen arteko orekaren mende egongo da.

1.5.4. KAPITULUA. ERAIKINAK LURZATIA OKUPATZEKO PARAMETROAK ETA BALDINTZAK

1.5.4.1. artikulua. Eraikuntzak lurzorua okupatzea

1. Lurzorua okupatzea da eraikinak okupatu dezakeen lurzati eraikigarriaren azalera, fatxada-planoak plano horizontal batean 
proiektatzeak osatzen duen perimetroaren barruan dagoena.

2. Honela adieraz daiteke zenbatekoa:



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

73/361

2022-00079

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

www.araba.eus

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

TÉRMINO MUNICIPAL DE YÉCORA
IEKORAKO UDALERRIA

 

 

 72

a) Zuzeneko erregulazioa: gehieneko okupazio-koefizientea esleituz, hau da, azalera okupagarriaren eta lurzati 
eraikigarriaren azaleraren arteko erlazioa. Parametro hori posizio-baldintzetatik eratorritako beste batzuekin elkartzean 
okupazio txikiagoa ondorioztatzen bada, hori aplikatuko da.

b) Zeharkako erregulazioa:

b.1 Modu osagarrian edo esklusiboan, mugekiko bereizketa-parametroen eta hondo eraikigarriaren bidez.
b.2 Grafikoki, antolamendu-planoetan.

1.5.4.2. artikulua. Lurzatiaren azalera librea

1. Partzelaren azalera librea da aurreko artikuluan ezarritako partzelaren okupazio-baldintza aplikatzearen ondorioz eraiki ezin 
den area.

1.5.5. KAPITULUA. ERABILEREN INTENTSITATEAK NEURTZEA: ERAIKIGARRITASUNA ETA BIZTANLERIA-
DENTSITATEA

1.5.5.1. artikulua. Eraikigarritasun fisikoa

1. Eraikigarritasun fisikotzat hartzen da plangintzak eremu jakin batean eraikitzea baimentzen duen azalera. Gordina eta 
hirigintzakoa da, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 35. artikuluko 1., 2. eta 3. puntuetan 
eta Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen azken xedapenetako seigarrenean definitzen dira kontzeptuak.

2. Eraikigarritasun fisikoa bi prozedura horietako baten bidez arautu daiteke:

a) Ordenantzen bidez, berariaz eta zenbakiz, honela:

a.1) Eraikigarritasun absolutua: plangintzak eremu jakin batean baimendutako azalera eraikigarria da. Metro koadro 
eraikigarrietan edo sabaikoetan (m²t) adierazten da. Esleipen-modu hori zuzenean edo zeharka arautu ahal 
izango da.

a.2) Eraikigarritasun-koefizientea: plangintzak eremu jakin batean baimendutako azalera eraikigarria, aipatutako 
eremuaren azaleraren metro koadro bakoitzeko. Lurzoruaren metro koadro bakoitzeko metro koadro 
eraikigarrietan adierazten da (m²t/m²s). Eraikigarritasuna esleitzeko modu hori beti izango da erregulazio zuzena.

b) Profilak, altuerak edo eraikinaren forma edo bolumena arautzen duten beste parametro batzuk zehaztuz, edo lehendik 
dagoen eraikina finkatzera joz, dela ordenantza idatziaren bidez, dela haren diseinu grafikoaren bidez.

Kasu horietan, inguratzailea hobetzeko edo lehendik dagoen eraikin baten gutxieneko irisgarritasun-baldintzak edo 
bizigarritasun-baldintzak betetzeko obrak egin behar direnean, indarreko araudiaren arabera, obra horiek ez dira kontuan 
hartuko eraikigarritasuna handitzeko, eta ez dira joko dagokion hirigintza-antolamenduan jasotako eraikigarritasun-
parametroak bete ez direnik.

4. Eraikigarritasun modalitateak:

Eraikigarritasuna zer eremutan aplikatu eta/edo neurtzen den, bi modalitate horiek aurkezten dira.

a) Eraikigarritasun fisiko garbia: lurzatian zuzenean aplikatzen dena da, jabari publikora igaro behar duen edozein lursail 
izan ezik.
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b) Eraikigarritasun fisiko globala: hirigintza-jarduketa baten jabeek beren gain hartu behar dituzten betebeharren ondorioz 
jabari publikora igaro behar duten lursailak dituen eremu bati dagokio.

Kasu horretan, eraikigarritasunaren esleipena eraikigarritasun-koefizientea zehaztuta egiten denean, eraikigarritasun 
absolutua aipatutako koefizientearen eta aipatutako eremuaren azalera osoaren arteko biderkaduraren bidez lortuko da, 
salbu eta azpieremuaren araudian edo antolamendu xehatuaren eremuko araudian beste prozedura bat zehazten bada.

5. Eraikigarritasun fisikoen banakapenak:

Banakapenaren arabera, honela finkatu ahal izango da eraikigarritasuna:

a) Eremuaren eraikigarritasun osoa.
b) Eraikigarritasun partzialak, erabileren eta/edo solairuen arabera (sestra azpian edo sestra gainean).

Plangintzak eraikigarritasuna esleitu ahal izango du bi modalitate horietako batengatik edo biengatik.

6. Eraikigarritasunak zehaztea.

Plangintzak bereizi egingo ditu eraikigarritasun fisikoa edo gordina (erabilera publikoak eta erabilera pribatuak edo irabazi-asmorik 
gabekoak) eta hirigintzakoa (erabilera pribatuak soilik). Bereizketa hori ezartzen ez bada, ulertuko da adierazitako eraikigarritasun 
fisikoa hirigintza-eraikigarritasunari dagokiola oso-osorik.

1.5.5.2. artikulua. Eraikigarritasuna neurtzeko modua

1. Sestra gaineko eraikigarritasuna kalkulatzeko, beheko solairuan, solairuetan eta teilatupeko solairuan eraikitako azalera osoa
hartuko da kontuan, eraikitako kanpoko perimetroak neurtuta, azalera hauek izan ezik:

a) Ataripe estaliei eta beheko solairuko eraikinaren azpiko sarbideei dagokiena, betiere erabilera publikokoak badira.
b) Eraikigarritasuna neurtzeko, ataripe estaliak eta eraikinaren azpian erabilera pribatuko beheko solairuaren mailan egiten 

diren sartzeak zenbatuko dira, eraikigarritasuna neurtzeko, horien forjaketa-azalera bider 0,5 koefiziente murriztailea.
c) Etxadi-patioak.
d) Estalpeak edo sabaiz estalitako azalerak, metro eta erdi baino gutxiagoko altuera librea dutenak, eta itxiturarik ez 

dutenak solairuko perimetro osoan eta altuera osoan.
e) Kokatuta dauden eraikinaren zerbitzari-erabileretarako erabiltzen diren teilatupeko solairuen azalerak.
f) Edonola ere, ganbaretako solairuen eta estalkipeko solairuen azalerak, baldin eta metro eta erdi baino gutxiagoko 

altuera librea badute (1,5).

2. Sestra azpiko eraikigarritasuna kalkulatzeko, sotoko eta/edo erdisotoko solairuetan eraikitako azalera osoa zenbatuko da, goiko 
solairuen proiekzio horizontalean dauden euste-hormen eta arrapalen azalera barne.

3. Partzela berean salbuetsitako eraikinen kasuan, hala nola pergolak, lanabesetarako etxolak, egur-ontziak edo antzeko beste 
edozein eraikuntza, eraikigarritasuna kalkulatzean, beheko solairuan eraikitako azalera osoa zenbatuko da, eta, hala badagokio, 
goiko solairuena, eraikitako kanpoko perimetroaren arabera neurtuta, nahiz eta kanpoaldeko itxiturarik ez izan aurpegietako 
batean.

1.5.5.3. artikulua. Eraikigarritasun haztatuaren eta batez besteko eraikigarritasunaren kontzeptua

1. Lurralde-eremu baten eraikigarritasun haztatuaren kontzeptua Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 35.4 artikuluan definitzen da. Erabilera bakoitzaren hirigintza-eraikigarritasuna eremu bereko beste erabilerekin 
alderatuta esleitzen zaion haztapen- edo homogeneizazio-koefizientearekin biderkatzearen ondoriozko produktuen batura da.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

75/361

2022-00079

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

www.araba.eus

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

TÉRMINO MUNICIPAL DE YÉCORA
IEKORAKO UDALERRIA

 

 

 74

Hiri-lurzoruari eta lurzoru urbanizagarriari bakarrik eragiten die, bai eta, lortzeko, egikaritze-eremuei atxiki zaizkien lurzoru 
urbanizaezineko sistema orokorrei ere.

2. Lurralde-eremu baten batez besteko eraikigarritasunaren kontzeptua Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 35.5 artikuluan dago definituta. Eremuaren eraikigarritasun haztatu osoa eremu horren azalera osoarekin zatituta 
ateratzen den zatidura da. Ondorio horietarako, azalera horretan sartuko dira kasuan kasuko lurralde-eremuari atxikitako edo 
sartutako sistema orokorren sareko zuzkidura publikoetara bideratutako lursailen azalerak, lehendik dauden eta hirigintza-
antolamenduak finkatzen dituen sistema orokorrei dagozkien azalerak bakarrik baztertuta. Lurralde-eremuan sartutako tokiko 
zuzkidura-sistemei dagozkien erabilera edo jabari publikoko lursailei dagokienez, aipatutako legearen 146. artikuluan xedatutakoa 
beteko da.

1.5.5.4. artikulua. Biztanleria- edo bizitegi-dentsitatea

1. Biztanleria-dentsitatea da plangintzak eremu jakin batean eraikitzea ahalbidetzen duen etxebizitza-kopurua.

2. Parametro hori plangintzan finkatuta egon daiteke:

a) Etxebizitza finkoen kopurua.
b) Koefiziente bat, adierazitako eremuko hektarea bakoitzeko eraiki daitezkeen etxebizitzen kopurua adierazten duena.
c) Etxebizitza eta/edo eraikuntza-mota bakoitzeko partzelaren gutxieneko azalera bat zehaztea.

1.5.6. KAPITULUA. ERAIKINEN FORMA-PARAMETROAK ETA -BALDINTZAK

1.5.6.1. artikulua. Eraikuntzaren gehieneko eta gutxieneko neurriak

1. Eraikuntzaren gehieneko eta gutxieneko neurriak plangintzan ezarritakoak dira, eta horien barruan inskribatu eta zedarritu behar 
da lursailetik ateratzen den eraikina, fatxadaren planoek zehaztutakoa.

1.5.6.2. artikulua. Jatorrizko kota

1. Jatorrizko kota plangintzan zehazten da, garaieraren neurketan jatorria izateko, eta halakotzat hartzen da fatxadako plano 
bakoitzaren batez besteko puntuaren nibelazio-kota, behin betiko lursailarekiko elkargunean. Izkinan dauden eraikinetan, hura 
osatzen duten bi fatxaden garapen osoa hartzen da kontuan.

2. Behin betiko lursailaren kotaren eta hasierakoaren kotaren arteko edozein aldaketa aldez aurretik justifikatu eta udalak 
baimendu beharko du.

3. Eraikinaren beharrengatik edo finkatuta dagoen lursailaren ezaugarriengatik mailakatu behar denean, altueren neurketa bereiz 
egingo da hura osatzen duten kidegoetako bakoitzean.
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4. Sestra edo altuera desberdineko kaleen kontrako fatxadak dituzten orubeetan, 30 m-tik gorako hondoak badituzte eta 
eraikuntza-planoan altuerarik erregulatzen ez badute, kale bakoitzean dagokion altuera eta solairu-kopurua hartuko dira kontuan, 
gehienez 15 m-ko sakoneraraino kota edo altuera handieneko kalearen kasuan, eta 15 m-raino baxueneko kalearen kasuan. Bi 
funts horiek lotzen dituen lineak definitzen du eraikinak lurzatiaren barruan duen gehieneko altuera.

5. Sestra edo altuera desberdineko kaleen kontrako fatxadak dituzten orubeetan, 30 m-tik beherako hondoak badituzte eta 
eraikuntza-planoan altuerarik erregulatzen ez badute, sestran edo altuera baxuenean ºgutxienez 5 m-ko hondoa mantenduko da 
beti, eta, beharrezkoa bada, altuenari dagokion hondoa murriztuko da.

1.5.6.3. artikulua. Altura del edificio

1. Eraikinaren altuera unitate metrikoetan egindako neurketa da, jatorrizko kotatik erlaitzera, teilatu-hegalera edo gailurrera, eta 
horien arabera deituko zaio.:

a) Erlaitzaren altuera: azken solairuko sabaia osatzen duen forjatuaren beheko aldearen elkarguneraino neurtzen da, 
teilatupean eta teilatupean izan ezik, eraikinaren fatxadaren planoarekin.

b) Altuera osoa: eraikinaren gailurrik altueneraino neurtzen dena da.
c) Teilatu-hegalaren altuera: teilatu-hegalaren muturraren behealderaino neurtzen dena.

2. Plangintzak parametro hori ezar dezake gehieneko altuera, gutxieneko altuera edo garaiera finko edo nahitaezko gisa.

3. Altuera bi neurketa-unitatetan ezartzen denean — solairu-kopurua eta unitate metrikoak —, biak aldi berean errespetatu beharko 
dira.

4. Eraikina hainbat espazio publikoren lerrokadurari atxikita dagoenean, haren altuera neurtzeko, espazio horietako sestrarik 
txikiena hartuko da jatorrizko kotatzat.
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5. Eraikina mugetatik kentzen denean, lurzatiak espazio publiko bakar baten aurrean ematen badu, haren altuera neurtzeko, 
sestraren eta espazio horren aurreko fatxadaren arteko elkargunea hartuko da abiapuntuko kotatzat. Lurzatiak hainbat espazio 
publikoren aurrean jartzen badu, eraikinaren altuera neurtzeko, eremu horietako sestrarik txikienak sestra txikieneko espazio
publikoaren aurreko fatxada-planoarekin duen elkargunea hartuko da jatorrizko kotatzat.

1.5.6.4. artikulua. Eraikuntzaren profila

1. Eraikuntzaren profila plangintzak baimendutako eraikin-solairuen kopurua da. Honako hauek osatzen dute:

a) Sestra gaineko solairuen kopurua: lurzoru urbanizatuaren sestraren gainetik dauden solairuen kopurua, edo eraikin 
baten fatxadaren aurrean dauden solairuen kopurua.

b) Sestra azpiko solairu-kopurua: sestra gaineko lehen solairutik behera dagoen edo baimenduta dagoen solairu-kopurua 
da.

2. Plangintzak parametro hori ezar dezake gehieneko solairu-kopuru, gutxieneko solairu-kopuru edo solairu-kopuru finko edo 
nahitaezko gisa.

3. Eraikuntzaren profila sinbologia honen bidez adieraziko da:

• n/m
• n(a)/m
• n(a o b)/m
• n(a y b)/m

Barra inklinatuaren aurreko zifrak ("n") sestra gaineko solairu-kopurua adierazten du, teilatupe konputagarriak eta atikoak izan 
ezik, eta gerokoak ("m") sestra azpiko solairu-kopurua.

(A) eta (b) ikurrek — aukeran, lehenengo zifraren ondoren daude — teilatupeko teilatupeko teilatupe gehigarri bat edo solairu bat 
baimentzen dutela adierazten dute. Bi sinboloak "o" batez bereizita aurkezten direnean, haien antolamendua alternatiboa dela 
ulertuko da. Horiek "y" batez bereizita aurkezten direnean, teilatupea baimenduta dagoela ulertuko da, eta, horren gainean, 
teilatupeko solairua.

1.5.6.5. artikulua. Eraikinen solairuak

1. Eraikin baten oinplanoa azalera horizontal, erabilgarri eta estalia da, eta bertan jarduera bat garatzeko egokituta dago.

2. Honako landare mota hauek daude:

a) Sotoa: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar (50) baino gehiago eraikinaren beheko solairuko kotaren azpitik 
dago.

b) Erdisotoa: azaleraren zati batean lurzoruaren planoa jatorrizko kotatik beherakoa da, eta sabaiaren planoa kota horren 
gainetik dago.

Sabaiko forjatuaren goiko aldea, edozein puntutan, espaloiaren edo lursailaren sestratik metro batera edo gehiagora 
duten erdisotoak sestra gaineko solairutzat hartuko dira ondorio guztietarako.

c) Baxua: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar (50) baino gehiago lurzoruaren planoak jatorrizkoaren kota 
berean edo handiagoan duena.

d) Solairua edo goi-solairua: beheko solairuko sabaiko forjatuaren gainetik dagoen solairua.
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e) Atikoa: eraikin baten azken solairua, haren azalera eraikia gainerako solairuena baino txikiagoa denean eta fatxadak 
eraikinaren fatxadako gainerako planoetatik bereizita daudenean.

f) Estalkipean edo estalkipean: oinplanoa, batzuetan txapitula-formakoa edo estalkiaren isurkiaz inguratutako terrazak 
dituena, azken solairuko forjatuaren goiko aldearen eta estalki inklinatuaren eraikuntza-elementuen beheko aldearen 
artean.

1.5.7. KAPITULUA. HIRI-ESTETIKAKO ETA ERAIKUNTZAREN KALITATE ETA HIGIENEKO PARAMETRO ETA 
BALDINTZA GEHIGARRIAK

1.5.7.1. artikulua. Hirigintza-antolamenduaren osagarri diren udal-ordenantzak

1. Hiri-estetikari eta eraikuntzaren diseinuari, kalitateari eta higieneari buruzko baldintza gehigarriak hirigintza-antolamenduaren 
osagarri diren udal-ordenantzen bidez garatu beharko dira.

2. Kapitulu honetako hurrengo artikuluetan arautzen diren zehaztapenek izaera iragankorra izango dute ordenantza horiek behin 
betiko onartu arte.

1.5.7.2. artikulua. Solairuaren altuera

1. Oinplanoaren garaiera da solairu bateko zoladura AMAITUAREN goiko aldearen eta solairu bereko sabai-forjatuaren beheko 
aldearen arteko distantzia bertikala — edo sabai faltsuarena edo zertxarena, halakorik balego —.

2. Sotoko solairuaren altuera librea ez da izango berrehun eta hogeita bost (225) zentimetrotik beherakoa.

3. Erdisotoko solairurako eska daitekeen altuera librea erabileraren berezko baldintzen araberakoa izango da, eta altuera librerako 
gutxieneko absolutuak berrehun eta hogeita bost (225) zentimetrokoak izango dira.

4. Gainerako solairuetako altuera librearen balioa erabileraren eta lurzoruaren eremuaren edo motaren baldintza berezien arabera 
zehaztuko da.

1.5.7.3. artikulua. Fatxaden irtenguneak eta sarrerak

1. Irtenguneak edo hegalak dira eraikuntza-lerrotik irteten diren elementu guztiak. Aitzitik, sarrera edo atzeraemangunetzat joko 
dira lerro horretara iristen ez direnak.

2. Honako mota eta definizio hauei erantzuten diete:

a) Balkoia: zerbitzatzen duen piezaren zoladuratik abiatzen den baoa da, eta kanporantz luzatzen da fatxadarekiko ehun 
(100) zentimetro baino gehiagoko zabalera ez duen forjatu edo irtengune batean. Balkoiaren kontzeptuak ez du 
zerikusirik eraikuntza-irtenbidearekin eta babes-elementuen diseinuarekin, eta estali edo estali egin daiteke.

b) Terraza: sarrerako espazio itxi gabea da. Estalkia edo estali gabea izan daiteke.
c) Begiratokia: baoa da, berrehun eta berrogeita hamar (250) zentimetrotik beherako luzera duena, zerbitzatzen duen 

piezaren zoladuratik abiatzen dena, eta kanpoalderantz luzatzen dena kristalezko gorputz batean, zeinaren erretilua 
fatxadatik ehun (100) zentimetro baino gehiago irteten ez den.

d) Galeria: berrehun eta berrogeita hamar (250) zentimetro baino gehiagoko luzera duen begiratokia da.
e) Hegal itxiko gorputza: fatxadako irtengunea da, begiratokien eta galerien motakoa ez dena, itxitako material mota 

edozein dela ere. Gehieneko neurriak galerietarako ezarritakoak izango dira.
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3. Aurreko 2. puntuan adierazitako neurriak 1.5.3.1. "Bideen lerrokadura" artikuluan definitutako lerrokaduretan baimendutako 
irtenguneei bakarrik aplikatuko zaizkie. Mugetatik bereizitako eraikuntzan, neurriak libreak izango dira, hargatik eragotzi gabe 
1.5.3.4. "Mugetarainoko tartea" eta 1.5.3.5. "Eraikinen arteko tartea" artikuluetan ezarritako tarteak betetzea.

4. Gainera, aipatutako lerrokaduretatik baimendutako irtenguneek honako baldintza hauek beteko dituzte:

a) Hegalkinen oinplanoko proiekzioaren luzeraren baturak ez du fatxada bakoitzaren luzeraren erdia gaindituko.
b) Espaloiaren sestraren gaineko gutxieneko altuera librea hirurehun eta berrogeita hamar (350) zentimetrokoa izango da.
c) Irtengune guztiak mugetatik bereiziko dira, eta horien hegaldia ez da bi (2) metrotik beherakoa izango.

5. Estalitako sarrerako terrazen sakonera ez da ez altueraren ez zabaleraren gainetik egongo. Sakonera hori fatxadaren lerrotik 
aurrera zenbatuko da.

6. Azpieremuetako ordenantzek eta antolamendu xehatuko eremuetako arau partikularrek adierazitakoez bestelako parametroak 
ezarri ahal izango dituzte.

1.5.7.4. artikulua. Erlaitz eta teilatu-hegalen gehieneko irtengunea

1. Bide-lerrokaduraren eta, hala badagokio, etxadi-patiorako fatxadaren lerroaren gaineko erlaitz eta teilatu-hegalen gehieneko 
irtengunea ez da ehun (100) zentimetrotik gorakoa izango, azpieremu bakoitzaren ordenantzan edo kasuan kasuko antolamendu 
xehatuko esparruen arau partikularrean muga handiagoa jartzen ez bada.

1.5.7.5. artikulua. Altueratik gorako eraikuntzak

1. Teilatu-hegalaren eta/edo erlaitzaren gehieneko altueraren gainetik, oro har, honako eraikuntza hauek onartu ahal izango dira:

a) Estalkiaren isurialdeak ezin izango dira irten azken solairuko forjatuaren goiko ertzetik trazatutako plano batetik, 
gehienez ehuneko berrogeita hamarreko (50) malda duten fatxada eta patioetan. Horietan, beren forjatuaren barruan 
sartutako argizuloak instalatu ahal izango dira, eta ezin izango dira atera ez arkubarneratik ez arkugaineratik.

b) Eskailera-kaxen eta igogailuen etxolen erremateak, erlaitzaren altuera baino hirurehun eta berrogeita hamar (350) 
zentimetro garaiagoak izango ez direnak.

c) Ganbarak, estalkia argitzeko, baldin eta baldintza horiek betetzen badituzte:

c.1) Luzera osoak ez du gaindituko isurialdearen ehuneko hamabost (15).
c.2) Horietako bakoitzaren luzera ez da bi metro eta erdi (2,5) baino handiagoa izango, eta gehieneko altuera ez da 

bi eta hogeita hamar metro (2,30) baino handiagoa izango, solairu amaituko forjatuaren gainean neurtuta.
c.3) Gutxienez metro bat (1) atzeratuko dira fatxada-lerrotik.
c.4) Estalkien maldak ehuneko hogeita bost (25) eta hogeita hamabost (35) artekoak izango dira.

2. Hala ere, zehazten den gehieneko garaiera osotik gora ezin izango da eraikuntzarik onartu, salbu eta aireztapeneko edo keak 
husteko tximiniak, berokuntza eta airea egokitzeko tximiniak, Eraikuntzako Kode Teknikoak funtzionamendu egokirako zehazten 
dituen altuerekin, eta, halakorik ezean, eraikuntza-lan egokia.

1.5.7.6. artikulua. Patioak

1. Uharte-patio.

a) Etxadi-patio esaten zaio etxadi itxiaren barruko espazioari, eraikuntzarik ez duenari, gutxienez, goiko lehenengo 
solairutik.
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b) Bere neurriak Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean ezartzen dira, "Hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria eraikitzeko 
baldintzak" P-5 planoan barneko fatxaden lerroak definituz. Bide-lerrokadurak eta sestrak ", eta/edo hondo eraikigarria, 
lurzoruaren okupazioa eta atzeko mugaren barruko fatxadaren gutxieneko banaketa adierazita.

c) Garapen planetan grafikoki definituko da planoan, eraikuntzaren baldintzetan.
d) Nolanahi ere, ezaugarri horiek direla-eta, ehun (100) metro karratu baino gutxiagoko azalera duten patioak barruko 

patiotzat edo argi-patiotzat hartuko dira, baldin eta barruan ezin bada inskribatu hamar (10) metroko diametroko zirkulu 
bat.

2. Barruko patioa edo argi-patioa.

a) Barruko patioa edo argi-patioa eraikinaren barruan irekitzen da, bertako pieza bizigarriei argiak, argiztapena eta 
aireztapena emateko.

b) Baldintza hauek bete beharko dituzte:

b.1) Neurriak araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzetarako indarrean dagoen araudiaren araberakoak 
izango dira.

b.2) Sarbidea izan beharko dute ataritik, eskailera-kaxatik edo eraikineko beste espazio komun batetik, nahitaez 
garbitu eta zaindu ahal izateko.

b.3) Hirigintza-arau hauetan ezarritako paramentuen arteko gutxieneko argiak ezin izango dira irtenguneekin 
murriztu, salbu eta lehendik dauden eta halakorik ez duten eraikinetan igogailuak ezartzen direnean, eta, betiere, 
horiek instalatzeko beste kokalekurik ez badago. Hori guztia, eremu juridiko pribatuan balia daitezkeen 
hirugarrenen eskubide eta zortasun zibilen kalterik gabe.

b.4) Patioko zoladura, gehienez ere, barrunberik baxueneko zoruaren mailan egongo da, harentzako baoak irekiko 
dituena eta pieza bizigarrirako izango dena.

b.5) Sabai-leiho edo sabai-leiho zeharrargiz estali ahal izango dira, baldin eta elementu horiek patioko hormen eta 
babes-elementuaren artean edozein motatako itxiturarik ez duen perimetro-espazio bat uzten badute, patioaren 
ehuneko berrogeitik (40) gorako aireztapen-azalera izan dezan gutxienez. Kasu horretan, isolamendu akustikoari 
buruz indarrean dauden arauak betetzeko behar diren neurri teknikoak hartuko dira.

b.6) Paramentuen arteko distantziak oso-osorik mantendu beharko dira patioaren altuera osoan, eta estalkiko hogei 
(20) zentimetroko goteroi bat baino ez da onartuko gehienez.

b.7) Mugei atxikitako patioek aurreko baldintzak beteko dituzte, eta, ondorio horietarako, muga aurrealdeko 
paramentu gisa hartuko da, nahiz eta eraikita ez egon.

3. Patio irekia fatxadara.

a) Patio irekia esaten zaio fatxadari edo kanpoko patioari, fatxadako lerroekiko atzeraemangunearen bidez ateratzen 
denari, atzeraemangune hori metro eta erdi baino gehiagokoa denean.

b) rau partikularrak edo, halakorik ezean, azpieremuetako ordenantza orokorrek baimentzen badute, gutxieneko baldintza 
horiek bete beharko dituzte:

b.1) Patio irekia bide-lerrokaduraren edo etxadi-patioaren gainean.

• Ezin izango dio beheko solairuari eragin, lerrokadura ofizialari eutsi beharko baitio.
• Fatxada irekiaren zabalera edo aurrealdea gutxienez lau (4) metrokoa izango da.
• Sakonerak ez du zabaleraren erdia gaindituko.
• Barne-argietako patioetarako finkatutako argi eta bista zuzenen gutxieneko baldintzak beteko 

ditu.
• Lerrokaduraren atzeraemandako fatxadaren luzera, fatxadaren luzera osoarekiko, ez da 

ehuneko hogei (20) baino handiagoa izango.
• Gutxienez lau (4) metro bereiziko dira lurzatiaren edo mehelinaren alboko mugatik.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

81/361

2022-00079

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

www.araba.eus

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

TÉRMINO MUNICIPAL DE YÉCORA
IEKORAKO UDALERRIA

 

 

 80

b.2) Patio irekia lurzati independentean.

• • Erabilera publikoko espazio bati lotutako espazio libre baten gainean hamar (10) metroko 
diametroa eta lau solairuko eraikuntza izango dituen zirkulu bat jarri beharko du, eta hamasei 
(16) metroko diametroa izango du, altuera handiagoekin.

• • Fatxada irekiaren zabalera edo aurrealdea sei (6) metrokoa izango da gutxienez.
• • Sakonerak ez du zabaleraren erdia gaindituko.

4. Patio komun.

a) Patio mankomunatu deituko zaio patioaren gutxieneko neurriak osatzeko asmoz mankomunitatean eratzen diren zenbait 
partzelatako barne-patio edo argi-patio gisa eraikitakoari.

b) Mankomunitatea eratzeko, orube edo higiezinen gaineko zortasun-eskubide erreala eratu behar da, Jabetza 
Erregistroan inskribatutako eskritura publikoaren bidez. Zortasun hori ezingo da ezereztu udalaren baimenik gabe, ezta 
gutxieneko dimentsiora iristeko osagarri hori behar duten patioak dituzten higiezinetako batek dirauen bitartean ere.

c) Patio mankomunatuak beheko solairuan bereizi ahal izango dira, burdin hesi edo urmaelen bidez, edo fabrikako 
elementuekin edo opakuekin, gehienez metro bateko (1) altuerara arte.

d) Artikulu honetako 2.b puntuan barruko patioetarako ezarritako baldintza guztiak beteko ditu, b.7. izan ezik.

1.5.7.7. artikulua. Hiri-estetika babestea

1. Hiri-irudia eta paisaia naturala babestea, bai eta haren balorazioa eta hobekuntza sustatzea ere, bai eraikinei dagokienez, 
banaka edo multzoka, bai eraiki gabeko eremuei dagokienez. Beraz, irudi eta paisaia horien pertzepzioan eragina izan dezakeen
edozein jarduketa bat etorri beharko da gai horri buruz mantentzen duen irizpidearekin.

2. Eraikin berriak lehendik daudenetara eta haien ingurura behar bezala egokitzen direla bermatzeko, hiri-paisaian eragindako 
inpaktuaren analisiak eskatu ahal izango dira, eraikin horiek dauden ingurunean ikusteko aukera ematen duten lekuetatik.

1.5.7.8. artikulua. Hesiak

1. Hiri-lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko partzelak berrehun (200) zentimetroko altuerako hesi edo hormekin itxi ahal izango 
dira, eraikuntza isolatuko azpieremuetan izan ezik; horietan, bide edo espazio publikoetarako partzelak itxi ahal izango dira:

a) Gehienez hirurogeita hamar (70) zentimetroko elementu itsuekin, eta, hala badagokio, estetikoki tokiarekin bat datozen 
babes diafanoen, landare-pantailen edo antzeko soluzioen bidez osatuak, gehienez ere berrehun (200) zentimetroko 
altueraraino.

b) Lekuarekin bat datozen estetikako itxituren bidez, hogei (20) metrotik gorako luzerako fronte opako jarraituak eta bi (2) 
metroko altuera gainditzen ez dituztenak.

c) Inoiz ez da baimenduko pertsonei eta animaliei lesioak eragin diezazkiekeen elementuekin egindako itxiturak 
errematatzea, ezta hiri-irudia kaltetzen dutenak errematatzea ere.

d) Aurreko baldintzetatik salbuetsita daude, destinoa dela-eta, segurtasun edo iragazkortasun ekologikoko neurri bereziak 
behar dituzten lurzatiak; kasu horretan, itxitura beren beharretara egokituko da.

e) Itxitura landare-pantailekin eginez gero (heskaiak, zuhaixkak), horiek tamaina txikikoak izan beharko dute, eta gutxienez 
berrogeita hamar (50) zentimetro atzeratuko dira mugatik.

2. Aurrekoa gorabehera, eta segurtasun-neurri gisa, hiri-lurzoruetan edo lurzoru urbanizagarrietan eraiki gabeko partzelak 1. 
puntuan adierazitako moduan inguratu beharko dira, bai lerrokadura ofizialean kokatutako itxitura iraunkorren bidez, bi (2) eta hiru 
(3) metro arteko altuerarekin, ebakitzailerik edo punturik gabeko materialez edo pertsonei kalteak eragin diezazkieketen bestelako 
materialez eginak, egonkortasuna eta kontserbazioa egoera onean daudela bermatzeko.
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1.5.7.9. artikulua. Zuhaitzen babesa

1. Espazio publikoan dauden zuhaitzak babestu eta kontserbatu egin beharko dira, nahiz eta berdegune edo jolas- eta hedapen-
gune gisa kalifikatu ez.

2. Bide publikoan zuhaitzen galera oro berehala konpondu beharko da. Hiri-parkeez eta berdeguneez arduratzen den udal-
erakundeak emandako jarraibideen arabera egingo da ordezkapena, eta galeraren erantzuleak ordaindu beharko du nahitaez, 
horrek sor ditzakeen zehapenen kalterik gabe.

3. Bide publikoen mugakide diren eta nahitaez bereizi behar diren zerrendetan, nahitaezkoa izango da landare-espezieak 
landatzea, ahal dela zuhaitzak, eraikuntzaren erabilera edozein dela ere, salbu eta atzeraemangune osoa ibilgailuen zirkulaziorako 
espazioen eta eraikinerako sarbideen trazadurak xurgatzen badu.

4. Obra batek zuhaitz-ale babestu edo publiko bati eragin diezaiokeenean, dagokion lizentzia-eskabidean adieraziko da zer 
egoeratan dagoen egungo egoeraren plano topografikoetan. Kasu horietan, enborrak gutxienez ehun eta laurogei (180) 
zentimetroko altuerara arte estaltzea eskatuko eta bermatuko da, obrek dirauten bitartean, eta estaltze horrek enborren lesioa edo 
narriadura eragotziko du.

1.5.7.10. artikulua. Eraikuntzaren diseinu-, kalitate- eta higiene-baldintzak

1. Oro har, bizitegi-eraikin mota guztiei aplikatuko zaizkie etxebizitzaren arloan aplikatzekoa den legeria sektorialak eskatzen 
dituen diseinu-, kalitate- eta higiene-baldintzak. Halakorik ezean, babes ofizialeko etxebizitzei dagokiena aplikatuko da.

Nolanahi ere, bizitegi-eraikinek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Etxebizitza baten gutxieneko barne-azalera erabilgarria 35 m²-koa izango da.
b) Etxebizitza, gutxienez, bi pertsona hartzeko egokia izango da, eta honako hauek izango ditu: egoteko eta jateko espazio 

bat, lo egiteko beste bat, bainurako esparru konpartimentatu bat, sukaldeko ekipo bat eta arropa garbitzeko ekipamendu 
bat instalatzea onartuko du.

c) Etxebizitzen barruko zirkulazio-espazioen gutxieneko neurriak hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta 
informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 
68/2000 Dekretuaren I. eranskinean xedatutakoaren arabera arautuko dira.

2. Gainera, hirigintza-arau horiek, kalitateari eta higieneari buruzko gainerako baldintza gehigarrien zehaztapena eraikingintzako 
obra-lizentzia eskatzeko unean indarrean dagoen araudia betetzera igortzen dute.
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SEIGARREN TITULUA. HIRI-LURZORUAN ETA LURZORU URBANIZAGARRIAN APLIKA DAITEZKEEN 
ERAIKUNTZA- ETA ERABILERA-ORDENANTZA OROKORRAK

1.6.1. KAPITULUA. BALDINTZA OROKORRAK

1.6.1.1. artikulua. Eraikuntzari buruzko baldintza orokor komunak

1. Partzelazioari buruzkoak.

a) La parcelación será definida por alguno de estos procedimientos:

a.1) Hiri-lurzoru finkatuan eta eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzaren ondoriozko lurzoru finkatugabean, Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartzeko unean zegoen partzelazioa finkatu da, dagokion AXEren 
fitxan kontrakoa berariaz zehaztu ezean.

Ondorio horietarako, lehendik dauden lurzatiekin parekatuko dira, proposatutako antolamenduak hala xedatzen 
duelako edo antolamendu- edo egikaritze-eremu desberdinetan sartuta daudelako jabari eta erabilera publikora 
igaro behar diren lursailak baztertu ondoren, azpieremu desberdinetakoak diren finken zatiak.

a.2) Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak xehetasunez antolatutako gainerako eremuetan, modu grafikoan edo 
dagokion antolamendu xehatuko eremuaren arau partikularraren bidez, edo, bestela, kapitulu honetan jasotako 
azpieremu bakoitzaren ordenantzaren bidez.

a.3) Garapen-plan baten bidez antolatu beharreko antolamendu xehatuko eremuetan, modu grafikoan edo idatzizko 
ordenantzen bidez.

b) Partzelazioa zehaztu ondoren, hura aldatu ahal izango da:

b.1) Partzelazio-proiektu baten bidez, dagokion antolamendu xehatuko eremuko arau partikularrean edo, halakorik 
ezean, azpieremu bakoitzeko ordenantzan ezarritako baldintzak betetzen baditu.

b.2) Udalak komenigarritzat jotzen badu lurzatietako inguruabar fisikoak direla-eta, barneko birpartzelazio-proiektu 
baten bidez edo, are, xehetasun-azterlan baten bidez.

Hala ere, aldaketak berekin badakar lurzati berriei esleitzea azpieremu bakoitzaren ordenantzan ezarritakoak ez diren 
eraikigarritasunak, xehetasun-azterketa bat idatzi beharko da. Kasu horretan, espedienteak bakoitzari bere 
eraikigarritasun espezifikoa esleituko dio, eta, horrela, guztizko emaitza aurkeztutako jatorrizko lurzati guztietan 
baimendutakoaren berdina izango da.

2. Eraikigarritasuna esleitzeari buruzkoak.

a) Aurreko 1.b puntuan adierazitakoa alde batera utzi gabe, partzelazioa definituta duten Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorrak xehetasunez antolatutako eremuetan, azpieremu bakoitzaren ordenantza orokorrean ezarritako 
eraikigarritasuna partzelari aplikatuko zaio. Gainerakoetan, azpieremu bakoitzari esleituko zaio.

b) Lehendik eraikita dauden eta lehendik zeuden eraikinen antolamendua finkatuta dagoen eremuetan kokatuta dauden 
lurzatietako bakoitzean, gauzatutako eraikigarritasuna ere finkatu da, 1.5.5. "Erabileren intentsitateak neurtzea: 
eraikigarritasuna eta biztanleria-dentsitatea" kapituluan ezarritako irizpideen arabera neurtuta. 

Eraikina ordezten bada, sestra gainean aldez aurretik gauzatutako eraikigarritasuna garatu ahal izango da ordeztu 
aurretik, eta sestraren azpian azpieremu bakoitzaren ordenantza orokorrean baimendutako eraikigarritasuna, nahiz eta 
aurretik eraikinak ez izan.
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c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak eta erabilerak 1.4.6.2. " Hiri lurzoruan eta lurzoru 
urbanizagarrian antolamenduz kanpo dauden eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak”, 1.4.6.3. " Hiri lurzoruan eta lurzoru 
urbanizagarrian plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak” eta, hala badagokio, 1.4.6.6. "Hiri 
lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian lehendik dauden erabilerak" artikuluetan adierazitako xedapen orokorren arabera 
arautuko dira.

3. Etxebizitza-kopuruari buruzkoak.

Prozedura horietakoren baten bidez finkatuko da etxebizitza-kopurua:

a) A.1 azpieremuetan, parametro hori librea izan daiteke, edo dagokion antolamendu xehatuko eremuko arau partikularrak 
berariaz arautua, edo, zeharka, etxebizitza bakoitzeko eraikitako metro karratuen estandar baten bidez arautua.

b) A.2 azpieremuetan, parametro hori etxebizitza bakoitzeko lurzatiaren estandar baten bidez edo dagokion antolamendu 
xehatuko eremuko arau partikularraren bidez arautuko da.

c) Antolamendu xehatuak finkatutako lehendik dauden eraikinetan, dagokion antolamendu xehatuaren eremuko arau 
partikularrak berariaz adierazitakoa beteko da.

d) Urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruan eta urbanizagarri sektorizatuan, etxebizitza-kopurua berariaz finkatuko da 
dagokion antolamendu xehatuko eremuko arau partikularrean.

4. Eraikuntzaren forma arautzeari buruzkoak.

a) Eraikuntzaren forma grafikoki arautuko da P-5 plano-seriean edo dagokion antolamendu xehatuko eremuko arau 
partikularraren bidez edo, bestela, kapitulu honetan jasotako azpieremu bakoitzaren ordenantzaren bidez. Prozedura 
mistoa ere erabili ahal izango da.

b) Lehendik dauden eraikinen kasuan, antolamendu xehatuak finkatuta badaude, horien edozein ordezkapen-eragiketa 
haien azpieremuko ordenantzari edo horien bolumetriari eta eraikuntza-parametroei egokituko zaie, aurreko 2.b puntuan 
ezarritakoari kalterik egin gabe. Lehenengoen zabaltzeen kasuan, dagokion antolamendu xehatuaren eremuko arau
partikularrak arautzen duena beteko da.

5. Egikaritze-unitateei buruzkoak:

Baimenduta dago egikaritze-unitateek ez agortzea edo gauzatzea Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak esleitutako hirigintza-
eraikigarritasuna, eta hori jasota geratu beharko da nahitaezko birpartzelazio-proiektuan (BP).

Horretarako, baldintza hauek bete beharko dira:

a) Egikaritze-unitatean sartutako jabeen adostasuna, aho batez:
b) Birpartzelatze-proiektuak jatorrizko hirigintza-antolamendutik eratorritako onurak eta kargak behar bezala banatzea 

beharko du, hirigintza-eraikigarritasunaren banaketa lurzati bakoitzeko zehaztuz, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak 
esleitutako hirigintza-eraikigarritasuna agortzen ez duten partzelak jasota gera daitezen, zalantzarik gabe. Inguruabar 
horrek ez du inola ere kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik sortuko, ez eta konpentsaziorik edo transferentziarik 
jasotzeko eskubiderik ere.

c) Egikaritze-unitateari esleitutako eraikigarritasun fisikoa ez da inola ere izango legez ezarritako gutxienekoa baino 
txikiagoa, hau da, 0,25 m²t/m²s indizea aplikatzetik ateratzen dena baino txikiagoa.

d) Lurzati bakoitzeko hirigintza-eraikigarritasuna ezingo da inola ere izan jatorrizko hirigintza-antolamenduak esleitutako 
parametroen ondoriozkoak baino handiagoa.

e) Zuzkidura eta ekipamenduetarako lursailak erreserbatzeko gutxieneko estandarren lagapenei eta erreserbei 
dagokienez:

e.1) Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (P-4 planoa) antolamendu xehatuan adierazitako lagapenak osorik 
gauzatuko dira, birpartzelatze-proiektuan definitutako gauzatu beharreko hirigintza-eraikigarritasuna alde 
batera utzita.
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e.1) Gainerako lagapenak, hala badagokio, 1.4.3.5. “Jarduketa integratuen eremuetan aplika daitekeen plangintza 
gauzatzeko araubidea” artikuluaren arabera konpentsatuko dira, birpartzelatze-proiektuan definitutako 
gauzatu beharreko hirigintza-eraikigarritasunaren proportzioan, haren mende dauden kasuetan.

f) Komunitateak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan duen parte-hartzeari dagokionez, 1.4.3.5. “Jarduketa 
integratuen eremuetan aplika daitekeen plangintza gauzatzeko araubidea” artikuluan jasotakoa hartuko da kontuan, 
birpartzelatze-proiektuan definitutako gauzatu beharreko hirigintza-eraikigarritasunaren proportzioan.

Ondoren, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak esleitutako hirigintza-eraikigarritasuna agortu edo gauzatu nahi izanez gero, 
birpartzelatze-proiektuaren dokumentu osagarri bat idatzi beharko da, eta bertan honako hauek zehaztuko dira:

a) Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak esleituta duen egiteke dagoen hirigintza-eraikigarritasuna gauzatu nahi duten 
lurzatiak.

b) Konpentsazioa justifikatzea, 1.4.3.5. “Jarduketa integratuen eremuetan aplika daitekeen plangintza gauzatzeko 
araubidea” artikuluaren arabera, zuzkidura eta ekipamenduetarako lursailak erreserbatzeko gutxieneko estandarren 
lagapenak eta erreserbak egiteko, eta komunitateak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan parte hartzeko, gauzatu 
beharreko hirigintza-eraikigarritasunaren proportzioan.

1.6.1.2. artikulua. Erabileren ezarpenari buruzko baldintza orokor komunak

1. Bizitegitarako azpieremu pribatuak, nagusiki, 1.3.2.5. "Dauden eremu moten definizioa” artikuluan berariaz ezarritako 
etxebizitza-erabilera bereizgarrietara bideratuko dira. Artikulu horrek azpieremu mota eta haren erabilera bereizgarria ezartzen 
ditu eremu bakoitzerako. 

2. Gainera, antolamendu xehatuko eremu bakoitzaren arau partikularrean adierazitako gainerako erabilera baimenduak ezarri ahal 
izango dira, edo, bestela, azpieremuen ordenantza orokorrei buruzko hurrengo artikuluetan adierazitakoak. Ezarpen hori, nolanahi 
ere, eraikineko etxebizitza-erabilera bereizgarriekin benetan bateragarri izatearen mende geratuko da, eta, beraz, kontrako 
erreferentzia nabarmenik badago, udalak ezarpenaren baimena ukatu ahal izango du.

Edonola ere, udalak, hirigintzako udal-ordenantza baten bidez, azpieremuetako ordenantzetan jasotako erabileren 
bateragarritasunak arautu ahal izango ditu.

3. Erabilera baimenduen artean daude, aipatzen ez badira ere, horietako bakoitzaren parekatuak, laguntzaileak eta zerbitzariak.

4. Nahitaezko erabilera osagarritzat joko da 1.3.1.16. "Definizioa eta motak" artikuluko 5. puntuan ezarritako gutxieneko 
zenbatekoan aparkatzea, 7. "Komunikazioen eta garraioen erabileraren edukia" atalaren barruan.

5. Erabilera publikoko zortasuna: plangintzak nahitaez esleitu ahal izango dizkie bizitegi-azpieremu eta -lurzatiei, bai eta horiek 
okupatzen dituzten eraikinei ere, izaera publikoko zerbitzu-erabilerak (ibilgailuen edo oinezkoen zirkulazioa eta zerbitzu-
azpiegiturak) edo azpieremu mugakideetan baimendutakoen erabilera lagungarriak, eta, beharrezkoa izanez gero, zortasun-
eskubideak eratu ahal izango ditu, indarrean dagoen legerian ezarritako hirigintza-kudeaketako tresnen bidez.
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1.6.2. KAPITULUA. BIZITEGI-AZPIEREMU PRIBATUEN BALDINTZA OROKORRAK

1.6.2.1. artikulua. a.1 azpieremuen eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza orokorra, antzinako hiri-kokalekuei 
buruzkoa

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek oin berriko eraikinak eta lehendik dauden eraikinen aldaketak arautzen ditu, tresna honek 
proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozenak. Hala ere, P-5 planoak eta dagokion AXEaren arau 
partikularrak hura aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.

b) Garapen-plan baten bidez antolatzen diren AXEetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz arautzen ez dituen 
alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinek 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura artekoetan (biak 
barne) adierazitako xedapen orokorrak bete beharko dituzte.

2. Hirigintza-eraikigarritasuna.

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da, P-5 planoan jasotako eraikuntza-lerroen eta eraikuntzaren profilaren definizio 
grafikoaren bidez.

b) Plano horretan hondoko fatxadaren lerroa ezartzen ez bada, 7. puntuan ezarritakoa beteko da.

3. Eraikuntzako tipologia.

Eraikin mota bereizgarria atxikitako eraikuntza da, jabari eta erabilera publikoko espazioen lerrokadura osatuz.

4. Gehieneko eta gutxieneko lurzati eraikigarriak.

Finkatu egingo dira tresna hau behin betiko onartzeko unean dauden erregistro-partzelak, dagokion AXEaren arau 
partikularrean eta/edo P-4 planoan berariaz aipatu ezean.

5. Gehieneko eta gutxieneko lurzatiak, lurzatien ondorioetarako.

Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortzen den lurzati berri orok 100 m²-ko azalera izan beharko du gutxienez, eta 
gehieneko azalera librea izango da.

6. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

a) Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortzen den lurzati berri orok hamabi (12) eta sei (6) metroko muga izango du, 
gehienez eta gutxienez, hurrenez hurren.

b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira.

7. Sakonera eraikigarri.

a) Tresna hau behin betiko onartzeko unean dauden eraikinetan finkatu da funts eraikigarria.
b) Eraikin berrien kasuan edo lehendik zeudenak ordezkatuz gero, gehieneko funts eraikigarri hau ezarri da:

i. P-5 planoan adierazitako fatxada-lerroak arautuko dituzte.
ii. Halakorik ezean, parametro hau finkatzen da:
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1) Goi-solairuetan: hamabost (15) metro.
2) Sestra-azpiko solairuetan eta beheko solairuetan: lurzatiaren barreneraino iritsi ahal izango da.

iii. Hala ere, alboko eraikinetako batean argi-bisten zortasunak badaude, Kode Zibilak ezarritakoa beteko da.

8. Lurzati bateko eraikin kopurua.

a) Instrumentu hau behin betiko onartzeko unean daudenak finkatuta geratuko dira, dagokion AXEaren arau 
partikularrean eta/edo P-5 planoan berariaz aipatu ezean.

b) Lurzati batean erabilera baimendu baterako edo batzuetarako eraikin bat baino gehiago kokatu ahal izango dira, eta 
jabetza horizontalaren araubidea onartuko da, baldin eta lurzati hori erabilera nagusi baimenduetara bideratutako eraikin 
adina lotetan banatu ahal bada, halako moldez non horietako bakoitzak dagokion AXEan edo, halakorik ezean, 
ordenantza honetan partzela independente bat balitz bezala ezarritako parametroak beteko dituen.

Eraikuntza-proiektuak, edo, hala badagokio, lurzatiaren bolumenak ordenatzen dituen xehetasun-azterketak, aurreko 
baldintza betetzen dela egiaztatzen duen dokumentazio idatzia eta grafikoa aurkeztuko du.

Ondoriozko eraikin-multzoak sestra azpiko eraikuntzak eduki ahal izango ditu, erabilera lagungarri eta zerbitzarietarako, 
bai eta beste espazio eta elementu batzuk ere, guztiak titulartasun eta erabilera erkidekoak.

9. Gehieneko etxebizitza-kopurua.

a) Parametro hori librea da, non eta ez den berariaz adierazten dagokion AXEaren arau partikularrean.
b) Oin berriko obrak edo etxebizitza-kopurua handitzea dakarren edozein eratako aldaketak egin nahi direnean, eraikinaren 

etxebizitza-kopuru osoaren adinako aparkaleku-plaza kopurua ezarri beharko da lurzatiaren barruan (eraikuntzaren 
barruan edo kanpoan).

10. Eraikuntzaren profila.

a) Eraikuntzaren profila P-5 planoaren bidez finkatuko da, 1.5.6.4 artikuluan deskribatutako sinbologia erabiliz.
b) Dagokion AXEaren araudi partikularrak parametro hori finkatu ahal izango du, izaera loteslez.

11. Eraikuntzaren gehieneko altuera.

a) Fatxadaren erdiko puntuan neurtuta, erlaitzaren edo teilatu-hegalaren altuera aurreikusitako solairu kopuruaren arabera 
ezartzen da, honako honen arabera:

i. I: 3,50 m.
ii. II: 6,50 m.
iii. III: 9,50 m.
iv. Ondoz ondoko solairu bakoitzeko hiru (3) metro gehituko da.

b) Teilatupeko solairua baimentzen denean, a) puntuan adierazitako altuerari hirurogeita hamabost (75) zentimetro 
gehituko zaizkio, teilatupeko solairuaren fatxadako islari dagokiona.

c) Solairu bakarreko eraikin esklusiboan dauden erabileretarako — etxebizitza, bulego, hotel eta antzeko erabileretarako 
izan ezik, eta landetxe eta nekazaritza-turismoko erabileretarako izan ezik —, zertxaren edo, halakorik ezean, erlaitzaren 
edo teilatu-hegalaren beheko aldearen gehieneko altuera 5 m-koa izango da.

d) Eraikinaren altuera osoa (gailurraren altuera) erlaitzaren edo teilatu-hegalaren altuerak eta estalkiarentzat baimendutako 
gehieneko maldak zehazten dute zeharka.
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12. Eraikuntzak lurzorua okupatzea.

Parametro hori zehazteko, irizpide hauek erabiliko dira, lehentasun-ordena honen arabera deskribatuta:

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeuden eraikinak, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatu ezean.

b) Eraikina ordeztuz gero, 1.6.1.1 artikuluko 2.b puntuan xedatutakoa beteko da.
c) Eraikin berrien kasuan:

i. Dagokion AXEaren arau partikularrean eta/edo P-5 planoan adierazitako beheko solairuko fatxada-lineak 
arautuko dituzte.

ii. Bestela, parametro hori zeharka arautzen da artikulu honetako gainerako parametroak aplikatuz.

13. Eraikinak mugetatik bereiztea.

a) Eraikina atxikiko denez, P-5 planoan grafikoki definitutako eraikinak datozenez, ez dago parametro hori. Nolanahi ere, 
eraikinak mugetatik bereizteko, P-5 planoan adierazitako gehieneko edo nahitaezko fatxadako lerroak erabiliko dira.

b) Hala ere, eraikina alboko mugetatik bereiziko da honako egoera hauetakoren bat gertatzen denean:

i. Alboko eraikinetako batean argi-bisten zortasunak egotea; kasu horretan, Kode Zibilean xedatutakoa beteko da.
ii. Jabeak bere borondatez hala erabakitzea; kasu horretan, eraikinak altuera osoan bereiziko du egokitzat jotzen 

duen distantzia, eta beheko solairuko fatxadari jarraipena emango dio, aldameneko eraikinari atxikitzen zaiola 
simulatuz, betiere eraikin berriak ez badie kalterik egiten lehendik daudenei, eta ezin izango dira argi-bista berriak 
sortu.
Aldi bereko eraikin mugakideak egiten badira, horietako bakoitza lurzatiaren mugatik gutxienez hiru (3) metro 
bereizi ahal izango da, soilik goiko solairuetan, eta bi eraikin mugakideen beheko solairuko fatxadan 
jarraitutasuna eman beharko da.

14. Lurzati berean dauden eraikinen arteko bereizketa.

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeuden banaketak, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatu ezean.

b) Beste eraikin bat eginez gero, parametro hori artikulu honetako gainerako parametroak aplikatzearen ondorioz arautuko 
da.

15. Fatxadetara eta etxadietara irekitako patioak.

a) Ez dira onartzen fatxadara irekitako patioak, espazio publikoetara ematen dutenak.
b) Etxadi-patioak artikulu honetako 7. puntuan ezarritako funts eraikigarriak eta Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) 

atal egokiak aplikatzearen ondorioz sortuko dira.

16. Landareen gehieneko eta gutxieneko altuerak.

a) Gutxieneko altuerak:

i. Beheko solairua: 2,50 m.
ii. Goiko solairuak: 2,50 m.
iii. Erdisotoa eta sotoa 2,25 m.
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b) Gehieneko altuerak:

i. Beheko solairua: 3,50 m, 11.c) puntuan ezarritako erabilerak eta antolaera izan ezik.
ii. Goiko solairuak, erdisotoa eta sotoa: 3,00 m.

17. Fatxaden irtenguneak eta sarrerak.

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtenguneak eta sarrerak 1.5.7.3 artikuluan ezarritako orokorrak dira, 
honako salbuespen hauekin:

i. Fatxadan, debekatuta dago edozein irtengune egitea lau (4) metrotik beherako zabalera duten kaleetan.
ii. Gainerakoetan, balkoiak, begiratokiak eta galeriak ezin izango dira irten aurrean duten espazio publikoaren 

zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, metro bat (1) gehienez ere. Hegalkin itxiak ezin izango dira 
berrogei (40) zentimetro baino gehiago irten.

iii. Bi kasuetan, ezin izango dira beheko solairuan kokatu.

b) Atzeko fatxadan edo fatxadetan soilik onartuko dira irtenguneak edo hegalak baldin eta horien eta mugaren arteko 
distantzia bost (5) metrotik gorakoa bada. Kasu horretan, aurreko "ii" paragrafoko erregela berberak aplikatuko dira.

c) Fatxadetako irtengune guztiak alboko mugatik edo mehelinetik bereiziko dira, azken horien hegaldiaren distantzia 
berean.

18. Erlaitz eta teilatu-hegalen gehieneko irtengunea.

Erlaitzak eta teilatu-hegalak ezingo dira lerrokaduraren gainetik irten eraikinaren aurreko espazio publikoaren zabaleraren 
ehuneko hamar (10) baino gehiago, berrogei (40) eta ehun (100) zentimetro bitarteko neurriekin.

19. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak.

a) Estalkiek ehuneko hogeita bost (25) eta berrogei (40) bitarteko malda izango dute.
b) Estalkiaren planoa teilatu-hegalaren ertzetik abiatuko da.
c) Mehelinen arteko eraikinetan, estalkia bi isurialdekoa izango da, kanporantz isuriko da eta gailurra fatxadarekiko 

paraleloa izango da. Lurzatiaren formak hala eskatzen edo gomendatzen duenean, estalkia hiru ur edo gehiagotara 
ezarri ahal izango da, irtenbide konplexuak eta fatxadetako edozeinetan horma pikoak agertzea saihestuz.

d) Ezingo da mantsardarik egin, ez eta estalkian baorik ireki ere terrazak ekoizteko.
e) Argizuloak eta eguzki-plakak jarri ahal izango dira, estalkiaren planoarekiko paraleloan, hamabost (15) zentimetro baino 

gehiago atera gabe.
f) Eskaileretako armazoiak eraikinaren fatxadatik gutxienez hiru (3) metro atzera eraman beharko dira.
g) Zuzkidura-izaerako eraikinen kasuan, eraikinak behar duen edozein elementu atera daiteke estalki-planoaren gainetik.

20. Baldintza estetikoak.

a) Fatxadak:

i. Fatxaden akabera bat etorriko da fatxadak kokatuta dauden ingurunearekin. Harri naturaleko akaberak 
(eraikinetan dagoenaren antzeko hareharria), zarpiatze margotua, geruza bakarreko morteroa edo antzekoa 
gomendatzen dira, eta nahitaezkoa izango da beheko solairua harri naturalez bukatzea, harlangaitzez edo 
parpaila erregularrez, harlanduak simulatuz.

ii. Solairuetako fatxada-bao guztiek lotura konpositiboa izan beharko dute.
iii. Arotzeriak koloretan egingo dira, eta ingurunearekin eta fatxada osatzen duten materialekin bat etorriko dira.
iv. Debekatuta dago tximiniak eraikinaren fatxadatik igarotzea.
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b) Mehelinak:

i. Ikusten diren mehelin guztiak kanpoko fatxaden estalduraren antzeko tratamendu batekin egingo dira, kalitateari, 
ehundurari eta koloreari dagokienez.

c) Estalkiak:

i. Estaldura-materiala zeramikazko teila kurbakoa izango da, kolore gorrixkakoa eta/edo okrekoa.
ii. Zuzkidura-izaerako eraikinen kasuan, proiektatu beharreko eraikinarekin eta haren ingurunearekin bat datorren 

edozein material erabili ahal izango da.

21. Baldintza gehigarriak.

Nolanahi ere, eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzekoa den legeria sektorialean oro har ezarritako xedapenak 
eskatu ahal izango dira.

22. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak.

23. Baimendutako erabilerak.

a) Berezko erabilera.

i. Erabilera bereizgarria etxebizitza da atxikitako eraikuntza-motan.
Sestra gaineko solairu guztietan onartzen da, eta erabilera esklusiboan edo partekatuan, hurrengo "b" ataleko 
baldintzen arabera.

b) Erabilera bateragarriak.

i. Nekazaritza-ustiategiari lotutako biltegiak: etxebizitza-eraikinen beheko solairuan, eraikin esklusiboan eta 
baimendutako gainerako erabilerekin partekatutako beheko solairuan, betiere bateragarritasuna egiaztatzen 
bada.

ii. Etxebizitzarekin bateragarria den industria: etxebizitza-eraikinaren beheko solairuan edo baimendutako 
gainerako erabileretako edozeinetan, betiere bateragarritasuna egiaztatzen badu.

iii. Komunitatearen ekipamendua: etxebizitza-eraikinaren beheko solairuan, eraikin esklusiboan eta elkarren artean 
partekatutako eraikinean, edo "iv" lerrokadatik "ix" lerrokadara bitartean baimendutako beste erabilera batzuekin.

iv. Bulegoak: etxebizitza-eraikineko edozein solairutan, eraikin esklusiboan edo beste erabilera batzuekin 
partekatutako eraikin batean, hurrengo "iii." eta "iv." paragrafoetatik "ix." paragrafoetara bitarteko baldintzetan.

v. Txikizkako merkataritza: etxebizitza-eraikineko beheko solairuan, eraikin esklusiboan eta komunitate-
ekipamenduko eraikineko beheko solairuan, bulegoetan, hoteletan eta landetxeetan.

vi. Jatetxea eta tabernak: txikizkako merkataritzaren erabileraren baldintza berberetan.
vii. Hotelak eta antzekoak: eraikin esklusiboan, ekipamendu komunitarioa, bulegoak eta txikizkako merkataritza 

dituen goiko solairu partekatuan, eta jatetxe eta tabernekin partekatutako beheko solairuan.
viii. Landetxeak eta landa-turismoko etxeak: eraikin esklusiboan, etxebizitza duen eraikin partekatuan, legeria 

espezifikoen arabera, eta beheko solairuan baimendutako gainerako erabilerekin partekatutako eraikineko goiko 
solairuetan.

ix. Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa): sotoetan eta beheko solairuan.
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c) Nolanahi ere, beti beteko da 1.6.1.2. "Erabileren ezarpenari buruzko baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntuan 
xedatutakoa, eta kontuan hartuko da 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan 
ezarritakoa.

1.6.2.2. artikulua. a.2 azpieremuen eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza orokorra, kampokoaldeko kokalekuei 
buruzkoa

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek tresna honek proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozen oin berriko eraikinak eta 
lehendik dauden eraikinen aldaketak arautzen ditu. Hala ere, P-5 planoak eta dagokion AXEaren arau partikularrak hura 
aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.

b) Garapen-plan batek antolatutako antolamendu xehatuko eremuetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz arautzen ez 
dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura bitartekoetan 
(biak barne) adierazitako xedapen orokorren arabera arautuko dira.

2. Hirigintza-eraikigarritasun.

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da espazio eraikigarrien eta eraikuntzaren profilaren definizio grafikoaren bidez, P-
5 planoan adierazita.

b) Halakorik ezean, honako eraikigarritasun hauek hartuko dira kontuan:

i. Sestra gaineko gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna:

• Familia bakarreko etxebizitzaren edo familia bakarreko etxebizitzaren erabilera (a mota): 0,70 m ² t/m ² s
• Bi etxebizitza edo bi bizitzako etxebizitzaren erabilera (B mota): 0,70 m ² t/m ² s
• Ilaran atxikitako familia bakarreko etxebizitzaren erabilera (C.1 mota): 0,70 m ² t/m ² s
• Familia bakarreko etxebizitza atxikia, trinkoa edo erpin komuna duena (C.2 mota): 0,75 m ² t/m ² s
• Familia anitzeko etxebizitza gisa erabiltzeko eraikin isolatua, dentsitate txikiko eraikin konpaktu irekian (D.1 

mota): 0,90 m ² t/m ² s
• Baimendutako gainerako erabilerak: 0,75 m ² t/m ² s
• Eraikigarritasuna guztira: 1,00 m ² t/m ² s

ii. Sestra azpiko gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. puntuak batera aplikatzetik 
ateratzen dena da.

3. Eraikuntzako tipologia.

Eraikinek honako eraikuntza-mota hauen araberakoak izango dira:

a) Familia bakarreko eraikin isolatuan edo familia bakarreko etxebizitzan (a motakoa) etxebizitza gisa erabiltzekoa, 1.3.1.9.
"Definizioa eta motak" artikuluan definitutakoa, 3. "Etxebizitza-erabileraren edukia" ataleko 4.i puntuan, edozein 
kokapenetan.

b) Bi etxebizitza edo bi bizitzako etxebizitza (B motakoa) dituen eraikin isolatu batean etxebizitza gisa erabiltzekoa, 1.3.1.9.
"Definizioa eta motak" artikuluan definitutakoa, 3. "Etxebizitza-erabileraren edukia" sekzioaren 5.a.i eta 5.b.i puntuetan, 
edozein kokapenetan.

c) Familia bakarreko bi etxebizitza atxiki baino gehiagoko eraikin isolatuan edo familia bakarreko etxebizitza atxikian (C 
mota) erabiltzen den etxebizitza, 1.3.1.9. "Definizioa eta motak" artikuluan definitutakoa, 3. "Etxebizitza-erabileraren 
edukia" sekzioaren 6.a.i. eta 6.b puntuen barruan, edozein kokagunetan.
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i. Ilaran atxikitako familia bakarreko etxebizitzen erabilera duten eraikinek (C.1 motakoak) gehienez hiru (3) 
etxebizitza izango dituzte.

ii. Familia bakarreko etxebizitza atxikia edo erpin komuna (C.2 mota) erabiltzeko eraikinek lau (4) etxebizitza izango 
dituzte gehienez.

d) Garapen txikiko eraikin trinko irekian (D.1 eredua) familia anitzeko etxebizitza erabiltzera bideratutakoa, 1.3.1.9.
"Definizioa eta motak" artikuluan zehaztua, 3. "Etxebizitza-erabileraren edukia" ataleko 7.a puntuan, edozein 
kokapenetan. Gutxienez hiru (3) etxebizitza eta gehienez sei (6) izango ditu.

e) Eraikin isolatuan baimendutako bizitegi-erabilerarako ez diren beste erabilera batzuetarako bakarrik erabiltzen dena.
f) Aurrez deskribatutako edozein, baina lehendik zeuden eraikin bati edo batzuei atxikitako eraikinekin.

4. Gehieneko eta gutxieneko lurzati eraikigarriak.

Finkatu egingo dira tresna hau behin betiko onartzeko unean dauden erregistro-partzelak, dagokion AXEaren arau 
partikularrean eta/edo P-5 planoan berariaz aipatu ezean.

5. Gehieneko eta gutxieneko lurzatiak, lurzatien ondorioetarako.

Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortutako lurzati berri guztiek, erabileraren eta eraikuntza-motaren arabera, 
gutxieneko azalera hauek izango dituzte, eta gehieneko azalera librea izango da:

a) Familia bakarreko etxebizitza (a motakoa): 300 m².
b) Bi etxebizitzako eraikineko etxebizitza edo bi bizitzako etxebizitza (b mota): 400 m².
c) Ilaran atxikitako familia bakarreko etxebizitza (c.1 mota): 600 m²s
d) Familia bakarreko etxebizitza konpaktua edo erpin komuna duena (c.2 mota): 750 m²s
e) Familia anitzeko etxebizitza, garapen txikiko eraikuntza trinko irekian (d.1 mota): 400 m²s
f) Baimendutako gainerako erabilerak: 300 m²s.

6. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

a) Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortutako lurzati berri guztiek, erabileraren eta eraikuntza-motaren arabera, 
aurreko mugetako gutxieneko neurri hauek izango dituzte:

I. Etxebizitza familia bakarreko eraikinean edo familia bakarreko etxebizitzan (a mota): 15 m.
II. Bi etxebizitza edo bi bizitzako etxebizitza duen eraikineko etxebizitza (b motakoa): 22 m.
III. Ilaran itsatsitako familia bakarreko etxebizitza (c.1 mota): 30 m.
IV. Familia bakarreko etxebizitza, trinkoa edo erpin komuna duena (c.2 mota): 25 m.
V. Garapen txikiko eraikuntza trinko irekiko familia anitzeko etxebizitza (d.1 mota): 22 m.
VI. Baimendutako gainerako erabilerak: 15 m.

b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira.

7. Sakonera eraikigarri.

Parametro hori artikulu honetako gainerako parametroak aplikatzearen emaitzak arautzen du.

8. Lurzati bateko eraikin kopurua.

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeudenak, dagokion AXEaren arau partikularrean eta/edo P-
5 planoan berariaz aipatu ezean.
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b) Lurzati batean erabilera baimendu baterako edo batzuetarako eraikin bat baino gehiago egon ahal izango dira, eta 
jabetza horizontalaren araubidea onartu ahal izango da, baldin eta lurzati hori baimendutako erabilera nagusietarako
eraikin adina lotetan banatu ahal bada, halako moldez non horietako bakoitzak dagokion antolamendu-eremu xehatuan 
edo, halakorik ezean, ordenantza honetan ezarritako parametroak beteko dituen, lurzati independente bat balitz bezala.

Lurzatiaren bolumenak ordenatzen dituen eraikuntza-proiektuak edo, hala badagokio, xehetasun-azterketak aurreko 
baldintza betetzen dela egiaztatzen duen dokumentazio idatzia eta grafikoa aurkeztuko du.

Ondoriozko eraikin-multzoak sestra azpiko eraikuntzak eduki ahal izango ditu, erabilera lagungarri eta zerbitzarietarako, 
bai eta beste espazio eta elementu batzuk ere, guztiak titulartasun eta erabilera erkidekoak.

9. Gehieneko etxebizitza-kopurua.

Lurzati batean baimendutako gehieneko etxebizitza-kopurua aurreko 3. puntutik 8. puntura bitartean arautzen da, non eta ez 
den berariaz adierazten dagokion antolamendu xehatuko eremuko arau partikularrean.

10. Eraikuntzaren profila.

a) Eraikuntzaren profila P-5 planoaren bidez finkatuko da, 1.5.6.4 "Eraikuntzaren profila" artikuluko 3. paragrafoan 
deskribatutako sinbologia erabiliz.

b) Dagokion antolamendu xehatuaren eremuko araudi partikularrak parametro hori finkatu ahal izango du, izaera loteslez.
c) Biak izan ezean, eraikinaren honako profil hau baimentzen da, erabileraren eta eraikuntza-motaren arabera:

i. Familia anitzeko etxebizitza gisa erabiltzeko eraikin isolatua, dentsitate txikiko eraikin konpaktu irekian (D.1 
mota): III (b)/I.

ii. Gainerako eraikuntza-tipologiak: II (b)/I.

11. Eraikuntzaren gehieneko altuera.

a) Fatxadaren erdiko puntuan neurtuta, erlaitzaren edo teilatu-hegalaren altuera aurreko 10. puntuan aurreikusitako solairu-
kopuruaren arabera ezartzen da, honako honen arabera:

i. I: 3,50 m.
ii. II: 6,50 m.
iii. III: 9,50 m.
iv. Ondoz ondoko solairu bakoitzeko 3 metro gehituko da.

b) Solairu bakarreko eraikin esklusiboan dauden erabileretarako, erlaitzaren edo teilatu-hegalaren gehieneko altuera 7 m-
koa izango da, fatxadaren erdiko puntuan neurtuta.

c) Teilatupeko solairua baimentzen denean, a) puntuan adierazitako altuerari hirurogeita hamabost (75) zentimetro 
gehituko zaizkio, teilatupeko solairuaren fatxadako islari dagokiona.

d) Eraikinaren altuera osoa (gailurraren altuera) erlaitzaren edo teilatu-hegalaren altuerak eta estalkiarentzat baimendutako 
gehieneko maldak zehazten dute zeharka.

12. Eraikuntzak lurzorua okupatzea.

Parametro hori zehazteko, irizpide hauek hartuko dira kontuan, lehentasun-ordena honen arabera:

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeuden eraikinak, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatu ezean.
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b) Eraikina ordeztuz gero, 1.6.1.1. "Eraikuntzari buruzko baldintza orokor komunak" artikuluko 2.b puntuan xedatutakoa 
beteko da.

c) Eraikin berrien kasuan:

i. P-5 planoan adierazitako beheko solairuko fatxada-lerroak arautuko dituzte.
ii. Halakorik ezean, parametro hori, erabileraren eta eraikuntza-motaren arabera, gehieneko balio hauen bidez 

arautzen da:

• Familia bakarreko etxebizitzaren edo familia bakarreko etxebizitzaren erabilera (a mota): 0,70 m²s/m²s
• Bi etxebizitza edo bi bizitzako etxebizitzaren erabilera (B mota): 0,70 m²s/m²s.
• Ilaran atxikitako familia bakarreko etxebizitzaren erabilera (C.1 mota): 0,50 m²s/m²s
• Familia bakarreko etxebizitza konpaktua edo erpin komuna (C.2 mota): 0,60 m²s/m²s
• Familia anitzeko etxebizitza gisa erabiltzeko eraikin isolatua, dentsitate txikiko eraikin konpaktu irekian (D.1 

mota): 0,60 m²s/m²s
• Baimendutako gainerako erabilerak: 0,70 m²s/m²s
• Okupazio osoa: 0,70 m²s/m²s.

13. Eraikinak mugetatik bereiztea.

Parametro hori P-5 planoan finkatuko da, fatxadaren gehieneko edo nahitaezko lineen bidez.

Fatxadaren lerrokadurek grafikoki ahalbidetzen badute, eraikin bat alboko eta/edo ondorengo mugei atxiki ahal izateko, 
inguruabar hauetakoren bat gertatu behar da:

i. Mugari atxikita horma itsua duen eraikin bat egotea.
ii. Elkarren artean bateragarriak diren erabileretarako bi eraikin batera eraikitzea, artikulu honetan baimendutako 

erabileren arabera.
iii. Lur mugakideen jabeek berariaz onartzea.

P-5 planoan definizio grafikorik ez badago, honako hau aplikatuko da:

a) Aurreko mugatik bereizi edo erretiratzeko, honako arau hauek bete beharko dira:

i. Lehendik dauden eraikinei atxikitako eraikinek horiek markatutako fatxada-lerroa gordeko dute, mugari atxikita 
egon edo ez.

ii. Gainerako kasuetan, eraikina mugari atxiki ahal izango zaio, kaleak gutxienez zortzi (8) metroko zabalera badu. 
Bestela, gutxienez lau (4) metro bereiziko dira kalearen ardatzetik.

b) Gainerako mugetan, eraikinak gutxienez hiru (3) metro bereizi beharko dira.

Hala ere, parametro hori aplikatzeak eragozten badu lurzatiari dagokion azalera eraikigarria gauzatzea edo edozein 
instalazio osagarri egikaritzea arrazoi tekniko edo legalengatik — gaian eskumena duen teknikariak ziurtatutako 
txostenaren arabera arrazoitua —, eraikina alboko eta/edo ondorengo mugei atxiki ahal izango zaie, inguruabar 
hauetakoren bat gertatzen bada:

i. Mugari atxikita horma itsua duen eraikin bat egotea.
ii. Elkarren artean bateragarriak diren erabileretarako bi eraikin batera eraikitzea, artikulu honetan baimendutako

erabileren arabera.
iii. Lur mugakideen jabeek berariaz onartzea.
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14. Lurzati berean dauden eraikinen arteko gutxieneko tartea.

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeuden banaketak, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatu ezean.

b) Lurzati berean dauden eraikinek, erabilera nagusi gisa, baimendutako erabilera baterako edo batzuetarako erabiltzen 
badira, sei (6) metroko tartea utzi beharko dute.

Era berean, lehendik dauden eraikinei atxiki ahal izango zaizkie, betiere eraikitako aurrealde bat osatzeko, mehelinak 
ezkutatzeko eta abarretarako badira.

c) Erabilera osagarrietara bideratutako eraikin eta eraikuntzek gutxienez hiru (3) metroko tartea izango dute lurzatian 
kokatutako edozein eraikuntza nagusirekin alderatuta.

15. Fatxadetara eta etxadietara irekitako patioak.

Ez dira onartzen.

16. Landareen gehieneko eta gutxieneko altuera.

a) Gutxieneko altuerak:

i. Beheko solairua: 2,50 m.
ii. Goiko solairuak: 2,50 m.
iii. Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak:

i. Beheko solairua: 3,50 m. Nekazaritza-ustiategiari lotutako biltegiak izan ezik, horiek libreak izango baitira.
ii. Goiko solairuak, erdisotoa eta sotoa: 3,00 m.

17. Fatxadetako irtenguneak eta sarrerak.

a) Espazio publikoaren lerrokaduratik irteten direnak eta sartzen direnak 1.5.7.3 artikuluan oro har ezarritakoak dira, 
salbuespen hauekin:

i. Lau (4) metrotik beherako zabalera duten kaleetan, fatxadan debekatuta dago edozein irtengune mota.
ii. Gainerako kale eta espazio libreetan, balkoiak eta begiratokiak eta galeriak ezin izango dira irten aurrez aurre 

duten espazio publikoaren zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, metro bat (1) gehienez ere; hegalkin 
itxiak, berriz, ezin izango dira berrogei (40) zentimetro baino gehiago gainditu. Bi kasuetan, ezin izango dira 
beheko solairuan kokatu.

b) rtenguneek eta sarrerek, fatxada aurreko mugatik bereizita dagoenean, aurreko "a" lerrokadan ezarritako gehieneko 
muga izango dute.

c) Fatxadetako irtengune guztiak alboko mugatik edo mehelinetik bereiziko dira, fatxaden hegalkinaren distantzia berean.

18. Erlaitz eta teilatu-hegalen gehieneko irtengunea.

Erlaitzak eta teilatu-hegalak lerrokaduraren gainetik ezin izango dira irten eraikinaren aurreko espazio publikoaren 
zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, berrogei (40) eta ehun (100) zentimetro arteko neurriekin.
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19. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak.

a) Estalkiek ehuneko hogeita bost (25) eta berrogei (40) bitarteko malda izango dute, zuzkidura-eraikinen kasuan izan ezik, 
horietan ehuneko berrogeiko (40) gehieneko malda onartzen baita.

b) Estalkiaren planoa teilatu-hegalaren ertzetik abiatuko da.
c) Mehelinen arteko eraikinetan, estalkia bi isurialdekoa izango da, kanporantz isuriko da, eta gailurra fatxadarekiko 

paraleloa izango da. Lurzatiaren formak hala eskatzen edo gomendatzen duenean, estalkia hiru ur edo gehiagotara 
ezarri ahal izango da, irtenbide konplexuak eta fatxadetako edozeinetan horma pikoak agertzea saihestuz.

d) Ez da onartuko mantsardarik, ezta estalkian terrazak ekoizteko zulorik irekitzea ere.
e) Txapitulak edo txoritokiak agertu ahal izango dira, kokatzen diren estalkiaren isurkiaren luzeraren ehuneko hamabost 

(15) gehienez ere, ehun eta hogei (120) zentimetro baino gehiagoko neurriekin, eta haien artean gutxienez ehun eta 
laurogei (180) zentimetroko tartea utzita.

f) Sabai-leihoak eta eguzki-plakak jarri ahal izango dira, estalkiaren planoarekiko paraleloan, hamabost (15) zentimetro 
baino gehiago atera gabe.

g) Eskaileren armazoiak eraikinaren fatxadatik gutxienez hiru (3) metro atzera eraman beharko dira.
h) Zuzkidura-izaerako eraikinen kasuan, eraikinak behar duen edozein elementu atera ahal izango da estalkiko planoaren 

gainetik.

20. Baldintza estetikoak.

a) Fatxadak:

i. Fatxaden akabera bat etorriko da fatxadak kokatuta dauden ingurunearekin. Harri naturaleko akaberak 
(eraikinetan dagoenaren antzeko hareharria), zarpiatze margotua, mortero monokapa edo antzekoak 
gomendatzen dira.

ii. Solairuetako fatxada-bao guztiek konposizioz lotuta egon beharko dute.
iii. Debekatuta dago tximiniak eraikinaren fatxadatik igarotzea.

b) Estalkiak:

i. Estaldura-materiala zeramikazko teila kurbakoa izango da, kolore gorrixka eta/edo okrekoa.
ii. Zuzkidura-izaerako eraikinen kasuan, proiektatu beharreko eraikinarekin eta ingurunearekin bat datorren edozein 

material erabili ahal izango da.

21. Baldintza gehigarriak.

a) Lehendik dauden bizitegi-eraikinen aldaketak, bai eta haien elementu erantsienak ere, beren ezaugarri 
tipomorfologikoengatik bizitegi-eraikinekin parekatu daitezkeenak, artikulu honetako 3. puntuan aipatutako eraikuntza-
tipologietara egokitu ahal izango dira, betiere babes ofizialeko etxebizitzaren une bakoitzean indarrean dagoen araudia 
betetzen badute.

b) Lurzatiaren mugan kokatutako eraikin bat eraiki ahal izango da, eraikigarritasun gisa konputagarria, betiere honako 
baldintza hauek betetzen badira:

i. Zerbitzari- eta/edo laguntza-erabileretarako erabiltzea, hala nola garajeetarako edo egurretarako.
ii. Aldameneko partzelan dagoen antzeko eraikin bati atxikita egotea, edo eraikuntza-proiektua bi eraikinei 

buruzkoa izatea eta obra batera egitea.
iii. Lurzatien barruan erabilera nagusi baimenduak dituzten eraikinak eraikita egotea.
iv. Haren azalera eraikia berrogeita hamar (50) metro karratukoa izatea gehienez, eta haren altuera ez izatea hiru 

(3) metrotik gorakoa ezein puntutan.
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c) Eraikigarritasuna zenbatu gabe, zurez egindako lorategiko elementu higigarriak baimenduko dira, gehienez ere sei (6) 
metro koadroko oinplanoa dutenak eta estalkirako gehieneko altuera bi metro eta erdikoa (2,50), betiere mugekiko 
distantziak errespetatuz. Elementu horiek ez dute inolako instalaziorik izango, bizigarri bihur daitezkeenik.

d) Artikulu honetako parametroak eta kokapen-baldintzak betez, aire zabaleko edo eraikuntzako aparkalekuak, txokoak, 
lanabesen edo antzekoen etxolak eta igerilekuak baimentzen dira.

e) Nolanahi ere, eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzekoa den legeria sektorialean oro har ezarritako 
xedapenak eskatu ahal izango dira.

22. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak.

23. Baimendutako erabilerak.

a) Berezko erabilera.

i. Erabilera bereizgarria etxebizitza-erabilera da, baimendutako eraikuntza-motetan.
Sestra gaineko solairu guztietan onartzen da, eta erabilera esklusiboan edo partekatuan, hurrengo "b" ataleko 
baldintzen arabera.

b) Erabilera bateragarriak.

i. Nekazaritza-ustiategiari lotutako biltegiak: etxebizitza-eraikinaren beheko solairuan, eraikin esklusiboan, 
gehienez ere berrehun eta berrogeita hamar (250) metro koadroko sabaia, eta beheko solairuan, baimendutako 
gainerako erabilerekin partekatuta, betiere bateragarritasuna frogatzen badu.

ii. Etxebizitzarekin bateragarria den industria: etxebizitza-eraikinaren beheko solairuan edo baimendutako 
gainerako erabileretako edozeinetan, betiere bateragarritasuna egiaztatzen badu.

iii. Komunitatearen ekipamendua: etxebizitza-eraikinaren beheko solairuan, eraikin esklusiboan eta elkarren artean 
partekatutako eraikinean, edo "iv" lerrokadatik "viii" lerrokadara bitartean baimendutako beste erabilera 
batzuekin.

iv. Bulegoak: etxebizitza-eraikineko edozein solairutan, eraikin esklusiboan edo eraikin partekatuan, aurreko "iii" eta 
"v" eta "viii" arteko paragrafoetan ezarritako baldintzetan.

v. Txikizkako merkataritza: etxebizitza-eraikinaren beheko solairuan, eraikin esklusiboan eta ekipamendu 
komunitarioko erabilera nagusia duen eraikinaren beheko solairuan, bulegoetan, hoteletan eta landetxeetan.

vi. Jatetxea eta tabernak: txikizkako merkataritza erabiltzeko baldintza berberetan.
vii. Hotelak eta antzekoak: eraikin esklusiboan, ekipamendu komunitarioa, bulegoak eta txikizkako merkataritza 

dituen goiko solairu partekatuan, eta jatetxe eta tabernekin partekatutako beheko solairuan.
viii. Landetxeak eta landa-turismoko etxeak: eraikin esklusiboan, etxebizitza duen eraikin partekatuan, legeria 

espezifikoen arabera, eta beheko solairuan baimendutako gainerako erabilerekin partekatutako eraikineko goiko 
solairuetan.

c) Nolanahi ere, beti beteko da 1.6.1.2. "Erabileren ezarpenari buruzko baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntuan 
xedatutakoa, eta kontuan hartuko da 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan 
ezarritakoa.
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1.6.3. KAPITULUA. INDUSTRIAKO AZPIEREMU PRIBATUEN BALDINTZA OROKORRAK

1.6.3.1. artikulua. Industria komuneko b azpieremuen eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza orokorra

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek tresna honek proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozen oin berriko eraikinak eta 
lehendik dauden eraikinen aldaketak arautzen ditu. Hala ere, P-5 planoak eta dagokion AXEaren arau partikularrak hura 
aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.

b) Garapen-plan batek antolatutako antolamendu xehatuko eremuetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz arautzen ez 
dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura bitartekoetan 
(biak barne) adierazitako xedapen orokorren arabera arautuko dira.

2. Hirigintza-eraikigarritasun.

a) Eraikigarritasuna zuzenean arautuko da azpieremu bakoitzerako, AXE bakoitzaren arau partikularrean. Garapen-plan 
batek xehetasunez antolatu behar dituen arlo edo sektoreetan, plan horren ordenantzak arautuko du zuzenean.

b) Halakorik ezean, gehieneko hirigintza-eraikigarritasun hauek hartuko dira kontuan, guztira:

i. Sestra gaineko gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna:

• Industria-erabilera: 1,00 m²t/m²s
• Baimendutako gainerako erabilerak: 0,70 m²t/m²s
• Eraikigarritasuna guztira: 1,00 m²t/m²s.

ii. Sestra azpiko gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 0,30 m²t/m²s.
Horrez gain, salbuespen gisa, erabilera osagarrietara bideratutako sestra azpiko eraikuntzak baimenduko dira, 
industria-teknikako edo garatzen den jardueraren zerbitzu osagarrietako arazoak konpontzeko beharrezkoa dela 
justifikatzen denean.

3. Eraikuntzako tipologia.

Eraikinek honako eraikuntza-mota hauen araberakoak izango dira:

a) Eraikin isolatuan industria-erabilerara bideratutakoa.
b) Eraikin atxikietan industriarako erabiltzen dena, etxadiak eratuz; etxadiak hainbat lurzatiz osatuta egongo dira. Hala ere, 

etxadiak lurzati bakarra hartzen duen eraikin exentua onar daiteke.
c) Eraikin isolatuan industrialak ez diren beste erabilera batzuetarako bakarrik erabiltzen dena.
d) Aurrez deskribatutako edozein eraikin, baina lehendik zeuden eraikin bati edo batzuei atxikita.

4. Gehieneko eta gutxieneko lurzati eraikigarriak.

Tresna hau behin betiko onartzeko unean dauden erregistro-partzelak finkatuta geratzen dira, arau partikularrean eta/edo P-
4 planoan antolamendu xehatuaren eremua berariaz aipatu ezean.

5. Gehieneko eta gutxieneko lurzatiak, lurzatien ondorioetarako.

Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortutako lurzati berri orok bostehun (500) metro koadroko gutxieneko azalera izango 
du, eta gehieneko azalera librea izango da.
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6. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

a) Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortzen den lurzati berri orok hogei (20) metroko muga izango du gutxienez.
b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira.

7. Sakonera eraikigarri.

Parametro hori artikulu honetako gainerako parametroak aplikatzearen emaitzak arautzen du.

8. Lurzati bateko eraikin-kopurua.

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeudenak, arau partikularrean eta/edo P-5 planoan berariaz 
aipatu ezean.

b) Lurzati batean erabilera baimendu baterako edo batzuetarako eraikin bat baino gehiago egon ahal izango dira, eta 
jabetza horizontalaren araubidea onartu ahal izango da, baldin eta lurzati hori baimendutako erabilera nagusietarako 
eraikin adina lotetan banatu ahal bada, halako moldez non horietako bakoitzak dagokion antolamendu-eremu xehatuan 
edo, halakorik ezean, ordenantza honetan ezarritako parametroak beteko dituen, lurzati independente bat balitz bezala.

Lurzatiaren bolumenak ordenatzen dituen eraikuntza-proiektuak edo, hala badagokio, xehetasun-azterketak aurreko 
baldintza betetzen dela egiaztatzen duen dokumentazio idatzia eta grafikoa aurkeztuko du.

Ondoriozko eraikin-multzoak sestra azpiko eraikuntzak eduki ahal izango ditu, erabilera lagungarri eta zerbitzarietarako, 
bai eta beste espazio eta elementu batzuk ere, guztiak titulartasun eta erabilera erkidekoak.

9. Gehieneko etxebizitza-kopurua.

Parametro hori ez da aplikatuko azpieremu honetan.

10. Eraikuntzaren profila.

Eraikinaren profila II/- da.

11. Eraikinaren gehieneko altuera.

a) Eraikinaren gehieneko altuera erlaitzaren edo teilatu-hegalaren beheko muturrera, zerra-hortzetako estalkien oinarrira 
edo antzeko soluzioetara, jatorrizko kotaren gainean neurtuta, erabileraren arabera, honako hau izango da:

i. Erabilera industrialerako bakarrik den eraikina: bederatzi (9) metro.
ii. Baimendutako gainerako erabilerak: zazpi (7) metro.

b) Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, ekoizpen-prozesuak hala eskatzen duelako, industria-eraikinetarako berariazko 
elementuen altuera handiagoak behar badira (siloak, fabrikazio-dorreak, etab.), salbuespen gisa, aurreko paragrafoan 
adierazitako altuera gainditzea onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

c) Eraikinaren altuera osoa (gailurraren altuera) erlaitzaren edo teilatu-hegalaren altuerak, zerra-hortzetako estalkien edo 
antzeko soluzioen oinarriak eta estalkirako baimendutako gehieneko maldak zehazten dute zeharka.

12. Eraikuntzak lurzorua okupatzea.

Parametro hori P-5 planoan adierazitako beheko solairuko fatxada-lineek finkatuko dute. Halakorik ezean, parametro hori, 
eraikuntza-motaren arabera, gehieneko balio hauen bidez arautzen da:
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• Industria-erabilera eraikuntza isolatuan: 0,70 m²s/m²s
• Erabilera industriala atxikitako eraikuntzan: 0,80 m²s/m²s
• Baimendutako gainerako erabilerak: 0,70 m²s/m²s
• Gehieneko okupazioa: 0,80 m²t/m²s.

13. Eraikinak mugetatik banantzea.

Parametro hori P-5 planoan adierazitako fatxada-lerroek finkatuko dute. Halakorik ezean, honako hau aplikatuko da:

a) Aurreko mugatik bereizi edo erretiratzeko, honako arau hauek bete beharko dira:

i. Lehendik dauden eraikinei atxikitako eraikinek horiek markatutako fatxada-lerroa gordeko dute, mugari atxikita 
egon edo ez.

ii. Gainerako kasuetan, eraikinak gutxienez hiru (3) metro izango ditu.

b) Gainerako mugetan, eraikuntza-motaren arabera, parametro hori gutxieneko balio hauetan finkatzen da:

i. Eraikuntza isolatua: hiru (3) metro.
ii. Atxikitako eraikuntza: hiru (3) metro, atxikita ez dagoen mugetan.

14. Partzela berean dauden eraikinen arteko gutxieneko tartea.

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeuden banaketak, arau partikularrean eta/edo P-5 planoan 
antolamendu xehatuaren eremua berariaz aipatu ezean.

b) Lurzati berean, erabilera nagusi baterako edo batzuetarako dauden eraikinek bost (5) metroko tartea izango dute.

Era berean, lehendik dauden eraikinei atxiki ahal izango zaizkie, betiere eraikitako aurrealde bat osatzeko, mehelinak 
ezkutatzeko eta abarretarako badira.

c) Erabilera osagarrietara bideratutako eraikin eta eraikuntzek gutxienez hiru (3) metroko tartea izango dute lurzatian 
kokatutako edozein eraikuntza nagusirekin alderatuta.

15. Fatxadetara eta etxadietara irekitako patioak.

Ez dira onartzen.

16. Landareen gehieneko eta gutxieneko altuera.

a) Industria-erabileretarako, solairu bakoitzaren gutxieneko altuera lau (4) metrokoa izango da.
b) Baimendutako gainerako erabileretarako, solairu bakoitzaren gutxieneko altuera bi metro eta erdikoa izango da (2,5).

17. Fatxadetako irtenguneak eta sarrerak.

Ez dira onartzen.

18. Erlaitz eta teilatu-hegalen gehieneko irtengunea.

Erlaitzak eta teilatu-hegalak lerrokaduraren gainetik ezin izango dira irten eraikinaren aurreko espazio publikoaren 
zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, berrogei (40) eta ehun (100) zentimetro arteko neurriekin.
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19. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak.

a) Estalkiek ehuneko berrogeiko (40) gehieneko malda izango dute.
b) Estalkiaren planoa teilatu-hegalaren ertzetik abiatuko da.
c) Mehelinen arteko eraikinetan, estalkia bi isurialdekoa izango da, kanporantz isuriko da eta gailurra fatxadarekiko 

paraleloa izango da. Lurzatiaren formak hala eskatzen edo gomendatzen duenean, estalkia hiru ur edo gehiagotara 
ezarri ahal izango da, irtenbide konplexuak eta fatxadetako edozeinetan horma pikoak agertzea saihestuz.

d) Argizuloak, eguzki-plakak eta jarduerak eskatzen dituen gainerako elementu edo instalazioak instalatu ahal izango dira, 
kokatzen den ingurunean estetikoki integratzea beste eragozpenik gabe.

20. Baldintza estetikoak.

a) Fatxadak:

i. Fatxaden akabera bat etorriko da fatxadak kokatuta dauden ingurunearekin.
ii. Solairuetako fatxada-bao guztiek konposizioz lotuta egon beharko dute.
iii. Zurgindegiak koloretan egingo dira, ingurunearekin eta fatxada osatzen duten materialekin harmonizatuz.
iv. Debekatuta dago tximiniak eraikinaren fatxadatik igarotzea.

b) Mehelinak:

i. Ikusten diren mehelin guztiak kanpoko fatxaden estalduraren antzeko tratamendu batekin egingo dira, kalitateari, 
ehundurari eta koloreari dagokienez.

c) Estalkiak:

i. Estaldura-materiala proiektatu beharreko eraikinarekin bat datorren edozein materialekoa izango da, kokatuta 
dagoen ingurunea errespetatuz.

d) Iragartzeko elementuak:

i. Ezin izango dituzte lurzatia atzeraemateko baldintzak bete, baina ezin izango dute inola ere gainditu finkatutako 
lurzatiaren lerrokadura, bide publikoaren gainean hegalkinik ez egoteko moduan.

ii. Partzela bakoitzeko iragartzeko elementu bakarra instalatu ahal izango da, eta haren gehieneko altuera 
zerbitzatzen duen eraikinarena izango da.

21. Baldintza gehigarriak.

a) Lurzati-unitatea mantenduz eraikitako espazioa azpibanatzeko eragiketetarako baldintza bereziak:

Lurzati-unitatea mantenduz eraikitako espazioa zatitzeko eragiketatzat hartzen da bolumen matrizeak zatika zatitzeko 
edo bereizteko prozesua, bolumen horietan propietate desberdinak agertuz, baina lurzati-unitatearen espazio libre 
pribaturako jabetza mankomunatuaren izaerarekin.

Dagoeneko eraikita dauden partzelen gaineko eraikinetan edo partzela hutsen gaineko eraikinetan egin daitezke.

Jarraian azaltzen diren baldintza bereziak bete beharko dituzte, eta puntu honetan arautzen ez diren alderdiak 
ordenantza honetako baldintza orokorren arabera arautuko dira:

i. Zatitutako espazioen gehieneko eta gutxieneko azalerak.
Azpibanatutako espazioek 200 m²t-ko beheko solairuan eraikitako gutxieneko azalera izan beharko dute.
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ii. Eraikuntzaren edo mugen banaketak.
Eraikuntzaren eta mugaren arteko tarteak artikulu honetan oro har ezarritakoak izango dira.

iii. Espazio libre mankomunatuaren baldintzak.

• Lurzatirik gabeko espazioak eraikitako espazio independenteen multzoaren jabetza mankomunatu eta 
zatiezina izango da, eta ezin izango da zatitzen duen obra-itxiturarik egin bertan.

• Behar bezala urbanizatuta egon beharko du azalera osoan.
• Nahitaezkoa izango da produkziorako sarbide-, karga- eta deskarga-eremuak eta kanpoko biltegiratze-

eremuak seinaleztatzea.
• Lurzatiaren barruko bide pribatuek gutxieneko zabalera hauek izango dituzte:

 Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabe: 4 ml.
 Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutenak: 7 ml.
 Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko ateak dituztenak bi aldeetan: 10 ml.
 Pabiloira sartzeko aterik gabeko bi noranzkoko bideak: 7 ml.
 Noranzko bikoitzeko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutenak: 10 ml.
 Bi noranzkoko bideak, pabiloira sartzeko atea dutenak bi aldeetan: 13 m.

• Aparkalekuen kokapenak ez du eraginik izango lehen aipatutako bideen zabalera libreetan.
• Sarbideen kopurua barneko bide nagusiarekiko konexioetara mugatuko da.

b) Nolanahi ere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzekoa den legeria sektorialean oro har ezarritako 
xedapenak eskatu ahal izango dira.

22. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak.

23. Baimendutako erabilerak.

a) Berezko erabilera.

i. Erabilera bereizgarria industria-erabilera da baimendutako eraikuntza-motetan, etxebizitzarekin bateragarria ez 
den jarduera duten eraldaketako manufaktura-industrietan eta meatzaritza edo erauzketa-industrietan izan ezik.
Sestra gaineko solairu guztietan onartzen da, eta erabilera esklusiboan edo partekatuan, hurrengo "b" ataleko 
baldintzen arabera.

b) Erabilera bateragarriak.

i. Bulegoak: industria-eraikineko edozein solairutan, eraikin esklusiboan edo eraikin partekatuan, "ii" lerrokadatik 
"iv" lerrokadara arteko baldintzetan.

ii. Txikizkako merkataritza: industria-eraikinaren beheko solairuan, eraikin esklusiboan eta bulego eta hotelen 
erabilera nagusia duen eraikinaren beheko solairuan.

iii. Jatetxea eta tabernak: txikizkako merkataritza erabiltzeko baldintza berberetan.
iv. Hotelak eta antzekoak: eraikin esklusiboan, goiko solairuetan bulegoekin partekatuta, eta beheko solairuan 

txikizkako merkataritzarekin eta jatetxe eta tabernekin partekatuta.
v. Zerbitzu publikoen ekipamendua, lurzati esklusiboan.
vi. Landetxeak eta landa-turismoko etxeak: goiko solairuetan, beheko solairuetan eta eraikin esklusiboan dauden 

gainerako erabilera baimenduekin batera.
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c) Erabilera osagarriak. Araudi orokorrean jasotakoez gain, goiko solairuetako etxebizitza-erabilera industrialaren, 
bulegoen, txikizkako merkataritzaren eta jatetxe eta tabernen erabilera osagarri gisa hartzen da.

d) Nolanahi ere, beti hartuko da kontuan 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan
ezarritakoa.

1.6.4. KAPITULUA. ERABILERA TERTZIARIOKO ETA EKIPAMENDU KOMUNITARIOKO AZPIEREMU PRIBATUEN 
BALDINTZA OROKORRAK

1.6.4.1. artikulua. c, hirugarren sektoreko eta d, ekipamendu komunitario pribatuko azpieremuak eraikitzeko eta 
erabiltzeko ordenantza orokorra

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek tresna honek proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozen oin berriko eraikinak eta 
lehendik dauden eraikinen aldaketak arautzen ditu. Hala ere, P-5 planoak eta dagokion AXEaren arau partikularrak hura 
aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.

b) Garapen-plan batek antolatutako antolamendu xehatuko eremuetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz arautzen ez 
dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura bitartekoetan 
(biak barne) adierazitako xedapen orokorren arabera arautuko dira.

2. Gehieneko hirigintza-eraikigarritasun.

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da, P-5 planoan jasotako fatxada-lerroen eta eraikuntzaren profilaren definizio 
grafikoaren bidez.

b) Halakorik ezean, erabileraren arabera:

i. Sestra gaineko gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna honako hau izango da:

• Hirugarren sektoreko erabilera: 1,80 m²t/m²s.
• Komunitatearen ekipamenduaren erabilera: 2,00 m²t/m²s.

ii. Sestra azpiko gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna honako hau izango da:

• Hirugarren sektoreko erabilera: 1,00 m²t/m²s.
• Komunitatearen ekipamenduaren erabilera: dagokion erabilerari zerbitzua emateko beharrezkoa dena.

3. Eraikuntzako tipologia.

Eraikinek hartzen duten erabilerarekin bat datozen eraikuntza-mota berezituak izango dituzte.

4. Gehieneko eta gutxieneko lurzati eraikigarriak.

Finkatu egingo dira tresna hau behin betiko onartzeko unean dauden erregistro-partzelak, dagokion AXEaren arau 
partikularrean eta/edo P-4 planoan berariaz aipatu ezean.

5. Partzelazioen ondorioetarako, gehieneko eta gutxieneko partzelak.

Parametro hori ez da definitzen azpieremu horietarako, eta, beraz, askea da.
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6. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

a) Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortutako lurzati berri guztiek, erabileraren eta eraikuntza-motaren arabera, 
aurreko mugetako gutxieneko neurri hauek izango dituzte:

i. Hirugarren sektoreko erabilera: hogeita bost (25) metro.
ii. Kirol- eta jolas-ekipamendu komunitarioaren erabilera: hogeita bost (25) metro.
iii. Gainerako erabilerak: librea.

b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira.

7. Sakonera eraikigarri.

Parametro hori artikulu honetako gainerako parametroak aplikatzearen emaitzak arautzen du.

8. Lurzati bateko eraikin-kopurua.

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeudenak, dagokion AXEaren arau partikularrean eta/edo P-
5 planoan berariaz aipatu ezean.

b) Lurzati batean erabilera baimendu baterako edo batzuetarako eraikin bat baino gehiago egon ahal izango dira, eta 
jabetza horizontalaren araubidea onartuko da, baldin eta posible bada lurzati hori erabilera nagusi baimenduetara 
bideratutako eraikin adina lotetan banatzea, halako moldez non horietako bakoitzak dagokion AXEn edo, halakorik 
ezean, ordenantza honetan partzela independente bat balitz bezala ezarritako parametroak beteko dituen.

Lurzatiaren bolumenak ordenatzen dituen eraikuntza-proiektuak edo, hala badagokio, xehetasun-azterketak aurreko 
baldintza betetzen dela egiaztatzen duen dokumentazio idatzia eta grafikoa aurkeztuko du.

Ondoriozko eraikin-multzoak sestra azpiko eraikuntzak eduki ahal izango ditu, erabilera lagungarri eta zerbitzarietarako, 
bai eta beste espazio eta elementu batzuk ere, guztiak titulartasun eta erabilera erkidekoak.

9. Gehieneko etxebizitza-kopurua.

Parametro hori ez da aplikatuko azpieremu horietan.

10. Eraikuntzaren profila.

a) Eraikuntzaren profila P-5 planoaren bidez finkatuko da, 1.5.6.4 "Eraikuntzaren profila" artikuluko 3. paragrafoan 
deskribatutako sinbologia erabiliz.

b) Dagokion AXEaren araudi partikularrak parametro hori finkatu ahal izango du, izaera loteslearekin.
c) Biak izan ezean, erabileraren arabera, eraikinaren profil hau baimentzen da:

i. Hirugarren sektoreko erabilera: III(b)/-.
ii. Kirol- eta jolas-ekipamendu komunitarioaren erabilera:

• Aire zabalean aurkitua: I/-.
• Estalia: II/-.

iii. Gainerako erabilerak: III(b)/-.
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11. Eraikuntzaren gehieneko altuera.

a) Eraikuntzaren gehieneko altuera erlaitzaren edo teilatu-hegalaren beheko muturreko punturaino, jatorrizko kotaren 
gainean neurtuta, zazpi (7) metrokoa izango da.

b) Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, ekipamendu komunitarioko erabilerarako eraikin jakin batzuetarako elementu 
espezifikoen altuera handiagoak behar badira garatutako jardueraren eskakizunengatik, salbuespen gisa, aurreko 
paragrafoan adierazitako altuera gainditzea onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

c) Eraikinaren altuera osoa (gailurraren altuera) erlaitzaren edo teilatu-hegalaren altuerak eta estalkiarentzat baimendutako 
gehieneko maldak zehazten dute zeharka.

12. Eraikuntzak lurzorua okupatzea.

Parametro hori zehazteko, irizpide hauek erabiliko dira, lehentasun-ordenaren arabera deskribatuta:

a) Eraikinak finkatuta geratzen dira tresna hau behin betiko onartzen denean, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatzen ez bada.

b) Eraikina sestra-gainean ordeztuz gero, ordeztu aurretik gauzatutako eraikigarritasuna garatu ahal izango da, eta sestra-
azpian azpieremu bakoitzaren ordenantza orokorrean baimendutako eraikigarritasuna, nahiz eta aurretik eraikinak ez 
izan.

c) Eraikin berrien kasuan:

i. P-5 planoan adierazitako beheko solairuko fatxada-lerroak arautuko dituzte.
ii. Halakorik ezean, parametro hori, erabileraren arabera, balio maximo hauen bidez erregulatzen da:

• Hirugarren sektoreko erabilera: 0,90 m²s/m²s.
• Kirol-, jolas- eta kultura-ekipamendu komunitarioa erabiltzea:

 Aire zabalean aurkitua: 0,30 m²s/m²s.
 Estalia: 0,80 m²s/m²s.

• Gainerako erabilerak: 1 m²s/m²s.

13. Eraikinak mugetatik banantzea.

Parametro hori P-5 planoan finkatuko da fatxadaren gehieneko edo nahitaezko lerroen bidez. Halakorik ezean, honako hau 
aplikatuko da:

a) Aurreko mugatik bereizi edo erretiratzeko, honako arau hauek bete beharko dira:

i. Lehendik dauden eraikinei atxikitako eraikinek horiek markatutako fatxada-lerroa gordeko dute, mugari atxikita 
egon edo ez.

ii. Gainerako kasuetan, eraikinak gutxienez bost (5) metro izango ditu.

b) Gainerako mugetan, eraikinak gutxienez bost (5) metro bereizi beharko dira, eraikinaren erabilerak mugarekiko 
lerrokatzea gomendatzen duenean izan ezik.

14. Partzela berean dauden eraikinen arteko gutxieneko tartea.

a) Tresna hau behin betiko onartzen den unean dauden eraikinak finkatuta geratzen dira.
b) Lurzati berean dauden eraikinek, erabilera nagusi gisa, baimendutako erabilera batera edo gehiagotara bideratzen 

badira, gutxienez bost (5) metroko tartea utzi beharko dute.
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c) Erabilera osagarrietara bideratutako eraikin eta eraikuntzek gutxienez hiru (3) metroko tartea izango dute lurzatian 
kokatutako edozein eraikuntza nagusirekin alderatuta.

15. Fatxadetara eta etxadietara irekitako patioak.

Ez dira onartzen.

16. Landareen gehieneko eta gutxieneko altuera.

a) Gutxieneko altuerak:

i. Beheko solairua: 3,00 m.
ii. Goiko solairuak: 2,50 m.
iii. Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak: dagokion erabilerak eskatzen dituenak, eraikinaren gehieneko altueraren mugarekin.

17. Fatxadetako irtenguneak eta sarrerak.

a) Espazio publikoaren lerrokaduratik irteten direnak eta sartzen direnak 1.5.7.3 artikuluan oro har ezarritakoak dira, 
salbuespen hauekin:

i. Lau (4) metrotik beherako zabalera duten kaleetan, debekatuta dago fatxadan edozein irtengune egitea.
ii. Gainerako kale eta espazio libreetan, balkoiak eta begiratokiak eta galeriak ezin izango dira irten aurrez aurre 

duten espazio publikoaren zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, metro bat (1) gehienez ere; hegalkin 
itxiak, berriz, ezin izango dira berrogei (40) zentimetro baino gehiago gainditu. Bi kasuetan, ezin izango dira 
beheko solairuan kokatu.

b) Irtenguneek eta sarrerek, fatxada aurreko mugatik bereizita dagoenean, aurreko "a" lerrokadan ezarritako gehieneko 
muga izango dute.

c) Fatxada-irtengune guztiak alboko mugatik edo mehelinetik bereiziko dira, fatxaden hegalkinaren adinako distantziara.

18. Erlaitz eta teilatu-hegalen gehieneko irtengunea.

Erlaitzak eta teilatu-hegalak lerrokaduraren gainetik ezin izango dira irten eraikinaren aurreko espazio publikoaren 
zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, berrogei (40) eta ehun (100) zentimetro arteko neurriekin.

19. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak.

a) Estalkiek ehuneko hogeita bost (25) eta berrogei (40) bitarteko malda izango dute, zuzkidura-eraikinen kasuan izan ezik, 
horietan ehuneko berrogeiko (40) gehieneko malda onartzen baita.

b) Estalkiaren planoa teilatu-hegalaren ertzetik abiatuko da.
c) Mehelinen arteko eraikinetan, estalkia bi isurialdekoa izango da, kanporantz isuriko da eta gailurra fatxadarekiko 

paraleloa izango da. Lurzatiaren formak hala eskatzen edo gomendatzen duenean, estalkia hiru ur edo gehiagotara 
ezarri ahal izango da, irtenbide konplexuak eta fatxadetako edozeinetan horma pikoak agertzea saihestuz.

d) Ezingo da mantsardarik egin, ez eta estalkian baorik ireki ere terrazak ekoizteko.
e) Argizuloak eta eguzki-plakak jarri ahal izango dira, estalkiaren planoarekiko paraleloan, hamabost (15) zentimetro baino 

gehiago atera gabe.
f) Eskaileretako armazoiak eraikinaren fatxadatik gutxienez hiru (3) metro atzera eraman beharko dira.
g) Zuzkidura-izaerako eraikinen kasuan, eraikinak behar duen edozein elementu atera daiteke estalki-planotik.
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20. Baldintza estetikoak.

a) Fatxadak:

i. Fatxaden akabera bat etorriko da fatxadak kokatuta dauden ingurunearekin.
ii. Solairuetako fatxada-bao guztiek konposizioz lotuta egon beharko dute.
iii. Arotzeriak ingurunearekiko eta fatxada osatzen duten materialekin bat datozen koloretan egingo dira.
iv. Debekatuta dago tximiniak eraikinaren fatxadatik igarotzea.

b) Mehelinak:

i. Kusten diren mehelin guztiak kanpoko fatxaden estalduraren antzeko tratamendu batekin egingo dira, kalitateari, 
ehundurari eta koloreari dagokienez.

c) Estalkiak:

i. Estaldura-materiala proiektatu beharreko eraikinarekin bat datorren edozein materialekoa izango da, kokatuta 
dagoen ingurunea errespetatuz.

21. Baldintza gehigarriak.

Nolanahi ere, eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzekoa den legeria sektorialean oro har ezarritako xedapenak 
eskatu ahal izango dira.

22. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak.

23. Baimendutako erabilerak.

a) Berezko erabilera.

i. c azpieremuak: hirugarren sektorea.
ii. d azpieremuak: komunitatearen ekipamendu pribatua.

b) Erabilera bateragarriak. Dagokion AXEaren arau partikularrean edo dagokion garapen-planean ez bada ezartzen 
erabileren bateragarritasun-baldintzarik, azpieremua P-4 planoan esleitutako erabilerara soilik bideratu behar dela 
ulertuko da.

c) Nolanahi ere, beti hartuko da kontuan 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan 
ezarritakoa.
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1.6.5. KAPITULUA. KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU PUBLIKOEN BALDINTZA OROKORRAK

1.6.5.1. artikulua. e azpieremuen eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza orokorra, komunikazioena

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek tresna honek proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozen oin berriko erabilerak, 
eraikinak eta lehendik daudenen aldaketak arautzen ditu. Hala ere, P-5 "planoak eta dagokion AXEaren arau 
partikularrak hura aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.

b) Garapen-plan batek antolatutako antolamendu xehatuko eremuetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz arautzen ez 
dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura bitartekoetan 
(biak barne) adierazitako xedapen orokorren arabera arautuko dira.

2. Eraikitzeko baldintza orokorrak.

Erabilera baimenduaren helburuak betetzeko beharrezkoak direnak, betiere aplikatzekoa den araudi sektorialaren arabera.

3. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak. Azpieremu horiei aplikatu beharreko 
araudi sektorial gisa, honako hauek nabarmendu behar dira berariaz:

a) 20/1990 Foru Araua, ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoko Errepideei buruzkoa.
b) Errepideen Plan Integrala Araba
c) 6/1995 Foru Araua, otsailaren 13koa, Arabako Lurralde Historikoko landa-bideak erabili, zaindu eta zaintzeari buruzkoa.
d) 1/2012 Foru Araua, urtarrilaren 23koa, Arabako Lurralde Historikoko Ibilbide berdeei buruzkoa.

4. Baimendutako erabilerak.

a) Erabilera bereizgarria: komunikazioak eta garraioak.
b) Erabilera bateragarriak. Dagokion AOParen arau partikularrean edo dagokion garapen-planean ez bada ezartzen 

erabileren bateragarritasun-baldintzarik, azpieremua P-4 planoan esleitutako erabilerara soilik bideratu behar dela 
ulertuko da.

c) Edonola ere, beti hartuko da kontuan 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan
ezarritakoa.

1.6.6. KAPITULTUA. ESPAZIO LIBREETAKO AZPIEREMU PUBLIKOEN BALDINTZA OROKORRAK

1.6.6.1. artukulua. Hiri-espazio libreen f.1 azpieremuen eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza orokorra

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek arautzen ditu instrumentu honek proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozen oin 
berriko eraikinak eta lehendik dauden eraikinen aldaketak. Hala ere, P-5 "planoak eta dagokion AXEaren arau 
partikularrak hura aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.
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b) Halaber, garapen-plan batek antolatutako antolamendu xehatuko eremuetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz 
arautzen ez dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura bitartekoetan 
(biak barne) adierazitako xedapen orokorren arabera arautuko dira.

2. Gehieneko eraikigarritasun fisikoa.

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da espazio eraikigarrien eta eraikuntzaren profilaren definizio grafikoaren bidez, P-
5 planoan adierazita.

b) Horiek ezean: dagokion erabilerari zerbitzua emateko beharrezkoa dena.

3. Gehieneko eta gutxieneko lurzati eraikigarriak.

Finkatu egingo dira tresna hau behin betiko onartzeko unean dauden erregistro-partzelak, dagokion AXEaren arau 
partikularrean eta/edo P-4 planoan berariaz aipatu ezean.

4. Eraikuntzak lurzoruaren gehienezko okupazioa.

Parametro hori zehazteko, irizpide hauek erabiliko dira, lehentasun-ordenaren arabera deskribatuta:

a) Eraikinak finkatuta geratzen dira tresna hau behin betiko onartzen denean, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatzen ez bada.

b) Eraikin berrien kasuan:

i. P-5 planoan adierazitako beheko solairuko fatxada-lerroak arautuko dituzte.
ii. Halakorik ezean, eraikinak gehienez 0,05 m²s/m²s okupatuko du lurzorua, 1.3.1.18. artikulua. Espazio libreen 

sistema orokorreko espazioetan onartzen diren instala- zioak eta eraikinak eta 1.3.1.19. artikulua. Espazio libreen 
tokiko sistemako espazioetan onartzen diren instalazioak eta eraikinak artikuluetako 3. puntuan ezarritakoari
kalterik egin gabe.

5. Eraikuntzaren profila.

a) Eraikuntzaren profila P-5 planoaren bidez finkatuko da, 1.5.6.4. “Eraikuntzaren profila” artikuluko 3. paragrafoan 
deskribatutako sinbologia erabiliz.

b) Dagokion AXEaren araudi partikularrak parametro hori finkatu ahal izango du, izaera loteslez.
c) Biak izan ezean, I/- baimentzen da.

6. Eraikuntzaren gehieneko altuera.

Eraikuntzaren gehieneko altuera, erlaitzaren edo teilatu-hegalaren beheko muturreraino, jatorrizko kotaren gainean neurtuta, 
hiru metro eta erdikoa izango da (3,50).

7. Eraikina mugetatik bereiztea.

Gutxienez bost (5) metrokoa izango da, eraikinaren erabilerak mugara lerrokatzea gomendatzen duenean izan ezik.

8. Baldintza estetikoak.

a) Fatxadak:

i. Fatxaden akabera bat etorriko da fatxadak kokatuta dauden ingurunearekin.
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b) Estalkiak:

i. Estaldura-materiala proiektatu beharreko eraikinarekin bat datorren edozein materialekoa izango da, kokatuta 
dagoen ingurunea errespetatuz.

9. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak.

10. Baimendutako erabilerak.

a) Berezko erabilera.

i. Erabilera bereizgarria: aisialdia eta hiri-izaerako aire zabaleko hedapena.
ii. Gainera, espazio libreen sistema orokorrari eta lokalari atxikitako espazioetan, 1.3.1.18 eta 1.3.1.19 artikuluetako 

1. puntuan adierazitako eraikuntzak eta instalazioak onartuko dira, hurrenez hurren.
iii. Era berean, dagokion antolamendu-eremu xehatuaren arau partikularrak edo, hala badagokio, dagokion 

garapen-planaren ordenantzek ezartzen dituzten gainerako erabilera-baldintzak bete beharko dira.

b) Erabilera bateragarriak. AOPren arau partikular horretan edo dagokion garapen-planean ez bada ezartzen erabileren 
bateragarritasun-baldintzarik, azpieremua P-4 planoan esleitutako erabilerara soilik bideratu behar dela ulertuko da.

c) Nolanahi ere, beti hartuko da kontuan 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan
ezarritakoa.

1.6.7. KAPITULUA. KOMUNITATE-EKIPAMENDUKO AZPIEREMU PUBLIKOEN BALDINTZA OROKORRAK

1.6.7.1. artikulua. g azpieremuen eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza orokorra (ekipamendu komunitario 
publikoa)

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek arautzen ditu instrumentu honek proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozen oin 
berriko eraikinak eta lehendik dauden eraikinen aldaketak. Hala ere, P-5 planoak eta dagokion AXEaren arau 
partikularrak hura aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.

b) Halaber, garapen-plan batek antolatutako antolamendu xehatuko eremuetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz 
arautzen ez dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura bitartekoetan 
(biak barne) adierazitako xedapen orokorren arabera arautuko dira.

2. Gehieneko eraikigarritasun fisikoa.

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da espazio eraikigarrien eta eraikuntzaren profilaren definizio grafikoaren bidez, P-
5 planoan adierazita.

b) Halakorik ezean, erabileraren arabera:

i. Sestra gaineko gehieneko eraikigarritasun fisikoa 2,00 m²t/m²s izango da.
ii. Sestra azpiko gehieneko eraikigarritasun fisikoa dagokion erabilerari zerbitzua emateko beharrezkoa dena 

izango da.
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3. Eraikuntzako tipologia.

Eraikinek hartzen duten erabilerarekin bat datozen eraikuntza-mota berezituak izango dituzte.

4. Gehieneko eta gutxieneko lurzati eraikigarriak.

Finkatu egingo dira tresna hau behin betiko onartzeko unean dauden erregistro-partzelak, dagokion AXEaren arau 
partikularrean eta/edo P-4 planoan berariaz aipatu ezean.

5. Gehieneko eta gutxieneko lurzatiak, lurzatien ondorioetarako.

Parametro hori ez da definitzen azpieremu horietarako, eta, beraz, askea da.

6. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

a) Tresna hau behin betiko onartu ondoren sortzen den lurzati berri orok, erabileraren arabera, bere aurrealdeko mugen 
gutxieneko dimentsio horiek izango ditu:

i. Kirol- eta jolas-ekipamendu komunitarioaren erabilera: hogeita bost (25) metro.
ii. Gainerako erabilerak: librea.

b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira.

7. Sakonera eraikigarri.

Parametro hori artikulu honetako gainerako parametroak aplikatzearen emaitzak arautzen du.

8. Lurzati bateko eraikin kopurua.

a) Finkatu egin dira tresna hau behin betiko onartzeko unean zeudenak, dagokion AXEaren arau partikularrean eta/edo P-
5 planoan berariaz aipatu ezean.

b) Lurzati batean erabilera baimendu baterako edo batzuetarako eraikin bat baino gehiago egon ahal izango dira, eta 
jabetza horizontalaren araubidea onartuko da, baldin eta posible bada lurzati hori erabilera nagusi baimenduetara 
bideratutako eraikin adina lotetan banatzea, halako moldez non horietako bakoitzak dagokion AXEn edo, halakorik 
ezean, ordenantza honetan partzela independente bat balitz bezala ezarritako parametroak beteko dituen.

Lurzatiaren bolumenak ordenatzen dituen eraikuntza-proiektuak edo, hala badagokio, xehetasun-azterketak aurreko 
baldintza betetzen dela egiaztatzen duen dokumentazio idatzia eta grafikoa aurkeztuko du.

Ondoriozko eraikin-multzoak sestra azpiko eraikuntzak eduki ahal izango ditu, erabilera lagungarri eta zerbitzarietarako, 
bai eta beste espazio eta elementu batzuk ere, guztiak titulartasun eta erabilera erkidekoak.

9. Gehieneko etxebizitza-kopurua.

Parametro hori ez da aplikatuko azpieremu horietan.

10. Eraikuntzaren profila.

a) Eraikuntzaren profila P-5 planoaren bidez finkatuko da, 1.5.6.4. “Eraikuntzaren profila” artikuluko 3. paragrafoan 
deskribatutako sinbologia erabiliz.

b) Dagokion AXEaren araudi partikularrak parametro hori finkatu ahal izango du, izaera loteslearekin.
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c) Biak izan ezean, erabileraren arabera, eraikinaren profil hau baimentzen da:

i. Kirol- eta jolas-ekipamendu komunitarioaren erabilera:

• Aire zabalean aurkitua: I/-.
• Estalia: II/-.

ii. Gainerako erabilerak: III(b)/-.

11. Eraikuntzaren gehieneko altuera.

a) Eraikuntzak gehienez ere zazpi (7) metroko altuera izango du, jatorrizko kotaren gainean neurtuta, erlaitzaren edo 
teilatu-hegalaren beheko muturreraino.

b) Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, eraikin jakin batzuetarako elementu espezifikoen altuera handiagoak behar badira 
garatutako jarduerak hala eskatzen duelako, salbuespen gisa, aurreko paragrafoan adierazitako altuera gainditzea 
onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

c) Eraikinaren altuera osoa (gailurraren altuera) erlaitzaren edo teilatu-hegalaren altuerak eta estalkiarentzat baimendutako 
gehieneko maldak zehazten dute zeharka.

12. Eraikuntzak lurzorua okupatzea.

Parametro hori zehazteko, irizpide hauek erabiliko dira, lehentasun-ordenaren arabera deskribatuta:

a) Eraikinak finkatuta geratuko dira tresna hau behin betiko onartzen denean, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatzen ez bada.

b) Eraikina sestra gainean ordeztuz gero, ordeztu aurretik gauzatutako eraikigarritasuna garatu ahal izango da, eta sestra 
azpian azpieremu bakoitzaren ordenantza orokorrean baimendutako eraikigarritasuna, nahiz eta aurretik eraikinak 
halakorik ez izan.

c) Eraikin berrien kasuan:

i. P-5 planoan adierazitako beheko solairuko fatxada-lerroak arautuko dituzte.
ii. Halakorik ezean, parametro hori, erabileraren arabera, balio maximo hauen bidez erregulatzen da:

• Kirol-, jolas- eta kultura-ekipamendu komunitarioa erabiltzea:

 Aire zabalean aurkitua: 0,30 m²s/m²s.
 Estalia: 0,80 m²s/m²s.

• Gainerako erabilerak: 1 m²s/m²s.

13. Eraikinak mugetatik bereiztea.

Parametro hori P-5 planoan finkatuko da fatxadaren gehieneko edo nahitaezko lerroen bidez. Halakorik ezean, honako hau 
aplikatuko da:

a) Aurreko mugatik bereizi edo erretiratzeko, honako arau hauek bete beharko dira:

i. Lehendik dauden eraikinei atxikitako eraikinek horiek markatutako fatxada-lerroa gordeko dute, mugari atxikita 
egon edo ez.

ii. Gainerako kasuetan, eraikinak gutxienez bost (5) metroko tartea izango du, salbu eta eraikinaren erabilerak 
mugara lerrokatzea gomendatzen badu.
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b) Gainerako mugetan, eraikinak gutxienez bost (5) metro bereizi beharko dira, eraikinaren erabilerak mugarekiko 
lerrokatzea gomendatzen duenean izan ezik.

14. Partzela berean dauden eraikinen arteko gutxieneko tartea.

a) Eraikinak finkatuta geratzen dira tresna hau behin betiko onartzen denean, dagokion AXEaren arau partikularrean 
eta/edo P-5 planoan berariaz aipatzen ez bada.

b) Lurzati berean dauden eraikinek, erabilera nagusi gisa, baimendutako erabilera batera edo gehiagotara bideratzen 
badira, gutxienez bost (5) metroko tartea utzi beharko dute.

c) Erabilera osagarrietara bideratutako eraikin eta eraikuntzek gutxienez hiru (3) metroko tartea izango dute lurzatian 
kokatutako edozein eraikuntza nagusirekin alderatuta.

15. Fatxadetara eta etxadietara irekitako patioak.

Ez dira onartzen.

16. Landareen gehieneko eta gutxieneko altuera.

a) Gutxieneko altuerak:

i. Beheko solairua: 3,00 m.
ii. Goiko solairuak: 2,50 m.
iii. Erdisotoa eta sotoa: 2,25 m.

b) Gehieneko altuerak: dagokion erabilerak eskatzen dituenak, eraikinaren gehieneko altueraren mugarekin.

17. Fatxadetako irtenguneak eta sarrerak.

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtenguneak eta sarrerak 1.5.7.3 artikuluan oro har ezarritakoak dira, 
salbuespen hauekin:

i. Lau (4) metrotik beherako zabalera duten kaleetan, debekatuta dago fatxadan edozein irtengune egitea.
ii. Gainerako kale eta espazio libreetan, balkoiak eta begiratokiak eta galeriak ezin izango dira irten aurrez aurre 

duten espazio publikoaren zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, metro bat (1) gehienez ere; hegalkin 
itxiak, berriz, ezin izango dira berrogei (40) zentimetro baino gehiago gainditu. Bi kasuetan, ezin izango dira 
beheko solairuan kokatu.

b) Irtenguneek eta sarrerek, fatxada aurreko mugatik bereizita dagoenean, aurreko "a" lerrokadan ezarritako gehieneko 
muga izango dute.

c) Fatxadetako irtengune guztiak alboko mugatik edo mehelinetik bereiziko dira, fatxaden hegalkinaren distantzia berean.

18. Erlaitz eta teilatu-hegalen gehieneko irtengunea.

Erlaitzak eta teilatu-hegalak lerrokaduraren gainetik ezin izango dira irten eraikinaren aurreko espazio publikoaren 
zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago, berrogei (40) eta ehun (100) zentimetro arteko neurriekin.

19. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak.

a) Estalkiek ehuneko hogeita bost (25) eta berrogei (40) bitarteko malda izango dute, zuzkidura-eraikinen kasuan izan ezik, 
horietan ehuneko berrogeiko (40) gehieneko malda onartzen baita.

b) Estalkiaren planoa teilatu-hegalaren ertzetik abiatuko da.
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c) Mehelinen arteko eraikinetan, estalkia bi isurialdekoa izango da, kanporantz isuriko da eta gailurra fatxadarekiko 
paraleloa izango da. Lurzatiaren formak hala eskatzen edo gomendatzen duenean, estalkia hiru ur edo gehiagotara 
ezarri ahal izango da, irtenbide konplexuak eta fatxadetako edozeinetan horma pikoak agertzea saihestuz.

d) Ezingo da mantsardarik egin, ez eta estalkian baorik ireki ere terrazak ekoizteko.
e) Eskaileretako armazoiak eraikinaren fatxadatik gutxienez hiru (3) metro atzera eraman beharko dira.
f) Eraikinak behar duen edozein elementu atera daiteke estalkiaren planotik.

20. Baldintza estetikoak.

a) Fatxadak:

i. Fatxaden akabera bat etorriko da fatxadak kokatuta dauden ingurunearekin.
ii. Solairuetako fatxada-bao guztiek konposizioz lotuta egon beharko dute.
iii. Zurgindegiak koloretan egingo dira, ingurunearekin eta fatxada osatzen duten materialekin harmonizatuz.
iv. Debekatuta dago tximiniak eraikinaren fatxadatik igarotzea.

b) Mehelinak:

i. Ikusten diren mehelin guztiak kanpoko fatxaden estalduraren antzeko tratamendu batekin egingo dira, kalitateari, 
ehundurari eta koloreari dagokienez.

c) Estalkiak:

i. Estaldura-materiala proiektatu beharreko eraikinarekin bat datorren edozein materialekoa izango da, kokatuta 
dagoen ingurunea errespetatuz.

21. Baldintza gehigarriak.

Nolanahi ere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzekoa den legeria sektorialean oro har ezarritako xedapenak 
eskatu ahal izango dira.

22. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak.

23. Baimendutako erabilerak.

a) Erabilera bereizgarria: komunitatearen ekipamendu publikoa.
b) Erabilera bateragarriak. Dagokion AOParen arau partikularrean edo dagokion garapen-planean ez bada ezartzen 

erabileren bateragarritasun-baldintzarik, azpieremua P-4 planoan esleitutako erabilerara soilik bideratu behar dela 
ulertuko da.

c) Edonola ere, beti hartuko da kontuan 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan
ezarritakoa.
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1.6.8. KAPITULUA. ZERBITZU-AZPIEGITUREN AZPIEREMUEN BALDINTZA OROKORRAK

1.6.8.1. artikulua. h azpieremuen eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza orokorra, zerbitzu-azpiegiturei buruzkoa

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek arautzen ditu instrumentu honek proposatutako antolamendu xehatuarekin guztiz bat datozen oin 
berriko eraikinak eta lehendik dauden eraikinen aldaketak. Hala ere, P-5 planoak eta dagokion AXEaren arau 
partikularrak hura aldatzeko zehaztapenak ezarri ahal izango dituzte.

b) Halaber, garapen-plan batek antolatutako antolamendu xehatuko eremuetan ere aplikatuko da, plan horrek berariaz 
arautzen ez dituen alderdietan.

c) Proposatutako antolamendu xehatuarekin bat ez datozen eraikinak 1.4.6.2 artikulutik 1.4.6.6 artikulura bitartekoetan 
(biak barne) adierazitako xedapen orokorren arabera arautuko dira.

2. Eraikitzeko baldintza orokorrak.

Erabilera baimenduaren helburuak betetzeko beharrezkoak direnak, betiere aplikatzekoa den araudi sektorialaren arabera.

3. Gainerako parametroak.

Artikulu honetan arautzen ez diren parametroek 1.5.7 kapituluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi 
ere, aplikatzekoa izan dakiekeen sektoreko legerian eta oinarrizko araudian ezarritakoak.

4. Baimendutako erabilerak.

a) Erabilera bereizgarria: zerbitzu-azpiegiturak.
b) Erabilera bateragarriak. Dagokion AOParen arau partikularrean edo dagokion garapen-planean ez bada ezartzen 

erabileren bateragarritasun-baldintzarik, azpieremua P-4 planoan esleitutako erabilerara soilik bideratu behar dela 
ulertuko da.

c) Edonola ere, beti hartuko da kontuan 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak" artikuluan
ezarritakoa.

1.6.9. KAPITULUA. AZPIEREMU GUZTIETARAKO BALDINTZA GEHIGARRI KOMUNAK

1.6.9.1. artikulua. Baldintzatzaile gainjarriak dituzten arloetan ezarritako muga gehigarriak

1. Eremu higagarriak edo higadura-arriskua dutenak.

Beren ezaugarri litologikoengatik eta erliebearengatik higadura-fenomenoak agertzeko arrisku handia duten eremuak dira. 
Higadura hidriko laminarraren edo errekasto potentzialen mailak iragartzeko aplikatzen den eredua Lurzoruaren Galeren ekuazio
Unibertsala da, 1997ko bertsio berrikusian, RUSLE ereduan, non lurzoruen galera-tasa hauek jasotzen diren:

 50etik 100era (t/ha eta urtea): higadura-prozesu larriak dituzten eremuak.
 100etik 200era (t/ha eta urtea): higadura-prozesu oso larriak dituzten eremuak.
 200 baino gehiago (t/ha eta urtea): muturreko higadura-prozesuak dituzten eremuak.
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Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Lurzoruaren kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak garatzen dituzten 
planek edo proiektuek, eremu higagarriak barne hartzen badituzte, higaduraren eta ingurumena berreskuratzearen 
aurkako babes-neurrien eranskin bat idatzi beharko dute. Eranskin horretan, honako alderdi hauek justifikatu beharko 
dira:

i. Proiektuak hartu beharreko eremuak eta elementu osagarriak zedarritzea, inguruko eremuei alferreko kalterik ez 
eragiteko.

ii. Lurrazaleko estaldura edafikoa kendu, hautatu eta metatzea, ondoren lur-mugimenduek sortutako azalera 
artifizialen gainean berrerabiltzeko

iii. Berariazko landareztatze-plana, sortutako ezpondak eta maldak egonkortzeko espezie egokiak hautatuz.

2. Ustezko arkeologia-guneak.

Eremu horiek bat datoz Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 1997ko uztailaren 4ko Ebazpenaren bidez (1997ko abuztuaren
20ko EHAA, 157. zk.) EAEk ustezko arkeologia-eremutzat jotako eremuekin. 

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Edozein eraikuntza-jarduketa egin aurretik, euskal kultura-ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 49. 
artikuluan aurreikusitako azterlana eta, hala badagokio, proiektua aurkeztuko zaizkio kultura-ondare arkeologikoaren 
arloan eskumena duen organoari. Organo horren baimenik gabe, horietan ezin izango da inolako eraikuntza-erabilerarik 
egin.

b) Era berean, 3.1.3 "Babes-erregimen" kapituluan xedatutakoa beteko da.

3. Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-guneak.

Eremu horiek hainbat arkeologia-eremuri dagozkie. Euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen organoak eremu horiek 
izendatu ez baditu ere, interes handia dute Arabako arkeologiaren ikuspegi orokorrean, eta, horregatik, organo horrek aurreikusten 
du dagokion espedientea hastea, babesteko.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Edozein eraikuntza-jarduketa egin aurretik, euskal kultura-ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 49. 
artikuluan aurreikusitako azterlana eta, hala badagokio, proiektua aurkeztuko zaizkio kultura-ondare arkeologikoaren 
arloan eskumena duen organoari. Organo horren baimenik gabe, ezingo da horietan inolako jarduketarik egin.

b) Era berean, 3.1.3 "Babes-erregimen" kapituluan xedatutakoa beteko da.

4. Korridore ekologikoen sarea.

EAEko eta AFAko korridore ekologikoen sarean sartutako eremuak dira, plan honen memorian definituak.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Arloan eskumena duen organoak korridore ekologikoak arautzeko plangintza- eta kudeaketa-neurri espezifikoak 
onartzen ez dituen bitartean, hurrengo paragrafoetan ezarritakoa beteko da.

b) Korridore ekologikoak barne hartzen dituen lurzoruaren kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, 
eraikuntzak eta instalazioak garatzen dituzten planek edo proiektuek ingurumena lehengoratzeko neurrien eranskin bat 
idatzi beharko dute, eta eranskin horretan honako alderdi hauek justifikatu beharko dira:
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i. Mugatutako eremuari lotutako korridore ekologikoaren izaera bermatzea.
ii. Esku hartzeko eremuaren barruko landarediaren geldikinen konexioa eta konektibitatea erraztea.

5. Kutsatutako lurzoruak.

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo ekarri dituzten lurzoruen inbentarioari buruzko irailaren 30eko 
165/2008 Dekretuan jasotako lurzoruak dira, eta P-5 planoan grafiatuta daude. 

Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legeak arautzen du.

6. Natura-ibilbideak eta -afektazioak.

Ibilbide turistikoak dira, hala nola gr sarea (Ibilbide Handiak), Pr sarea (Ibilbide Txikiak) edo antzekoak.

Ibilbide horiek arautzeko plangintza, kudeaketa eta kontserbazioko neurri zehatz espezifikoak onartzen ez diren bitartean:

a) Arabako Lurralde Historikoko Ibilbide Berdeei buruzko urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru Arauan jasotakoa beteko da.

i. Aipatutako arauaren 29. artikulua garatze aldera, ibilbide berde baten eraginpeko eremua bi lur-zerrenda izango 
dira, ibilbide berdearen bi alboetan, zortasun-eremuak (jabari publikoko lerrotik bi (2) metrotara) eta, kanpotik, 
lur-berdinketaren kanpoko ertzekiko ekidistantziadun bi lerrok mugatuta, bidearen ardatzetik sei (6) metroko 
distantziara.

ii. Jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonetan, arau horretan adierazitako erabilera-mugek agintzen 
dute, hargatik eragotzi gabe organo eskudunak bertan aurreikusitako baimenak ematea.

b) Horrez gain:

i. Ibilbidetik hamar (10) metrora baino gutxiagora dagoen edozein eraikuntza-erabilerak ibilbide edo ibilbide 
naturalistikoaren eraginaren justifikazioa aurkeztu beharko du proiektuan.

7. Arriskuan dauden fauna-espezieen banaketa naturaleko eremuak

Espeziearen populazioen kontserbaziorako garrantzi handia duten kokaguneei dagozkie, eta/edo perturbazio posibleen aurretik 
hauskortasun nabarmena erakusten dute.

 Lehentasunezko banaketa-eremuak: udalerrian behar bezala ordezkatuta dauden eta jarraian aipatuko ditugun 
espezieen eskakizunak nabarmen betetzen dituzten habitatak.

 Puntu sentikor Distorsionatuak: gutxieneko hedadura edo kokapen zehatza duten kokaguneak dira, eta muturreko 
sentikortasuna adierazten dute, espeziearen iraupenerako interesgarriak diren elementuak dituztelako. Habiak, koloniak, 
lurraldeko eremu nuklearrak, ugalketa-putzuak edo babeslekuak dira, eta horiek galtzea edo hondatzea gertaera 
negatiboa eta larria izango litzateke herritarrentzat.

 Interes Bereziko Eremuak: kokagune txiki samarrak eta ondo mugatuak, kontserbaziorako garrantzi handikoak eta/edo 
nahasmendu posibleen aurrean hauskortasun nabarmena erakusten dutenak. Beraz, sentsibilitate handiagoa dute 
lehentasunezko banaketa-guneek eta puntu sentikor distortsionatuek baino.
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Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Oro har:

i. Lurzoruaren kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak garatzen 
dituzten planek edo proiektuek ingurumen-azterketa bat izan beharko dute, eta azterlan horretan aztertuko dira 
lurzoruaren lehentasunezko banaketa-eremua osatzen duten espezieen eta habitaten gaineko ondorioak.

b) Bereziki:

i. Uhalde-enara: martxoaren 7ko Diputatuen Kontseiluaren 22/2000 Foru Dekretuko uhalde-enara (Riparia riparia) 
Kudeatzeko Planean jasotakoa beteko da.

ii. Bisoi europarra: azaroaren 7ko 322/2003 Foru Aginduaren Bisoi Europarraren Kudeaketa Planean (Mustela 
lutreola) jasotakoa hartuko da kontuan.

iii. Rioko blenioa: 2002ko ekainaren 12ko 351 Foru Aginduaren Rioko Blenioa (Salaria fluviatis) Kudeatzeko 
Planean jasotakoa hartuko da kontuan.

8. Flora mehatxatua

1 Km x 1 Km laukiei dagozkie, eta bertan aipatzen dira 2011ko urtarrilaren 10eko Aginduaren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2013ko ekainaren 18ko Aginduaren arabera EAEn katalogatutako mehatxatutako flora-
espezieak, Basoko eta Itsasoko Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Katalogoari buruzkoak.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

• Lurzoruaren kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak garatzen dituzten 
planek edo proiektuek ingurumen-azterketa bat izan beharko dute, horiek espezieengan dituzten ondorioak ebaluatzeko.

1.6.9.2. artikulua. Azpiegitura orokorrak babesteko eremuetan ezarritako muga gehigarriak

1. Bide-komunikazioak babesteko eremuak.

A-2126 foru-errepidearen babes-eremua hartzen du, E.1 eremuari dagokion herrigunetik igarotzen dena.

Arabako Lurralde Historikoko Errepideei buruzko ekainaren 25eko 20/1990 Foru Arauaren 38., 39. eta 40. artikuluetan 
ezarritakoaren arabera, jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonek osatzen dituzte. Eremu horiei gainjarrita, 
eraikuntzarako eta zerbitzu publiko orokorretarako muga-lerroak zehazten dira, Arabako Lurralde Historikoko Errepideei buruzko 
ekainaren 25eko 20/1990 Foru Arauaren 42. eta 44. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Gai honi dagokionez, lerro horiek definitutako eremuetan aipatutako artikuluetan adierazitako erabilera-mugek agintzen dute, 
hargatik eragotzi gabe organo eskudunak eremu horietan eman ditzakeen baimenak.

Jabari publikoko eremua Errepideen Sistema Orokor gisa kalifikatzen da P-3 planoko grafiaren arabera, arrazoituta adierazten 
diren kasuetan izan ezik.

Lurzoru urbanizagarrian eta hiri-lurzoru finkatugabean, P-5 planoan, lurzatiaren itxitura-lerroak eta eraikuntza-lerroak adierazten 
dira. Finkatuta dagoen hiri-lurzoruan, lurzatia ixteko lerroak P-4 planoan adierazten dira, azpieremu publiko eta pribatuen 
seinaleztapenaren bidez, eta eraikuntza-lerroak, P-5 planoan, fatxada-lerroen bidez eta/edo eraikinak araudi orokorreko 
azpieremu bakoitzerako eraikuntza- eta erabilera-ordenantza orokorretan jasotako mugetara banatzearen bidez adierazten dira.
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Errepidearen eta eraikitzeko muga-lerroaren artean, debekatuta dago eraikinak eraikitzeko edozein obra mota, dauden eraikinak 
kontserbatzeko eta mantentzeko ezinbestekoak direnak izan ezik. Lehendik dauden eraikuntzak ez datoz bat graduko 
plangintzarekin, salbu eta P-5 planoan maila handiagoa ezartzen bada.

2. Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak.

Grafikoki irudikatuta daude P-5 planoan. Zehazki, Yekora/Iekora udalerriko hiri-lurzoruari eta lurzoru urbanizagarriari, oso-osorik, 
VOR RWY11 tarteko hurbilketaren azalerak bakarrik eragiten dio.

Logroño-Agoncillo aireportuko zortasun aeronautikoen eraginpean dauden hiri-lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko eremuetan, 
ziurtatu behar da inolako eraikuntzarik, instalaziorik edo bestelako jarduerarik – Haren elementu guztiak barne (hala nola antenak, 
tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipoak, igogailu-kutxak, kartelak, dekorazio-erremateak eta eraikuntza horien gainean 
gehitutako beste edozein) – Ez dituela eraikitzeko behar diren bitarteko mekanikoak (garabiak). Bide-galiboak edo trenbideak 
bezala — zortasun horiek urratzen ditu, salbu eta Aireko Segurtasunerako Estatu Agentziaren (AESA) iritziz egiaztatuta geratzen 
bada ez duela segurtasuna arriskuan jartzen eta ez duela nabarmen eragiten aireontzien eragiketen erregulartasuna, zortasunei 
buruzko otsailaren 24ko 584/72 Dekretuan jasotako salbuespenekin bat etorriz.

Apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/72 Dekretuaren 10. 
artikuluari jarraikiz, Logroño-Agoncillo aireportuko zortasun aeronautikoen eremuaren proiekzio ortogonalaren barruan dagoen 
azalera jarduerak mugatzeko zortasun bati lotuta geratuko da, eta, horren arabera, Aireko Segurtasuneko Estatu Agentziak 
(AESA) debekatu ahal izango du. Aireko eragiketetarako edo instalazioek behar bezala funtzionatzeko arriskua Aukera hori 
jarduera horiek ezartzeko edo gauzatzeko ahalmena ematen duten lurzoruaren erabileretara zabalduko da, eta, besteak beste, 
honako hauek hartuko ditu barnean:

a) Turbulentziak eragin ditzaketen oztopoak eraikitzea dakarten edo dakarten jarduerak.
b) Argiak erabiltzea, arriskuak sor ditzaketen edo nahastea edo errorea eragin dezaketen proiektagailuak edo laser-

igorgailuak barne.
c) Azalera handiak eta oso islatzaileak erabiltzea dakarten jarduerak, itsutzea ekar dezaketenak.
d) Aerodromoko mugimendu-eremuaren inguruan faunaren jarduera susta dezaketen jarduketak.
e) Erradiazio-iturri ez-ikusgarriak ezartzea edo martxan jartzea eragiten duten jarduerak, edo komunikazio-, nabigazio- eta 

zaintza-sistema aeronautikoen funtzionamendua eragotz dezaketen edo eragin negatiboa izan dezaketen objektu finko 
edo mugikorrak egotea.

f) Kea, lainoa edo aireontzientzat arriskutsua izan daitekeen beste edozein fenomeno sortzen duten instalazioen ezarpena 
edo funtzionamendua errazten edo eragiten duten jarduerak.

g) Aireko propultsio- edo sostengu-baliabideak erabiltzea kirol-jarduerak edo bestelakoak egiteko.

Aerosorgailuen instalazioari dagokionez, altuera handia dutenez — palen luzera ere kontuan hartu behar da —, ziurtatu behar da 
ez dutela inola ere betetzen Logroño-Agoncillo aireportuko zortasun aeronautikoei buruzko araudia. Gauza bera aplikatu behar 
zaie energia elektrikoa garraiatzeko lineei, telekomunikazio-azpiegiturei, hala nola telefonia-antenei eta mikrouhin-labeen loturei, 
eta funtzionamenduagatik plataforma goratuetan kokatu behar diren gainerako egiturei.

Edozein eraikuntza, instalazio (zutoinak, antenak, haize-sorgailuak — palak barne —, eraikuntzarako beharrezko bitartekoak —
eraikuntzako garabiak eta antzekoak barne —) edo landaketa gauzatzeko, Aire Segurtasuneko Estatu Agentziaren (AESA) aldeko 
akordioa beharko da aldez aurretik, zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/72 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluekin
bat etorriz (dekretu hori 297/2013 Errege Dekretuak aldatu zuen).

Salbuespen gisa, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/72 
Dekretuaren 33. artikuluaren arabera, eraikinen edo instalazioen eraikuntzak baimendu ahal izango dira, baldin eta, zortasun 
aeronautikoek ezarritako mugak gainditu arren, Aireko Segurtasunerako Estatu Agentziaren (AESA) iritziz egiaztatzen bada ez 
duela segurtasuna arriskuan jartzen eta ez duela eragin nabarmenik jasotzen. Ondorio horietarako, jarduketa berrien sustatzaileek 
segurtasun-azterketa aeronautiko bat aurkeztu ahal izango dute, teknikari eskudun batek sinatua, segurtasuna arriskuan jartzen 
ez dela, aireontzien eragiketen erregulartasunari modu nabarmenean eragiten ez zaiola edo pantaila-kasua dela egiaztatzeko.
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ZAZPIGARREN TITULUA. LURZORU URBANIZAEZINEAN APLIKA DAITEZKEEN ERAIKUNTZA- ETA 
ERABILERA-ORDENANTZA OROKORRAK

1.7.1. KAPITULUA. LANDA-EREMUEN ERABILERA-BALDINTZA OROKORRAK J.1 ETA J.2

1.7.1.1. Artikulua J.1, Babesekoak eta J.2, Zainduak, landa-eremuen erabilerari buruzko ordenantza orokorra.

1. Aplikazio-eremua.

a) Ordenantza honek, bai eta 1.7.1.2 artikulutik 1.7.1.5 artikulura artekoek ere, landa-eremuetako kalifikazio orokorrak 
zuzenean baimendutako erabilera orokorrak arautzen ditu, 1.7.1.6. "Nekazaritza-erabilerarako edozein eraikuntza 
ezartzea" artikuluan jasotako salbuespenekin.

b) Aurrekoetatik kanpo geratzen dira 1.7.1.7. "Beste erabilera batzuk ezartzea, lurralde- eta/edo hirigintza-plangintza egin 
ondoren" artikuluan aurreikusitako alternatibaren batek baimendu ditzakeen jarduerak.

2. Erabilera bat baimentzeko baldintza orokorrak.

Erabilera bat plangintza orokor honen kalifikazio orokorrak zuzenean baimendu ahal izateko, beharrezkoa da:

a) 1.7.1.2 eta 1.7.1.3 artikuluetan baimendutzat aipatzea.
b) LAGen ingurune fisikoaren antolamenduak ezarritako babes-baldintza orokorrak betetzea eta Guardiako (Arabako 

Errioxa) Eremu Funtzionaleko LPPan jasotakoak.
c) Guardiako (Arabako Errioxa) Eremu Funtzionaleko LPParen 34. artikuluan — upategien kasuan — eta 34 bis artikuluan 

— upategiarena ez den beste edozein nekazaritza-eraikinen kasuan — jasotako baldintzak betetzea, 1.7.1.6.
"Nekazaritza-erabilerarako edozein eraikuntza ezartzea" artikuluan jasotzen den bezala.

d) Plan eta araudi sektorialetan ezarritako baldintzak betetzea, aplikatzekoa denean.
e) Ingurumen-ebaluazio estrategikoak ezarritako neurri eta zuhurtasun zuzentzaileak barne hartzea, horiek eska 

daitezkeen kasuetan.
f) 1.7.1.4. "Baldintzatzaile gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei ezarritako muga gehigarriak" artikuluan gainjarritako 

baldintzak dituzten arloei ezarritako mugak eta baldintza gehigarriak betetzea.
g) 1.7.1.5. "Azpiegitura orokorrak babesteko eremuetan erabilerei ezarritako muga gehigarriak" artikuluan azpiegitura 

orokorrak babesteko eremuei ezarritako mugak eta baldintza gehigarriak betetzea.

1.7.1.2. Artikulua J.1 babesekoak, landa-eremuen erabilerari buruzko ordenantza.

1. J.1.1 eremuak - Babes berezia, bere balio naturalagatik

Ingurumenaren aldetik sentikorrak diren eremutzat hartuko dira, Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra 
aplikatzearen ondorioetarako.

Erabilera baimenduak:

a) Kontserbazioko ingurumen-babeseko erabilera.
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2. J.1.5 eremuak - Balio estrategiko handiko nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala.

Balio agrologiko handiko lurzorutzat joko dira, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen azken 
xedapenetatik bigarrenaren ondorioetarako. Lege horrek 97 bis artikulu berri bat eransten dio Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legeari:

"97 bis artikulua. Balio agrologiko handiko lurzoruei buruzko proiektuak izapidetzea.

1. – Balio agrologiko handiko lurzoruen gainean EAEn aurreikusitako edozein proiektu edo jarduketa administratibok, euskal 
landa-eremua antolatzeko unean-unean indarrean dagoen erreferentzia-esparruan ezarritakoaren arabera definitutakoak, 
nekazaritza-arloan eskumena duen foru-organoaren txostena beharko du. Hori ikusita, Lurralde Antolamendurako Batzordeak 
azken txostena emango du, eta loteslea izango da hirigintza-planeamenduko figurentzat ".

Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldearen 
Arloko Planaren 10. artikuluaren arabera, udal-plangintzak berariaz aipatzen du plan horretan definitutako nekazaritzako eta 
abeltzaintzako lurzoru urbanizaezineko eta balio estrategiko handiko landazabaleko eremuei lotutako araudia.

3. J.1.7 eremuak - Azaleko urak babestekoak.

Eremu horretan mugatutako ibaien eta erreken ertzak EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren 
araudiari lotuta daude. Osagarri gisa, ingurunea lehengoratzeko Plan Berezi bat idatzi ahal izango da. Plan horretan, ingurumena 
hobetzeko jarduerak bultzatuko dira, ibilguaren morfologia naturala berreskuratzeko eta ibaiertzetako landaredia lehengoratzeko 
esku-hartzeekin.

Ekora-ureztaketarako putzuaren ertzak EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LAParen eta EAEko Hezeguneen LAParen araudiari 
lotuta daude. Osagarri gisa, ingurunea antolatzeko plan berezi bat idatzi ahal izango da, eta, bertan, erretiroen, erabileren eta 
prebentzio-jardueren araubidea ezarriko da. Eremu horietan jarduteko irizpidea honako hau izango da: uren kalitatearen 
kontserbazioa erraztea, ibilguak eta ibaiertzak okupatzea edo aldatzea saihestea eta arrisku naturalek eragindako kalteak 
minimizatzea.

1.7.1.3. artukulua. Babestutako J.2 landa-eremuen erabilerari buruzko ordenantza

1. J.2.1 eremuak - Beren interes naturalak babesten ditu.

Ingurumenaren aldetik sentikorrak diren eremutzat hartuko dira, Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra 
aplikatzearen ondorioetarako.

Baimendutako erabilerak:

b) Kontserbatzeko ingurumen-babeseko erabilera.

2. J.2.3 eremuak - B ingurumen-hobekuntzatik babestuak.

Baimendutako erabilerak:

a) Kontserbazioko eta ingurumena hobetzeko ingurumen-babesaren erabilera.
b) Aisialdiko erabilera publiko estentsiboa.
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3. J.2.4 eremuak - Baso-interesagatik babestuak.

Baimendutako erabilerak:

a) Kontserbazioko eta ingurumena hobetzeko ingurumen-babesaren erabilera.
b) Aisialdirako erabilera publiko estentsiboa.
c) Lehen mailako baliabideak ustiatzeko erabilerak:

i. Baso-erabilera (basogintza eta baso-ustiapenak).
ii. Eraikuntza-erabilerarik gabeko abeltzaintza estentsiboa.
iii. Abeltzaintzako jarduera bereziak: erlategiak.

Debekatutako erabilerak:

a) Baso-landaredi autoktonoko espezieak eta ikusmen-arro zabaleko puntu gorenak dituzten eremuetan aurreko erabilerei 
lotutako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak.

4. J.2.5 eremuak - Nekazaritza- eta abeltzaintza-interesagatik babestuak.

Baimendutako erabilerak:

a) Kontserbazioko eta ingurumena hobetzeko ingurumen-babesaren erabilera.
b) Aisialdiko erabilera publiko intentsibo eta estentsiboa.
c) Lehen mailako baliabideak ustiatzeko erabilerak:

i Nekazaritza, eraikuntza-erabilera hauekin, betiere Guardiako (Arabako Errioxa) Eremu Funtzionaleko LPPren 34 
eta 34 bis artikuluetan ezarritako eskakizunak betetzen badira.

1) Upeltegiak.
2) Nekazaritza-ustiategiei zuzenean lotutako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, upategiak izan ezik.
3) Produktuen lehen eraldaketan laguntzeko eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, betiere nekazaritza-

ustiategiarenak berarenak bakarrik badira, upategiak izan ezik.

ii. Berotegiak eta mintegiak.
iii. Abeltzaintza, eraikuntza-erabilera hauekin.

1) Abeltzaintzako jarduerekin lotura zuzena duten eraikuntzak, eraikuntzak eta instalazioak.
2) Produktuen lehen eraldaketan laguntzeko eraikuntzak, eraikuntzak eta instalazioak, baldin eta 

abeltzaintzako ustiategiarenak bakarrik badira.

iv. Nekazaritza-jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak.
v. Familia-etxebizitza bateko edo biko eraikinak, nekazariaren edo abeltzainaren eta haren familiaren bizilekurako 

nekazaritza-ustiategi bati hertsiki lotuak.
vi. Landa-turismoko eta landa-kanpineko establezimenduak, landa-inguruneko turismo-ostatuko establezimenduak 

arautzen dituen apirilaren 16ko 199/2013 Dekretuaren bidez arautuak.

Debekatutako erabilerak:

a) Aurreko erabilerei lotutako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, baso-landaretza autoktonoko espezieak eta ikusmen-
arro zabaleko puntu gorenak dituzten eremuetan.

b) Erabat debekatuta dago laborantzaz inguratutako zuhaitz isolatuen gaineko edozein ekintza.
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1.7.1.4. artikulua. Baldintzatzaile gainjarriak dituzten eremuetako erabilerei ezarritako muga gehigarriak

1. Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten eremuak.

Lurpeko akuiferoen birkarga-eremuak dira, baliabide horien kutsadurarekiko kalteberatasun-maila ertaina, handia edo oso handia 
dutenak. Era berean, LAGek definitutako kontzeptuari erantzuten diote, eta P-2.b "Lurzoru urbanizaezineko I. baldintzatzaile 
gainjarriak eta katalogatutako elementuak" plano-seriean grafiatuta geratzen dira.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Debekatuta dago lurzorura kutsatzaileak isurtzen dituzten erabilerak ezartzea, baldin eta, zuzenean edo zeharka, 
lurpeko uren kalitateari eragin badiezaiokete, salbu eta jardueren arloan eskumena duen organoak baimena ematen 
badie; nolanahi ere, lurpeko uren kaltegabetasunaren bermea eskatuko da.

b) Nekazaritza-jarduerak Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodetik eratorritako irizpideak kontuan hartu beharko dira 
(Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 22ko 390/98 Dekretua) tratamendu herbizidak, fitosanitarioak edo ongarritzekoak 
aplikatzean, akuiferoak kutsa ditzaketen dosiak saihesteko.

c) Simaurtegiak, minda-hobiak, lurperatze-hobiak edo kutsatzaileak sor ditzaketen beste abeltzaintza-azpiegitura batzuk 
eraikiz gero, akuiferoak kutsaduratik babestea bermatuko duten gaitasun- eta diseinu-neurriak ezarriko dira, eta 
Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kode horretatik eratorritako gomendioak jasoko dira.

d) Berariaz debekatzen da lurpeko akuiferoetako urak kutsa ditzakeen edozein motatako isurketak (solidoak edo likidoak) 
egitea, eta eremu horietatik kanpo bideratu beharko dira.

2. Eremu higagarriak edo higadura-arriskua dutenak.

Beren ezaugarri litologikoengatik eta erliebearengatik higadura-fenomenoak agertzeko arrisku handia duten eremuak dira. 
Higadura hidriko laminarraren edo errekasto potentzialen mailak iragartzeko aplikatzen den eredua Lurzoruaren Galeren ekuazio
Unibertsala da, 1997ko bertsio berrikusian, RUSLE ereduan, non lurzoruen galera-tasa hauek jasotzen diren:

 50etik 100era (t/ha eta urtea): higadura-prozesu larriak dituzten eremuak.
 100etik 200era (t/ha eta urtea): higadura-prozesu oso larriak dituzten eremuak.
 200 baino gehiago (t/ha eta urtea): muturreko higadura-prozesuak dituzten eremuak.

LAGek definitutako kontzeptuari erantzuten diote eta P-2.b "Lurzoru urbanizaezineko I. baldintzatzaile gainjarriak eta 
katalogatutako elementuak" plano-seriean jasota daude.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Irizpidea izango da zuhaitz- eta zuhaixka-estalkia mantentzea, gaur egun halakorik dagoenean, edo estalkia sartu eta 
zabaldu egingo da landare-estalki bakana izanez gero, higadura-fenomenoetatik babesteko funtsezko elementu gisa.

b) Eraikuntza-erabilerak debekatuta daude, baldin eta obra-proiektuetan ez badira sartzen lurzoruaren egonkortasunean 
eta higagarritasunean eragin negatiborik ez dagoela bermatzen duten azterketa tekniko zehatzak.

3. Ustezko arkeologia-guneak.

Eremu horiek Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen 1997ko uztailaren 4ko Ebazpenaren bidez (EHAA, 157. zk., 
1997ko abuztuaren 20koa) Euskal Autonomia Erkidegoak ustezko arkeologia-eremu izendatutako eremuei dagozkie, eta P-2.b 
"Lurzoru urbanizaezineko I. baldintzatzaile gainjarriak eta katalogatutako elementuak" plano-seriean grafiatuta daude. 
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Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Edozein eraikuntza-jarduketa egin aurretik, Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 49. artikuluan 
aurreikusitako azterketa eta, hala badagokio, proiektu arkeologikoa aurkeztuko zaizkio kultura-ondare arkeologikoaren 
arloko organo eskudunari. Organo horren baimenik gabe, ezingo da inolako eraikuntza-erabilerarik egin.

b) Era berean, 3.1.3. "Babes-erregimen" kapituluan xedatutakoa beteko da.

4. Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-guneak.

Eremu horiek hainbat arkeologia-eremuri dagozkie, eta, euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen organoak eremu horiek 
izendatu ez baditu ere, interes nabarmena dute, eta, horregatik, organo horrek aurreikusita dauka babesteko espedientea hastea. 
P-2.b "Lurzoru urbanizaezineko I. baldintzatzaile gainjarriak eta katalogatutako elementuak" plano-seriean grafiatuta geratzen dira.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Edozein eraikuntza-jarduketa egin aurretik, Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 49. artikuluan 
aurreikusitako azterketa eta, hala badagokio, proiektu arkeologikoa aurkeztuko zaizkio kultura-ondare arkeologikoaren 
arloko organo eskudunari. Organo horren baimenik gabe, ezingo da inolako eraikuntza-erabilerarik egin.

b) Horietan 3.1.3. "Babes-erregimen" kapituluan xedatutakoa beteko da.

5. Korridore ekologikoen sarea.

EAEko eta AFAko korridore ekologikoen sarean sartutako eremuak dira, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren memorian 
definituak eta P-2.b "Lurzoru urbanizaezineko I. baldintzatzaile gainjarriak eta katalogatutako elementuak" planoetan jasoak. 

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Dagokion plangintza- eta kudeaketa-neurri espezifikoak onartzen ez diren bitartean, arloan eskumena duen organoak 
korridore ekologikoak arautzeko, "B" eta "C" idatz-zatietan ezarritakoa beteko da.

b) Eraikuntza-erabilerak baimentzeko, bai eta korridore ekologikoetan eragina duen beste edozein erabilera baimentzeko 
ere, bereziki Arabako Lurralde Historikoko ekologia- eta paisaia-konektagarritasuneko estrategian jasotako lotura-funtzio 
bereziko espazioen kasuan, beharrezkoa izango da aldez aurretik ingurumen-ondorioen magnitudeari buruzko 
berariazko balioespen-txosten bat egitea, foru-organoak ingurumen-arloan egin beharrekoa. Txosten horretan, 
ondorioen tamaina balioetsiko da, eta, hala badagokio, babes-neurriak proposatuko dira. A zuzentzaileak Hori guztia 
Mendiei buruzko martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauaren 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta ingurune 
fisikoko elementuak eta prozesuak kontuan hartzeari buruzko LAGen jarraibide orokorrekin bat etorriz.

c) Esku-hartzeek mugatutako eremuari lotutako korridore ekologikoaren izaera bermatu beharko dute. Lurzoruaren 
kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak garatzen dituzten planek edo 
proiektuek – Korridore ekologikoak barne hartuta – Ingurumena lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko proiektu bat izan 
beharko dute, horien ingurunearekin bat datorrena.

6. Batasunaren intereseko habitatak.

Ekosistema horien banaketa naturala oso txikia da edo nabarmen murriztu da lurraldean, bai eta Europako habitat naturalen 
adierazgarri diren beste ekosistema batzuk ere (Kontseiluaren maiatzaren 21eko 92/43/EEE Habitatei buruzko Zuzentaraua), Hiri 
Antolamendurako Plan Orokorraren memorian definituak eta P-2.b "Lurzoru urbanizaezineko I. baldintzatzaile gainjarriak eta 
katalogatutako elementuak" planoetan islatuak.
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Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Esku-hartzeek mugatutako eremuari lotutako Batasunaren intereseko habitat izaera bermatu beharko dute. Batasunaren 
intereseko habitatak barne hartzen dituen lurzoruaren kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, 
eraikuntzak eta instalazioak garatzen dituzten planek edo proiektuek ingurumena lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko 
proiektu bat izan beharko dute, haien ingurunearekin bat datorrena.

7. Kutsatutako lurzoruak.

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo ekarri dituzten lurzoruen inbentarioari buruzko irailaren 30eko 
165/2008 Dekretuan jasotako lurzoruak dira, eta P-2.b "Lurzoru urbanizaezineko I. baldintzatzaile gainjarriak eta katalogatutako 
elementuak" planoetan grafiatuta daude. Limitaciones adicionales para estos ámbitos:

a) Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legeak arautzen du.

8. Natura-ibilbideak eta -afektazioak.

Ibilbide turistikoak hartzen dituzte, hala nola gr sarea (Ibilbide Handiak), Pr sarea (Ibilbide Txikiak) edo antzekoak, eta P-2.c 
"Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura orokorren baldintzatzaile gainjarriak II eta babes-eremuak" planoen seriean irudikatzen dira.

Ibilbide horiek arautzeko plangintza, kudeaketa eta kontserbazioko neurri zehatz espezifikoak onartzen ez diren bitartean:

a) Arabako Lurralde Historikoko Ibilbide berdeei buruzko urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru Arauan jasotakoa beteko da.

i. Aipatutako arauaren 29. artikulua garatuz, ibilbide berde baten eraginpeko eremua bi lur-zerrenda izango dira, 
ibilbide berdearen alde banatan. Lur-zerrenda horiek barrutik zortasun-eremuak mugatuko ditu, eta kanpotik, 
berriz, lur-berdinketaren kanpoko ertzekiko distantziakideak diren bi lerrok, aipatutako ertzetatik sei (6) metroko 
distantziara.

ii. Jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonetan, arau horretan adierazitako erabilera-mugek agintzen 
dute, hargatik eragotzi gabe organo eskudunak bertan aurreikusitako baimenak ematea.

b) Horrez gain:

i. Debekatuta dago Arabako natura- eta landa-ingurunearekin zuzeneko harremana izatea ez den beste edozein 
erabilera, bai eta bertako paisaia-aberastasunaz, natura-balioez eta kultura-balioez gozatzea ere.

ii. Ibilbidetik hamar (10) metrora baino gutxiagora dagoen edozein eraikuntza-erabilerak natura-ibilbideak edo -
ibilbideak izan dezakeen eraginaren justifikazioa aurkeztu beharko du proiektuan.

9. Aldaerak eta eraginak.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren memorian definitzen dira eta P-2.c "Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura orokorren 
baldintzatzaile gainjarriak II eta babes-eremuak" planoetan islatzen dira.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Edozein motatako obra eta instalazio finko edo behin-behineko egiteko, Foru Aldundiko organo eskudunaren aldez 
aurreko baimena beharko da, beste eskumen konkurrente batzuei kalterik egin gabe.
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10. Arriskuan dauden fauna-espezieen banaketa naturaleko eremuak

Espeziearen populazioen kontserbaziorako garrantzi handia duten kokaguneei dagozkie, eta/edo perturbazio posibleen aurretik 
hauskortasun nabarmena erakusten dute.

 Lehentasunezko banaketa-eremuak: udalerrian behar bezala ordezkatuta dauden eta jarraian aipatuko ditugun 
espezieen eskakizunak nabarmen betetzen dituzten habitatak.

 Puntu sentikor Distorsionatuak: gutxieneko hedadura edo kokapen zehatza duten kokaguneak dira, eta muturreko 
sentikortasuna adierazten dute, espeziearen iraupenerako interesgarriak diren elementuak dituztelako. Habiak, koloniak, 
lurraldeko eremu nuklearrak, ugalketa-putzuak edo babeslekuak dira, eta horiek galtzea edo hondatzea gertaera 
negatiboa eta larria izango litzateke herritarrentzat.

 Interes Bereziko Eremuak: kokagune txiki samarrak eta ondo mugatuak, kontserbaziorako garrantzi handikoak eta/edo 
nahasmendu posibleen aurrean hauskortasun nabarmena erakusten dutenak. Beraz, sentsibilitate handiagoa dute 
lehentasunezko banaketa-guneek eta puntu sentikor distortsionatuek baino.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

a) Oro har:

i. Lurzoruaren kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak garatzen 
dituzten planek edo proiektuek ingurumen-azterketa bat izan beharko dute, eta azterlan horretan aztertuko dira 
lurzoruaren lehentasunezko banaketa-eremua osatzen duten espezieen eta habitaten gaineko ondorioak.

b) Bereziki:

i. Uhalde-enara: martxoaren 7ko Diputatuen Kontseiluaren 22/2000 Foru Dekretuko uhalde-enara (Riparia riparia)
Kudeatzeko Planean jasotakoa beteko da.

ii. Bisoi europarra: azaroaren 7ko 322/2003 Foru Aginduaren Bisoi Europarraren Kudeaketa Planean (Mustela 
lutreola) jasotakoa hartuko da kontuan.

iii. Ibai Kabuxa: 2002ko ekainaren 12ko 351 Foru Aginduaren Ibai Kabuxa (Salaria fluviatis) Kudeatzeko Planean 
jasotakoa hartuko da kontuan.

11. Flora mehatxatua

1 Km x 1 Km laukiei dagozkie, eta bertan aipatzen dira 2011ko urtarrilaren 10eko Aginduaren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2013ko ekainaren 18ko Aginduaren arabera EAEn katalogatutako mehatxatutako flora-
espezieak, Basoko eta Itsasoko Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoari buruzkoak.

Eremu horietarako muga gehigarriak:

 Lurzoruaren kalifikazioaren arabera baimendutako erabilerak, eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak garatzen dituzten 
planek edo proiektuek ingurumen-azterketa bat izan beharko dute, horiek espezieengan dituzten ondorioak ebaluatzeko.
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1.7.1.5. artikulua. Azpiegitura orokorrak babesteko eremuetako erabilerei ezarritako muga gehigarriak

1. Bide-komunikazioak babesteko eremuak.

P-2.c "Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura orokorren baldintzatzaile gainjarriak II eta babes-eremuak"planoen seriean grafiatuak, 
jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonek osatzen dituzte, bai eta eraikuntzako muga-lerroek eta zerbitzu publiko 
orokorrek ere — lehenengoen gainjarriak —, Arabako Lurralde Historikoko errepideei buruzko ekainaren 25eko 20/1990 Foru 
Arauaren 38., 39., 40., 42. eta 44. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Eremu horietarako mugak:

a) Jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonetan, aipatutako arauan adierazitako erabilera-mugek agintzen dute, 
hargatik eragotzi gabe organo eskudunak bertan aurreikusitako baimenak ematea.

b) Eraikuntzaren muga-lerroek definitutako eremuetan, aipatutako arauan adierazitako erabilera-mugek agintzen dute, 
hargatik eragotzi gabe horietan aurreikusitako baimenak, organo eskudunak eman ditzakeenak.

2. Landa-bideak babesteko eremuak.

P-2.c "Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura orokorren baldintzatzaile gainjarriak II eta babes-eremuak" planoen seriean jasota 
daude, eta jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonek osatzen dituzte, bai eta eraikuntzako muga-lerroek ere —
lehenengoen gainjarriak —, Arabako Lurralde Historikoko landa-bideak erabili, zaindu eta zaintzeko otsailaren 13ko 6/1995 Foru 
Arauaren 13., 14., 15., 16. eta 17. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Eremu horietarako mugak:

a) Jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonetan, aipatutako arauan adierazitako erabilera-mugek agintzen dute, 
hargatik eragotzi gabe horietan aurreikusitako baimenak, organo eskudunak eman ditzakeenak.

b) Eraikuntzaren muga-lerroek definitutako eremuetan, aipatutako arauan adierazitako erabilera-mugek agintzen dute, 
hargatik eragotzi gabe horietan aurreikusitako eta organo eskudunak eman ditzakeen baimenak.

3. Ibilbide berdeen sareko babes-eremuak.

Arabako Lurralde Historikoko ibilbide berdeei buruzko urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru Arauaren 26., 27., 28. eta 29. artikuluetan 
ezarritakoaren arabera, jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonek osatzen dituzte.

Eremu horietarako mugak:

a) Aipatutako arauaren 29. artikulua garatuz, ibilbide berde baten eraginpeko eremua bi lur-zerrenda izango dira, ibilbide 
berdearen alde banatan. Lur-zerrenda horiek, barrutik, zortasun-eremuak mugatuko ditu, eta, kanpotik, lur-berdinketaren 
kanpoko ertzekiko distantziakideak diren bi lerrok, aipatutako ertzetatik sei (6) metroko distantziara.

b) Jabari publikoko, zortasuneko eta afektazioko zonetan, aipatutako arauan adierazitako erabilera-mugek agintzen dute, 
hargatik eragotzi gabe organo eskudunak bertan aurreikusitako baimenak ematea.

4. Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak.

P-2.c "Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura orokorren baldintzatzaile gainjarriak II eta babes-eremuak" plano-seriean grafiatuta 
geratzen dira.

Zehazki, Yécora/Iekora udal-mugarteko lurzoru urbanizaezinari honako hauek eragiten diote nagusiki: hurbiltze-azaleraren tarte 
horizontalak, hurbiltze-azalera zatikatuak (RWY 29), hurbiltze-azalerak (RWY 11) eta hurbiltze-azalerak (RWY 11).
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Logroño-Agoncillo aireportuko zortasun aeronautikoen eraginpean dauden lurzoru urbanizaezinaren eremuetan, ziurtatu behar da 
inolako eraikuntzarik, instalaziorik edo bestelako jarduerarik – Haren elementu guztiak barne (hala nola antenak, tximistorratzak, 
tximiniak, aire girotuko ekipoak, igogailu-kutxak, kartelak, dekorazio-erremateak, eta eraikuntza horien gainean erantsitako beste 
edozein) – Ez dituela eraikitzeko behar diren bitarteko mekanikoak (garabiak, Bide-galiboak edo trenbideak — zortasun horiek 
urratzen ditu, salbu eta Aireko Segurtasunerako Estatu Agentziaren (ASEA) iritziz egiaztatzen bada ez duela segurtasuna 
arriskuan jartzen eta ez duela nabarmen eragiten aireontzien eragiketen erregulartasunean, zortasunei buruzko otsailaren 24ko
584/72 Dekretuan jasotako salbuespenekin bat etorriz.

Apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/72 Dekretuaren 10. 
artikuluari jarraikiz, Logroño-Agoncillo aireportuko zortasun aeronautikoen eremuaren proiekzio ortogonalaren barruan dagoen 
azalera jarduerak mugatzeko zortasun bati lotuta geratuko da, eta, horren arabera, Aireko Segurtasuneko Estatu Agentziak 
(ASEA) debekatu ahal izango du. Aireko eragiketetarako edo instalazioek behar bezala funtzionatzeko arriskua Aukera hori 
jarduera horiek ezartzeko edo gauzatzeko ahalmena ematen duten lurzoruaren erabileretara zabalduko da, eta, besteak beste, 
honako hauek hartuko ditu barnean:

a) Turbulentziak eragin ditzaketen oztopoak eraikitzea dakarten edo dakarten jarduerak.
b) Argiak erabiltzea, arriskuak sor ditzaketen edo nahastea edo errorea eragin dezaketen proiektagailuak edo laser-

igorgailuak barne.
c) Azalera handiak eta oso islatzaileak erabiltzea dakarten jarduerak, itsutzea ekar dezaketenak.
d) Aerodromoko mugimendu-eremuaren inguruan faunaren jarduera susta dezaketen jarduketak.
e) Erradiazio-iturri ez-ikusgarriak ezartzea edo martxan jartzea eragiten duten jarduerak, edo komunikazio-, nabigazio- eta 

zaintza-sistema aeronautikoen funtzionamendua eragotz dezaketen edo eragin negatiboa izan dezaketen objektu finko 
edo mugikorrak egotea.

f) Kea, lainoa edo aireontzientzat arriskutsua izan daitekeen beste edozein fenomeno sortzen duten instalazioen ezarpena 
edo funtzionamendua errazten edo eragiten duten jarduerak.

g) Aireko propultsio- edo sostengu-baliabideak erabiltzea kirol-jarduerak edo bestelakoak egiteko.

Aerosorgailuen instalazioari dagokionez, altuera handia dutenez — palen luzera ere kontuan hartu behar da —, ziurtatu behar da 
ez dutela inola ere betetzen Logroño-Agoncillo aireportuko zortasun aeronautikoei buruzko araudia. Gauza bera aplikatu behar 
zaie energia elektrikoa garraiatzeko lineei, telekomunikazio-azpiegiturei, hala nola telefonia-antenei eta mikrouhin-labeen loturei, 
eta funtzionamenduagatik plataforma goratuetan kokatu behar diren gainerako egiturei.

Edozein eraikuntza, instalazio (zutoinak, antenak, haize-sorgailuak — palak barne —, eraikuntzarako beharrezko bitartekoak —
eraikuntzako garabiak eta antzekoak barne —) edo landaketa gauzatzeko, Aire Segurtasuneko Estatu Agentziaren (ASEA) aldeko 
akordioa beharko da aldez aurretik, zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/72 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluekin
bat etorriz (dekretu hori 297/2013 Errege Dekretuak aldatu zuen).

Salbuespen gisa, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/72 
Dekretuaren 33. artikuluaren arabera, eraikinen edo instalazioen eraikuntzak baimendu ahal izango dira, baldin eta, zortasun 
aeronautikoek ezarritako mugak gainditu arren, Aireko Segurtasunerako Estatu Agentziaren (ASEA) iritziz egiaztatzen bada ez 
duela segurtasuna arriskuan jartzen eta ez duela eragin nabarmenik jasotzen. Ondorio horietarako, jarduketa berrien sustatzaileek 
segurtasun-azterketa aeronautiko bat aurkeztu ahal izango dute, teknikari eskudun batek sinatua, segurtasuna arriskuan jartzen 
ez dela, aireontzien eragiketen erregulartasunari modu nabarmenean eragiten ez zaiola edo pantaila-kasua dela egiaztatzeko.

Era berean, gogorarazten da Logroño-Agoncillo aireportuko zortasun aeronautikoen azpian ez dauden Yécora/Iekora udalerriko 
zonetan edozein eraikuntza edo egitura egitea (zutoinak, antenak, haize-sorgailuak — palak barne —, eta eraikitzeko behar diren 
bitartekoak instalatzea (eraikuntzako garabiak eta antzekoak barne), horien gainetik altxatzen badira. Aire-operazioen 
segurtasunean izango duen eraginari buruz Aire Segurtasunerako Estatu Agentziak (ASEA) aldez aurretik erabaki beharko du, 
zortasunei buruzko otsailaren 24ko 584/72 Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera.
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5. Goi-tentsioko lineak babesteko eremuak.

P-2.c "Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura orokorren baldintzatzaile gainjarriak II eta babes-eremuak" planoen seriean islatuta 
daude, eta hegaldi-zortasuneko eremuak osatzen ditu — otsailaren 15eko 223/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako goi-
tentsioko linea elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun-bermeei buruzko Erregelamenduko ITC-LAT 07 jarraibide tekniko 
osagarriaren 5.12 paragrafoan ezarritakoa —, bi aldeetara arauzko segurtasun-distantziek areagotuta.

Eremu horietarako mugak:

a) Hegaldi-zortasunaren babes-eremu horrek ez dio eragozten zortasunpeko lurraren jabeari bertan hesitu, plantatu edo 
eraikitzea, baldin eta eremu hori salbu uzten badu.

b) Hala ere, eremu honetan arautzen dira otsailaren 15eko 223/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako goi-tentsioko 
linea elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun-bermeei buruzko Erregelamenduko ITC-LAT 07 jarraibide tekniko 
osagarriaren 5.12.1 (baso, zuhaitz eta zuhaitz-masetarako) eta 5.12.2 (eraikin eta eraikinetarako) ataletan adierazitako 
erabilera-mugak.

6. Gasbideak babesteko eremuak.

P-2.c "Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura orokorren baldintzatzaile gainjarriak II eta babes-eremuak" planoen seriean islatuta 
daude, eta eremu hauek osatzen dituzte, intentsitate handienetik txikienera, dagozkien erabilera-mugekin:

a) A eremua: zortasun iraunkorra. Bi (2) metroko distantzia gasbidearen ardatzaren alde banatara. Ezingo da golde, cava 
edo antzeko beste lanik egin berrogeita hamar (50) zentimetrotik gorako sakoneran. Era berean, ezin izango da zurtoin 
altuko zuhaitz edo zuhaixkarik landatu, ezta edozein motatako eraikin edo eraikuntzarik egin ere, nahiz eta aldi 
baterakoak edo behin-behinekoak izan.

b) B eremua: a gunearen alde banatan hiru (3) metro, ezin izango dira zurtoin altuko zuhaitzak edo zuhaixkak landatu, ez 
eta edozein motatako eraikinak edo eraikuntzak egin ere, nahiz eta aldi baterakoak edo behin-behinekoak izan.

c) C eremua: bost (5) metro b zona bietatik aurrera, ezingo da eraikuntzarik edo eraikuntzarik egin, aldi baterakoak edo 
behin-behinekoak izan arren.

1.7.1.6. artikullua. Nekazaritza-erabilerarako edozein eraikuntza ezartzea

1. Nekazaritza-jarduerari lotutako eraikuntza berriak ezartzeko, nekazaritzaren arloan eskumena duen foru-sailaren aldez aurreko 
baimena eskatu behar da, titularrak nekazariak direla eta instalazioak kasu bakoitzean aplikatzekoa den indarreko araudira 
egokitzen direla egiaztatzeko.

Nolanahi ere, nekazaritza-jarduerari lotutako edozein eraikuntzak — etxebizitzak izan ezik, horiek dagokion artikuluan arautzen 
baitira —, egin aurretik, aldeko txostena egin beharko du nekazaritza-arloan eskumena duen foru-departamentuak. Ezin izango 
dira erabili sortu ziren erabilerarako ez bada. Edozein erabilera-aldaketa egiteko, dagokion lizentzia izapidetu beharko da.

2. Nekazaritza-erabilerarako lurzoru urbanizaezinean edozein eraikin ezartzeak Guardiako (Arabako Errioxa) Eremu 
Funtzionaleko LPParen 34. eta 34 bis artikuluetan jasotako zehaztapenak bete beharko ditu; horien artean, plan berezi bat idaztea 
nabarmendu behar da.

Horri dagokionez, honako mota hauek bereizten dira:

a) "Eraldaketa-instalazio txikiak" (mahastizain profesionala, uzta-biltzailearen upategiak barne hartzen dituen kontzeptua), 
urtean 250.000 L edo gutxiagoko ardo-ekoizpena dutenak, eta funtsean eraldaketa- eta biltegiratze-industria direnak.

b) "Upeltegi handiak", urtean 250.000 L baino ardo gehiago ekoizten dutenak, eta ardoa ekoizteko jardueraren inguruan 
beste osagarri batzuk (ostalaritza, etab.) bildu ohi dituztenak.

c) Nekazaritzako beste eraikuntza batzuk, upeltegikoak ez direnak.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

130/361

2022-00079

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

www.araba.eus

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

TÉRMINO MUNICIPAL DE YÉCORA
IEKORAKO UDALERRIA

 

 

 129

1.7.1.7. artikulua. Beste erabilera batzuk ezartzea, lurralde- eta/edo hirigintza-plangintza egin ondoren

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabilera eta jarduerez gain, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5 artikuluan deskribatutako jarduerak ere baimendu ahal izango dira, 
prozedura hauetakoren baten bidez:

a) Lurralde-plan sektorial bat eginez, udalaz gaindiko administrazioak garatzen badu bere eskumenak zorrotz erabiliz.
b) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 59.2.c artikuluan aurreikusitako plan berezi bat 

eginez, premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 4.3 artikuluak garatua, lurralde-plan batek 
eskatuta edo erakunde sustatzailearen beraren ekimenez, betiere sistema orokorraren izaera ez badute.

2. Lurralde-planik ez badago edo, beharrezkoa ez bada, jarduerak sistema orokorrekoak badira, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
aldatuko da.

3. Ingurune fisikoa babesteko plan berezi bat idatzi ahal izango da beti, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 59.2.c artikuluan adierazitako helburuak lortzeko. Tresna hori onartzeak berekin ekarriko du, hala badagokio, 
automatikoki aldatzea Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean proposatutako zonakatzea eta haren eraikuntza- eta erabilera-
araubidea.

1.7.2. KAPITULUA. J.1 ETA J.2 LANDA-EREMUAK ERAIKITZEKO BALDINTZA OROKORRAK

1.7.2.1. artikulua. Eraikuntza-erabileren parametro komunak

1. Eraikuntza-erabilerek jabari publikorako eta sektoreko araudian ezarritako azpiegituretarako distantziak gordeko dituzte.

2. Jarraian, distantzia ohikoenak transkribatuko dira, izaera mugatzailerik gabe.

a) Errepideei dagokienez:

i. Eraikinak: Arabako Lurralde Historikoko errepideei buruzko ekainaren 25eko 20/1990 Foru Arauaren 42. 
artikuluan ezarritakoak (ALHAO, 78. zk., 1990eko uztailaren 9koa).

ii. Itxituretatik: hogeita bost (25) metro autobide eta autobietan, eta zortzi (8) metro gainerako errepideetan, lur-
berdinketaren kanpoko ertzetik neurtuta.

b) Landa-bideei dagokienez:

i. Eraikinak: Arabako Lurralde Historikoko landa-bideak erabili, zaindu eta zaintzeko otsailaren 13ko 6/1995 Foru 
Arauaren 17. artikuluan ezarritakoak.

ii. Itxiturak: metro eta erdi, lur-berdinketaren kanpoaldeko ertzetik.

c) Ibilbide berdeei dagokienez:

i. Itxituretatik: bi (2) metro lur-berdinketaren kanpoko ertzetik.

d) Ibai, erreka eta urtegiei dagokienez:

i. Hirigintza-osagaiaren arabera "landa-eremuko ertz" gisa hartzen diren ertzetan, eraikuntza-erabilerek nahitaez 
errespetatu beharko dute ibilgu publikoaren mugaketa-lerroarekiko gutxieneko distantzia hau:
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• Berrogeita hamar (50) metro urtegi, laku eta aintziretarako.
• 30 (30) metro, 10 < C 50 Km2-ko adar-arroa duten ibai-tarteetarako (I. mailako tarteak).
• Hamabost (15) metro, 1 < C < 10 Km² adar-arroa duten erreketarako (0 mailako tarteak).
• 1 km ² baino gutxiagoko adar-arroa (00 mailako tarteak) duten jariatzeei edo ur-ibilguei Uren 

Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Errege Dekretuan eta 
ondorengo aldaketetan ezarritakoa aplikatuko zaie.

ii. Gainera, aurreko puntuan ezarritako muga orokorren osagarri gisa, ehun (100) metroko distantzia gordeko dute 
nahitaez:

• Lurzoru urbanizaezinari ez dagozkion erabilerak, nahitaez lursail jakin bati lotuta daudenak izan 
ezik.

• Lurzoru urbanizaezinaren berezkotzat jo arren, lursail jakin bati lotuta ez dauden erabilerak.

Oharra: atzerapen horiek ibilgu publikoaren mugaketa-lerrotik neurtuko dira, eta ez ardatzetik.

3. «Lehendik dauden eraikinei» edo «lehendik dauden instalazioei» egiten zaizkien aipamenak legearekin bat datozen eraikinei 
edo diziplina-ekintzarik egin behar ez zaien eraikinei buruzkoak direla ulertuko da, 1.4.6.7. “Antolamendutik kanpo dauden eta 
plangintzarekin bat ez datozen lurzoru urbanizaezineko eraikinak, eraikuntzak, instalazioak eta erabilerak” artikuluan jasotakoa 
betez.

1.7.2.2. artikulua. Ingurumena babesteko erabileraren hirigintza- eta eraikuntza-parametro espezifikoak

1. Jarduera honetan ez da eraikuntza-erabilerarik onartzen.

1.7.2.3. artikulua. Aisialdiko erabileraren hirigintza- eta eraikuntza-parametro espezifikoak

1. Erabilera publiko estentsiborako jarduerei dagokienez, ez da eraikuntza-erabilerarik onartuko egokitzapen-obra txikiak izan ezik 
(erreken gaineko pasabideak, begiratokiak, etab.), eta horiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Horretarako edozein plan edo proiektuk ingurumena lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko proiektu bat izan beharko 
du, haien ingurunearekin bat datorrena.

b) Erabilera honen erregulazioa, gehienbat, Euskal Autonomia Erkidegoko mendi-ibilien antolamenduari eta 
normalizazioari buruzko apirilaren 16ko 79/1996 Dekretuan dago jasota.

2. Erabilera publiko intentsiborako jarduerei dagokienez, eraikuntza-erabilerek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 35 m2t.
b) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera: 5.000 m2s.

Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren eta/edo instalazioaren titularraren jabetza edo 
jabari osoa den aldetik.

c) Mugekiko gutxieneko tartea: bost (5) metro.
d) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea: ehun (100) metro.
e) Eraikuntzaren profila: I.
f) Erlisa edo teilatu-hegaleko gehieneko altuera: hiru (3) metro, jatorrizko kotatik gora.
g) Horretarako edozein plan edo proiektuk ingurumena lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko proiektu bat izan beharko 

du, haien ingurunearekin bat datorrena.
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3. Ehiza- eta arrantza-jardueretarako jarduerei dagokienez, eraikitze-garapen mota oro baztertzen da.

Ehiza eta arrantza egiteko arauak nazioarteko, estatuko, autonomia-erkidegoetako eta foru aldundietako legeria aplikagarrietatik 
eratorriko dira, eta, bereziki, Ehizari buruzko apirilaren 4ko 1/1970 Legetik eta ehiza eta arrantzako aldi baliodunen eta debekualdi 
berezien urteko foru aginduetatik.

1.7.2.4. artikulua. Nekazaritza- eta abeltzaintza-baliabide primarioak ustiatzeko erabilera profesionalizatuaren hirigintza-
eta eraikuntza-parametro espezifikoak

1. Upeltegiak.

1.3.1.21. “Definizioa eta motak” artikuluaren arabera, artikulu honetako zehaztapenak aplikatuko zaizkien bi instalazio mota 
bereizten dira:

a) «Eraldaketa-instalazio txikiak».
b) «Upeltegi handiak».

Berariaz, 1.7.2.1. “Eraikuntza-erabileren parametro komunak” artikuluan adierazitakoari kalterik egin gabe, «Lehendik dauden 
upeltegiak» izango dira Guardiako (Arabako Errioxa) Eremu Funtzionaleko LPPa indarrean jarri zenean zeudenak, Eusko 
Jaurlaritzaren Kontseiluak abenduaren 28ko 271/2004 Dekretuaren bidez behin betiko onartu baitzuen.

Bi kasu bereizten dira lehendik zeuden upategietarako:

a) 1.4.6.7. “Antolamendutik kanpo dauden eta plangintzarekin bat ez datozen lurzoru urbanizaezineko eraikinak, 
eraikuntzak, instalazioak eta erabilerak” artikuluaren arabera antolamendutik kanpo lehendik dauden upeltegiak: artikulu 
berean jasotako mantentze-ekintzak baino ez dira baimenduko.

b) Aurretik zeuden gainerako upeltegiak: azalera eraikia handitzeko aukera emango da, jarraian jasotakoaren arabera.

Jarraian, aplikazio-parametroak jasoko ditugu:

a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna:

i. Lehendik dauden upeltegiak: azalera eraikia lehendik dagoen azalera eraikiaren %25eraino handitu ahal izango 
da.

ii. Eraikin berriak: 0,30 m²t/m²s, 8.000 m²t-ko gehieneko mugarekin.

b) Mahastiak landatzeari lotutako gutxieneko azalera:

i. Lehendik zeuden upeltegiak: lehendik zeuden upeltegiei lotutako azalera finkatzen da.
ii. Eraikin berriak:

• 80.000 m²s «transformazio-instalazio txikietarako».
• 120.000 m²s, erabilera osagarriak (ostalaritza, etab.) dituzten «upeltegi handietarako» eta «eraldaketa-

instalazio txikietarako».

c) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera:

i. Lehendik zeuden upeltegiak: lehendik zeuden upeltegiak hartzen dituen lurzatia finkatu da.
ii. Eraikin berriak:
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• 5.000 m2s «transformazio-instalazio txikietarako».
• 10.000 m2s «upategi handietarako» eta erabilera osagarriak dituzten «eraldaketa-instalazio txikietarako».

d) Gehieneko okupazioa:

i. Lehendik dauden eraikinak: lurzati hartzailearen 0,50 m²s/m²s.
ii. Eraikin berriak: 0,30 m²s/m²s -ko lurzati hartzailea.

e) Mugekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik zeuden upeltegiak: lehendik zeuden upeltegien mugekiko bereizketa finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: bost (5) metro.

f) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik zeuden upeltegiak: lehendik zeuden upeltegien hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugako 
bereizketa finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: ehun (100) metro.

g) Eraikuntzaren profila:

i. Lehendik zeuden upeltegiak: lehendik zeuden upeltegien eraikuntzaren profila finkatu da.
ii. Eraikin berriak:

• I/- «Transformazio-instalazio txikietarako».
• II/- «Upeltegi handietarako».

h) Erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera:

i. Lehendik zeuden upeltegiak: lehendik zeuden upeltegien erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera 
finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: zazpi (7) metro jatorrizko kotatik gora.

Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, ekoizpen-prozesuak hala eskatzen duelako, industria-eraikinetarako 
berariazko elementuen altuera handiagoak behar badira (siloak, fabrikazio-dorreak, etab.), salbuespen gisa, 
aurreko paragrafoan adierazitako altuera gainditzea onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

i) Beste baldintzatzaile batzuk:

i. Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren eta/edo instalazioaren titularraren jabetza 
edo jabari osoa den aldetik. Lurzati osagarriak, hala badagokio, jabetza osoaren, errentamenduaren edo 
usufruktuaren titulupean aurkeztu ahal izango dira, baina betiere hirigintza-lotura gisa, gutxienez hamar (10) 
urtez, eta inguruabar hori dagokion Jabetza Erregistroan inskribatuta. Betekizun hori betetzeko, beste upeltegi 
batzuei lotutako lurzati guztiak (jabetzan edo lotuta) baztertuko dira.

Hirigintza-lotura hori dagokion plan berezia behin betiko onetsi aurretik egiaztatuko da, dagokion Jabetza 
Erregistroaren ziurtagiriaren bidez.
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ii. Lehendik dauden pabiloiak eraldatzea: Guardiako (Arabako Errioxa) Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan 
Partziala onartu zen egunean zeuden nekazaritza-pabiloiak upeltegi bihurtu ahal izango dira. Plan hori Eusko 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu zuen behin betiko abenduaren 28ko 271/2004 Dekretuaren bidez, eta baldintza 
hauek izango ditu:

• 1.4.6.7 artikuluaren arabera antolamendutik kanpo eraikinik ez izatea.
• Eraikin berrietarako ezarritako baldintzak egokitu beharko dira, lurzati hartzailearen gutxieneko azaleraren 

parametroa eta/edo gehieneko eraikigarritasuna izan ezik.

iii. Upeltegiak behar bezala konponduko ditu oinarrizko zerbitzuen beharrak.
iv. Energia berriztagarriak erabiltzea:

Energia-kontsumoa efizientzia-postulatuen bidez egingo da, eta energia berriztagarriaren ekoizpena modu 
eraginkorrean txertatuko da.

Upeltegien eraikinek Eraikuntzako Kode Teknikoan (EKT) (Db he 4) xedatutakoa bete beharko dute. Etxeko ur 
beroaren gutxieneko eguzki-ekarpena: eskaria zehaztuta (3.1.1) lokal bakoitzean emango zaizkion erabileren 
arabera (administratiboa, hotela, tailerrak, jatetxea...), eta eskatutako ur bero sanitarioaren litroen arabera, 
gutxieneko eguzki-ekarpena ezartzea, kontuan hartuta Arabako Errioxa II. eremu klimatikoan dagoela. Gainera, 
instalazioetan behar den energia guztiaren beste zati bat estali beharko da, eraikineko beroa sortzearekin 
zerikusirik ez duten beroa berreskuratzeko instalazioetatik datozen energiak, kogenerazio-prozesuak edo 
hondakin-energiaren iturriak aprobetxatuz.

v. Paisaiara egokitzea:

Sotoak ez dira jarriko muinoen gailurretan edo agerian dauden eremuetan, baldin eta paisaia naturala larriki 
aldatzen badute. Zehazki, Kantabriako mendilerroaren oinean eta +600 metroko kotatik gora, upategien arteko 
distantzia 500 metrokoa izango da.

vi. Aparkalekuen zuzkidura:

Instalazio bakoitzak behar bezala konponduko du aparkalekuen hornidura. Aparkalekuen zenbaketa jendaurreko 
bulego eta lokaletan aurreikusitako pertsonen okupazioaren gainean egingo da, EKTn (Db si) okupazioa 
kalkulatzeko ezarritako irizpideei jarraikiz. Horiei salgaiak ontziz aldatzeko ibilgailu astunenak gehituko zaizkie, 
eta, erabilera osagarriak dituzten "upeltegi handietan" eta "eraldaketa-instalazio txikietan", autobusentzako 
aparkalekuak 3.000 m²-ko (1) bat izango dira, turismoenak baino gehiago.

vii. Tratamendu arkitektonikoa:

Upeltegiaren instalazio osagarriek, batez ere eraldaketarekin lotutakoek, tratamendu arkitektoniko egokia izan 
beharko dute, eraikin nagusiarekin bat datorrena, lurzatian sakabanatutako elementuak agertzea saihestuz.

viii. Urbanizazioaren tratamendua:

Lurzati hartzailearen urbanizazioa osorik hartuko da mahastietarako erabiltzen ez diren zatietarako, halakorik 
badago, eta paisaiarekin integratzeko printzipioekin bat etorriko da.

2. Nekazaritzako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak (nekazaritza-ustiategiei zuzenean lotutako eraikinak, eraikuntzak eta 
instalazioak; produktuen lehen eraldaketan laguntzeko eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, nekazaritza-ustiategiarenak 
berarenak bakarrik badira; eta jardueretarako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, nekazaritza-jarduera nagusiaren osagarri 
gisa), upategiak izan ezik.
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Guardiako (Arabako Errioxa) Eremu Funtzionalaren LPParen arabera, upategiarena ez den nekazaritza-erabilerarako edozein 
eraikin lurzoru urbanizaezinean ezartzeak "eraldaketa-instalazio txikietarako" zehaztutako parametroak bete beharko ditu, 
mahasti-landaketari lotutako azalerari dagokionez izan ezik, hori ezin izango baita eskatu.

Jarraian, aplikazio-parametroak jasoko ditugu:

a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna:

i. Lehendik dauden eraikinak: azalera eraikia egungo azalera eraikiaren % 25eraino handitzeko aukera emango 
da, eraikin berrietarako finkatutako gehieneko azalera mugatuz.

ii. Eraikin berriak: 0,30 m²t/m²s, 8.000 m²t-ko gehieneko mugarekin.

b) Gutxieneko azalera / Lotutako Nekazaritzako Lan-unitateak (NLU):

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinei lotutakoak finkatuko dira.
ii. Eraikin berriak: 0,30 Nekazaritzako Lan Unitate (NLU), Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 

2016ko martxoaren 31ko Aginduaren arabera, laboreen marjina gordinak, nekazaritzako lan-unitateak (NLU) 
zehazteko modulu objektiboak eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategietako gastu finkoen 
koefizienteak finkatzen dira.

c) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinak hartzen dituen lurzatia finkatzen da.
ii. Eraikin berriak:

• Nekazaritza-ustiategiei zuzenean lotuta: 5.000 m²s.
• Produktuen lehen eraldaketan laguntzeko, baldin eta nekazaritza-ustiategikoak badira: 10.000 m²s.
• Nekazaritza-jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak: 2.000 m²s.

d) Gehieneko okupazioa:

i. Lehendik dauden eraikinak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.
ii. Eraikin berriak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.

e) Mugekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen mugekiko bereizketa finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: bost (5) metro.

f) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinetatik hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugara 
dagoen tartea finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: ehun (100) metro.

g) Eraikuntzaren profila:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen eraikuntzaren profila finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: i/-.
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h) Erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera 
finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: zazpi (7) metro jatorrizko kotatik gora.

Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, ekoizpen-prozesuak hala eskatzen duelako elementu espezifikoen altuera 
handiagoak behar badira (siloak, fabrikazio-dorreak, etab.), salbuespen gisa, aurreko paragrafoan adierazitako 
altuera gainditzea onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

i) Beste baldintzatzaile batzuk:

i. Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren edo/eta instalazioaren titularraren jabetza 
edo jabari osoaren izenean. Baldintza hori dagokion Jabetza Erregistroaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da, 
dagokion plan berezia behin betiko onartu aurretik.

ii. Nekazaritzako eraikin, eraikuntza eta instalazioek behar bezala konponduko dituzte oinarrizko zerbitzuen 
beharrak.

iii. Paisaiara egokitzea:

Ez da ezarriko muinoen gailurretan edo paisaia naturala larriki asaldatzen duten ageriko eremuetan. Zehazki, 
Kantabriako mendilerroaren oinean eta +600 m-ko kotatik gora, nekazaritzako eraikin, eraikin eta instalazioen 
arteko distantzia ≥500 m-koa izango da.

iv. Tratamendu arkitektonikoa:

Tratamendu arkitektoniko egokia izan beharko dute, inguruko arkitektura tradizionalarekin bat datorrena.

v. Urbanizazioaren tratamendua:

Lurzati hartzailearen urbanizazioa paisaiarekin integratzeko printzipioekin bat etorriko da.

3. Abeltzaintzako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak (abeltzaintzako jarduerekin lotura zuzena duten eraikinak, eraikuntzak 
eta instalazioak; produktuen lehen eraldaketan laguntzeko eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, abeltzaintzako ustiategiarenak 
berarenak bakarrik badira; eta jardueretarako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, abeltzaintzako jarduera nagusiaren osagarri 
gisa).

a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 0,30 m²t/m²s; eraikin bakar baterako gehieneko muga 8.000 m²t da.
b) Lotutako Nekazaritzako Lan Unitateak (NLU):

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen loturak finkatzen dira.
ii. Eraikin berriak: 0,30 Nekazaritzako Lan Unitate (NLU) Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 

2016ko martxoaren 31ko Aginduaren arabera, laboreen marjina gordinak, nekazaritzako lan-unitateak (NLU) 
zehazteko modulu objektiboak eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategietako gastu finkoen 
koefizienteak finkatzen dira.

c) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinak hartzen dituen lurzatia finkatzen da.
ii. Eraikin berriak:
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• Abeltzaintzako jarduerei zuzenean lotuta: 5.000 m²s.
• Produktuen lehen eraldaketan laguntzeko, baldin eta abeltzaintzako ustiategikoak badira: 10.000 m²s.
• Abeltzaintzako jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak: 2.000 m²s.

d) Gehieneko okupazio:

i. Lehendik dauden eraikinak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.
ii. Eraikin berriak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.

e) Mugekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen mugekiko bereizketa finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: bost (5) metro.

f) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinetatik hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugara 
dagoen tartea finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: ehun (100) metro.

g) Eraikuntzaren profila:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen eraikuntzaren profila finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: I/-.

h) Erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera 
finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: zazpi (7) metro jatorrizko kotatik gora.

Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, ekoizpen-prozesuak hala eskatzen duelako elementu espezifikoen altuera 
handiagoak behar badira (siloak, fabrikazio-dorreak, etab.), salbuespen gisa, aurreko paragrafoan adierazitako 
altuera gainditzea onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

i) Beste baldintzatzaile batzuk:

i. Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren edo/eta instalazioaren titularraren jabetza 
edo jabari osoaren izenean. Baldintza hori, lizentzia eman aurretik, dagokion Jabetza Erregistroaren 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

ii. Oinarrizko zerbitzuen beharrak behar bezala konponduko dira.
iii. Paisaiara egokitzea:

Ez da ezarriko muinoen gailurretan edo paisaia naturala larriki asaldatzen duten ageriko eremuetan. Zehazki, 
Kantabriako mendilerroaren oinean eta +600 m-ko kotatik gora, eraikinen, eraikinen eta abeltzaintzako 
instalazioen arteko distantzia ≥500 m-koa izango da.

iv. Tratamendu arkitektonikoa:

Tratamendu arkitektoniko egokia izan beharko dute, inguruko arkitektura tradizionalarekin bat datorrena.
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v. Urbanizazioaren tratamendua:

Lurzati hartzailearen urbanizazioa paisaiarekin integratzeko printzipioekin bat etorriko da.

4. Berotegiak eta mintegiak erabiltzeko jarduerak.

a) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera:

i. Lehendik dauden instalazioak: lehendik dauden instalazioak hartzen dituen lurzatia finkatzen da.
ii. Instalazio berriak: 1.000 m²s.

b) Mugekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden instalazioak: lehendik dauden instalazioak mugetara bereiztea finkatzen da.
ii. Instalazio berriak: hiru (3) metro.

c) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden instalazioak: lehendik dauden instalazioetatik hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren 
mugara dagoen tartea finkatzen da.

ii. Instalazio berriak: ehun (100) metro.

d) Gehieneko okupazio:

i. Lehendik dauden instalazioak: lehendik dauden instalazioen okupazioa finkatzen da.
ii. Instalazio berriak eta/edo handitzeak:

• Lurzati hartzailea < 5.000 m²: 0,20 m²s/m²s lurzati hartzailea.
• Lurzati hartzailea: 5.000 m²: 1.000 m²s.

e) Eraikuntzaren profila:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen eraikuntzaren profila finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: I/-.

f) Horri buruzko edozein plan edo proiektuk ingurumena lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko proiektu bat izan beharko 
du, haien ingurunearekin bat datorrena eta honako gidalerro hauek jasotzen dituena:

i. Negutegien neurri eta antolamendu egokiak hautatuz, beharrezkoak ez diren lerro zuzenak ez sartzea.
ii. Negutegiak paisaian integratzen lagunduko duten heskaiak eta beste elementu batzuk sartzea, ahal den 

neurrian.
iii. Erabilera hori ikusgarrienak diren eta herritarrek paisaiak hautemateko ekarpen handiena egiten duten 

eremuetan eta zerumugaren lerroan kokatzea saihestea.
iv. Kasu jakin batzuetan, landare-pantailak erabil daitezke erabileraren inpaktu bisuala murrizteko, eta arreta berezia 

jarri behar da landare-pantaila ez dadin izan ezkutatu nahi den elementuari buruzko arreta erakartzeko 
erakargarri.
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g) Beste baldintzatzaile batzuk:

i. Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren edo/eta instalazioaren titularraren jabetza 
edo jabari osoaren izenean. Baldintza hori dagokion Jabetza Erregistroaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da, 
dagokion plan berezia behin betiko onartu aurretik.

ii. Oinarrizko zerbitzuen beharrak behar bezala konponduko dira.

1.7.2.5. artikulua. Nekazaritza- eta abeltzaintza-baliabide primarioak ustiatzeko erabilera ez-profesionalizatuaren 
hirigintza- eta eraikuntza-parametro espezifikoak

1. Lurzati bakoitzeko eraikin berri bat eraikitzeko baimena ematen da, soil-soilik horretarako onartutako lurzoru urbanizaezineko 
eremuetan, lanabesak gordetzeko edo ukuilu txiki edo ukuilu ez-profesionaletarako.

a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 25 m²t.
b) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera: 2.000 m²s.
c) Mugekiko gutxieneko tartea: bost (5) metro.
d) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea: ehun (100) metro.
e) Eraikuntzaren profila: I.
f) Erlisa edo teilatu-hegaleko gehieneko altuera: hiru (3) metro, jatorrizko kotatik gora.
g) Horretarako edozein plan edo proiektuk ingurumena lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko proiektu bat izan beharko 

du, horien ingurunearekin bat datorrena eta honako gidalerro hauek jasotzen dituena:

i. Erraz desmuntatu daitezkeen materialekin eraikiko dira, ingurunearen araberako tratamendu arkitektonikoarekin, 
eta gutxieneko zimenduak izango dituzte horretarako (salbuespen gisa eta behar bezala justifikatutako 
arrazoiengatik, material iraunkorrez eraikitzea baimenduko da).

ii. Ez da ezarriko muinoen gailurretan edo agerian dauden eremuetan, baldin eta paisaia naturala larriki asaldatzen 
badute.

iii. Kasu jakin batzuetan, landare-pantailak erabil daitezke erabileraren inpaktu bisuala murrizteko, eta arreta berezia 
jarri behar da landare-pantaila ez dadin izan ezkutatu nahi den elementuari buruzko arreta erakartzeko 
erakargarri.

h) Paisaiara egokitzeko, Udalak honako hauek eskatu ahal izango ditu:

i. Paisaiaren interferentzia ahalik eta txikiena den lekuetan kokatzea.
ii. Egiturako, fatxadako eta estalkiko material jakin batzuk erabiltzea, eta ingurunera hobeto egokitzen diren 

koloreak eta formak zehaztea.

i) Ezingo dute ur-hornidurarako instalaziorik, hondakin-uren ebakuaziorik eta/edo hornidura elektrikorik izan.
j) Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren edo/eta instalazioaren titularraren jabetza edo 

jabari osoaren izenean. Baldintza hori dagokion plan berezia behin betiko onartu aurretik egiaztatuko da, nekazaritza-
erabilerako eraikuntzen kasuan, edo gainerako kasuetan lizentzia ematearen kasuan, dagokion Jabetza Erregistroaren 
ziurtagiriaren bidez.

1.7.2.6. artikulua. Basogintzako hirigintza- eta eraikuntza-parametro espezifikoak

1. Baso-erabileraren erregulazioa arlo horretan eskumena duen administrazioak ezarritako irizpideetara egokituko da (Arabako 
Foru Aldundian nekazaritzaren eta mendien arloan eskumena duen saila, etab.).

2. Lanabesak, makinak eta produktuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko eraikuntza-erabilerek honako baldintza hauek bete 
beharko dituzte:
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a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 0,30 m²t/m²s; eraikin bakar baterako gehieneko muga 5.000 m²t izango da.
b) Lotutako gutxieneko azalera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinei lotutako azalera finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: 0,30 Nekazaritzako Lan Unitate (NLU), Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 

2016ko martxoaren 31ko Aginduaren arabera, laboreen marjina gordinak, nekazaritzako lan-unitateak (NLU) 
zehazteko modulu objektiboak eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategietako gastu finkoen 
koefizienteak finkatzen dira.

c) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinak hartzen dituen lurzatia finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: 10.000 m²s.

d) Gehieneko okupazioa:

i. Lehendik dauden eraikinak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.
ii. Eraikin berriak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.

e) Mugekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen mugekiko bereizketa finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: bost (5) metro.

f) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinetatik hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugara 
dagoen tartea finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: ehun (100) metro.

g) Eraikinaren profila:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen eraikuntzaren profila finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: I.

h) Erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera 
finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: zazpi (7) metro jatorrizko kotatik gora.

Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, ekoizpen-prozesuak hala eskatzen duelako elementu espezifikoen altuera 
handiagoak behar badira (siloak, fabrikazio-dorreak, etab.), salbuespen gisa, aurreko paragrafoan adierazitako 
altuera gainditzea onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

i) Beste baldintzatzaile batzuk:

i. Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren edo/eta instalazioaren titularraren jabetza 
edo jabari osoaren izenean. Baldintza hori, lizentzia eman aurretik, dagokion Jabetza Erregistroaren 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

ii. Oinarrizko zerbitzuen beharrak behar bezala konponduko dira.
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iii. Paisaiara egokitzea:

Ez da ezarriko muinoen gailurretan edo paisaia naturala larriki asaldatzen duten ageriko eremuetan. Zehazki, 
Kantabriako mendilerroaren oinean eta +600 m-ko kotatik gora, eraikinen, eraikinen eta baso-instalazioen arteko 
distantzia ≥500 m-koa izango da.

iv. Tratamendu arkitektonikoa:

Tratamendu arkitektoniko egokia izan beharko dute, inguruko arkitektura tradizionalarekin bat datorrena.

v. Urbanizazioaren tratamendua:

Lurzati hartzailearen urbanizazioa paisaiarekin integratzeko printzipioekin bat etorriko da.

j) Horri buruzko edozein plan edo proiektuk ingurumena lehengoratzeko eta paisaia egokitzeko proiektu bat izan beharko 
du, haien ingurunearekin bat datorrena eta honako gidalerro hauek jasotzen dituena:

i. Landare-pantailak erabiltzea eraikin horiek paisaian duten inpaktu bisuala arintzeko, kontuz ibili behar da 
pantailak ezkutatu nahi denaren gaineko arreta erakarriko duen erakargarri bihur ez daitezen, eta landa-eremuko 
espezie egokiak erabiliz.

3. Bizitegi-erabilera ez da baso-ustiategi baten erabilera osagarritzat hartzen.

1.7.2.7. artikulua. Nekazaritzarako erabilera industrialaren hirigintza- eta eraikuntza-parametro espezifikoak

1. Eraikuntza-erabilerek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 0,30 m²t/m²s; eraikin bakar baterako gehieneko muga 3.000 m²t izango da.
b) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinak hartzen dituen lurzatia finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: 2.000 m²s.

c) Gehieneko okupazioa:

i. Lehendik dauden eraikinak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.
ii. Eraikin berriak: lurzati hartzailearen 0,30 m²s/m²s.

d) Mugekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen mugekiko bereizketa finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: bost (5) metro.

e) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugarekiko gutxieneko tartea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinetatik hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugara 
dagoen tartea finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: ehun (100) metro.
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f) Eraikuntzaren profila:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen eraikuntzaren profila finkatzen da.
ii. Eraikin berriak: i/-.

g) Erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinen erlaitzerako edo teilatu-hegalerako gehieneko altuera 
finkatzen da.

ii. Eraikin berrietarako: zazpi (7) metro jatorrizko kotatik gora.

Baldin eta, aldez aurretik justifikatuta, ekoizpen-prozesuak hala eskatzen duelako, industria-eraikinetarako 
berariazko elementuen altuera handiagoak behar badira (siloak, fabrikazio-dorreak, etab.), salbuespen gisa, 
aurreko paragrafoan adierazitako altuera gainditzea onartuko da, gehieneko muga ezarri gabe.

h) Beste baldintzatzaile batzuk:

i. Lurzati hartzailea beti aurkeztu beharko da lortu nahi den eraikinaren edo/eta instalazioaren titularraren jabetza 
edo jabari osoaren izenean. Baldintza hori dagokion plan berezia behin betiko onartu aurretik egiaztatuko da, 
nekazaritza-erabilerako eraikuntzen kasuan, edo gainerako kasuetan lizentzia ematearen kasuan, dagokion 
Jabetza Erregistroaren ziurtagiriaren bidez.

ii. Oinarrizko zerbitzuen beharrak behar bezala konponduko dira.
iii. Energia berriztagarrien erabilera:

Energia-kontsumoa efizientzia-postulatuen bidez egingo da, eta energia berriztagarriaren ekoizpena modu 
eraginkorrean txertatuko da.

Eraikinek EKT Eraikuntzako Kode Teknikoan (Db he 4) xedatutakoa bete beharko dute. Etxeko ur beroaren 
gutxieneko eguzki-ekarpena: eskaria zehaztuta (3.1.1) lokal bakoitzean edo parekagarrietan emango zaizkion 
erabileren arabera, eta eskatutako ur bero sanitarioaren litroen arabera, gutxieneko eguzki-ekarpena ezartzea, 
Arabako Errioxa II. eremu klimatikoan dagoela kontuan hartuta. Gainera, instalazioetan behar den energia 
guztiaren beste zati bat estali beharko da, eraikineko beroa sortzearekin zerikusirik ez duten beroa 
berreskuratzeko instalazioetatik datozen energiak, kogenerazio-prozesuak edo hondakin-energiaren iturriak 
aprobetxatuz.

iv. Paisaiara egokitzea:

Ez da ezarriko muinoen gailurretan edo paisaia naturala larriki asaldatzen duten ageriko eremuetan. Zehazki, 
Kantabria mendilerroaren oinean eta +600 m-ko kotatik gora, nekazaritza-industrien arteko distantzia ≥500 m-
koa izango da.

v. Aparkalekuen zuzkidura:

Instalazio bakoitzak behar bezala konponduko du aparkalekuen hornidura. Aparkalekuen zenbaketa jendaurreko 
bulego eta lokaletan aurreikusitako pertsonen okupazioaren gainean egingo da, EKTn (Db SI) okupazioa 
kalkulatzeko ezarritako irizpideei jarraikiz. Horiei salgaiak ontziz aldatzeko ibilgailu astunenak gehituko zaizkie.

vi. Tratamendu arkitektonikoa:

Tratamendu arkitektoniko egokia izan beharko dute, inguruko arkitektura tradizionalarekin bat datorrena.
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vii. Urbanizazioaren tratamendua:

Lurzati hartzailearen urbanizazioa paisaiarekin integratzeko printzipioekin bat etorriko da.

1.7.2.8. artikulua. Nekazaritza- eta basogintza-ustiategi bati lotutako etxebizitza-erabileraren hirigintza- eta eraikuntza-
parametro espezifikoak

1. Barnean sartzen dira etxebizitza-erabilerarako eraikinak, nekazariaren edo abeltzainaren eta haren familiaren bizilekurako 
nekazaritza-ustiategi bati lotuak, zuzeneko ustiapenari hertsiki lotuak eta haien beharra frogatu ondoren.

2. Nekazaritza-ustiategiari lotutako etxebizitzak eraikitzeko lizentziak ematea onargarria izango da, baldin eta ustiategi 
ekonomikoaren titularrak eta kudeatzaileak ohiko etxebizitza gisa erabili behar badu.

Horretarako, eskatzaileak aldez aurreko baimena eskatu beharko dio Arabako Lurralde Historikoko Nekazaritza Sailari, gutxienez
honako alderdi hauek egiaztatuta:

a) Ustiategiak modu autonomoan ekonomikoki bideragarria izateko gutxieneko baldintzak betetzen dituela.
b) Eskatzailea dagokion Gizarte Segurantzako araubide berezian afiliatuta dagoela, eskaera egin baino urtebete 

lehenagotik gutxienez.
c) Aurkeztutako azken errenta-aitorpenean, eskatzailearen diru-sarrera arrunten % 50 baino gehiago baratze- edo 

abeltzaintza-jardueraren ustiapenetik datozela.

Lurzoru urbanizaezinean bizitegi-erabilerarako eraikuntza- edo eraikuntza-obrak baimentzen dituzten lizentziek legezko baldintza 
bat bete beharko dute: erabilera hori dagokion nekazaritza-ustiategiarekin edo landa-garapeneko berezko beste erabilera 
batzuekin lotuta mantentzea, etengabe eta etenik gabe, gutxienez hogeita bost (25) urteko epean. Era berean, nekazaritza-
erabilerekiko lotura egiaztatzeko balio duten lurzatiak baimendutako eraikuntzari lotuta geratuko dira hirigintzan eta erregistroan.

3. Eraikuntza-erabilerek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Aldez aurretik baimena beharko dute:

i. Nekazaritza-ustiategia Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatzea (203/2011 Dekretua, irailaren 27koa, 
EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzkoa).

ii. Ustiategiaren jabetzako gutxieneko partzela-azalera bat egiaztatzea, Arabako Lurralde Historikoan laborantzako 
gutxieneko unitate gisa adierazitakoaren arabera (uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuaren 7. artikulua).

iii. Nekazaritza-jardueraren zerga-justifikazioa.
iv. Bideragarritasun- eta lotura-azterlana, nekazaritza-ustiategiak titularrari lanbide arteko gutxieneko soldataren 

adinako edo gehiagoko etekinak lortzea ahalbidetzen dion dimentsio ekonomikoa duela frogatzen duena, eta 
familiako eskulanean nekazaritzako lan-unitate baten baliokidea, gutxienez, betetzen duena.

v. Eskatzaileak nekazaritza-jardueran duen lanbide-gaitasuna egiaztatzea, nekazaritza-arloko titulazio akademikoa 
aurkeztuta, gaikuntza-ikastaroetara joanda edo lanbide-esperientziako urteetan.

b) Halaber, honako hauek bete beharko dira:

i. Tipologia:

• Eraikin isolatua, familia bakarreko etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza (a motakoa) edo eraikitako 
nekazaritza-multzoari atxikia.

• Nekazaritza-multzo eraikiari atxikitako eraikina, bi etxebizitzatarako (B motakoa).
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ii. Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 0,20 m²t/m²s.
iii. Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera: 1.000 m²s.
iv. Gehieneko okupazioa: 0,20 m²s/m²s lurzati hartzailean.
v. Mugekiko gutxieneko tartea: bost (5) metro.
vi. Eraikuntzaren profila: II (b).
vii. Erlaitz edo teilatu-hegaleko gehieneko altuera: zazpi (7) metro, jatorrizko kotatik gora.
viii. Erabilera bateragarria: landa-turismoko eta landa-kanpineko establezimenduak, landa-inguruneko turismo-

ostatuko establezimenduak arautzen dituen apirilaren 16ko 199/2013 Dekretuaren bidez arautuak.

4. Lehendik dagoen baserri bat birgaitzeko eta berreraikitzeko, nekazaritzako ustiategi bati lotutako etxebizitzak ezartzeko, honako 
baldintza hauek bete beharko dira:

a) Aldez aurretik baimena beharko dute:

i. Nekazaritza-ustiategia Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatzea (203/2011 Dekretua, irailaren 27koa, 
EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzkoa).

ii. Ustiategiaren jabetzako gutxieneko partzela-azalera bat egiaztatzea, Arabako Lurralde Historikoan laborantzako 
gutxieneko unitate gisa adierazitakoaren arabera (uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuaren 7. artikulua).

iii. Nekazaritza-jardueraren zerga-justifikazioa.
iv. Bideragarritasun- eta lotura-azterlana, nekazaritza-ustiategiak titularrari lanbide arteko gutxieneko soldataren 

adinako edo gehiagoko etekinak lortzea ahalbidetzen dion dimentsio ekonomikoa duela frogatzen duena, eta 
familiako eskulanean nekazaritzako lan-unitate baten baliokidea, gutxienez, betetzen duena.

v. Eskatzaileak nekazaritza-jardueran duen lanbide-gaitasuna egiaztatzea, nekazaritza-arloko titulazio akademikoa 
aurkeztuta, gaikuntza-ikastaroetara joanda edo lanbide-esperientziako urteetan.

b) Halaber, honako hauek bete beharko dira:

i. Gehienez ere bi (2) etxebizitza ezarri ahal izango dira baserri motako eraikin bakoitzean, eta gutxienez 150 m ² 
(t) erabilgarri eskatuko dira etxebizitza bakoitzeko.

ii. Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: azalera eraikiaren ehuneko hogeita bost (25) handitu ahal izango da 
gehienez.

iii. Etxebizitzarako eraikinak osorik zaharberritu edo berritzeak berekin ekarriko du, barne-banaketaren 
arrazionalizazioarekin bat etorriz, eraikin inguruko txabolak, gehigarri prekarioak eta teilapeak desagertzea, 
eraikinaren eta inguruaren konfigurazioa eta itxura hobetze aldera. Horretarako egin beharreko obrek 
eraikuntzaren funtsezko ezaugarriak errespetatu beharko dituzte, bai eta balio arkitektoniko edo historikoak ere, 
halakorik izanez gero. Kanpoko elementuei eragiten badiete, landa-eraikin tradizionaletako materialak erabiliko 
dira lehentasunez, edo lehendik dagoen eraikinekoen berdinak eraikina handitzen den kasuetan.

iv. Nekazaritzako eta/edo abeltzaintzako gelak eraikin independente batean kokatu beharko dira, edo, bestela, 
beheko solairutik gailurreraino doan horma bertikal isolatzaile baten bidez etxebizitzatik bereizita.

v. Baserria berreraikiz gero, ukuiluak eraikin independente eta bereizi batean kokatu beharko dira nahitaez.
vi. Erabilera bateragarria: landa-turismoko eta landa-kanpineko establezimenduak, landa-inguruneko turismo-

ostatuko establezimenduak arautzen dituen apirilaren 16ko 199/2013 Dekretuaren bidez arautuak.

1.7.2.9. artikulua. Nekazaritza- eta basogintza-ustiategi bati lotuta ez dagoen etxebizitza-erabileraren hirigintza- eta 
eraikuntza-parametro espezifikoak

1. Nekazaritza-ustiategi bati lotu gabeko etxebizitza-erabilerarako lehendik dauden eraikinak sartzen dira.

2. Halakotzat identifikatzea ahalbidetzen duen egitura eraikia dutenak bakarrik berreraiki daitezke. Ezin izango dira inola ere 
berreraiki jatorrizko eraikinen gailurrera iristen ez diren eraikinen hormen hondarrak, ezta, oro har, jatorrizko higiezinaren oinplano 
orokorra ezagutzeko eta jatorrizko bolumetria ezagutzeko aukerarik ematen ez duten hondarrak ere.
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Hala ere, lurzoru urbanizaezinean dauden baserriak eta bizitegi-eraikinak berreraikitzeko baimena eman ahal izango da, baldin 
eta ustekabean edo behar bezala egiaztatutako ezinbesteko kasuetan erabilezin gertatu badira, edo sistema orokorrak 
ezartzearen ondorioz nahitaezko desjabetzearen ondorioz eraitsi badira. Berreraikuntza udal-administrazioari eskatu beharko dio 
eskatzaileak, baliaezin geratzea eragin zuen arrazoiaren hurrengo urtearen barruan, edo, hala badagokio, desjabetzearen 
benetako okupaziotik aurrera. Azken desjabetze-kasu horretan, berreraikuntza babes berezikoa ez den lurzoru urbanizaezinean 
egin ahal izango da.

3. Lehendik dauden eraikinek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Eraikin bakoitzean gehienez ere bi (2) etxebizitza ezarri ahal izango dira, eta gutxienez 150 m² erabilgarri eskatuko dira 
etxebizitza bakoitzeko.

b) Berreraikitzeko obrak jatorrizko higiezinaren osaera bolumetrikoa errespetatu beharko du, gehienez ere.
c) Etxebizitzarako eraikinak osorik zaharberritu edo berritzeak berekin ekarriko du, barne-banaketaren 

arrazionalizazioarekin bat etorriz, eraikinaren inguruko txabolak, gehigarri prekarioak eta teilapeak desagertzea, 
eraikinaren eta inguruaren konfigurazioa eta itxura hobetze aldera. Horretarako egin beharreko obrek eraikuntzaren 
funtsezko ezaugarriak errespetatu beharko dituzte, bai eta balio arkitektoniko edo historikoak ere, halakorik izanez gero. 
Kanpoko elementuei eragiten badiete, landa-eraikin tradizionaletako materialak erabiliko dira lehentasunez, edo 
lehendik dagoen eraikinekoen berdinak eraikina handitzen den kasuetan.

d) Nekazaritza- eta/edo abeltzaintza-erabilerak sartuz gero, eraikin independente batean kokatu beharko dira, edo, bestela, 
beheko solairutik gailurrera doan horma bertikal isolatzaile baten bidez etxebizitzatik bereizita.

e) Berreraikitzen bada, abeltzaintza-erabilerak eraikin independente eta bereizi batean kokatu beharko dira nahitaez.

1.7.2.10. artikulua. Landa-turismoko establezimenduaren eta landa-kanpineko establezimenduaren berariazko hirigintza-
eta eraikuntza-parametroak

1. Landa-inguruneko turismo-ostatuko establezimenduak arautzen dituen apirilaren 16ko 199/2013 Dekretuak (edo ondorengo 
araudi osagarriak) arautzen du jarduera hori nekazaritza-ustiategi batean ezartzea.

Bertan, nekazaritzaren arloan eskumena duen foru-sailaren aldez aurreko ziurtagiria eskatzen da, titularrak jarduneko nekazariak 
direla egiaztatzen duena, bai eta nekazaritza-turismoko jarduera egiten den bitartean nekazaritza-ustiategiari eusteko betebeharra 
ere. Araudi horretan establezimendu horiek bete behar dituzten baldintzak zehazten dira, ostatu-modalitateei, gela-kopuruari, 
horien neurriei eta abarri dagokienez.

2. Halaber, baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Tipologia:

i. Familia bakarreko etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza gisa erabiltzeko eraikin isolatua (a motakoa) edo 
eraikitako nekazaritza-multzoari atxikia.

ii. Bi etxebizitzatarako nekazaritza-multzo eraikiari atxikitako eraikina (B mota).

b) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 0,20 m²t/m²s.
c) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera: 1.000 m²s.
d) Gehieneko okupazioa: 0,20 m²s/m²s lurzati hartzailean.
e) Mugekiko gutxieneko tartea: bost (5) metro.
f) Eraikuntzaren profila: II (b).
g) Erlisa edo teilatu-hegaleko gehieneko altuera: zazpi (7) metro, jatorrizko kotatik gora.
h) Erabilera bateragarria: nekazaritza-ustiategi bati lotutako etxebizitza-erabilera.
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1.7.2.11. artikulua. Interes publikokotzat deklaratutako eraikin, eraikuntza eta instalazioen hirigintza- eta eraikuntza-
parametro espezifikoak

1. Eraikuntza-erabilera berriek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: librea.
b) Lurzati hartzailearen gutxieneko azalera: librea.
c) Gehieneko okupazioa: 0,25 m²s/m²s lurzati hartzailean.
d) Mugekiko gutxieneko tartea: bost (5) metro.
e) Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugatik gutxienez bereiztea:

i. Lehendik dauden eraikinak: lehendik dauden eraikinetatik hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugara 
dagoen tartea finkatzen da.

ii. Eraikin berriak: ehun (100) metro.

f) Eraikuntzaren profila: I.
g) Erlisa edo teilatu-hegaleko gehieneko altuera: zazpi (7) metro, jatorrizko kotatik gora.

2. Lehendik dagoen bat birgaitu eta berreraikiz gero, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Berreraikitze-obrak, gehienez ere, jatorrizko higiezinaren osaera bolumetrikoa errespetatu beharko du.
b) Eraikinak osorik zaharberritu edo berritzeak berekin ekarriko du, barne-banaketaren arrazionalizazioarekin bat etorriz, 

eraikinaren inguruko txabolak, gehigarri prekarioak eta teilapeak desagertzea, eraikinaren eta inguruaren konfigurazioa 
eta itxura hobetzeko. Horretarako egin beharreko obrek eraikuntzaren funtsezko ezaugarriak errespetatu beharko 
dituzte, bai eta balio arkitektoniko edo historikoak ere, halakorik izanez gero. Kanpoko elementuei eragiten badiete, 
landa-eraikin tradizionaletako materialak erabiliko dira lehentasunez, edo lehendik dagoen eraikinekoen berdinak 
eraikina handitzen den kasuetan.

1.7.3. KAPITULUA. LANDA-EREMUEN BALDINTZA OROKOR GEHIGARRIAK J.1 ETA J.2

1.7.3.1. artikulua. Ingurunearen baldintzak

1. Eraikuntza eta eraikin berriei dagokienez:

a) Ezar daitekeen eraikin berriak ohiko arkitektura-motetara egokitu behar du, araudi honek eskatzen dituen baldintzak 
betez.

b) Eraikuntzarako espazio libreetan lorategiak jarriko dira, jabari bioklimatikoaren berezko espezie autoktonoekin.
c) Mehelin-fatxadak debekatuta daude, bidezko arrazoirik eman ezean.
d) Eraikin berria nekazaritza- edo natura-testuinguruan integratuko da, zuhaitzen bidez elkar ukitzen duten eremuak behar 

bezala tratatuz, bideak jarraituz edo antzekoen bidez.
e) Telebistako, irratiko eta abarreko antenak ahalik eta gutxien ikusteko moduan jarriko dira.
f) Elektrizitate-hornidurako edo telekomunikazioetako linea berriak ahal den guztietan lurperatu beharko dira.
g) Ur beltzak konpontzeko, putzu beltzak kendu eta araztegiak instalatuko dira, ahal den neurrian.
h) Ezin izango dira iragarkiak, kartelak, publizitate-hesiak edo antzeko ezaugarriak dituzten instalazioak jarri eta mantendu, 

eta Udalak kasu bakoitzean ezartzen dituen ezaugarriak dituzten informazio-kartelak baino ezin izango dira baimendu.
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2. Bide-azpiegiturei dagokienez:

a) Ezingo dira proportzio handiko ezpondak, horizontalak zein bertikalak, eta egokiagoa izango da harri lehorrezko edo 
hormigoi armatuzko hormak eraikitzea, bistako harlangaitzez edo paisaia-tratamendu egokiz estalia, bai eta horien 
mantentzea bermatzea ere.

b) Beharrezkoak diren lur-erauzketek edo lubetek ezin izango dute paisaia aldatu, eta ingurunearen araberako gainazaleko 
tratamendu egokia esleituko zaie, landaketa, birpopulaketa edo antzeko beste tratamendu batzuk, baina beti jabari 
bioklimatiko bereko espezieekin, bai eta horien mantentzea bermatu ere.

c) Bidearen baldintza teknikoek ahalbidetzen dutenean, proiektuan sartu beharko dira bazterbideak, oinezkoen ertzeko 
bideak eta espezie erresistenteak dituzten errepide-ertzeko landaketak, ahal dela autoktonoak eta azpiegiturak 
zeharkatzen duen jabari bioklimatiko berekoak, inola ere ez espezie inbaditzaileak.

d) Bide berrien mugakide diren eremuetan, landare-geruza desagertzea saihestuko da, eta, obren izaera dela eta, hura 
galtzea edo hondatzea saihestezina izan den eremuetan berrezarri beharko da.

3. Beste baldintza batzuk:

a) Debekatuta dago harkaitzetan, ezpondetan, mendietan edo antzeko elementuetan inskripzioak edo errotulazioak egitea, 
horiek natura-ingurunearen aurkako atentatua badira.

b) Amildegi edo ibai baten ibilguari osorik edo zati batean eragiten dion edozein jarduerak jariatze-urak hustea aurreikusiko 
du, korrontearen linean oztopoak saihestuz.

1.7.3.2. artukulua. Beste baldintza gehigarri batzuk

1. Itxiturei eta hesiei dagokienez.

a) Eraikuntza-erabilerak hartzen dituzten finkak 1.5.7.8 "Hesiak" artikuluan ezarritako baldintzetan mugatu ahal izango 
dira., betiere horien iragazkortasun ekologikoa justifikatuz.

b) Nolanahi ere, eraikuntza-erabilerarik ez duten finken itxiturak alanbre laukoak edo elektrifikatu gabeko sarekoak izango 
dira, metro eta erdiko altuerakoak, faunak bi noranzkoetan zirkulatzea eragozten ez dutenak, eta erretikuluak eta 
pasabide iragazkorrak izango dituzte. Horretarako, sareen erretikuluen gutxieneko azalera hirurehun (300) cm2-koa 
izango da, eta hamar (10) cm-ko gutxieneko neurria izango du alboetarako. Sareen beheko ertzetik hirurogei (60) cm-
ra dagoen ilaran, gutxienez seiehun (600) cm²-ko argia izango dute erretikuluek, eta hogei (20) cm-ko gutxieneko neurria 
alboetarako.

2. Abeltzaintzako ustiategiei dagokienez.

a) Abeltzaintzako ustiategiek irailaren 22ko 515/2009 Dekretuan ezarritako baldintzak beteko dituzte (2009ko urriaren 22ko 
EHAA, 203. zk.). Dekretu horrek abeltzaintzako ustiategien higiene-, osasun- eta ingurumen-arau teknikoak ezartzen 
ditu.

3. Nekazaritza-ustiategi bati hertsiki lotutako etxebizitzei dagokienez.

a) Nekazaritzako ustiategi ekonomiko bati lotutako oin berriko etxebizitzak eraikitzeko eta eraikitzeko egintzen lizentziak 
eta agiriak emateko baldintzak betetzen direla bermatzeko, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 31. artikuluan ezarritakoa bete beharko da.

b) Horrela, udal-lizentzia eman aurretik, eta aipatutako legearen 31.1 artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, Arabako 
Foru Aldundiko nekazaritza-arloko organo eskudunaren baimena lortu beharko da, bertan, Diputatuen Kontseiluaren 
azaroaren 29ko 76/2006 Foru Dekretuan, Nekazaritzako diputatuaren urtarrilaren 25eko 8/2007 Foru Aginduan eta 
hurrengoetan bete beharreko baldintzak eta jarraitu beharreko prozedura finkatu dira.
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4. Nekazaritzako ustiategiei zuzenean lotutako eraikin, eraikuntza eta instalazioei dagokienez.

a) Eraikin baten obretarako udal-lizentzia eskatzen denean, ustiategiaren titularrak honako agiri hauek aurkeztuko ditu 
udalean:

i. Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren ziurtagiria, eraikuntza justifikatzen duen nekazaritza-ustiategia 
Arabako Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duena, eta horren ABEE 
zenbakia.

ii. Atxikitako lursaila errentan ematen bada, lotura horren xede den lursailaren titularraren esanbidezko onarpena.
iii. Familia-etxebizitzen eraikinen kasuan, aurrekoaz gain, aurreko 3. paragrafoan adierazitako baimena.

b) Ustiategiari atxikitako lursail oro zenbatu ahal izango da, edozein zonakatuta ere, lotutako gutxieneko azaleraren 
ondorioetarako.

c) Lurzati hartzailearen lurzatiari lursailaren gutxieneko azalera gehigarri bat lotzea eskatzen den eraikinetan, ustiategiko 
beste lurzati batzuk lotu ahal izango dira, Arabako beste udalerri batzuetan kokatutakoak barne.

5. Erabilera publikoko edo interes sozialeko eraikin, eraikuntza eta instalazioei lotutako etxebizitzei dagokienez.

a) Lurzati hartzaileetan kokatu beharko dira, eta lurzati horien zerbitzaritzat hartuko dira. Beraz, hirigintza-parametroak 
(eraikigarritasuna, okupazioa, etab.) erabilera nagusiaren barruan sartuko dira.

6. Gune zoologikoei eta ehiza-haztegiei lotutako etxebizitzei dagokienez.

a) Baimenduko dira, baldin eta honako neurri hauek badituzte:

i. Tiro- edo lan-animalien ustiategiak: hogeita hamar (30) animalia etxebizitza bakoitzeko.
ii. Larrugintzarako animalien haztegiak: bostehun (500) animalia etxebizitza bakoitzeko.
iii. Ehiza-birpopulaketarako animalien haztegiak: mila (1000) ugaztun edo mila (1000) hegazti etxebizitza 

bakoitzeko.
iv. Txakurrak, katuak, hegazti apaingarriak eta abarreko animalien haztegiak: berrehun (200) ugaztun edo seiehun 

(600) hegazti etxebizitza bakoitzeko.

b) Lurzati hartzaileetan kokatu beharko dira, eta horien zerbitzari-erabileratzat hartuko dira. Beraz, hirigintza-parametroak 
(eraikigarritasuna, okupazioa, etab.) erabilera nagusiaren barruan sartuko dira.

7. 1.7.2 kapituluan araututako zenbait erabilera hartzen dituzten jarduerak lurzati berean ezartzeko eskaerari dagokionez:

a) Erabilera bateragarritzat joko dira zona berean baimendutako guztiak.
b) Aplikatu beharreko gehieneko eraikuntza-parametroak erabilera murriztaileenak edo zorrotzenak izango dira.
c) Gehienez eska daitekeen ABEEaren kopurua erabilera murriztaileenari edo zorrotzenari dagokiona izango da.

8. Lurraren, zabortegien eta hondakindegien egokitzapenei dagokienez.

a) Lurzoru urbanizaezinean era guztietako lursailak egokitzeko, eta, horien artean, lurrekin edo obra-hondakinekin 
betelanak egiteko edo hondakin geldoak isurtzeko, dagokion udal-lizentziaz gain, indarrean dagoen araudian 
aurreikusitako baimenak ere eman beharko dira (49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan 
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena).

b) Esku-hartze horiek proiektuaren barruan jaso beharko dira, edo, bestela, memoria baten bidez, uren bilketaren eta 
kanalizazioaren ebazpenaren justifikazioa eta proposamenaren ingurumen-egokitzapena.

c) Obren titularrak landaredi naturala birjarri beharko du, obren ondorioz suntsitu den lursailetan behar den landare-lurrezko 
geruza barne.
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9. Aurkikuntza arkeologikoak, paleontologikoak, mineralogikoak, historikoak edo beste geologiko edo kultural batzuk.

a) Aurkikuntza arkeologikoak, paleontologikoak, mineralogikoak, historikoak edo beste geologiko edo kultural batzuk 
gertatzen direnean, aurkikuntza horietarako egokiak ez diren zehaztapenak dituzten eremuetan, eta erakunde edo 
entitate eskudunak aldez aurretik hala erabakita, eraginpeko lursailek kautelaz eten beharko dituzte lursail horietan esku 
hartzeko baimenak, lizentziak eta baimenak, hirigintza-araudia aldatzeko beharrezkoa den aldaketa onartzen den 
bitartean, egoera berrira egokitzeko edo ukatzeko moduan. Interesa Aurkikuntza horiek berehala jakinarazi beharko 
zaizkie erakunde edo organismo eskudunei, egiaztatu, babestu edo ustia ditzaten.

10. Gertakari edo istripu naturalei edo ez-naturalei dagokienez.

a) Gertaera natural edo eragin batek lursail bat eremu jakin batekoa izatea oinarritzen duten baldintzak hondatzen baditu, 
inguruabar hori ez da nahikoa izango kalifikazio hori aldatzeko; aitzitik, jatorrizko baldintzak leheneratzeko neurri egokiak 
praktikan jarri beharko dira.
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LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA

1. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra indarrean sartzean izapidetzen ari den eta hasierako onespenik ez duen plangintza plan 
honek ezartzen dituen zehaztapenetara egokituko da.

2. Hiri Antolamenduko Plan Orokor hau indarrean sartzean behin-behineko onarpenik ez duten antolamendu xehatuko planak eta 
gainerako antolamendu- eta egikaritze-tresnak, Udalak aukeratuta, behin betiko onartu ahal izango dira, Hiri Antolamenduko Plan 
Orokor honetan xedatutakoaren arabera, edo indargabetutako Arau Subsidiarioetako eduki eta zehaztapenen arabera onartu ahal 
izango dira.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA

1. "Hirigintza-antolamenduaren osagarri diren udal-ordenantzak" behin betiko formulatu eta onartzen ez diren bitartean, 
ordenantza horietan arautu beharreko gai eta gai guztien araubide juridiko-urbanistikoa Hiri Antolamenduko Plan Orokor hau 
indarrean sartu aurreko aldian indarrean zeuden xedapenetan ezarritakoa izango da, haien maila eta izaera arautzailea edozein 
izanik ere.

Zehazki, honako xedapen hauek hartuko dira indarrean, hurrengo paragrafoan adierazitako baldintzetan:

a) III. titulua. "Lurzoruaren erabileraren diziplina eta esku-hartzea", Yécora/Iekora arau subsidiarioetan jasotakoa — 2006ko 
azaroaren 8ko ALHAOn, 128. zenbakian, argitaratutako testu bategina —.

b) Hirigintzako partzelazioen eta hirigintzako, eraikuntzako, hirigintzako beste jarduketa batzuetako eta jarduera eta 
instalazioetako proiektu eta obren edukia eta gutxieneko baldintzak, aipatutako arauen II. tituluko 13.tik 23.era bitarteko 
artikuluetan arautuak (biak barne).

2. Aurreko paragrafoan aipatutako xedapenen indarraldiak honako baldintza hauek izango ditu:

a) Oro har, aipatutako xedapenetan jasotako zehaztapenak indarrean daudela ulertuko da, Hiri Antolamenduko Plan 
Orokor honetan berariaz ezarritako aurreikuspenak osatzen dituztenak barne.

Dena den, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan berariaz eta osorik araututako gaiei eta gaiei eragiten badiete, bai 
eta plan honen aplikazioa plan honetan ezarritako aurreikuspenekin kontraesanean badago ere, azken horretan jasotako 
zehaztapenak gailenduko dira.

b) "Hirigintza-antolamenduaren ordenantza osagarriak" behin betiko onartzeak berekin ekarriko du xedapen horiek guztiak 
eta xedapen iragankor hau indargabetzea, bertan ezartzen diren baldintzetan.
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA

1. Oro har, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honek ordeztu eta indargabetu egiten du urriaren 3ko 876/2006 Foru Aginduaren 
bidez onartutako indarreko Arau Subsidiarioen dokumentua, bai eta orain arte egindako aldaketak ere, ezarritako xedapen 
iragankorrei kalterik egin gabe.

2. Era berean, indargabetuta geratzen da garapen-plangintza edo plangintza orokorraren garapenean idatzi eta onartutako beste 
figura batzuk, baldin eta proposatutako antolamendu berriarekin kontraesankorrak eta/edo bateraezinak badira, eta hori guztia
ezarritako xedapen iragankorrei kalterik egin gabe.

Indargabetzetik salbuetsita daude Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako araudi orokorrean edo partikularrean berariaz 
adierazitako dokumentuak.

AZKEN XEDAPENA

1. Araudi hau indarrean jarriko da Aldizkari Ofizialean Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testua eta haren artikuluak behin
betiko onartzen direnean.
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2 LIBURUA. ARAU BEREZIAK
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TITULU BAKARRA. ANTOLAMENDU XEHATUKO EREMUAK

2.1.1. KAPITULUA. ANTOLAMENDU XEHATUKO EREMUAK HIRI-LURZORUAN

2.1.1.1. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.01 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.01

AZALERA 61.002 m2s

MUGAKETA
OSOA P-1 planoa
KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa
KALIFIKAZIO XEHATUA P-4 planoa

HELBURUAK

- Hirigune historikoko bizitegi-sarea sendotzea. Oinarrizko alderdiei dagokienez, jatorrizko partzelazioa eta espazio publikoei forma ematen 
dien morfologia espaziala eta eraikuntzakoa mantenduz.
- Antolamenduan integratzea A-2126 errepidearen zeharkako sekzioa eta bide-lerrokadurak, bai eta eraikuntza-lerrokadurei dagozkienak 
ere, AFAko Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko zehaztapenen arabera..

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA HIRI-LURZORUA

SAILKAPEN 
OROKORRA

EREMU
MOTAK DEFINIZIOA

Zk.
ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA

ERABILERA 
BATERAGARRIAK 

%
ERABILERA 
BALDINTZAKS/G S/A

A.1-01 1 puntua, 1.3.2.5 art. Libre

ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita

1 puntua, 1.3.2.5 art.
D.6-01

4 puntua, 1.3.2.5 art. - 4 puntua, 1.3.2.5 art.
D.8-01

E.1.1-01 5 puntua, 1.3.2.5 art. - 5 puntua, 1.3.2.5 art.
F.1-01

6 puntua, 1.3.2.5 art. - 6 puntua, 1.3.2.5 art.
F.1-02
G.0-01

8 puntua, 1.3.2.5 art. - 8 puntua, 1.3.2.5 art.G.4-01
G.9-01

BILAKAERA- ETA 
OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA HAPNren exekuzio zuzena, bertatik xehetasunez ordenatuta dagoelako 1.4.2.2 (P-6 planoa) artikuluaren arabera.

EPEAK
GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA ONARTZEA Ez da kontuan hartzen, garapen-plangintzari lotutako eremurik ez 

dagoelako.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA Jarduketa guztiak HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan egingo dira, 
baldintza partikularretan berariaz aipatu ezean.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA D.6-01, D.8-01, E.1.1-01, F.1-01, F.1-02, G.0-01, G.4-01, G.9-01
LORTZEKO BALDINTZAK -
GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA - INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.2. atala EAEko Hiri-lurzorurako Neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA - KATALOGATUTAKO ELEMENTUAK: P-5 planoa.
- BABES-KATALOGOA: HAPOren 3. LIBURUA.

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK
- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa.
- BALDINTZA BEREZIAK: kale guztiak oinezkoen kaletzat hartuko dira tolerantziaz, eta galtzada 
eta espaloia batera tratatuko dira..

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA

HIRI-LURZORU FINKATUA, honako kasu hauetan izan ezik:

a) Eraikuntzan esku hartzeko lizentzia ematen den unean, proposatutako eraikuntzaren eraikigarritasun haztatuak 
aldez aurretik gauzatutako eraikigarritasuna gainditzen duela frogatzen den lurzoruek ERAIKINTASUN 
PONDERATUA IGOTZEAGATIK LURZORU EZ KONSOLIDATUAREN kategoria hartuko dute.

b) URBANIZAZIOAK FINKATU GABEKO LURZORUAK izateagatik Jarduketa Integratu (AI) gisa mugatutako 
lurzoruak. Baldintza partikularretan berariaz definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• AI.12
• AI.16

c) Finken Erregularizazio (RF) gisa mugatutako lurzoruak, HIRI-LURZORU FINKATU gisa osatuko direnak, edo, 
hala badagokio, ERAIKIGARRITASUN HAZTATUA GEHITZEAGATIK FINKATU GABEKO LURZORU gisa. 
Baldintza partikularretan berariaz definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• RF.01
• RF.02

d) Zuzkidura Publikoa Gauzatzeko Jarduketa (AEDP) gisa mugatutako lurzoruak. Baldintza partikularretan berariaz 
definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• AEDP.01
• AEDP.02

KALIFIKAZI
O XEHATUA

AZPIEREMU
MOTAK ERAIKIGARRITASUNA

Zk.
ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

*
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

a

a.1-
(01-07,

09-19,22-
27 y 29-

33)

2 puntua, 1.6.2.1 art. 9 puntua, 1.6.2.1
art.

100 23 puntua,
1.6.2.1 art. 1.6.2.1 art.

-

a.1-08 2 puntua, 1.6.2.1 art. 9 puntua, 1.6.2.1
art. RF.01

a.1-20 - - AI.16

a.1-21
2 puntua, 1.6.2.1 art. 9 puntua, 1.6.2.1

art.
RF.02

a.1-28 a.1-28
Azpieremua

a.1-34 - - AI.12

d
d.6-01

2 puntua, 1.6.4.1 art. - 23 puntua, 1.6.4.1 art. 1.6.4.1 art.
-

d.8-01 -

e

e.1.1-01

- - 4 puntua, 1.6.5.1 art. -

-
e.2.1-(01-

03) -

e.2.2-01 -
e.2.2-02 AI.16

e.2.2-03 AI.12

e.2.2-04 AEDP.01

e.2.2-05 AEDP.02

f

f.1.1-01

2 puntua, 1.6.6.1 art. - 10 puntua, 1.6.6.1 art. 1.6.6.1 art.

f.1.1-01
Azpieremua

f.1.1-(02-
04) -

f.1.3-01 -
f.1.4-(01-

06) -

g
g.0-01

Punto 2, art 1.6.7.1 - 23 puntua, 1.6.7.1 art. 1.6.7.1 art. -g.4-01
g.9-01

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta y BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.
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ANTOLAMENDU XEHATUA
PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK

1.4.6.3 artikuluan adierazitako antolamendu xehatuko zehaztapenak betetzen ez dituzten eraikin, eraikuntza eta instalazioak.
Ez dira grafiatzen, omisioek eskubideak sortzea saihestuz..

GAUZATZEKO ARAUBIDEA P-6 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.2 kapituluan jasotakoa beteko da.
AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK P-8 planoa

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

* BALDINTZA BEREZIAK

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.12

- Azalera: 1.028 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.1-34 eta e.2.2-03.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: P-5
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: -
- Eraikinaren profila: P-5 planoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 6.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera.
- Jarduteko sistema: hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA
AI.16

- Azalera: 99 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.1-20 eta e.2.2-02.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: P-5
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: -
- Eraikinaren profila: P-5 planoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 1.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

FINKEN ERREGULARIZAZIOA 
RF.01

- Osorik dagokio a.1-08 azpieremuari.
- Lizentzia eman aurretik, 2. poligonoko 77. eta 78. katastro-partzelak elkartu behar dira, bi partzela horiek ez dituztelako 
gutxieneko partzelaren baldintzak betetzen (aurrealdea eta azalera).
- Ondoriozko lurzatien kopurua: 1

FINKEN ERREGULARIZAZIOA 
RF.02

- A.1-21 azpieremuari dagokio oso-osorik.
- Lizentzia eman aurretik, 2. poligonoko 173 eta 174 katastro-partzelak elkartu behar dira, bigarrena ez dagoelako erabilera 
publikoko bidearen aurrean.
- Ondoriozko partzelen gehieneko kopurua: 2.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA
AEDP.01

- Azalera: 32 m2s.
- Azpieremua: e.2.2-04.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea.
- Eragindako lurzatiak: 2. poligonoko 229. Lehendik dagoen eraikina antolamendutik kanpo geratzen da.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA
AEDP.02

- Azalera: 74 m2s.
- Azpieremua: e.2.2-05.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 2. poligonoko 278 eta 247.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

a.1-28 AZPIEREMUA - Lehendik dagoen eraikuntzaren antolamendua finkatu da, P-5 planoaren eta IV (b) eraikuntza-profilaren arabera.

f.1.1-01 AZPIEREMUA
- Jabetza-erregimena titulartasun berekoa duen azpieremua: pribatua, beheko solairuko eraikuntzari dagokiona (cavak), eta 
publikoa, estalkiari dagokiona.
- Beheko solairuan dagoen eraikuntza finkatu da.
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HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK

- Bide-komunikazioak babesteko eremuak: lurzatia ixteko eta eraikitzeko muga-lerroak grafiatuta daude P-5 planoan, fatxada-
lerroen eta Arabako Foru Aldundiaren Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailaren zehaztapenen arabera eraiki 
daitekeen espazio pribatuaren bidez, 1.6.9.2 artikuluan jasotakoari kalterik egin gabe.
- Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.1.2. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.02 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.02

AZALERA 6.695 m2s

MUGAKETA
OSOA P-1 planoa
KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa
KALIFIKAZIO XEHATUA P-4 planoa

HELBURUAK
- Hiriguneko iparraldeko ehuna sendotzea; bertan, nekazaritza-biltegiaren eta upategien erabilerak dira nagusi.
- Antolamenduan integratzea A-2126 errepidearen zeharkako sekzioa eta bide-lerrokadurak, bai eta eraikuntza-lerrokadurei dagozkienak 
ere, AFAko Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko zehaztapenen arabera.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA HIRI-LURZORUA

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTA DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA ERABILERA 

BATERAGARRIAK %
ERABILERA 
BALDINTZAKS/G S/G

B-01 3 puntua, 1.3.2.5 art. - ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita 3 puntua, 1.3.2.5 art.
BILAKAERA- ETA 
OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA HAPNren exekuzio zuzena, bertatik xehetasunez ordenatuta dagoelako 1.4.2.2 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA Ez da kontuan hartzen, garapen-plangintzari lotutako eremurik ez dagoelako.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA Jarduketa guztiak HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan egingo dira, 
baldintza partikularretan berariaz aipatu ezean.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA -
LORTZEKO BALDINTZAK -
GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA - INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.2. atala EAEko hiri-lurzorurako neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA -

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK
- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa.
- BALDINTZA PARTIKULARRAK: kale guztiak oinezkoen kaletzat hartuko dira tolerantziarekin, eta 
galtzada eta espaloia batera tratatuko dira.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua.

ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA

HIRI-LURZORU FINKATUA, honako kasu hauetan izan ezik:

a) Eraikuntzan esku hartzeko lizentzia baten unean, proposatutako eraikigarritasun haztatuak aurretik gauzatutako 
eraikigarritasuna gainditzen duela frogatzen duten lurzoruek ERAIKIGARRITASUN HAZTATUA GEHITZEAREN 
ONDORIOZ LURZORU FINKATUGABEAREN kategoria hartuko geratzen dira.

b) Zuzkidura Publikoa Gauzatzeko Jarduketa (AEDP) gisa mugatutako lurzoruak. Baldintza partikularretan berariaz 
definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• AEDP.12

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

AZPIEREMU
MOTAK ERAIKIGARRITASUNA

Zk.
ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

b b-(01-03) 2 puntua, 1.6.3.1 art. 9 puntua, 1.6.3.1
art. 100 23 puntua,

1.6.3.1 art. 1.6.3.1 art. -
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ANTOLAMENDU XEHATUA

e
e.2.2-

(01y02) - - 4 puntua, 1.6.5.1 art. -
-

e.2.2-03 AEDP.12

f f.1.4-01 2 puntua, 1.6.6.1 art. - 10 puntua, 1.6.6.1 art. 1.6.6.1 art. -
LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta baldintza bereziak. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK

1.4.6.3 artikuluan adierazitako antolamendu xehatuko zehaztapenak betetzen ez dituzten eraikin, eraikuntza eta instalazioak.
Ez dira grafiatzen, omisioek eskubideak sortzea saihestuz..

GAUZATZEKO ARAUBIDEA P-6 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.2 kapituluan jasotakoa beteko da.
AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK P-8 planoa

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

*CONDICIONES PARTICULARES

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA
AEDP.12

- Azalera: 312 m2s.
- Azpieremua: e.2.2-03.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: Desjabetzea.
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1385.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan. Hala ere, YE.05 sektorea birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuak 
onartu aurretik edo aldi berean lortu eta urbanizatuko dira, hurrenez hurren.
- Beste baldintza batzuk: lortze- eta betearazpen-kostuak YE.05 sektoreari egozten zaizkio.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK

- Bide-komunikazioak babesteko eremuak: lurzatia ixteko eta eraikitzeko muga-lerroak grafiatuta daude P-5 planoan, fatxada-
lerroen eta Arabako Foru Aldundiaren Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailaren zehaztapenen arabera eraiki 
daitekeen espazio pribatuaren bidez, 1.6.9.2 artikuluan jasotakoari kalterik egin gabe.
- Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.1.3. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.03 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.03

AZALERA 70.188 m2s

MUGAKETA
OSOA P-1 planoa
KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa
KALIFIKAZIO XEHATUA P-4 planoa

HELBURUAK

- Bizitegi-sare periferikoa erdigune historikora betetzea eta sendotzea.
- Antolamenduan integratzea A-2126 errepidearen zeharkako sekzioa eta bide-lerrokadurak, bai eta eraikuntza-lerrokadurei dagozkienak 
ere, AFAko Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko zehaztapenen arabera.
- Jardueren kudeaketan bideragarritasun soziala eta ekonomikoa sustatzea.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA HIRI-LURZORUA

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTAK DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA ERABILERA 

BATERAGARRIAK %
ERABILERA 
BALDINTZAKS/G S/A

A.2-01

2 puntua, 1.3.2.5 art. ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita 2 puntua, 1.3.2.5 art.
A.2-02
A.2-03
A.2-04
A.2-05
F.1-01

6 puntua, 1.3.2.5 art. -

ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita

6 puntua, 1.3.2.5 art.
F.1-02
G.0-01

8 puntua, 1.3.2.5 art. - 8 puntua, 1.3.2.5 art.G.0-02
G.7-01

BILAKAERA-
ETA OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA

HAPNren exekuzio zuzena, bertatik xehetasunez ordenatuta dagoelako 1.4.2.2 artikuluaren arabera (P-6 planoa).
Salbuetsi egiten da AI.17 jarduketa integratua, plan berezi bat idatzi behar baita 1.4.2.3 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA Jarduketa guztiak HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan egingo dira, 
baldintza partikularretan berariaz aipatu ezean.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA F.1-01, F.1-02, G.0-01, G.0-02, G.7-01

LORTZEKO BALDINTZAK -

GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA - INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.2. atala EAEko hiri-lurzorurako neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA - KATALOGATUTAKO ELEMENTUAK: P-5 planoa.
- BABES-KATALOGOA: HAPOren 3. LIBURUA.

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK
- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa.
- BALDINTZA PARTIKULARRAK: kale guztiak oinezkoen kaletzat hartuko dira tolerantziarekin, eta 
galtzada eta espaloia batera tratatuko dira.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

161/361

2022-00079

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

www.araba.eus

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

TÉRMINO MUNICIPAL DE YÉCORA
IEKORAKO UDALERRIA

 

 

 160

ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA

HIRI-LURZORU FINKATUA, honako kasu hauetan izan ezik:

a) Eraikuntzan esku hartzeko lizentzia baten unean, proposatutako eraikigarritasun haztatuak aurretik gauzatutako 
eraikigarritasuna gainditzen duela frogatzen duten lurzoruek ERAIKIGARRITASUN HAZTATUA GEHITZEAREN 
ONDORIOZ LURZORU FINKATUGABEAREN kategoria hartuko dute.

b) URBANIZAZIOAK FINKATU GABEKO LURZORUAK direnez, Jarduketa Integratu (AI) gisa mugatutako lurzoruak. 
Baldintza partikularretan berariaz definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• AI.01
• AI.02
• AI.03
• AI.04
• AI.05
• AI.06
• AI.07
• AI.08
• AI.09
• AI.10
• AI.11
• AI.13
• AI.14
• AI.15
• AI.17

c) Finken erregularizazio (RF) gisa mugatutako lurzoruak, HIRI-LURZORU FINKATU gisa osatuko direnak, edo, 
hala badagokio, ERAIKIGARRITASUN HAZTATUAREN GEHIKUNTZAGATIK FINKATU GABEKO LURZORU gisa. 
Baldintza partikularretan berariaz definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• RF.03
• RF.04
• RF.05
• RF.06
• RF.07

d) Zuzkidura Publikoa Gauzatzeko Jarduketa (AEDP) gisa mugatutako lurzoruak. Baldintza partikularretan berariaz 
definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• AEDP.03
• AEDP.04
• AEDP.05
• AEDP.06
• AEDP.07
• AEDP.08
• AEDP.09
• AEDP.10

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

a

a.2-
(02,05,06,
09,12,13,1

7,19, 
22,24,27,2
9,31y32)

2 puntua, 1.6.2.2 art. 9 puntua, 1.6.2.2
art.

100 23 puntua,
1.6.2.2 art. 1.6.2.2 art.

-

a.2-01

- -

AI.01

a.2-03 AI.02

a.2-04 AI.03

a.2-07 AI.04

a.2-08 AI.05

a.2-10 AI.06

a.2-11 AI.07

a.2-14 AI.08

a.2-15 AI.09
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ANTOLAMENDU XEHATUA
a.2-16 AI.11

a.2-18 AI.10

a.2-20

2 puntua, 1.6.2.2 art. 9 puntua, 1.6.2.2
art

RF.03

a.2-21 RF.04

a.2-23 RF.05

a.2-25 RF.06

a.2-26 RF.07

a.2-29
- -

AI.14

a.2-30 AI.15

a.2-33 AI.13

e

e.2.1-01

- - 4 puntua, 1.6.5.1 art. -

AI.14

e.2.1-02 AI.15
e.2.2-

(05,13,28y
31)

-

e.2.2-01 AI.01

e.2.2-02 AEDP.03

e.2.2-03 AI.02

e.2.2-04 AI.03

e.2.2-06 AI.04

e.2.2-07 AI.05

e.2.2-08 AEDP.04

e.2.2-09 AI.06

e.2.2-10 AEDP.05

e.2.2-11 AI.07

e.2.2- 12 AEDP.06
e.2.2-

(14y15) AI.08

e.2.2-16 AI.09
e.2.2-

(17y34) AI.11

e.2.2-18 AEDP.07
e.2.2-

(19y20) AI.10

e.2.2-21 AEDP.08

e.2.2-22 RF.03

e.2.2-23 RF.04

e.2.2-24 AEDP.09

e.2.2-25 RF.06
e.2.2-

(26y27) RF.07

e.2.2-29 AI.14

e.2.2-30 AI.15

e.2.2-32 AEDP.10

e.2.2-33 AI.13

f

f.1.1-01

2 puntua, 1.6.6.1 art. - 10 puntua, 1.6.6.1 art. 2 puntua,
1.6.6.1 art.

AI.14
f.1.1-

(02 y 03) -

f.1.2-01 -
f.1.4-03 -
f.1.4-01 AI.08

f.1.4-02 AI.09

f.1.4-04 AI.15

g
g.0-

(01y02) 2 puntua, 1.6.7.1 art. - 23 puntua, 1.6.7.1 art. 2 puntua,
1.6.7.1 art.

-

g.7-01 -
LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa
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ANTOLAMENDU XEHATUA
ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK

1.4.6.3 artikuluan adierazitako antolamendu xehatuko zehaztapenak betetzen ez dituzten eraikin, eraikuntza eta instalazioak.
Ez dira grafiatzen, omisioek eskubideak sortzea saihestuz.

GAUZATZEKO ARAUBIDEA P-6 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.2 kapituluan jasotakoa beteko da.
AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK P-8 planoa

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

* BALDINTZA BEREZIAK

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.01

- Azalera: 2.112 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-01 eta e.2.2-01.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 1.180 m²t.
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: 898 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.2, D.1 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.02

- Azalera: 1.406 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-03 eta e.2.2-03.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 784 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 627 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.2, D.1 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.03

- Azalera: 1.676 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-04 eta e.2.2-04.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 940 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 663 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.2, D.1 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.
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* BALDINTZA BEREZIAK

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.04

- Azalera: 1.691 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-07 eta e.2.2-06.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 960 m²t.
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: 607 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.2, D.1 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4.
- Egikaritze-araubidea: egikaritze-unitate batean garatu beharreko jarduketa integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.05

- Azalera: 913 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-08 eta e.2.2-07.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 510 m²t.
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: 381 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 2.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.06

- Azalera: 677 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-10 eta e.2.2-09.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 380 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 272 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 2.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.07

- Azalera: 1.177 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-11 eta e.2.2-11
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 660 m²t.
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: 467 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.2, D.1 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.08

- Azalera: 937 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-14, e.2.2-14, e.2.2-15 eta f.1.4-02.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 524 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 397 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 2.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.
- Antolamendutik kanpo: 1. poligonoko 1268 partzelaren eraikuntza.
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* BALDINTZA BEREZIAK

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.09

- Azalera: 3.501 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-15, e.2.2-16 eta f.1.4-03.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 1.980 m²t.
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: 1.234 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.2, D.1 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 6.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.10

- Azalera: 397 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-18, e.2.2-19 eta e.2.2-20
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 225 m²t.
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: 132 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko eta gutxieneko lurzati eraikigarria: 1.6.1.1 artikuluaren a.2 atalaren 1. puntuaren arabera eta 1.6.2.2 artikuluaren 
4. puntuaren ondorioetarako, a.2-18 azpieremutik ateratzen den lurzatia dagoen erregistro-partzelarekin parekatzen da,
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 1.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.11

- Azalera: 941 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-16, e.2.2-17 eta e.2.2-34.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 527 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 378 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 2.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.13

- Azalera: 580 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-33 eta e.2.2-33.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 327 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 212 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 1.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.14

- Azalera: 1.156 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-28, e.2.1-01, e.2.2-29 eta f.1.1-01.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 650 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 440 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.1 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.
- Antolamendutik kanpo: 2. poligonoko 230. partzelaren eraikuntza.
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* BALDINTZA BEREZIAK

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.15

- Azalera: 1.667 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: a.2-31, e.2.1-02, e.2.2-30 eta f.1.4-05.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 960 m²t.
- Gehieneko eraikigarritasuna b/r: 450 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.2 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua. P-4 planoan adierazitako zuzkidura-lurzoruaren lagapena gauzatuko da, eta gainerakoa 
aipatutako artikuluaren arabera konpentsatuko da.

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.17

- Azalera: 3.119 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: -
- Azpieremuak: azpieremuak eta horien eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak aginduzko Plan Bereziaren bidez 
zehaztuko dira, Seigarren Tituluan jasotako parametro eta baldintzen arabera. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian 
aplika daitezkeen eraikuntza- eta erabilera-ordenantza orokorrak.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 1.750 m²t.
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: 1.300 m²t.
- Eraikuntzaren profila: II (b)/I.
- Baimendutako tipologia: A, B, C.1, C.2 eta 1.6.2.2 artikuluko 3. puntuko 3.e) idatz-zatian aipatutakoa.
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: 5.
- Garapen-araubidea: Plan Berezia (HAPB), 1.4.2.3 artikuluaren arabera.
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko Jarduketa Integratua, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera. Nahitaezko garapen-plangintza onartzen ez den bitartean, ezingo da inolako jarduketarik egin eremuan, hargatik 
eragotzi gabe Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikulua.
- Jarduteko sistema: Hitzartzea.
- Zuzkidura-karga: 1.4.3.5. artikulua.
- Baldintza bereziak:

Eraikigarritasuna, s/r, erabilera bateragarrietarako (biltegiak): 430 m²t (1. poligonoko 1280 partzela) eta 789 m²t (1. 
poligonoko 1281 partzela).
Lehendik dagoen b/r eraikigarritasuna: -

FINKEN ERREGULARIZAZIOA

RF.03

- A.2-20 eta e.2.2-22 azpieremuei dagokie.
- 1.4.3.3 artikuluaren arabera, lizentzia eman aurretik, 1. poligonoko 1158 lurzatiak nahitaez eta doan laga behar ditu e.2.2-22 
jabari eta erabilera publikoko gune gisa kalifikatutako lursailak, eta urbanizazio-obra osagarrien proiektu bat onartu behar da.

FINKEN ERREGULARIZAZIOA

RF.04

- A.2-21 eta e.2.2-23 azpieremuei dagokie.
- Lizentzia eman aurretik, 1. poligonoko katastroko 1106 eta 1311 partzelak elkartu behar dira, bigarrenak ez baititu 
gutxieneko partzelaren baldintzak betetzen (aurrealdea eta azalera).
- Ondoriozko lurzatien kopurua: 1
- Era berean, 1.4.3.3 artikuluaren arabera, lizentzia eman aurretik, beharrezkoa da ondoriozko lurzatiak E.2.2-23 jabari eta 
erabilera publikoko gune gisa kalifikatutako lursailen nahitaezko eta doako lagapena gauzatzea, eta urbanizazio-obra 
osagarrien proiektu bat onartzea.

FINKEN ERREGULARIZAZIOA

RF.05

- Osorik dagokio a.2-23 azpieremuari.
- Lizentzia eman aurretik, 1. poligonoko 1151 eta 1152 katastro-partzelak elkartu behar dira, bi partzela horiek ez dituztelako 
modu independentean gutxieneko partzelaren baldintzak betetzen (aurrealdea eta azalera).
- Ondoriozko lurzatien kopurua: 1

FINKEN ERREGULARIZAZIOA

RF.06

- A.2-25 eta e.2.2-25. azpieremuei dagokie.
- 1.4.3.3 artikuluaren arabera, lizentzia eman aurretik, 1. poligonoko 1309 lurzatiak jabari eta erabilera publikoko espazio gisa 
kalifikatutako lursailen nahitaezko eta doako lagapena gauzatu behar du.

FINKEN ERREGULARIZAZIOA

RF.07

- A.2-26, e.2.2-26 eta e.2.2-27 azpieremuak.
- 1.4.3.3 artikuluaren arabera, lizentzia eman aurretik, 1. poligonoko 1310 lurzatiak jabari eta erabilera publikoko espazio gisa 
kalifikatutako lursailen nahitaezko eta doako lagapena gauzatu behar du.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.03

- Azalera: 339 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-02.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1243 eta 1244.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.
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* BALDINTZA BEREZIAK

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.04

- Azalera: 181 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-08
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1252 eta 1253.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.05

- Azalera: 106 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-10.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1255.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.06

- Azalera: 150 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-12.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1366.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.07

- Azalera: 318 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-18.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1110.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.08

- Azalera: 11 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-21.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1269.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.09

- Azalera: 42 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-24.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1275, 1276 eta 1304.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.10

- Azalera: 74 m²s.
- Azpieremua: e.2.2-32.
- Egikaritze-araubidea: zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea
- Eragindako lurzatiak: 2. poligonoko 84.
- Epea: HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK

P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK

- Bide-komunikazioak babesteko eremuak: lurzatia ixteko eta eraikitzeko muga-lerroak P-5 planoan grafiatuta daude, AFAko 
Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Departamentuko zehaztapenen arabera, 1.6.9.2 artikuluan jasotakoari kalterik egin 
gabe.
- Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.1.4. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.04 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.04

AZALERA 7.897 m2s

MUGAKETA

OSOA P-1 planoa

KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa

KALIFIKAZIO XEHATUA P-4 planoa

HELBURUAK

- A-2126 foru-errepidearen trazaduraren zeharkako sekzioa eta bide-lerrokadurak antolatzea, AFAko Bide Azpiegituren eta 
Mugikortasunaren Saileko zehaztapenen arabera.
- AOP A-2126 foru-errepidea osatzen duen errepide-sistema orokorrak berak osatzen du. Sistema horretan, gainera, autobus-geraleku bat 
aurreikusi da ertz bakoitzean, bai eta errepiderako sarbideak/fronteak osatzen dituzten edo antolamenduz kanpoko eraikinak okupatzen 
dituzten tokiko sistemak ere, AFAko Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailak hala eskatuta eraitsi beharrekoak.
- Bide-sistema lortzeko, kudeatzeko eta gauzatzeko prozesua zehaztea.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA HIRI-LURZORUA

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTA DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA

ERABILERA 
BATERAGARRIA

K %
ERABILERA BALDINTZAK

S/G S/A
A.2-01

2 puntua, 1.3.2.5 art. ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita 2 puntua, 1.3.2.5 art.

A.2-02
A.2-03
A.2-04
A.2-05
A.2-06
A.1-01

1 puntua, 1.3.2.5 art. ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita 1 puntua, 1.3.2.5 art.A.1-02
A.1-03

E.1.1-01 5 puntua, 1.3.2.5 art. - ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita 5 puntua, 1.3.2.5 art.
BILAKAERA- ETA 
OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA HAPOren exekuzio zuzena, bertatik xehetasunez ordenatuta dagoelako 1.4.2.2 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA Ez da kontuan hartzen, garapen-plangintzari lotutako eremurik ez dagoelako.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA Jarduera guztiak HAPO egikaritzeko lehenengo laurtekoan egingo dira, 
baldintza partikularretan berariaz aipatu ezean.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA E.1.1-01

LORTZEKO BALDINTZAK ZUZKIDURA PUBLIKOA GAUZATZEKO JARDUKETA
SISTEMA OROKORREN ETA TOKIKO SISTEMEN SAREA: DESJABETZEA

GAUZATZEKO BALDINTZAK ARABAKO FORU ALDUNDIKO Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA -

KULTURALA -

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK - ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK - Tokiko Sistemak: 1.4.4.3. artikulua
- Sistema orokorra: AFAko Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailaren arabera.
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA

HIRI-LURZORU FINKATUA, honako kasu hauetan izan ezik:

a) Zuzkidura Publikoa Gauzatzeko Jarduketa (AEDP) gisa mugatutako lurzoruak. Baldintza partikularretan berariaz 
definituta geratzen dira.
Honako hauek zehazten dira:

• AEDP.11

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

e
e.1.1-01

- - 4 puntua, 1.6.5.1 art. -
AEDP.11

e.2.2-(01-
12)

f f.1.4-(01-
12) - - 10 puntua, 1.6.6.1 art. -

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK

1.4.6.3 artikuluan adierazitako antolamendu xehatuko zehaztapenak betetzen ez dituzten eraikin, eraikuntza eta instalazioak.
Ez dira grafiatzen, omisioek eskubideak sortzea saihestuz.

GAUZATZEKO ARAUBIDEA P-6 planoa eta baldintza bereziak. 1.4.2 kapituluan jasotakoa beteko da.
AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK P-8 planoa

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

* BALDINTZA BEREZIAK

TOKIKO SISTEMEN SAREKO 
ZUZKIDURA PUBLIKOA 

GAUZATZEKO JARDUKETA

AEDP.11

- Azalera, guztira: 2.502 m²s.
- Eragindako azalerak, azpieremuak eta lurzatiak:
AEDP.11-01

• Azpieremuak: e.1.1-01 (492 m²s), e.2.2-01 (85 m²s), e.2.2-02 (23 m²s), e.2.2-03 (17 m²s), f.1.4-01
(136 m²s) eta f.1.4-02 (130 m²s).

• Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1035, 1437, 1243, 1244, 1042, 1037, 1245 eta 1038.
• Antolamenduz kanpo: 1. poligonoko 1245 partzelaren eraikuntza.

AEDP.11-02
• Azpieremuak: e.1.1-01 (3 m²s), e.2.2-14 (3 m²s), e.2.2-15 (49 m²s) eta f.1.4-13 (40 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 85, 84 eta 83, 2. poligonoan.

AEDP.11-03
• Azpieremuak: e.1.1-01 (29 m²s), e.2.2-03 (5 m²s), e.2.2-06 (30 m²s) eta f.1.4-03 (35 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1072 eta 1285.
• Antolamenduz kanpo: 1.96 poligonoko 1285 lurzatiko eraikinak.

AEDP.11-04
• Azpieremuak: e.1.1-01 (70 m²s), e.2.2-04 (156 m²s) eta f.1.4-04 (13 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1251 eta 1252.
• Antolamendutik kanpo: 1. poligonoko 1251 eta 1252 partzeletako eraikinak.

AEDP.11-05
• Azpieremuak: e.1.1-01 (5 m²s) eta e.2.2-14 (90 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 2. poligonoko 253, 255 eta 265

AEDP.11-06
• Azpieremuak: e.1.1-01 (40 m²s), e.2.2-05 (10 m²s), f.1.4-05 (38 m²s) eta f.1.4-06 (31 m²s).
• Eragindako lursailak: 1253, 1254, 1255, 1256. 1. poligonoko 1257 eta 1258.

AEDP.11-07
• Azpieremuak: e.1.1-01 (91 m²s), e.2.2-13 (44 m²s) eta e.2.2-14 (43 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 2. poligonoko 244, 247 eta 278.
• Antolamenduz kanpo: 1. poligonoko 244. partzelaren eraikuntza.
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* BALDINTZA BEREZIAK
AEDP.11-08

• Azpieremuak: e.1.1-01 (1 m²s), e.2.2-06 (3 m²s), e.2.2-07 (19 m²s) eta f.1.4-07 (28 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1366.
• Antolamenduz kanpo: 1. poligonoko 1366 partzelaren eraikuntza.

AEDP.11-09
• Azpieremuak: e.1.1-01 (17 m²s) eta e.2.2-13 (94 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1264.
• Antolamenduz kanpo: 1. poligonoko 1264 partzelaren eraikuntza.

AEDP.11-10
• Azpieremuak: e.1.1-01 (64 m²s) eta f.1.4-09 (183 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 1. poligonoko 1268 eta 424.

AEDP.11-11
• Azpieremuak: e.1.1-01 (156 m²s), e.2.2-10 (27 m²s), e.2.2-11 (45 m²s), f.1.4-10 (34 m²s) eta f.1.4-11

(123 m²s).
• Eragindako lurzatiak: 1112, 1111, 1110, 1300 eta 1269, 1. poligonoan.
• Antolamenduz kanpo: 1. poligonoko 1269 partzelaren eraikuntza.

- Egikaritze-araubidea: Zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketa, 1.4.3.6 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: Desjabetzea
- Epea: HAPO egikaritzeko lehenengo laurtekoan.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK - Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.2. KAPITULUA. ANTOLAMENDU XEHATUKO EREMUAK LURZORU URBANIZAGARRIAN

2.1.2.1. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.05 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.05

AZALERA 5.683 m2s

MUGAKETA

OSOA P-1 planoa

KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa

KALIFIKAZIO XEHATUA -

HELBURUAK - Lurzorua zabaltzea jarduera ekonomikoetarako, batez ere nekazaritza-jarduerarako edo lehendik dagoen lurzoruarekin mugakide diren 
antzeko jardueretarako.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU

SAILKAPEN 
OROKORRA

EREMU
MOTAK DEFINIZIOA

Zk.
ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA ERABILERA 

BATERAGARRIAK %
ERABILERA 
BALDINTZAKS/G S/A

B-01 3 puntua, 1.3.2.5 art. - 4.000 m2t 2.000 m2t 50%
- Erabilera nagusia:
industria arrunta.
- 3. puntua, 1.3.2.5 art.

BILAKAERA- ETA 
OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

AZPIEGITURA ETA ZERBITZUEN atalean adierazitakoari kalterik egin gabe, esku hartzeko jarraibide berezi hauek ezartzen dira, eremuko 
jardueren programazioan eragina dutenak:
- YE.05 sektorea birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuak onartzeko, aldez aurretik edo aldi berean, hurrenez hurren, 12. LEDa lortu 
eta urbanizatu beharko da.

GARAPEN-
ARAUBIDEA PLAN PARTZIALA, HAPOtik ez dagoelako xehetasunez antolatuta, 1.4.2.3 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA -

LORTZEKO BALDINTZAK -

GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA
- INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.3. atalak Lurzoru urbanizagarrirako neurriak, VIII.2.3.5. 
Iparraldeko Industria Sektorerako II (YE.05) eta VIII.3. neurri zehatzak Obren faseetan eta HLE-ren 
egikaritze-proiektuetan aplikatu beharreko neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA -

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK

- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa. Halaber:
Eskide eta San Migel kaleei jarraipena emango zaie, eta jakinarazi egingo zaie (e.2.2).
Sarbide bat sortuko da San Sixto kaletik (e.2.2)

- BALDINTZA PARTIKULARRAK: kale guztiak oinezkoen kaletzat hartuko dira tolerantziarekin, eta 
galtzada eta espaloia batera tratatuko dira.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua

BALDINTZA BEREZIAK
- Eraikinak eremuaren azalera osoaren % 30 hartu beharko du gutxienez.
- Eremuan eraikinak urbanizatzeak eta ezartzeak ez du hiri-egitura aldatuko, ez eta gunearen irudia 
ere.
- AEDP.12 lortzeko eta gauzatzeko kostuak egotziko dira.
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA -

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

Azpieremuen antolamendua eta eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak nahitaezko Plan Partzialaren bidez zehaztuko dira, Seigarren 
Tituluan jasotako parametro eta baldintzen arabera. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian aplika daitezkeen eraikuntza- eta erabilera-
ordenantza orokorrak.

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa eta Plan Partziala.

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT 
EZ DATOZENAK -

GAUZATZEKO 
ARAUBIDEA

- P-6 planoa
- Egikaritze-unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko AI.018 jarduketa integratua mugatzen da, 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
Nahitaezko garapen-plangintza onartzen ez den bitartean, ezingo da inolako jarduketarik egin eremuan, hargatik eragotzi gabe 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikulua.

AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK

- P-8 planoa eta Plan Partziala.
- Eremua gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eta/edo lizentziak baimentzeko, azkenean zehaztuko den hondakin-uren 
saneamendurako eta arazketarako irtenbide berria eraiki eta behar bezala funtzionatu beharko da, isurketarako nahitaezko 
baimenarekin.

HAZTAPEN-
KOEFIZIENTEAK

D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen bada, 
errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu beharreko 
dokumentuetan.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK - Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.2.2. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.06 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.06 

AZALERA 6.550 m2s

MUGAKETA

OSOA P-1 plano

KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 plano

KALIFIKAZIO XEHATUA P-4 plano

HELBURUAK

- Hirigunearen ipar-ekialdean dagoen bizitegitarako lurzoru urbanizagarria berriz aztertzea (SAUR 2 sektore zaharra), kontuan hartuta 
udalerrian mota horretako lurzoruak duen eskaria eta eskaintza, bai eta hiri-bilbetik deskonektatzea ere.
- Kirol-pista baterako eta traktoreak, atoiak edo antzekoak garbitzeko ekipamenduen eta espazio libreen sistema orokorraren eremua 
birkalifikatzea.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTA DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA

ERABILERA 
BATERAGARRIA

K %
ERABILERA BALDINTZAK

S/G S/A
E.1.2-01 5 puntua, 1.3.2.5 art. -

ANTOLAMENDU XEHATUra igorrita

5 puntua, 1.3.2.5 art.
F.1-01 6 puntua, 1.3.2.5 art. - 6 puntua, 1.3.2.5 art.
G.4-01

8 puntua, 1.3.2.5 art.
-

8 puntua, 1.3.2.5 art.
G.7-01 -

BILAKAERA- ETA 
OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA HAPOren exekuzio zuzena, bertatik xehetasunez ordenatuta dagoelako 1.4.2.2 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA F.1-01, G.4-01, G.7-01, E.1.2

LORTZEKO BALDINTZAK -

GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA
- INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.3. atalak Lurzoru urbanizagarrirako neurriak, VIII.2.3.1. Ipar-
ekialdeko sektorerako neurri zehatzak – Lehengo SAU2 (YE.06) eta VIII.3. Obren faseetan eta HLE-
ren egikaritze-proiektuetan aplikatu beharreko neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA -

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK - ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua

BALDINTZA BEREZIAK -
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA -

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

e e.1.2-01 - - 4 puntua, 1.6.5.1 art. -

AI.19
f f.1.1-

(01 – 04) 2 puntua, 1.6.6.1 art. - 10 puntua, 1.6.6.1 art. 2 puntua,
1.6.6.1 art.

g
g.4-01

2 puntua, 1.6.7.1 art. - 23 puntua, 1.6.7.1 art. 2 puntua,
1.6.7.1 art.g.7-01

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK -

GAUZATZEKO ARAUBIDEA P-6 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.2 kapituluan jasotakoa beteko da.

AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK

P-8 planoa
- Eremua egikaritzeko behar diren obrak eta/edo lizentziak baimendu ahal izateko, ezinbestekoa izango da azkenean 
zehaztuko den saneamendurako eta hondakin-uren arazketarako irtenbide berrien eraikuntza eta behar bezalako
funtzionamendua , isurketarako nahitaezko baimenarekin

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

* BALDINTZA BEREZIAK

JARDUKETA INTEGRATUA

AI.19

- Azalera: 6.550 m²s.
- Sistema orokorretarako azalera: 6.550 m²s.
- Azpieremuak: e.1.2-01, f.1.1-01, f.1.1-02, f.1.1-03, g.4-01 eta g.7-01.
- Gehieneko eraikigarritasuna s/r: 1.6.7.1 artikuluko 2. puntua
- B/r gehieneko eraikigarritasuna: -
- Eraikinaren profila: I
- Baimendutako tipologia: 3. puntua, 1.6.7.1 artikulua
- Gehieneko etxebizitza-kopurua: -
- Egikaritze-araubidea: Egikaritze-Unitate batean garatu beharreko Jarduketa Integratua (AI.19), 1.4.3.5 artikuluaren arabera.
- Jarduketa-sistema: desjabetzea.
- Zuzkidura-karga: ez da kontuan hartzen.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK - Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.2.3. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.07 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.07

AZALERA 5.767 m2s

MUGAKETA

OSOA P-1 planoa

KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa

KALIFIKAZIO XEHATUA -

HELBURUAK - Hego-mendebaldeko periferiako bizitegi-ehuna betetzea, lehengo UA-2 (Arau Subsidiarioak) delakoaren sailkapena eta antolamendua 
berriz kontuan hartuta.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTA DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZA
K

GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA ERABILERA 

BATERAGARRIAK % ERABILERA BALDINTZAK
S/G S/A

A.2-01 2 puntua, 1.3.2.5 art. 10 2.500 m2t 2.000 m2t 50%

- Erabilera bereizgarria:
bizitegi-erabilera, 
etxebizitza atxikia (C1 edo 
C2 motakoa)
- 2. puntua, 1.3.2.5 art.

BILAKAERA-
ETA OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik, AZPIEGITURA ETA 
ZERBITZUEN atalean aipatutakoa izan ezik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA PLAN PARTZIALA, HAPOtik ez dagoelako xehetasunez antolatuta, 1.4.2.3 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA -

LORTZEKO BALDINTZAK -

GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA
- INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.3. atalak Lurzoru urbanizagarrirako neurriak, VIII.2.3.3. Hego-
ekialdeko bizitegi-sektorerako neurri zehatzak III (YE.07) eta VIII.3. Obren faseetan eta HLE-ren 
egikaritze-proiektuetan aplikatu beharreko neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA -

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK

- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa. Halaber:
Estibalizko Andre Mariaren kaleari jarraipena emango zaio, planoetan ikus daitekeen bezala.

P-4 (e.2.2).
Komunikazioetarako azpieremu publikoen bidez komunikatuko dira Estibalizko Andre Mariaren kalea 

eta AI.14 eta Hegoalde kalea.
Hiri-eremuaren eta lurzoru urbanizaezinaren arteko ekialdeko mugan zerrenda berde bat sartzea 

proposatzen da.
- BALDINTZA PARTIKULARRAK: kale guztiak (e.2.2) oinezkoen kaletzat hartuko dira tolerantziarekin, 
eta galtzada eta espaloia batera tratatuko dira.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua

BALDINTZA BEREZIAK -
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA -

KALIFIKAZI
O XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

Azpieremuak eta horien eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak nahitaezko Plan Partzialaren bidez zehaztuko dira, Seigarren Tituluan jasotako 
parametro eta baldintzen arabera. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian aplika daitezkeen eraikuntza- eta erabilera-ordenantza orokorrak.

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa eta Plan Partziala.

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK -

GAUZATZEKO ARAUBIDEA

- P-6 planoa
- Egikaritze-unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko AI.20 jarduketa integratua mugatzen da, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera.
Nahitaezko garapen-plangintza onartzen ez den bitartean, ezingo da inolako jarduketarik egin eremuan, hargatik eragotzi gabe 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikulua.

AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK

- P-8 planoa eta Plan Partziala.
- Eremua gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eta/edo lizentziak baimentzeko, azkenean zehaztuko den hondakin-uren 
saneamendurako eta arazketarako irtenbide berria eraiki eta behar bezala funtzionatu beharko da, isurketarako nahitaezko 
baimenarekin.

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK

P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK - Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.2.4. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.08 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.08

AZALERA 2.663 m2s

MUGAKETA

OSOA P-1 planoa

KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa

KALIFIKAZIO XEHATUA -

HELBURUAK - Bizitegi-sarea handitzea.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTA DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA ERABILERA 

BATERAGARRIAK %
ERABILERA 
BALDINTZAKS/G S/A

A.2-01 2 puntua, 1.3.2.5 art. 4 1.200 m2t 870 m2t 50%

- Erabilera bereizgarria:
bizitegi-erabilera, familia 
bakarreko etxebizitza (a 
mota)
- 2. puntua, 1.3.2.5 art.

BILAKAERA-
ETA OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik, AZPIEGITURA ETA 
ZERBITZUEN atalean aipatutakoa izan ezik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA PLAN PARTZIALA, HAPOtik ez dagoelako xehetasunez antolatuta, 1.4.2.3 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA -

LORTZEKO BALDINTZAK -

GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA
- INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.3. atalak Lurzoru urbanizagarrirako neurriak, VIII.2.3.4. Hego-
ekialdeko bizitegi-sektorerako neurri zehatzak III (YE.08) eta VIII.3. Obren faseetan eta HLE-ren 
egikaritze-proiektuetan aplikatu beharreko neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA -

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK

- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa. Halaber:
Estibalizko Andre Mariaren kaleari jarraipena emango zaio, P-4 planoetan (e.2.2) adierazten den 
bezala.
Bercijanako Andre Mariaren kaleari jarraipena emango zaio, P-4 planoetan (e.2.2) adierazten den 
bezala.
Hiri-eremuaren eta lurzoru urbanizaezinaren arteko ekialdeko mugan zerrenda berde bat sartzea 
proposatzen da.
- BALDINTZA PARTIKULARRAK: kale guztiak (e.2.2) oinezkoentzako kale gisa hartuko dira, 
tolerantziarekin, eta galtzada eta espaloia batera tratatuta.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua

BALDINTZA BEREZIAK -
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA -

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

Azpieremuak eta horien eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak nahitaezko Plan Partzialaren bidez zehaztuko dira, Seigarren Tituluan 
jasotako parametro eta baldintzen arabera. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian aplika daitezkeen eraikuntza- eta erabilera-ordenantza 
orokorrak.

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa eta Plan Partziala.

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK -

GAUZATZEKO ARAUBIDEA

- P-6 planoa
- Egikaritze-unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko AI.21 jarduketa integratu bat mugatzen da, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera.
Nahitaezko garapen-plangintza onartzen ez den bitartean, ezingo da inolako jarduketarik egin eremuan, hargatik eragotzi gabe 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikulua.

AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK

- P-8 planoa eta Plan Partziala.
- Eremua gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eta/edo lizentziak baimentzeko, azkenean zehaztuko den hondakin-uren 
saneamendurako eta arazketarako irtenbide berria eraiki eta behar bezala funtzionatu beharko da, isurketarako nahitaezko 
baimenarekin.

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK - Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.2.5. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.09 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.09

AZALERA 6.864 m2s

MUGAKETA

OSOA P-1 planoa

KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa

KALIFIKAZIO XEHATUA -

HELBURUAK - Hegoaldeko periferiako bizitegi-ehuna betetzea, SAU1 (Arau Subsidiarioak) berriz kontuan hartuta.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTA DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA ERABILERA 

BATERAGARRIAK %
ERABILERA 
BALDINTZAKS/G S/A

A.2-01 2 puntua , 1.3.2.5 art. 10 3.100 m2t 2.000 m2t 50%

- Erabilera bereizgarria: 
bizitegi-erabilera, familia 
bakarreko etxebizitza (A 
mota)
- 2. puntua, 1.3.2.5 art.

BILAKAERA- ETA 
OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik, AZPIEGITURA ETA 
ZERBITZUEN atalean aipatutakoa izan ezik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA PLAN PARTZIALA, HAPOtik ez dagoelako xehetasunez antolatuta, 1.4.2.3 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA -

LORTZEKO BALDINTZAK -

GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA
- INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.3. atalak Lurzoru urbanizagarrirako neurriak, VIII.2.3.2. 
Hegoaldeko bizitegi-sektorerako neurri zehatzak III (YE.09) eta VIII.3. Obren faseetan eta HLE-ren 
egikaritze-proiektuetan aplikatu beharreko neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA - KATALOGATUTAKO ELEMENTUAK: P-5 planoa.
- BABES-KATALOGOA: HAPOren 3. LIBURUA.

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK

- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa. Halaber:
Gutxienez, sarbide bat sortuko da Donostia kaletik (komunikazioen azpieremu publikoa, e.1.2):
- BALDINTZA PARTIKULARRAK: kale guztiak (e.2.2) oinezkoen kaletzat hartuko dira tolerantziarekin, 
eta galtzada eta espaloia batera tratatuko dira.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua

BALDINTZA BEREZIAK

- Etxebizitza kopurua: 1
- Familia bakarreko bizitegi-erabilera dagoen s/r eraikigarritasuna (a mota): 153,5 m²t (1125 Pol 
lurzatia)
- Erabilera bateragarriak dauden eraikigarritasuna (biltegiak): 722,5 m²t (1125 eta 1347 Pol lurzatiak)
- B/r eraikigarritasuna: 134 m²t (1125 Pol. 1 lursaila)
- Eraikigarritasun haztatua guztira* s/r familia bakarreko bizitegi-erabilera (a mota) kontsumitua: 
(722,5* 0,2+153,5) = 298 m²t
- Eraikigarritasun haztatua, guztira* kontsumitutako garaje-erabileraren arabera: 134 m²t
* D dokumentuko Haztapen-Koefizienteak, non familia bakarreko bizitegi-erabilera (A mota): 1 eta
Industria-erabilera bateragarria: 0,2
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA -

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

Azpieremuak eta horien eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak nahitaezko Plan Partzialaren bidez zehaztuko dira, Seigarren Tituluan 
jasotako parametro eta baldintzen arabera. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian aplika daitezkeen eraikuntza- eta erabilera-ordenantza 
orokorrak.

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa eta Plan Partziala.

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK -

GAUZATZEKO ARAUBIDEA

- P-6 planoa
- Egikaritze-unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko A.I.22 jarduketa integratua mugatzen da, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera.
Nahitaezko garapen-plangintza onartzen ez den bitartean, ezingo da inolako jarduketarik egin eremuan, hargatik eragotzi gabe 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikulua.

AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK

- P-8 planoa eta Plan Partziala.
- Eremua gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eta/edo lizentziak baimentzeko, azkenean zehaztuko den hondakin-uren 
saneamendurako eta arazketarako irtenbide berria eraiki eta behar bezala funtzionatu beharko da, isurketarako nahitaezko 
baimenarekin.

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK - Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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2.1.2.6. artikulua. Antolamendu xehatuko YE.10 eremua

DESCRIBAPEN OROKORRA

IZENDAPENA YE.10

AZALERA 2.668 m2s

MUGAKETA

OSOA P-1 planoa

KALIFIKAZIO OROKORRA P-3 planoa

KALIFIKAZIO XEHATUA -

HELBURUAK - Bizitegi-sarea handitzea.

EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

SAILKAPENA LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU

SAILKAPEN 
OROKORRA

MOTA DEFINIZIOA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

GEHIENEKO
ERAIKIGARRITASUNA ERABILERA 

BATERAGARRIAK %
ERABILERA 
BALDINTZAKS/G S/A

A.2-01 2 puntua, 1.3.2.5 art. 4 1.124 m2t 800 m2t 50%

- Erabilera bereizgarria:
bizitegi-erabilera, familia 
bakarreko etxebizitza (a 
mota)
- 2. puntua, 1.3.2.5 art.

BILAKAERA- ETA 
OKUPAZIO-
ESTRATEGIA

Ez da esku hartzeko jarraibide berezirik ezartzen, eremuko jarduketen programazioan eragina izango duenik, AZPIEGITURA ETA 
ZERBITZUEN atalean aipatutakoa izan ezik.

GARAPEN-
ARAUBIDEA PLAN PARTZIALA, HAPOtik ez dagoelako xehetasunez antolatuta, 1.4.2.3 artikuluaren arabera (P-6 planoa).

EPEAK

GARAPENERAKO PLANGINTZA EGITEA ETA 
ONARTZEA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

LURZORUAREN PROGRAMAZIOA HAPO egikaritzeko bi laurtekoen barruan.

SISTEMA 
OROKORREN 
SAREA

DESKRBAPENA -

LORTZEKO BALDINTZAK -

GAUZATZEKO BALDINTZAK -

BABESTEKO 
JARRAIBIDEAK 

INGURUMENEKOA
- INGURUMEN-EBALUAZIOA: VIII.2.3. atalak Lurzoru urbanizagarrirako neurriak, VIII.2.3.6. 
Ekialdeko bizitegi-sektore berrirako (YE.10) eta VIII.3. Obren faseetan eta HLE-ren egikaritze-
proiektuetan aplikatu beharreko neurriak.
- INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA: HAPOren 4. LIBURUA.

KULTURALA -

SISTEMA LOKALEN EZAUGARRIAK

- ANTOLAMENDU-BALDINTZAK: P-4 planoa. Halaber:
La Fuente kaleari jarraipena emango zaio eremuaren iparraldeko eta hegoaldeko mugetan (e.2.2), 

eta oinezkoentzako pasealeku baten bidez komunikatuko da (e.2.1), P-4 planoetan islatzen den 
bezala.
- BALDINTZA PARTIKULARRAK: kale guztiak (e.2.2) oinezkoen kaletzat hartuko dira 
tolerantziarekin, eta galtzada eta espaloia batera tratatuko dira.

URBANIZATZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK 1.4.4.3 artikulua

BALDINTZA BEREZIAK -
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ANTOLAMENDU XEHATUA

KATEGORIZAZIOA -

KALIFIKAZIO 
XEHATUA

MOTAK ERAIKIGARRITASUNA
Zk.

ETXEBIZITZAK
GEHIENEKOA

ERABILERA-BALDINTZAK
ERAIKITZEKO 
BALDINTZAK

* 
BALDINTZA 
BEREZIAK

erabilera 
bateragarriaren 

eraikigarritasunaren %
gainerako 

parametroak

Azpieremuak eta horien eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak nahitaezko Plan Partzialaren bidez zehaztuko dira, Seigarren Tituluan 
jasotako parametro eta baldintzen arabera. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian aplika daitezkeen eraikuntza- eta erabilera-ordenantza 
orokorrak.

LERROKADURAK ETA 
SESTRAK P-7 planoa eta Plan Partziala.

ANTOLAMENDUZ 
KANPOKOAK P-5 planoa eta BALDINTZA BEREZIAK. 1.4.6.2 artikuluan jasotakoa beteko da.

PLANGINTZAREKIN BAT EZ 
DATOZENAK -

GAUZATZEKO ARAUBIDEA

- P-6 planoa
- Egikaritze-unitate batean edo gehiagotan garatu beharreko AI.23 jarduketa integratua mugatzen da, 1.4.3.5 artikuluaren 
arabera.
Nahitaezko garapen-plangintza onartzen ez den bitartean, ezingo da inolako jarduketarik egin eremuan, hargatik eragotzi gabe 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 101. artikulua.

AZPIEGITURAK ETA 
ZERBITZUAK

- P-8 planoa eta Plan Partziala.
- Eremua gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eta/edo lizentziak baimentzeko, azkenean zehaztuko den hondakin-uren 
saneamendurako eta arazketarako irtenbide berria eraiki eta behar bezala funtzionatu beharko da, isurketarako nahitaezko 
baimenarekin.

HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK
D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa eta jasangarritasun ekonomikoaren memoria
* Hala ere, esleitutako koefizienteak azpizatien edo zatien egungo errealitate ekonomiko-urbanistikora egokitzen ez direla uste eta justifikatzen 
bada, errealitate hori doitu eta/edo eguneratuko da, eta koefiziente berriak zehaztuko dira, horien ordezkoak, horiek egikaritzeko sustatu 
beharreko dokumentuetan.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

BALDINTZATZAILE 
GAINJARRIAK P-5 planoa eta 1.6.9.1 artikulua

AZPIEGITURA OROKORRAK 
BABESTEKO EREMUAK - Aeronautikako zortasunak babesteko eremuak: P-5 planoa eta 1.6.9.2 artikulua.
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BIGARREN TITULUA. LURZORU URBANIZAEZINEKO EREMUAK

2.2.1 KAPITULUA. BAKARRA

2.2.1.1. artikulua. 1. poligonoko 47. partzelako baldintza partikularrak, “Entradilla” parajea

1. Iekora udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren espedientearen behin betiko onarpena eteteari buruzko uztailaren 20ko 
184/2016 Foru Aginduaren seigarren oinarriaren eskakizunarekin bat etorriz, 1. Poligonoko 47. Partzelaren zati bat “Bere baso-
interesagatik zaindutako zona” kategoriatik "Nekazaritza eta abeltzaintzarako interesagatik zaindutako zona" kategoriara 
birkalifikatzeari dagokionez, haren aldeko txostena Iecora udalerriko eremu degradatu batean eraginpeko azalera berean edo 
handiagoan gauzatu beharreko “Ingurumena hobetzeko eta berreskuratzeko konpentsazio-neurrien berariazko proiektu” bat 
aurkeztearen baldintzapean geratu zen, horiek betetzeko baldintza berezi hauek jasotzen dira:

2. 1. poligonoko 47. partzelaren eremua (UTM 30N koordenatuak - ETRS89 x: 543.017 y: 4.713.804), “Bere baso-interesagatik 
zaindutako zona” kategoriatik "Nekazaritza eta abeltzaintzarako interesagatik zaindutako zona" kategoriara birkalifikatua izan 
dena, 2.507 m2-ko azalerari eragiten dio, beheko irudian adierazten den bezala.

3. Landaredia ezabatzea dakarren edozein jarduketa, instalazio edo/eta eraikuntza J.2.4 gisa kalifikatutako lurzatiaren 2.507 m2-
ko gutxieneko azaleran gauzatu beharko da, baso-interesagatik babestuak, edo udalerriko eremu degradatu batean, ingurumen-
organoaren aurrean justifikatu beharrekoa:

• Landaredi naturalak hartzen dituen eremuetan, funtzionaltasun ekologikoa indartuko da Quercus ilex. subsp. rotundifolia 
eta Quercus coccifera zuhaitzen landaketaren bidez, 4x4 m-ko landaketa-dentsitatearekin.

• Landaretza naturalik gabeko eremuetan edo higadura-prozesuak dituzten eremuetan, aurreko zuhaitz-aleen landaketa 
osatzeko, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Arbustus unedo, Juniperus communis eta Rhamnus alaternus,
bezalako zuhaixka-espezieak landatuko dira, 2,5x2,5 m-ko landaketa-dentsitatearekin.

Landareen banaketa ausaz egingo da, zuhaitzen banaketa zuhaixkekin txandakatuta egon dadin saiatuz, eta espezie 
bereko 3-6 unitateko taldeak osatu ahal izango dira.
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• Landaketak egiteko, jarraibide hauei jarraituko zaie:

Instalazioa 300-1200 cc-ko eta 1-2 savia-ko baso-edukiontzian jarriko da.
Landareak sartu ondoren, zuloa edo zanga beteko da kalitatezko landare-lurraren hondoko lehen ekarpenaren bidez, 
20 eta 20 cm-ko geruzatan, behar bezala trinkotuta, harea edo legar 1/3rekin zuzendua iragazkortasuna handitzeko, 
ongarri organiko konpostatu kilo batekin.
Zuloa kalitatezko lurrekin bete ondoren, 40 cm-ko erradioko eta 10 cm-ko altuerako korta egingo da gainazalean, eta 10 
l/oineko ureztapena egingo da.
Landare guztien oinarrian belarren aurkako basea duen babesle bat jarriko da; babesle hori berdea izango da, 110 
gr/m2-koa, eta guztira 1 m-ko zabalera izango du; alde bakoitzean 20 cm-ko zabalera izango du ainguratzeko, eta 0,6 
m-ko itxura izango du.
Landaketa garaia: abendua-otsaila.

• Bermatu beharko da zurezko landare-estalkia mantentzeko lanak egingo direla hasierako ezarpen-aldian (landaketa 
egin eta 2 urtera), behin betiko errotzea eta ezartzea ziurtatzeko. Hemen kontuan hartu beharko dira: ureztatzeak defizit 
hidrikoaren garaian, landare hilak birjartzea, tutoreak eta oinarrizko babesleak lehengoratzea, ongarritzea, konformazio-
inausketak, sasiak kentzea, etab.

4. Ingurumena lehengoratzeko lan horiek egin aurretik, sustatzaileak “Ingurumena Hobetzeko eta Berreskuratzeko Konpentsazio 
Neurrien Berariazko Proiektu” bat aurkeztu beharko du artikulu honetan ezarritako ingurumen-preskripzioak eta -baldintzak barne 
hartzen, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Organoak baliozkotu eta onar ditzan.
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3 LIBURUA. ONDARE HISTORIKO-ARKITEKTONIKOA ETA NATURGUNEAK 
BABESTEKO ARAUAK
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TITULU BAKARRA

3.1.1. KAPITULUA. KATALOGATUTAKO ELEMENTUEN SAILKAPENA

3.1.1.1. artikulua. Katalogoaren formulazioa

1. Plan Orokor honetako zehaztapenen agiri osagarri gisa, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 76. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, katalogo bat formulatu da, udalerrian dauden elementu eraikiak edo 
naturalak zerrendatzeko. Elementu horiek, beren interes artistiko, kultural, historiko edo naturalarengatik, esku-hartze suntsitzaile 
edo degradatzaileetatik babestu eta babestu behar dira.

2. Era berean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 53.1.e eta 56.1.g artikuluetan eskatzen den 
babes-araudia aurkeztu da, katalogatutako elementu bakoitzean aplikatzekoa dena.

3.1.1.2. artikulua. Katalogatutako ondarea babesteko plan berezia egitea

1. Udalak udal-mugartean katalogatutako ondarea babesteko plan berezi bat egin ahal izango du titulu honetan jasotako babes-
araudia osatzeko, katalogatutako eraikin edo espazioetarako babes-neurri berezituak definituz eta horietan jarduteko aukerak 
xehetasunez arautuz.

2. Halaber, plan bereziak titulu honetan jasotako eraikin eta espazio katalogatuen zerrenda eta sailkapena aldatu ahal izango ditu.

3.1.1.3. artikulua. Katalogatutako elementuen sailkapena

1. Katalogatutako elementuak babesteko araudia aplikatzeko, honako sailkapen hau ezartzen da:

a) Patrimonio de interés histórico-arquitectónico.

i. Interes orokorreko/autonomikoko ondasunak.

• Kalifikatutako eta inbentariatutako ondasunak.
• Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondasunak.

ii. Toki-/udal-intereseko ondasunak.
iii. Elementu txikiak.

b) Interes arkeologikoko ondarea.

i. Gune arkeologikoak.

• Kalifikatutako eta inbentariatutako arkeologia-guneak.
• Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-guneak.

ii. Ustezko arkeologia-guneak.

c) Natura-intereseko ondarea.
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3.1.2. KAPITULUA. KATALOGO

3.1.2.1. artikulua. Kalifikatutako eta inbentariatutako ondasunak

1. Kategoria honetan sartzen dira euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen organoak kalifikatu eta inbentariatutako 
interes historiko-arkitektonikoko elementuak.

2. Tresna hau onartzeko unean, Arabar Errioxako (Araba) Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturala da kalifikatutako 
ondasun bakarra, monumentu-multzo kategoriarekin, Kalifikazio hori ekainaren 3ko 89/2014 Dekretuaren bidez lortu zen (2014ko 
ekainaren 13ko EHAA, 111. zk.). Dekretu horren bidez, Arabako Errioxako (Araba) Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturala, 
monumentu-multzoaren kategoriarekin, kultura-ondasun gisa kalifikatu zen.

Ardoaren eta mahastiaren kultura-paisaia Arabako Errioxa izeneko eremu geografikoan zehar hedatzen da — Euskal Autonomia 
Erkidegoaren esparruan —, eta harekin identifikatzen da. Mañueta, Zieko, Bilar, Kripan, Bastida, Guardia, Lantziego, Lapuebla de 
Labarca, Leza, Moreda Araba, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego, Eskuernaga y Iekora udalerriek osatzen dute.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 12. artikuluaren ondorioetarako, garrantzi bereziko ondasuntzat 
hartuko dira lehendik babesa duten ondasunen espedienteetan halakotzat agertzen direnak.

Adierazpen honetan, honako elementu hauek nabarmendu behar dira Yécora/Iekora udal-mugarterako:

a) Aurretik kultura-ondasun deklaratuak izateagatik babes-araubide bereziak dituzten elementuak.

i. Kalifikatutako eta inbentariatutako ondasunak: -.
ii. Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondasunak: -.
iii. Kalifikatutako eta inbentariatutako arkeologia-guneak: -.
iv. Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-guneak: -.
v. Ustezko arkeologia-eremuak:

• 2. San Sebastian Baseliza Zaharra (Ageriko egiturarik gabe) (A) ........................................[P-5 planoa]
• 4. San Migelen Tenplua (Ageriko egiturarik gabe) (E).......................................................[P-2.b planoa]
• 5. Bercijanako Andre Mariaren tenplua (B)........................................................................[P-2.b planoa]
• 6. San Kristobal Baselisa (Ageriko egiturarik gabe) (E).....................................................[P-2.b planoa]
• 7. Espiritu Santuaren Baselisa (Ageriko egiturarik gabe) (E).............................................[P-2.b planoa]
• 8. La Solana (E).................................................................................................................[P-2.b planoa]
• 10. La Borda Kokalekua (E)................................................................................ [P-5 eta P-2.b planoak]

b) Aldez aurreko aitorpenik gabeko elementuak, espediente hau onartu arte.

i. Txozoak, etxanoak eta mahasti-babesak:

• “El Romeral” txozoa (YEC-17) ................................................................................................ [039 Fitxa]
• “Llano de Valdeviñaspre” txozoa (YEC-29) ............................................................................ [050 Fitxa]

ii. Labar-aintzirak: -.
iii. Terrazak eta laborantza-bankuak: lurzatiak osatzen dituzten laborantza-sistemen, bankaden, hormen, 

plataformen eta terrazamenduen gainean egindako babesak ez du muga zehatzik, deklarazioaren xede den 
azalera osora hedatzen baita.
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iv. Ondare immaterialaren elementuak: zentzu berean, deklarazio honetan Arabako Errioxako Ardoaren eta 
Mahastiaren Paisaia Kulturalaren kultura ez-materialaren parte gisa jasotako ondare immaterialaren laginek ez 
dute espazioan zehaztasunik. Haien izaera immaterialak espaziotik at uzten ditu, bertako biztanleen 
pentsamoldeetan finkatutako elementuak baitira, eta ez hainbeste babestu beharreko espazio jakin batean.

3.1.2.2. artikulua. Monumentu / monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondasunak

1. Kategoria honetan sartzen dira, euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen organoak egindako kultura-ondarearen 
balorazio sektorialaren azterketen ondoren, Euskal kultura-ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean aurreikusitako 
mekanismoen bidez legez babesteko proposamena duten elementuak (monumentu kalifikatuak eta inbentariatuak).

2. Hona hemen haren zerrenda, tresna hau behin betiko onartzeko unean:

• 15. Iturri zaharra...................................................................................................................... [001 Fitxa]
• 10. Iturria-urmaela-garbitokia.................................................................................................. [002 Fitxa]
• 1. San Juan Bautista eliza ...................................................................................................... [003 Fitxa]
• 2. Bercijanako Andre Mariaren baselisa ................................................................................. [004 Fitxa]

3.1.2.3. artikulua. Toki- / udal-intereseko ondasunak

1. Artikulu honek interes historiko-arkitektonikoko ondasunen zerrenda jasotzen du, baldin eta, monumentu/monumentu-multzo 
gisa kalifikatuta, inbentariatuta edo proposatuta egon ez arren, haien babesa udal-interesekotzat jotzen bada.

2. Hona hemen haren zerrenda, tresna hau behin betiko onartzeko unean:

• 7. San Juan 3-5 kaleko etxea ................................................................................................. [005 Fitxa]
• 8. San Juan 6 kaleko etxea .................................................................................................... [006 Fitxa]
• 9. San Juan 8 kaleako etxea .................................................................................................. [007 Fitxa]
• 20. El Colegio 8 kaleko ezkutua duen etxea........................................................................... [008 Fitxa]
• 13. San Bartolome 8-10 kaleko etxea..................................................................................... [009 Fitxa]
• 12. Fueros 6-8 kaleko etxe blasoiduna................................................................................... [010 Fitxa]
• 19. Fueros 24 kaleko etxea .................................................................................................... [011 Fitxa]
• 3. San Sebastian Baseliza Zaharra ........................................................................................ [012 Fitxa]
• 4. Sarralde Doktoreen 1 kaleko etxea (1841) ......................................................................... [013 Fitxa]
• 5. C/ San Prudencio 14 kaleko etxea ..................................................................................... [014 Fitxa]
• 6. San Prudencio 3 kaleko etxe barrokoa............................................................................... [015 Fitxa]
• 16. San Prudencio 5 kaleko etxe barrokoaren ondoko etxea................................................. [016 Fitxa]
• 18. San Bartolomé 4-6 kaleko etxea....................................................................................... [017 Fitxa]
• 17. La iglesia 10 kaleko etxea ................................................................................................ [018 Fitxa]
• 21. San Sebastián 12-14-16 kaleko etxea.............................................................................. [019 Fitxa]
• 23. Eskolak (egungo erretiratuen etxea)................................................................................. [020 Fitxa]
• 24. Frontoia............................................................................................................................. [021 Fitxa]
• 11. San Sebastián 21 kaleko etxe basoiduna (berrikusteko 

proposamenarekin) ................................................................................................................. [022 Fitxa]
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3.1.2.4. artikulua. Elementu txikiak

1. Artikulu honek ingurumen-, etnografia- edo historia-intereseko beste eraikuntza eta elementu batzuk jasotzen ditu, aurreko 
artikuluetan jasota ez badaude ere, haien babesa ere interesgarritzat jotzen baita.

2. Tresna hau behin betiko onartzeko unean, honako hau da haren zerrenda (parentesi artean, elementu bakoitzari esleitutako 
kodea ageri da, Victorino Palacios Mendoza jaunak egindako "Ondare arkitektonikoa – Elementu txikiak –" Izeneko dokumentuan, 
eta Yécora/Iekorako Udalaren artxiboan dago eskuragarri):

• Erlategi (YEC-1)...................................................................................................................... [023 Fitxa]
• Erlategi (YEC-2)...................................................................................................................... [024 Fitxa]
• Etxano (YEC-3)....................................................................................................................... [025 Fitxa]
• Txozo (YEC-4) ........................................................................................................................ [026 Fitxa]
• Txozo (YEC-5) ........................................................................................................................ [027 Fitxa]
• Etxano (YEC-6)....................................................................................................................... [028 Fitxa]
• Txozo (YEC-7) ........................................................................................................................ [029 Fitxa]
• Etxano (YEC-8)....................................................................................................................... [030 Fitxa]
• Txozo (YEC-9) ........................................................................................................................ [031 Fitxa]
• Etxano (YEC-10)..................................................................................................................... [032 Fitxa]
• Txozo (YEC-11) ...................................................................................................................... [033 Fitxa]
• Etxano (YEC-12)..................................................................................................................... [034 Fitxa]
• Etxano (YEC-13)..................................................................................................................... [035 Fitxa]
• Txozo (YEC-14) ...................................................................................................................... [036 Fitxa]
• Txozo (YEC-15) ...................................................................................................................... [037 Fitxa]
• Txabola (YEC-16) ................................................................................................................... [038 Fitxa]
• Txozoa "el Romeral" n (YEC-17) - Arabako Errioxako Ardoaren eta 

Mahastiaren Paisaia Kulturalean garrantzi berezia duena (Araba) ........................................ [039 Fitxa]
• Txozo (YEC-18) ...................................................................................................................... [040 Fitxa]
• Etxano (YEC-19)..................................................................................................................... [041 Fitxa]
• Etxano (YEC-21)..................................................................................................................... [042 Fitxa]
• Txozo (YEC-22) ...................................................................................................................... [043 Fitxa]
• Txozo (YEC-23) ...................................................................................................................... [044 Fitxa]
• Etxano (YEC-24)..................................................................................................................... [045 Fitxa]
• Txozo (YEC-25) ...................................................................................................................... [046 Fitxa]
• Txozo (YEC-26) ...................................................................................................................... [047 Fitxa]
• Etxano (YEC-27)..................................................................................................................... [048 Fitxa]
• Txozo (YEC-28) ...................................................................................................................... [049 Fitxa]
• Txozoa "Valdeviñaspreko lautadan" (YEC-29) - Arabako Errioxako 

Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturalean garrantzi berezia duena 
(Araba).................................................................................................................................... [050 Fitxa]

• Txozo (YEC-30) ...................................................................................................................... [051 Fitxa]
• Etxano (YEC-31)..................................................................................................................... [052 Fitxa]
• Txozo (YEC-32) ...................................................................................................................... [053 Fitxa]
• Txozo (YEC-34) ...................................................................................................................... [054 Fitxa]
• Txozo (YEC-35) ...................................................................................................................... [055 Fitxa]
• Txozo (YEC-36) ...................................................................................................................... [056 Fitxa]
• Txozo (YEC-37) ...................................................................................................................... [057 Fitxa]
• Eskorta (YEC-38).................................................................................................................... [058 Fitxa]
• Eskorta (YEC-39).................................................................................................................... [059 Fitxa]
• Las Rencillas edo Raicillas paridera (YEC-40) ....................................................................... [060 Fitxa]
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• Apaizaren eskorta (YEC-41)................................................................................................... [061 Fitxa]
• Eskorta (YEC-42).................................................................................................................... [062 Fitxa]
• Gurutze-bidea (YEC-45) ......................................................................................................... [063 Fitxa]
• Iturria (YEC-47)....................................................................................................................... [064 Fitxa]
• Iturria (YEC-48)....................................................................................................................... [065 Fitxa]
• Iturria (YEC-49)....................................................................................................................... [066 Fitxa]
• Elurtegia (YEC-55).................................................................................................................. [067 Fitxa]
• Vallarmén zubia (YEC-56) ...................................................................................................... [068 Fitxa]
• Labrazarako bide zaharreko zubia (YEC-57).......................................................................... [069 Fitxa]
• San Migel urtegia eta presa (YEC-58) .................................................................................... [070 Fitxa]
• Olio-errota (YEC-60) ............................................................................................................... [071 Fitxa]
• Erlategi (YEC-62).................................................................................................................... [072 Fitxa]
• Asentamendua (YEC-63)........................................................................................................ [073 Fitxa]

3. Goian zerrendatutako elementu bakoitzari buruzko informazioa dagokion fitxan jasotzen da, eta, aldi berean, Victorino Palacios 
Mendoza jaunak egindako "Ondare arkitektonikoa – Elementu txikiak" izeneko dokumentuan eskuragarri dagoen beste batekin 
osatzen da. Dokumentu hori Yécora/Iekorako Udalaren artxiboan eta Arabako Foru Aldundiko Ondare Historiko-Arkitektonikoaren 
Zerbitzuaren artxibo digitalean dago eskuragarri.

Horri dagokionez, alderdi hauek zehaztu behar dira:

a) YEC-20, YEC-33, YEC-43, YEC-44 eta YEC-61 elementuak ez dira katalogatu, ez delako haiei buruzko informaziorik 
egiaztatu.

b) YEC-52, YEC-53, YEC-54, YEC-59 eta YEC-64 elementuak ez dira katalogatu, desagertutzat jotzen direlako.
c) YEC-46, YEC-50 eta YEC-51 elementuak aurreko zerrendatik kendu dira, katalogo bereko beste sailkapen batekoak 

direlako.

3.1.2.5. artikulua. Kalifikatutako eta inbentariatutako arkeologia-guneak

1. 1. Artikulu honek euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen organoak kalifikatu eta inbentariatutako arkeologia-guneen
zerrenda jasotzen du.

2. Tresna hau behin betiko onesteko unean, Yécora/Iekora udalerriak ez du kalifikatutako edo inbentariatutako gune arkeologikorik.

3.1.2.6. artikulua. Monumentu / monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-guneak

1. Artikulu honek hainbat arkeologia-eremu biltzen ditu, euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen organoak izendatu ez 
baditu ere, Arabako arkeologiaren ikuspegi orokorrean interes nabarmena dutenak. Hori dela eta, organo horrek dagokion 
espedientea hastea aurreikusten du, babesteko.

2. Tresna hau behin betiko onesteko unean, zerrenda eta grafikoki irudikatuta dauden planoa honako hauek dira:

• 1. San Juan Bautista Eliza (B) ............................................................................................. [P-5 Planoa]
• 3. Eskide Herrixka eta San Esteban Tenplua (desagertuak) (E) .......................................[P-2.b planoa]
• 9. Pago de Eskide Herrixka (E) .........................................................................................[P-2.b planoa]
• 11. La Carrascosa Herrixka (E) .........................................................................................[P-2.b planoa]
• 12. La Villa (E) ...................................................................................................................[P-2.b planoa]
• 13. El Romeral (E) .............................................................................................................[P-2.b planoa]
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3.1.2.7. artikulua. Ustezko arkeologia-guneak

1. Artikulu honek euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen organoak definitutako ustezko arkeologia-eremuen zerrenda 
jasotzen du, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 1997ko uztailaren 4ko Ebazpenaren arabera. Ebazpen horren bidez, 
Ekorako (Araba) Ustezko Arkeologia Guneen Adierazpena ematen da (1997ko abuztuaren 20ko EHAA, 157. zk.).

2. Tresna hau behin betiko onesteko unean, zerrenda eta grafikoki irudikatuta dauden planoa honako hauek dira:

• 2. San Sebastián Ermita Zaharra (ageriko egiturarik gabe) (a) - Arabako 
Errioxako Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturalean garrantzi berezia 
duen ondasuna (Araba) ........................................................................................................[P-5 planoa]

• 4. San Migel Tenplua (ageriko egiturarik gabe) (e) - Arabako Errioxako 
Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturalean garrantzi berezia duen 
ondasuna (Araba) ..............................................................................................................[P-2.b planoa]

• 5. Bercijanako Andre Mariaren Tenplua (B) - Arabako Errioxako Ardoaren 
eta Mahastiaren Paisaia Kulturalean garrantzi berezia duen ondasuna 
(Araba)...............................................................................................................................[P-2.b planoa]

• 6. San Kristobal Baseliza (ageriko egiturarik gabe) (e) - Arabako Errioxako 
Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturalean garrantzi berezia duen 
ondasuna (Araba) .............................................................................................................[P-2.b planoa]

• 7. Espiritu Santuaren Baseliza (ageriko egiturarik gabe) (e) - Arabako 
Errioxako Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturalean garrantzi berezia 
duen ondasuna (Araba) .....................................................................................................[P-2.b planoa]

• 8. La Solana (e) - Arabako Errioxako Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia 
Kulturalean garrantzi berezia duen ondasuna (Araba) ......................................................[P-2.b planoa]

• 10. La Borda (e) kokalekua - Garrantzi bereziko ondasuna Arabako 
Errioxako Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturalean (Araba) ........................ [P-5 y P-2.b planoak]

3.1.2.8. artikullua. Natura-intereseko ondarearen eremuak

1. J.1.1 eremuak osatzen dituzten balio naturaleko eremuak hartzen dituzte, beren balio naturalagatik babes berezikoak direnak.

2. Yécora/Iekora udalerriko katalogoan J.1.1 eremuak jasotzen dira, udalerriko landaredi potentziala osatzen zuten baso-masa 
autoktonoak barne, P-2.a "lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa" planoetan grafiatuta.

3.1.3. KAPITULUA. BABES-ERREGIMEN

3.1.3.1. artikulua. Katalogatutako ondasunen eta elementuen deskribapen-fitxak

1. Hirigintza-arau hauen I. eranskinean, interes historiko-arkitektoniko babestua duen ondasun bakoitzaren banakako fitxak daude. 
Fitxa horietan, ondokoak deskribatzen dira: izena, kokapen grafikoa, postala eta katastrala, deskribapena, fatxaden argazkiak edo 
elementu garrantzitsuenak ondasun arkitektonikoen kasuan, baimendutako eraikuntzako esku-hartzeak eta, hala badagokio, 
berariazko babes-arauak.

3.1.3.2. artikulua. Katalogatutako ondasunak eta elementuak babesteko araubide orokorra

1. Katalogatutako ondasun eta elementuei ezin izango zaie esku-hartze suntsitzaile edo apalesgarririk egin; hala ere, ezin izango 
zaie kalterik egin baliorik gabeko eranskinak ezabatzeko esku-hartzeei edo horien izaera hutsaltzen dutenei.
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2. Kasuan kasuko udal-lizentzia eskatu aurretik, jabeak edo sustatzaileak kontsulta bat egin ahal izango dio udalari, aurreikusitako 
esku-hartzeen egokitasunari buruz, ezarritako babes-helburuen testuinguruan, bai eta eraikuntza eta haren elementuak babesteko 
betebeharrak zehatz-mehatz gauzatzeari buruz ere. Horretarako, aurreproiektu edo dokumentu bat aurkeztuko dio udalari, egin 
beharreko obraren oinarrizko alderdiak behar bezain zehatz zehazteko. Udalak kontsulta horren aurrean duen jarrerak ez du 
baztertuko dagokion lizentziari buruzko ebazpenean baldintza gehigarriak zehazteko aukera.

3. Edozelan ere, jabeak edo sustatzaileak lizentzia-eskaera zuzenean egitea erabaki ahal izango du, baina horrek ez du eragotziko 
aurkeztutako proiektua udal-ebazpenean ezarritako baldintzetara egokitu behar izatea, benetan baliozkoa izan dadin, edo, are, 
baimendu nahi den esku-hartzea ukatzea, ematen diren txosten teknikoetan ezarritako babes-irizpideetara egokitzen ez delako.

4. Kontsulta eta eraikuntza- edo obra-proiektua dagokion erakundeari bidaliko zaizkio, Eusko Jaurlaritzari edo Arabako Foru
Aldundiari, baldin eta proiektatutako esku-hartzeek legez haien tutoretzapean eta esku-hartzearen pean dauden ondasunei 
eragiten badiete.

5. Katalogatutako ondasunetan egin beharreko obrek, betiere, indarrean dauden lege-xedapenetan eta aurreko paragrafoetan 
aipatutako testuinguruetan ematen diren ebazpenetan ezarritako babes-baldintzak bete beharko dituzte.

6. Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritako araubidearen mende dauden eraikinak edo horien 
elementuak aurri-deklaratzeko, lege horren 36. artikuluan ezarritako araubidea eta prozedura bete beharko dira.

3.1.3.3. artikulua. Interes historiko-arkitektonikoko ondarea babesteko araubidea

1. Interes historiko-arkitektonikoko ondasunen babes-araubidea banan-banan jasoko da dagokion fitxan, "Arabako Errioxako 
Ardoaren eta Mahastiaren Kultura Paisaia" kalifikatu eta inbentariatutako ondasuna izan ezik (2014ko ekainaren 13ko EHAA, 111.
zk.), zeina berariaz jasotzen baita hurrengo artikuluan.

2. Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren I. eranskinean 
deskribatutakoak dira ondasun bakoitzerako baimendutako eraikuntza-esku-hartzeak eta horien irismena.

3. Nolanahi ere, katalogatutako elementuetan edozein esku-hartze egin aurretik, txostena eskatuko zaie Arabako Foru Aldundian 
edo, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarean eskumena duten organoei.

3.1.3.4. artikulua. Kalifikatutako eta inbentariatutako ondasuna babesteko araubidea: Arabako Errioxako Ardoaren eta 
Mahastiaren kultura-paisaia (Araba)

1. Ondare historiko-arkitektonikoko ondasun kalifikatu eta inbentariatuak.

Sailkatutako kultura-ondasun gisa babesteko espedientea duten elementuen babes-araubidea dagokion espediente 
indibidualizatuan zehaztutakoa izango da.

Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Orokorrean inskribatutako ondasun arkitektonikoen kasuan, espedienteetan bertan 
adierazitakoa eta Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean adierazitakoa beteko da, batez ere 20. 
artikuluan eta hurrengoetan, espedienteek berek adierazten duten moduan.

2. Kalifikatutako eta inbentariatutako arkeologia-guneak.

Kategorizazio honen xede diren arkeologia-guneei dagokienez, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
45.5 artikuluan adierazitakoa beteko da, bai eta, hala balitz, bakoitzaren adierazpen partikularizatuetan ezarritakoa ere.

3. Monumentu/monumentu-multzo gisa deklaratzeko proposatutako ondasunak.
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Ez da horri buruzko gogoetarik jaso.

4. Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-guneak.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 49. artikuluak ematen dien babesa izango dute (lege hori 
urriaren 8ko 234/1996 Dekretuak garatu zuen, ustezko arkeologia-guneak zehazteko araubidea ezartzen duenak), bai eta 
egindako adierazpen zehatzetan xedatutakoa ere.

5. Txozoak, etxanoak edo mahasti-babesak.

a) Irizpide orokorra.

Mantentze- eta kontserbazio-jarduketak baimenduko dira, inola ere ez handitze- edo berreraikitze-lanak.

b) Mugaketa-eremuko esku-hartzeen araubidea.

Mahastiak mugatzeko eremuetan egin beharreko esku-hartze edo jarduera orori buruzko txostena egin beharko du 
Arabako Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzuak, eta, hori ikusita, hartu beharreko neurri zuzentzaileak ezarriko 
ditu, beharrezkoak izanez gero. Txosten horretatik kanpo geratzen dira eremu horretan egin ohi diren jarduerak, baldin 
eta elementuaren arkitektura zuzenean aldatzen ez badute. Egin beharreko esku-hartzeak bidezainen arkitektura 
zuzenean aldatzea badakar, ezinbestekoa izango da aipatutako zerbitzuaren aldeko txostena, eraikin horien izaera 
tradizionalaren aurkako kalteak eta esku-hartzeak saihesteko.

6. Labar-aintzirak.

Mugaketa honen xede diren labar-dolareak kokatuta dauden harkaitz-azaleratzeetan egin beharreko esku-hartze edo jarduera 
orok Arabako Foru Aldundiko Arkeologia Zerbitzuaren aldeko txostena izan beharko du, eta, txosten hori ikusita, hartu beharreko 
neurri zuzentzaileak ezarriko ditu, beharrezkoak izanez gero. Txosten horretatik kanpo geratzen dira zona horretan egin ohi diren 
jarduerak, baldin eta harri-azaleratzea zuzenean aldatzen ez badute; kasu horretan, aipatutako txostena eskatu beharko dute.

Harkaitz-azaleratzeetan edozein jarduera edo esku-hartze egiteko, Arabako Foru Aldundiko Ondare Historiko-Artistiko eta 
Arkeologikoaren Zerbitzuaren nahitaezko txosten bat beharko da. Debekatuta dago dolareen izaerari eragiten dion jarduketa oro,
dolareak kokatuta dauden azaleratze-sistemari eragiten diotenak barne. Dolareen oinarrizko azaleratzeetan, hedapen-jarduerak 
eta hondakinak kontserbatzera bideratutakoak baino ez dira baimenduko.

Kasu bakoitzean, labar-egitura horiek eskualdeko berezko klimatologiaren gorabehera etengabeetatik eta saihestezinetatik 
babesteko formularik egokiena aztertu beharko da, betiere, monumentaltasun handiegia dutelako edo material desegokiak 
erabiltzen dituztelako, gaur egun paisaiarekin duten diskurtso egokia hausten duten instalazioak saihestuz.

7. Terrazak eta laborantza-bankuak.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilera historikoarekin osatu diren laborantza-sistemak, bankadak, hormak, plataformak eta 
terrazamenduak paisaia horren zati dira. Plan estrategiko bat egin behar da, inguruko mahastizaintza- eta nekazaritza-jarduerari 
eutsiko zaiola bermatuz, lurzati horien balioa handitzeko eta horiek mantentzeko eta kudeatzeko estrategiak ezartzeko, ahal den 
neurrian horiek desagerraraztea saihestuz eta horiek osatu dituen nekazaritza-ustiategia erraztuz.

Arabako Foru Aldundiak eta/edo Eusko Jaurlaritzak sustatu ahal izango dute dokumentu hori, eta bi erakundeen parte-hartzea 
ziurtatuko da, Guardia-Arabako Errioxako Koadrilarekin lankidetzan. Nolanahi ere, eta plan estrategiko horretan ezarritako 
zehaztapenek babes-araubide honetan aurreikusitako aginduei eragin diezaieketenez, plana gauzatu aurretik, Eusko Jaurlaritzan 
kulturaren arloko eskumena duen sailak aldeko txostena eman beharko du.
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8. Ondare Immaterialaren Elementuak.

Ildo beretik, Arabako Errioxako kultura immaterialaren lagin adierazgarri gisa sartutako eta deklarazio honetan jasotako ondare 
immaterialaren laginak sustatzeko neurriak hartu beharko dituzte inplikatutako administrazio publikoek, Eusko Jaurlaritzak, 
Arabako Foru Aldundiak, Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillak eta inplikatutako udalek. Horiek haien dokumentazioa, analisia 
eta azterketa sustatuko dute, eta beste eremu batzuetatik egin daitezkeen ekimenak babestuko dituzte, etorkizunera helaraztea
bermatzeko.

3.1.3.5. artikulua. Interes arkeologikoko ondarea babesteko araubidea

1. Kalifikatutako edo inbentariatutako arkeologia-guneetako jarduketak euskal kultura-ondarea babesteko eskumena duen 
organoak egindako deklarazio-egintzan adierazitako babes-araubidera egokituko dira. Nolanahi ere, kalifikatutako edo 
inbentariatutako arkeologia-eremuei eragiten dien edozein obra edo jarduketa egiteko, dagokion arkeologia-proiektua aurkeztu 
beharko zaio Arabako Foru Aldundiari, onar dezan, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 45.5 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Aurrekoa gorabehera, udal-babeseko eraikinetan eta monumentu/monumentu-multzo izendatutako arkeologia-eremuetan dauden 
katalogatu gabeko eraikinetan, antolamendu xehatuko eremuaren fitxa partikularrean eta/edo azpieremuko ordenantzetan 
ezarritako araudia aplikatuko da, aurreko puntuan adierazitako baimena lortu ondoren.

2. Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-eremuei eragiten dien edozein obra edo jarduketa 
egiteko, dagokion arkeologia-proiektua aurkeztu beharko zaio Arabako Foru Aldundiari, onar dezan, Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 45.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Aurrekoa gorabehera, udal-babeseko eraikinetan eta monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako arkeologia-
guneetan katalogatu gabe daudenetan, beren antolamendu-eremu xehatuaren fitxa partikularrean eta/edo azpieremuko 
ordenantzetan ezarritako araudia aplikatuko da, aurreko puntuan adierazitako baimena lortu ondoren.

3. Ustezko arkeologia-eremuetan, aplikatzekoa den babes-araubidea Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen 1997ko 
uztailaren 4ko Ebazpenean zehaztutakoa izango da. Ebazpen horren bidez, Ekorako (Araba) Ustezko Arkeologia Guneen 
Adierazpena egin zen (1997ko abuztuaren 20ko EHAA, 157. zk.). Era berean, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 
7/1990 Legearen 49. artikulua aplikatuko da. Lege hori ustezko arkeologia-guneak zehazteko araubidea ezartzen duen urriaren 
8ko 234/1996 Dekretuan garatu zen, eta hondakin arkeologikoak daudela uste den eremuetan egin nahi diren obren sustatzaileek 
eta jabeek haren inguruko azterlan bat aurkeztu beharko dute. Balio arkeologikoa eta horrek obren proiektuan izan dezakeen 
eragina; ondoren, Arabako Foru Aldundiaren eskumena izango da proiektua beharrezkoa den ala ez zehaztea.

Aipatutako legean aurreikusitako prozesua amaitu ondoren, eta presuntzio-eremua arkeologia-gune izendatzen ez bada, Hiri 
Antolamenduko Plan Orokor honetan ezarritako hirigintza-araudia aplikatuko da, dagokion egoeraren arabera, organo eskudunak 
ezarri ahal izan dituen kautela-neurriak betez.

3.1.3.6. artikulua. Natura-intereseko ondarea babesteko araubidea

1. Eremu horietan, 1.7.1.3 "Babestutako J.2 landa-eremuen erabilerari buruzko ordenantza" artikuluko 1. paragrafoan ezarritako 
araubidea aplikatuko da, interes naturalak babesten dituen J.2.1 zonei dagokiena.

2. Halaber, eremu horiek «ingurumenaren aldetik sentikorrak diren eremutzat» joko dira, Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Orokorra aplikatzearen ondorioetarako.
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3.1.3.7. artikulua. Katalogoa eta babes-araubidea aldatzea

1. Katalogoa automatikoki aldatuko da, plangintza orokorraren aldaketa izan gabe, dagokion organo eskudunak arkitektura- edo
arkeologia-ondasunen bat kalifikatu edo inbentariatzen duenean edo natura-intereseko guneren bat deklaratzen duenean. Berdin 
gertatuko da aipatutako organoak katalogazioa eta dagoeneko kalifikatuta, inbentariatuta edo deklaratuta dauden ondasun eta 
espazioei aplikatu beharreko araubidea aldatzen dituenean. Babes-araubidea deklarazioaren egintzan ezarritakoa izango da.

2. Toki/udal intereseko ondasunak eta elementu txikiak aldatzeko, tresna hau aldatu beharko da. Hala ere, 3.1.1.2 "Katalogatutako 
ondarea babesteko plan berezia egitea" artikuluan adierazitako plan berezia formulatu eta onartzen bada, plan hori aldatuz 
aldatuko dira katalogoa eta babes-araubidea.

3.1.4. KAPITULUA. BABES-ERREGIMENAREN ONDORIOZKO MUGAK

3.1.4.1. artikulua. Mugak eta loturak

1. 3.1.3 kapituluan ezarritako babes-araubideak ezarritako mugak eta loturak berezitzat joko dira baldintza orokor hauek betetzen 
direnean:

a) Babes-araubidearen beraren nahitaezko zehaztapenak betetzeari zuzenean egotz dakizkiokeen lesioak sortzea, 
eraikuntza eta eraikinei buruz legez ezarritako eginbeharrak gainditzeagatik.

b) Lesio horien ondorioz, lursailen eraikigarritasuna edo erabilera murriztu egingo da, berdinbanatu gabe, lursaila kokatuta 
dagoen azpialdeko ordenantza orokorraren arabera legokiokeenaren modu desberdinean; horretarako, Plan Orokorreko 
seigarren eta zazpigarren tituluetan ezarritakoa hartuko da kontuan.

c) Alegatutako kaltea benetakoa, indibidualizatua eta ekonomikoki ebaluatzeko modukoa izatea.

2. Babes-erregimenak bereziki lotutako higiezinen jabeek eskubidea izango dute alegatzen eta egiaztatzen dituzten lesioen 
ordaina jasotzeko. Ordainketa hori Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen arabera 
egin beharko da.

3.1.4.2. artikulua. Babes-erregimenaren ondoriozko lesioen balorazioa

1. Nolanahi ere, lesio horiek egiaztatzeko, kontuan hartu beharko dira jarraian zehazten diren espezifikazioak eta betekizunak, 
aurreko artikuluko 1. puntuan adierazitako baldintza orokorrak garatzeko eta zehazteko:

a) kausalitate edo egozgarritasun espezifikoaren gaineko "a" baldintzari dagokionez:

i. Ez dira kontuan hartuko euskal kultura-ondareari buruzko legeriak ezarritako loturak edo mugak (Euskal Kultura 
Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea eta hura garatzeko xedapenak), ezta udalaz bestelako herri-
administrazioek aitortutako beste kalifikazio edo katalogazio batzuetatik eratorritakoak ere, horiek beren sektore-
antolamenduen arabera arautuko baitira.

ii. Era berean, ez dira konputagarriak edo araubide honen pean metagarriak izango Plan Orokor honetako edo hura 
garatzeko tresnetako beste zehaztapen batzuek eragindako murrizketak, eta, hala badagokio, kasuan kasuko 
konpentsazio-prozedura erkidea jarraituko dute.
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b) Eragin murriztailea zehazteari eta haren ebaluazio ekonomikoari dagokienez, "b" eta "c" baldintzen arabera, kalte 
ordaingarria izango da, kasu bakoitzean, aplikatu beharreko erreferentzia-balioaren eta murrizketa bereziaren ondorioz 
eragindako lurrari dagokion balioaren arteko aldea, konpentsazio hauek egin ondoren, bidezkoak badira:

I. Nolanahi ere: eragindako higiezinari eslei dakiokeen eraikigarritasunaren benetako gehikuntza, babes-
araubidean jasotako dispentsak direla eta, azpieremuko ordenantza orokorraren dispentsekin alderatuta, 
eraikigarritasun- eta erabilera-baldintzei dagokienez.

II. Kaltea, osorik edo zati batean, kontserbatzeko eginbeharraren kostu handiagoak eragiten badu: ondasun 
higiezinak onura jaso duen edo jaso lezakeen kontserbazio-, hobekuntza- edo birgaitze-ekarpen publikoen 
zenbatekoa.

3.1.4.3. artikulua. Kalte-ordainak

1. Ustezko kaltearen alegazio-egileak modu frogagarrian frogatzen badu ezin dela konpentsazio ekibanatzailerik eman, kalte-
ordaina jaso ahal izango du eskudirutan edo zuzenbidearen arabera bidezkoak diren beste edozein modutan.

2. Kalte-ordaina betearazpen-eremu baten kargura ordaindu behar bada, dagokion betearazpen-sisteman sartu beharko da.
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 Anexo nº1 - 1

FICHA Nº 001

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 15. Fuente vieja
Dirección postal C/ La fuente 29
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1055
Estilo y época Gótico

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas:

Restauración científica.

Restauración conservadora.

Este magnífico ejemplar de fuente medieval-renacentista con bóveda en estancia de 
espera está situado junto al manantial, en un recinto al que se accede por unas 
escaleras descendentes y de notable anchura, llegando a una plazuela en cuyo 
centro se encuentra el lavadero.

La fuente tiene en su lado SO dos arcos apuntados en cuyo interior hay una 
estancia abovedada. En el lado NO también tiene otros dos arcos similares 
formando otra estancia, también abovedada, a la que se puede acceder. Ambas 
estancias se encuentran además enrejadas. En el interior de esta segunda estancia 
se halla un canal de piedra que viene desde un pequeño vano que se encuentra ya 
excavado en terreno natural. Dicho canal lleva el agua hasta el lavadero. No se han 
podido encontrar caños.

Los muros de estas estancias al exterior tienen una restauración donde se pueden 
apreciar claramente las dos partes: la original con piedras sillares de mayor tamaño 
y en hiladas no muy regulares.

El lavadero se dispone ocupando la parte central de la plazuela. Está construido en 
piedra bien tallada, con sus piedras lavanderas en pendiente, a escasa altura sobre 
el piso actual, y planta rectangular.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Restaurado
USO CARACTERÍSTICO Abastecimiento de agua

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince 
(15) metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier
caso, se eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno.
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 Anexo nº1 - 2

FICHA Nº 002

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 10. Fuente-abrevadero-lavadero
Dirección postal C/ La fuente 25
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1284
Estilo y época Neoclásico, siglo XIX

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas:

Restauración científica.

Restauración conservadora.

Magnífico conjunto neoclásico que forma una tripleta en plazuela, en ángulo de 
90 grados, encontrándose en primer lugar la fuente, que es una gran pantalla 
adosada a un muro de mampostería. Esta pantalla, rectangular y construida en 
buena sillería, se podría dividir en tres partes. La más baja, en la cual se 
encuentran los tres caños metálicos dentro de unas molduras circulares. El 
segundo cuerpo se encuentra dividido por tres finas pilastras cuadradas talladas 
en la piedra y que dividen este cuerpo en cuatro partes, habiendo dos 
inscripciones en las interiores. En una de ellas reza: “CONSTRUIDA AÑO 1861”; 
en la otra: “A EXPENSAS DE LA VILLA DE YECORA”. El tercer cuerpo acaba 
con un arquitrabado y una decoración sobre éste de cuatro cruces de San 
Andrés. Los caños desaguan sobre una pila de planta rectangular también en 
piedra que a su vez nutre el abrevadero.

El abrevadero se muestra de planta rectangular y fábrica de piedra, con sus 
lados ligeramente moldurados, haciendo líneas curvas. La última parte del 
abrevadero es una refacción, pues está hecho en hormigón, coincidiendo con la 
parte menos rectangular del elemento. Igualmente parece una refacción el 
canalillo por donde el agua discurre hasta el lavadero.

Éste aparece al aire libre, en fábrica de hormigón y planta rectangular. Está
dividido en dos partes separadas por un estrecho murete de hormigón. Tiene sus 
cuatro lados practicables, discurriendo por todo su perímetro una pequeña 
acanaladura, en algunos casos perdida, que serviría para dejar objetos.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Abastecimiento de agua

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince 
(15) metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier
caso, se eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno.
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 Anexo nº1 - 3

FICHA Nº 003

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 1. Iglesia de San Juan Bautista
Dirección postal C/ La iglesia 2
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 2
Estilo y época Gótico-Renacentista, siglos XIV y XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas:

Restauración científica.

Restauración conservadora.

Se trata de una iglesia con elementos que nos llevarían a datarla en el siglo XIV, 
aunque posee una ampliación posterior, seguramente del siglo XVI.

De esta primera parte del siglo XIV sería su cabecera ochavada y su primer tramo 
de la nave, mientras que la ampliación se realizaría en dos momentos. Un primero 
haría el segundo tramo de la nave, con arcos formeros de medio punto, y un 
segundo momento sería el del tercer tramo, donde aparece ya la portada 
renacentista y cuando parece ser que se levanta la torre y se hace un levante de 
todo el templo con su cornisa moldurada.

Las bóvedas estrelladas que cubren todo el templo se construyen entre estos dos 
momentos.

En su interior la iglesia cuenta con una pila bautismal lisa sobre pedestal cajeado.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario religioso

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Serán objeto de protección todos los elementos pertenecientes al entorno edificado que conformen un conjunto unitario con 
el edificio religioso: muretes, espacios ajardinados, espacios servidores, elementos ornamentales (fuentes, cruces, etc.).
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince 
(15) metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier 
caso, se eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno.
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 Anexo nº1 - 4

FICHA Nº 004

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 2. Ermita de Nuestra Señora de 
Bercijana

Dirección postal —
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1320
Estilo y época Gótico, siglos XIII y XIV

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas:

Restauración científica.

Restauración conservadora.

Levantada entre los siglos XIII y XIV. 

Se trata de un pequeño templo en el cual, a falta de estudios más precisos, se 
distinguen dos obras diferentes: una, donde se marca la planta de salón, con la 
cubierta de bóveda de aristas apeada en arcos formeros apuntados, una ventanita 
de medio punto cegada al oeste y la portada apuntada con arquivoltas 
baquetonadas al sur. La segunda obra sería una reconstrucción de la mitad 
superior de la cabecera, con una bóveda de arista apeada en arcos formeros de 
medio punto.

El templo contiene un retablo barroco con una interesante imagen del Padre 
Eterno con Jesús en brazos, que parece inspirada en la pintura del Greco sobre 
este tema. La construcción del santuario, la elección del lugar y el nombre de la 
imagen están relacionados con la creencia de que la Virgen se apareció a 
Berciján, un pastor de Yécora.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario religioso

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Serán objeto de protección todos los elementos pertenecientes al entorno edificado que conformen un conjunto unitario con 
el edificio religioso: muretes, espacios ajardinados, espacios servidores, elementos ornamentales (fuentes, cruces, etc.).
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince 
(15) metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier
caso, se eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno.
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 Anexo nº1 - 5

FICHA Nº 005

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 7. Casa en C/ San Juan 3-5
Dirección postal C/ San Juan 3-5
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 55-56
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

En el momento de su construcción, las casas números 3 y 5 eran una sola 
vivienda con un único ingreso en forma de arco carpanel, que actualmente sirve de 
acceso a la casa número 5.

En el número 3 se aprecian distintas aberturas y agrandamientos de algún hueco. 
Su interior es de madera apoyada en muros de carga y la fábrica es de sillarejo. La 
cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal, siendo su 
alero de canes de madera sin tana. Sus accesos y ventanas son adintelados, y 
sus balcones apenas poseen voladizo.

En el número 5 se admira una casa de sillarejo en sus plantas, con magnifico 
acceso en arco carpanel, casi deprimido, de excelentes dovelas. En su clave 
aparece escudete de llaves cruzadas. Un balconcito ha estropeado algo el 
extradós.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
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 Anexo nº1 - 6

FICHA Nº 006

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 8. Casa en C/ San Juan 6
Dirección postal C/ San Juan 6
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 29
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa arruinada y convertida en accesorio de la magnífica fachada en sillar bien 
labrado, pero pequeño, en sus dos plantas. Excelente es también el dovelaje de su 
arco de medio punto, doblado. Conserva escudo pequeño, coetáneo de castillo, 
tres torres, llaves y copón, todo ello bajo la inscripción: "RODRIGO GONZALEZ 
CLERIGO", en caracteres góticos.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Muy bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
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 Anexo nº1 - 7

FICHA Nº 007

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 9. Casa en C/ San Juan 8
Dirección postal C/ San Juan 8
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 28
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa de dos plantas de sillares y una nueva, de imitación. El dovelaje de su arco 
de acceso marca apuntamiento y se decora con baquetones. Ha sido estropeado 
por ventana y acceso de nueva construcción. Tiene también blasón cortado de 
copón, hostia, cruces y lises; se orla con aspas.

Sobre un vano adintelado del primer piso, y en caracteres góticos, se lee esta 
inscripción, que ha sido salvada en parte por la reforma total que ha sufrido el 
edificio: "INGRATITUD Q PASAS DONDE VIENES Q SERA DE TY". Es buena 
muestra de arquitectura doméstica de hacia 1500.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
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 Anexo nº1 - 8

FICHA Nº 008

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 20. Casa con escudete en C/ El colegio
8

Dirección postal C/ El colegio 8
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 167
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa del siglo XVI con dos plantas en sillarejo de buen aspecto. Su gran vano de 
acceso, en medio punto, lleva un escudete en la clave con motivos varias veces 
repetidos en el pueblo: llaves, copón, lis, hostia y estrellas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
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 Anexo nº1 - 9

FICHA Nº 009

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 13. Casa en C/ San Bartolomé 8-10
Dirección postal C/ San Bartolomé 8-10
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 93-94
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora.

Los números 8 y 10 de la calle San Bartolomé, son renacentistas. Conservan sus 
accesos en medio punto, de grandes dovelas. El mirador ha estropeado, en parte, 
el del número 10; la otra casa conserva, en su piso, una cruz rústica en gran sillar 
cuadrado.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
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 Anexo nº1 - 10

FICHA Nº 010

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 12. Casa blasonada en C/ Fueros 6-8
Dirección postal C/ Fueros 6-8
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 103-104
Estilo y época Finales siglo XVIII

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa de finales del siglo XVIII que luce escudo con leyenda: “ARMAS DE LOS…”. 
Es cuartelado en cruz de banda y estrellas, lises, castillo y jarrón de azucenas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
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 Anexo nº1 - 11

FICHA Nº 011

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 19. Casa en C/ Fueros 24
Dirección postal C/ Fueros 24
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 257
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa arruinada que conserva, a considerable altura, vanos enormes y 
desproporcionados sillares. Aún conserva su acceso de medio punto.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Muy bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Muy malo
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 12

FICHA Nº 012

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 3. Antigua Ermita de San Sebastián
Dirección postal C/ San Sebastián 22-24
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 244-245
Estilo y época Renacentista, comienzos siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora.

Humildísimo edificio, antigua ermita de San Sebastián, dedicado ahora a otros 
usos.

Su arco de ingreso es en medio punto, baquetonado y luce, en su gran clave, 
escudete entre esgrafiados de copón y hostia.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN Restaurado
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
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 Anexo nº1 - 13

FICHA Nº 013

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 4. Casa (1841) en C/ Doctores Sarralde 
1

Dirección postal C/ Doctores Sarralde 1
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 64
Estilo y época Siglo XIX

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa de gran volumen con cuatro plantas, la superior de menor altura que el resto. 
En su fachada lateral existe el único "víctor" de Yécora, esgrafiado con la 
inscripción: "AÑO DE 1841". Asimismo, lleva calvario labrado en dintel de otro 
vano.

No son apreciables exteriormente reformas posteriores, salvo cambio de accesos.

La estructura interior es de madera apoyada en muros de carga y la fábrica es de 
mampostería revocada con sillería en esquinales y recercado de huecos. La 
cubierta es a tres aguas con el caballete paralelo a fachada principal y el alero de 
canes de madera sin talla.

El acceso original es adintelado y dovelado con doble dintel y las ventanas están 
recercadas de piedras sillares. Los huecos se hallan enlazados verticalmente. 
Balcones salientes en planta segunda con barandilla de hierro.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente.
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 Anexo nº1 - 14

FICHA Nº 014

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 5. Casa en C/ San Prudencio 14
Dirección postal C/ San Prudencio 14
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 115
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa de dos plantas, en sillarejo, con acceso de medio punto, cuya dovela-clave 
lleva escudete liso.

En reformas posteriores a su construcción se abrieron nuevos huecos y se 
agrandaron los vanos.

La estructura interior es de madera apoyada en muros de carga y la fábrica es de 
sillarejo con gruesa taja de cal en juntas. Las ventanas están adinteladas.

La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal y el alero 
de canes de madera sin talla.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente.
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 Anexo nº1 - 15

FICHA Nº 015

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 6. Casa barroca en C/ San Prudencio 3
Dirección postal C/ San Prudencio 3
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 22
Estilo y época Barroco, siglo XIX

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa de tres plantas, construida en el siglo XIX.

Se aprecia reforma con distintas aberturas y agrandamientos de algún hueco. Su 
fábrica es de sillarejo. La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal, siendo su alero de canes de madera sin tana.

Sus accesos y ventanas son adintelados, y sus balcones apenas poseen voladizo.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 16

FICHA Nº 016

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 16. Casa en C/ San Prudencio 5 
contigua a casa barroca

Dirección postal C/ San Prudencio 5
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 23
Estilo y época Barroco, siglo XIX

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa de tres plantas, construida en el siglo XIX.

Casa de sillarejo en todas sus plantas, con acceso esgrafiado con la inscripción: 
“AÑO DE 1840”. La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada 
principal, siendo su alero de canes de madera sin tana.

Sus accesos y ventanas, que conservan las dimensiones originales, son 
adintelados y su único balcón apenas posee voladizo.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente.
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 Anexo nº1 - 17

FICHA Nº 017

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 18. Casa en C/ San Bartolomé 4-6
Dirección postal C/ San Bartolomé 4-6
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 94-95
Estilo y época Renacentista, siglo XVI

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

El número 4 presenta una casa de tres plantas a destacar su planta baja de fábrica 
de sillarejo y acceso en arco de medio punto. Rehechas sus plantas altas. 
Presenta ático y cubierta a un agua con caballete paralelo a fachada principal.

El número 6 presenta una casa con fábrica de sillarejo en todas sus plantas. La 
cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal, siendo su 
alero de canes de madera sin tana. Sus ventanas son adinteladas y se puede 
apreciar reforma con eliminación de huecos en fachada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente.
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 Anexo nº1 - 18

FICHA Nº 018

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 17. Casa en C/ La iglesia 10
Dirección postal C/ La iglesia 10
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 7
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casa de tres plantas con numerosas reformas e interior de madera apoyada en 
muros de carga.

La fachada es de fábrica de mampostería. La cubierta es a dos aguas con el 
caballete perpendicular a fachada principal y el alero está formado por los cabios 
de la cubierta.

Su acceso es adintelado, moderno, y sus ventanas adinteladas. El ingreso original 
es a través de arco de medio punto, hoy día transformado parcialmente en 
ventana.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 19

FICHA Nº 019

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 21. Casa en C/ San Sebastián 12-14-16
Dirección postal C/ San Sebastián 12-14-16

Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 248-250-
251

Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora.

Conjunto edificado de tres casas con fachada de fábrica de sillarejo en todas sus 
plantas. Sus accesos y ventanas son adintelados, conservando sus dimensiones 
originales.

El conjunto presenta una gran uniformidad en cuanto a las alineaciones de
edificación.

La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal, siendo su 
alero de canes de madera sin tana.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Muy bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente.
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 Anexo nº1 - 20

FICHA Nº 020

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 23. Escuelas (actual hogar del jubilado)
Dirección postal C/ Nuestra Señora de Bercijana 3
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 1060
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora.

Edificio de planta única destinado antiguamente como escuela (hoy hogar del 
jubilado). Posee fachadas con fábrica de mampostería con accesos en arcos de 
medio punto. La cubierta es a dos aguas con caballetes paralelos a fachadas
principales.

Se aprecian reformas con mantenimiento de huecos en fachada aunque con 
eliminación de escudete en acceso principal.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado

USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario de 
servicios sociales

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente.
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 Anexo nº1 - 21

FICHA Nº 021

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 24. Frontón
Dirección postal C/ San Sixto 1
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 57
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Únicamente se conservan los muros originales de dos de las cuatro fachadas, los 
cuales presentan fábrica de sillarejo y mampostería, sin huecos ni accesos, 
diferenciados, a su vez, en tres estratos dispuestos horizontalmente.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario deportivo

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 22

FICHA Nº 022

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación 11. Casa blasonada C/ San Sebastián 21
Dirección postal C/ San Sebastián 21
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 127
Estilo y época Siglo XVIII

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración
conservadora.

Casa de dos plantas sin mucho interés salvo por ser poseedora de uno de los dos 
blasones grandes del pueblo. Parece ser del siglo XVIII. Es cuartelado en cruz de 
cruces flordelisadas y castillos. Lleva leyenda: “ARMAS DE LOS FERNANDEZ”.

Accesos y ventanas adintelados. Fábrica de sillar de diferentes tamaños.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO Residencial

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica.
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente.
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 Anexo nº1 - 23

FICHA Nº 023

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-1)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Abejera
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544682.83; Y= 4711687.94; Z= 560
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 322
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Situada en el término de Carraviana, se construye a contraterreno mediante 
pantalla de mampostería. De planta rectangular, dispone de doble estancia con 
murete de compartimentación. La cubierta aparece desplomada pudiendo 
constatarse su armazón de maderas bajo teja. Carece de recinto anterior.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 24

FICHA Nº 024

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-2)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Abejera
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544455.83; Y= 4712107.94; Z= 600
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 272
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Fábrica de ladrillo revocado asentada en la ladera del otero La Virgen, en el que 
también se ubica una ermita consagrada a Nuestra Señora.

En estado de total ruina, conocemos su utilización como abejera por encuesta oral, 
si bien, nada podemos reconocer entre sus restos de esta antigua finalidad.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 25

FICHA Nº 025

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-3)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 542730.83; Y= 4711887.94; Z= 604
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 400
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Situada en el término Las Antanillas, obra de mampostería adosada a talud. 
Elabora su cubierta mediante cabrios en caballete con asiento en cumbrera, sobre
zapata de dintel en el acceso abierto por su lado sur. Una capa de lajas reviste
ambas vertientes.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 26

FICHA Nº 026

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-4)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 542832.83; Y= 4712148.94; Z= 640
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 399
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Sobre la colina el Haceral perviven malamente los restos de esta antigua chabola 
de modesta mampostería recostada sobre talud. Era su ingreso descentrado y
adintelado. La cúpula ha quedado prácticamente minada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 27

FICHA Nº 027

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-5)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543274.83; Y= 4710581.94; Z= 574
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 775
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Sobre el término La Dehesa aparece esta choza en estado de semi-ruina. Unas 
cercanas colmenas han impedido un acercamiento a la obra. Se aprecia, desde
una prudente distancia, la fabricación en mampostería con acceso adintelado y, 
aparentemente, centrado. Se aprecia su cubierta en falsa cúpula.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 28

FICHA Nº 028

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-6)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 542898.83; Y= 4710966.94; Z= 585
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 790
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casilla de mampostería sobre el Alto Carrascosa con patio SO abierto. Contiene
una hornacina en la pared de fondo. Hace su cubierta en viguetilla prefabricada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 29

FICHA Nº 029

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-7)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543060.83; Y= 4711316.94; Z= 642
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 410
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Orillada en el Camino de la Cruz, presenta obra de mampostería con acceso 
adintelado y descentrado en planta ovalada adosada a talud.

Cubierta en falsa cúpula de nueve anillos mampuestos y laja cimera.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 30

FICHA Nº 030

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-8)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543118.83; Y= 4711767.94; Z= 642
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 417
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Próxima al Camino de la Cruz y adosada a talud con planta rectangular y cubierta 
en falsa bóveda. Se le adosan dos estancias cuadrangulares. El lado S de acceso 
se presenta abierto, mientras el lateral derecho dispone de una hornacina.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 31

FICHA Nº 031

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-9)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544864.83; Y= 4709617.94; Z= 503
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 603
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Junto a la carretera que encamina a Oyón, chozo exento de mampostería en planta 
ovalada. Acceso adintelado y descentrado. Cubierta en falsa cúpula de doce anillos 
de laja y mampostería con losa cimera horadada.

El acceso SE presenta inscripción en el dintel de difícil lectura.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 32

FICHA Nº 032

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-10)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544860.83; Y= 4710022.94; Z= 648
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 611
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Situada en el término La Puente, casilla a contraterreno con planta rectangular. 
Obra de mampostería con lado S abierto y cubierta en falsa bóveda de seis hiladas 
regulares. Hornacina en pared de fondo y acceso en falso arco.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 33

FICHA Nº 033

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-11)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 545225.83; Y= 4709411.94; Z= 514
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 596
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

En el término Gualerna, chozo exento de planta ovalada con obra de mampostería. 
Acceso sureste descentrado y adintelado, con buena definición en sillarejo. 
Correcta fábrica en la falsa bóveda de cubierta, compuesta por trece anillos de laja 
regulares y losa cimera horadada. Hornacina en el paño S y solera de cemento.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 34

FICHA Nº 034

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-12)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 545114.83; Y= 4709520.94; Z= 520
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 594
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicada en el término Gualesma, casilla adosada a talud de mampostería con 
planta irregular. Acceso abierto en lado SE. Cubierta en plano horizontal de 
cuartones y lajas con cama de tierra.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 35

FICHA Nº 035

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-13)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 545168.83; Y= 4709432.94; Z= 509
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 599
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Casilla ubicada en el término Gualesma en planta rectangular adosada a talud. 
Obra de mampostería con lado SE abierto. Cubierta en caballete paralelo bajo 
cama de lajas y tierra.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 36

FICHA Nº 036

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-14)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 545018.83; Y= 4709663.94; Z= 513
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 608
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Sobre el término Malvillar, chozo de mampostería en planta circular adosado a 
talud. Acceso sureste adintelado, cubierta en falsa cúpula formada por seis anillos 
regulares y laja cimera.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 37

FICHA Nº 037

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-15)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 545000.83; Y= 4710989.94; Z= 545
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 327
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicado en el término El Romeral, chozo de pequeñas proporciones en 
mampostería adosado a talud con acceso adintelado y descentrado. Se hace 
visible al exterior la falsa cúpula con capa de tierra. Ha sido imposible acceder al 
interior.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 38

FICHA Nº 038

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-16)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Choza
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544397.83; Y= 4711616.94; Z= 632
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 334
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicado sobre El Montecillo, choza exenta de mampuestos con planta circular. 
Ingreso S ligeramente descentrado bajo dintel. Cubierta en falsa cúpula formada 
por seis anillos irregulares con losa cimera.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 39

FICHA Nº 039

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-17) y Bien de singular relevancia en Paisaje Cultural del 
Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo en “El Romeral”
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544750.83; Y= 4711048.94; Z= 576
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 528
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Aquéllas establecidas en el punto 5 del 
artículo 3.1.3.4 del documento B 
“Normas urbanísticas” del presente 
PGOU.

Ubicado en el término El Romeral, chozo de exenta mampostería en planta circular 
con acceso adintelado y centrado al SO. Cubierta plana conformada por nueve 
anillos esmerados con laja cimera horadada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 40

FICHA Nº 040

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-18)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544512.83; Y= 4711123.94; Z= 585
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 491
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Chozo adosado a talud que se sitúa en el término La Isuela. De planta circular con 
ingreso adintelado hacia el SE. Obra de mampostería con cubierta de falsa cúpula 
conformada por unos doce anillos irregulares y losa cimera. Dispone una ventana 
al E.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 41

FICHA Nº 041

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-19)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543371.83; Y= 4711691.94; Z= 641
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 439
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Entre Vacava y Tajuguera, casilla de mampostería adosada a murete en planta 
rectangular. El ingreso se efectúa por el lado E, que aparece abierto y en falso 
arco. Cúpula en mampostería de falsa bóveda.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 42

FICHA Nº 042

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-21)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543338.83; Y= 4711117.94; Z= 630
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 735
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicado en el Corral de Viaoyón, casilla de mampostería en planta ovalada de 
exenta fabricación. Ingreso en el lado S abierto en falso arco. Cubierta en falsa 
bóveda de horno configurada por seis alineamientos.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 43

FICHA Nº 043

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-22)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 542996.83; Y= 4710222.94; Z= 568
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 869
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Doble chozo adosado situado en el término Monquillaverde. Toda la obra se 
ejecuta en mampostería, quedando encastrada a contraterreno. En ambas 
estancias hallamos plantas ovaladas bajo falsas cúpulas de lajas en anulaciones 
regularizadas y laja cimera. Los ingresos se efectúan mediante el paño meridional, 
siendo adinteladas y descentrado el acceso del chozo occidental.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 44

FICHA Nº 044

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-23)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 542621.83; Y= 4709677.94; Z= 495
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 887
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Chozo de mampostería a contraterreno ubicado en el Barranco Ribotas. Su planta 
es circular con ingreso centrado al SE. La cubierta se conforma en falsa cúpula de 
ocho anulaciones mampuestas y loseta cimera. Pequeño ventanuco al NE.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 45

FICHA Nº 045

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-24)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543632.83; Y= 4709634.94; Z= 548
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 928
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Sobre fuente Hermitanas, modesta casilla de mampostería de planta rectangular. 
Ingreso mediante lado abierto al SO. La cubierta se ejecuta a doble vertiente de 
viguería lígnea revestida con chapa.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 46

FICHA Nº 046

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-25)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543888.83; Y= 4709191.94; Z= 498
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 703
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Orillada en el camino entre Ventrigosos y Araneses, choza de importantes 
dimensiones en fabricación exenta. Su planta es cuadrangular accediéndose al 
interior mediante acceso descentrado orientado a cara sol, ejecutado en esmerado 
sillarejo. Cubierta en falsa cúpula de doce anillos regulares con cimera horadada, 
que se asienta en cuatro grandes falsas pechinas. Dispone rebaje en paño E para 
hornacina.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 47

FICHA Nº 047

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-26)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544247.83; Y= 4709860.94; Z= 565
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 629
Estilo y época 1880, siglo XIX

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración
conservadora.

Sobre el Alto de Vallejambril, chozo de mampostería semiarruinada de exenta 
elaboración. Planta circular con ingreso al S mediante vano enmarcado en sillarejo. 
Cubierta en falsa cúpula de seis anillos más cimera. Pequeña hornacina orientada
al NO.

Adosa al E una corraliza de planta rectangular.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

251/361

2022-00079

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

www.araba.eus

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

TÉRMINO MUNICIPAL DE YÉCORA
IEKORAKO UDALERRIA

 
 

 Anexo nº1 - 48

FICHA Nº 048

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-27)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543677.83; Y= 4711644.94; Z= 618
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 442
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Orillada en el Camino de San Cristóbal, casilla adosada a talud de mampostería 
con planta rectangular. Acceso abierto en el lado SE.

La cubierta se realiza a doble vertiente de viguerías lígneas con revestido de 
chapa. Dispone una pequeña hornacina en el paño S.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 49

FICHA Nº 049

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-28)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544131.83; Y= 4710440.94; Z= 588
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 456
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicado en la Lluviaza Baja, chozo de mampostería en planta cuadrangular 
adosada a talud. El ingreso aparece centrado y adintelado en el paño S. la cubierta 
es en falsa cúpula de once anillos con loseta cimera. En la pared de fondo se 
aprecia un posible derrumbe.

Adosa al lado E una corraliza de planta rectangular.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 50

FICHA Nº 050

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-29) y Bien de singular relevancia en Paisaje Cultural del 
Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo en “Llano de Valdeviñaspre”
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544140.83; Y= 4709465.94; Z= 553
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 667
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Aquéllas establecidas en el punto 5 del 
artículo 3.1.3.4 del documento B 
“Normas urbanísticas” del presente 
PGOU.

Ubicado en el Llano de Valdeviñaspre, chozo de exenta mampostería en planta 
circular con acceso adintelado y centrado al S. Cubierta conformada por nueve 
anillos esmerados con laja cimera horadada. Sobre ésta, una pequeña acumulación 
de mampuestos les confiere una peculiar apariencia exterior.

Dispone de dos ventanucos y una hornacina.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 51

FICHA Nº 051

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-30)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544122.83; Y= 4709344.94; Z= 545
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 706
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

En el Llano de Valdeviñaspre, chozo exento de pequeñas dimensiones en 
mampostería descuidada. El ingreso se efectúa —curiosamente— por su lado N, 
siendo éste adintelado y descentrado. Cubierta en falsa cúpula de escaso 
desarrollo, formada por cuatro anulaciones con laja cimera.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 52

FICHA Nº 052

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-31)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Casilla
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544230.83; Y= 4709087.94; Z= 525
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 699
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Sobre el Llano de Valdeviñaspre, casilla exenta en planta rectangular elaborada en 
mampostería. El ingreso se efectúa por el lado abierto al SO, atravesando un falso 
arco que desarrolla la falsa cubierta abovedada. Aparece una hornacina en el paño 
SE.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 53

FICHA Nº 053

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-32)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544373.83; Y= 4708826.94; Z= 524
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 683
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicado en el Llano de Valdeviñaspre, chozo de mampostería exenta de planta 
circular con acceso adintelado, centrado y orientado al S. Cubierta en falsa cúpula 
esmerada de ocho anillos con cimera horadada. Dispone de tres ventanucos 
derramados al exterior, uno de ellos sobre el dintel de ingreso.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 54

FICHA Nº 054

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-34)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544114.83; Y= 4708349.94; Z= 494
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 688
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

En el término de Valdeaguilar, chozo exento de mampostería con planta circular, 
de acceso adintelado y centrado al NE. Cubierta en falsa cúpula de siete anillos 
regularizados con loseta cimera. Contiene dos ventanucos.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 55

FICHA Nº 055

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-35)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543922.83; Y= 4708466.94; Z= 480
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 690
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicado en Valdeaguilar, chozo de mampostería adosado a talud, en planta 
ligeramente ovalada. El ingreso es adintelado y centrado, con orientación al S. 
Cubierta en falsa cúpula de unos doce anillos irregulares de lajas con cimera. 
Dispone de un ventanuco orientado al O.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 56

FICHA Nº 056

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-36)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544866.83; Y= 4709521.94; Z= 494
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 637
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Aparece orillado en la carretera que encamina a Oyón, en el término denominado 
Santuspíritus, chozo de mampostería adosado a talud. De planta rectangular, 
presenta acceso adintelado y centrado en el paño SO. Cubierta en falsa cúpula con 
cubrición de tierra. Dispone de ventanuco en el lateral SE.

Se halla en serio peligro de total ruina, lo que ha impedido acceder a su interior.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruinoso
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 57

FICHA Nº 057

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-37)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Chozo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544580.83; Y= 4708884.94; Z= 518
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 682
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Ubicado en el Llano de Valdeviñaspre, chozo de mampostería en exenta 
fabricación. El acceso se realiza adintelado y centrado, con orientación S. Hace en 
cubierta en falsa cúpula de numerosos anillos de mampostería y lajas, con la parte 
cimera desmoronada.

Contiene un ventanuco y dos hornacinas en su interior. Al lado E, adosa una 
corraliza en arco de circunferencia.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 58

FICHA Nº 058

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-38)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Corral
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 545093.83; Y= 4710336.94; Z= 565
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 540
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Situado en el término de Malvillar, corral arruinado de mampostería con mejor 
definición de esquinales. Su ruinoso estado imposibilita una correcta descripción de 
su distribución y dependencias. Únicamente destacaremos el esmerado
tratamiento de sillería apreciable en los vanos del paño NO, que en la actualidad se 
presenta con una espesa capa de colmatación que ciega la cara externa del muro.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 59

FICHA Nº 059

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-39)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Corral
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543242.83; Y= 4711309.94; Z= 630
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 735
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Próxima al Camino de la Cruz, entre Viñuela y Corral de Viaoyón, se localiza este 
corral arruinado, de planta rectangular y en obra exenta de mampostería con 
acceso S. Se advierte la pendiente única de la cubierta arruinada con vertido S.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 60

FICHA Nº 060

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-40)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Paridera Las Rencillas o Raicillas
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543160.83; Y= 4709294.94; Z= 534
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 897
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

La conocida como Paridera Las Rencillas se sitúa en el término de Raicilla, por lo 
que su nombre puede ser una variación errónea del topónimo. Corral de planta 
rectangular, con aparejo de mampostería y tratamiento de sillares en los 
esquinales. Dos pies interiores ayudan en el sustento de la cubierta con vertiente 
S, con armadura lígnea revestida de carrizo, barro y teja. Acceso en paño E 
mediante marco de sillería.

Al paño E adosa una amplia estancia con perceptibles restos de vanos. El 
avanzado estado de ruina no permite una fiable descripción, pero se explica si 
tenemos en cuenta un inventario de bienes del Ayuntamiento de Yécora de 1959. 
En él se menciona un corral en el término de Raicilla, de 167 metros cuadrados, 
que se compró a Julián Sarralde y a Luciano López. Esto explicaría las dos 
construcciones adosadas, pero incomunicadas, ya que antes fueron dos 
propiedades privadas diferentes.

Este corral, junto con otro ya desaparecido que se situaba en el término de La 
Tejería, eran utilizados como albergue de ganado y recogida y almacenamiento de 
basura.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Semirruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 61

FICHA Nº 061

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-41)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Corral del Cura
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543892.83; Y= 4708226.94; Z= 511
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 688
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Sobre el altozano Corral del Cura, conjunto de corral con chozo integrado. Obra 
exenta de mampostería con planta rectangular. Totalmente arruinado.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 62

FICHA Nº 062

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-42)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Corral
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544531.83; Y= 4709568.94; Z= 548
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 631
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

En el extremo SE del Alto de Vallejambril, corral en planta rectangular en obra de 
mampostería. Totalmente reducido a ruinas. Se advierten tres estancias interiores 
compartimentadas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 63

FICHA Nº 063

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-45)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Vía crucis
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543537.83; Y= 4712844.94; Z= 678
Dirección postal C/ Nuestra Señora de Bercijana 10
Identificación catastral Parcela pública
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Restauración conservadora A. Sobre plinto, primera estación de vía crucis en cruz latina de mármol (Mármoles 
TOFE, Logroño). Finaliza el recorrido en la Ermita de Bercijana.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 64

FICHA Nº 064

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-47)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Fuente
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543522.83; Y= 4712928.94; Z= 680

Dirección postal C/ El sur con C/ Nuestra Sra. de
Estíbaliz

Identificación catastral Parcela pública
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Restauración conservadora A. Situada en la parte alta de Yécora, en una gran plaza de la localidad sobre una 
solera de encachado, muy cerca del juego de bolos. Presenta pilar en planta 
cuadrangular rematado en cornisa. Cuatro grifos a media altura vierten sobre 
pileta cuadrangular, concéntrica al fuste de la fuente. La pileta se compone de 
tres cuerpos escalonados decrecientes.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 65

FICHA Nº 065

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-48)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Fuente
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543505.83; Y= 4713111.94; Z= 693
Dirección postal C/ La iglesia 2
Identificación catastral Parcela pública
Estilo y época Segunda mitad del siglo XX

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Restauración conservadora A. Situada en la plaza de la Iglesia. Modelo en forja estandarizado procedente de La 
Nave, Miranda de Ebro. Como el resto de las fuentes de forja, hay que ubicarlas 
cronológicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, una vez resuelto el 
abastecimiento de agua potable y su distribución por las casas de Yécora.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 66

FICHA Nº 066

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-49)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Fuente
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543531.83; Y= 4713153.94; Z= 683
Dirección postal C/ San Miguel
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1342
Estilo y época Segunda mitad del siglo XX

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Restauración conservadora A. Situada en la calle San Miguel, dentro del núcleo urbano. Modelo de forja 
estandarizada sobre pileta de encofrado, que data de la segunda mitad del siglo 
XX, una vez conseguido el abastecimiento de agua potable al núcleo, al margen 
de las dos fuentes tradicionales de la parte baja de Yécora.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 67

FICHA Nº 067

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-55)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Nevera
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543512.83; Y= 4713164.94; Z= 683
Dirección postal C/ San Miguel 21
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 274
Estilo y época Segunda mitad del siglo XVII

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

En la parte trasera de la parroquia de San Juan Bautista se halla una antigua 
“nevera”. Está construida con fábrica de sillería formando planta circular a la que 
se accede por un pasillo. La cubierta es en cúpula con brocal o linterna central 
para carga y descarga de la nieve por un nivel superior que al exterior se traduce 
en una abertura cilíndrica, actualmente cegada. Está recubierta por un montículo 
de tierra que oculta y protege el conjunto.

Las primeras referencias sobre venta de nieve en Yécora son de la segunda mitad 
del siglo XVII (año 1665). En este año, la villa Navarra de Viana contrata en 
Yécora la nieve “de la nevera que tiene junto al dho lugar”.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 68

FICHA Nº 068

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-56)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Puente Vallarmén
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 541837.83; Y= 4714828.94; Z= 615
Dirección postal —
Identificación catastral Parcela pública
Estilo y época siglo XVII-XVIII

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Restauración conservadora A. Magnífico ejemplar de puente de piedra, desafortunadamente oculto al observador 
por una monstruosa plancha de encofrado en la vía, que vuela un metro por cada 
costado colocada para facilitar el paso de vehículos agrícolas, a costa de la 
salvaguarda de un elemento patrimonial de primer orden.

Directamente cimentado sobre el lecho del arroyo del mismo nombre, cuenta con 
tres hiladas a modo de zócalo, levantando un metro de altura, desde donde 
arranca el volteo de medio punto de bóveda y roscas; todo en sillería de buena 
labra, homogénea. Desde el extradós hasta la actual plancha de encofrado hay 
dos hiladas de bloques, aparejados en sillarejo y mampostería, de peor factura, 
transmitiendo una sensación de precarios arreglos. Lo cierto es que, aguas arriba, 
la fábrica del tímpano y de los estribos es más tosca, con refacciones; aguas 
arriba, la obra es extraordinariamente unitaria alrededor del arco, adecuándose 
perfectamente a él.

No se aprecian mechinales de cimbreado en el interior de la bóveda. Las 
manguardias que refuerzan los estribos frente a la acción del agua sólo aparecen 
aguas arriba, abocinando al exterior, engarzando, incluso en sillares unitarios 
trabajados en esquinal, con la manguardia. El aparejo pierde calidad conforme se 
aleja del puente, seguramente debido a reparaciones e intervenciones sucesivas a 
lo largo del tiempo.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 69

FICHA Nº 069

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-57)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Puente camino viejo a Labraza
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544213.83; Y= 4712864.94; Z= 575
Dirección postal —
Identificación catastral Parcela pública
Estilo y época siglo XIX (1863)

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Restauración conservadora A. Puente ubicado sobre el río Yécora, en el camino que dirige desde la villa hacia 
Barriobusto y Labraza, y también hacia La Tejera y el molino propios de Yécora, al 
E de la población. Hoy en día, la carretera cruza el cauce unos metros más abajo, 
por lo que el puente ha quedado en desuso, pasto de la maleza.

Construcción asentada sobre el lecho del río, con un zócalo de tres hiladas de 
sillería, diferenciado por una deja del volteo de la bóveda de cañón, que arranca a 
más de un metro de la cimentación. El interior de la bóveda presenta una labra 
más tosca que las boquillas o arcos, más finos, sin dejar por ello de ser en aparejo 
de sillería.

Las manguardias o aletas aguas abajo tienen mejor fábrica que sus homónimas 
aguas arriba, estando más abiertas hacia fuera que las otras, más paralelas al 
cauce. Conservan la imposta de nivel, que se transmite desde la base de la vía, 
rasante al extradós (tan rasante que el puente carece de tímpanos propiamente 
dichos). Los pretiles son grandes ortostatos de piedra y adoptan una forma de “L”
en sus extremos, siguiendo a las manguardias.

Los orígenes de su construcción hay que situarlos en 1863.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Muy bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 70

FICHA Nº 070

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-58)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Regadera y presa de San Miguel
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543355.83; Y= 4714479.94; Z= 688
Dirección postal —
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 138
Estilo y época siglo XIX (1876)

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Restauración conservadora A. Moderna presa o toma de agua de encofrado, que se utiliza para llevar el agua, 
por conducción subterránea, hacia la balsa-depósito de reciente construcción. Se 
ubica al N de la jurisdicción de Yécora, sobre el arroyo Cuerdas o San Miguel, muy 
cerca del viejo despoblado de Esquide. La antigua presa se ubica en las 
inmediaciones conservándose algún tramo de canal excavado en el terreno 
perteneciente al antiguo regadío, en la margen derecha del arroyo. Muy cerca 
también se desviaba el agua hacia la fuente neoclásica, mediante un arca de 
sillería abandonada hoy en día y sustituida por la moderna captación que sigue 
tomando las aguas del manantial de San Miguel.

Como hemos visto, la presa se sitúa en el entorno de San Miguel de Biurko, donde 
ya desde el siglo XI hay noticias de un monasterio que cuenta con regadíos y un 
molino. Yécora ha tomado desde este punto sus aguas para regadío, aunque en la
actualidad la regadera excavada en el terreno ha desaparecido en gran parte de 
su recorrido. Esta regadera pasaba por la parte E de la villa, entre las dos fuentes, 
y continúa hacia el S por la ermita de Bercijana para, siguiendo las líneas de nivel, 
llegar al término de Llamadabuena, Valcaba, Tejuguera, Fuente Carrascosa y La 
Cruz. En este punto se bifurca en dos brazales para regar las tierras del O y S de
la jurisdicción.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 71

FICHA Nº 071

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

Yécora / Iekora

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-60)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Trujal
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 543409.83; Y= 4712832.94; Z= 673
Dirección postal Avda. Diputación Foral 3
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1267
Estilo y época siglo XX (1907)

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

El edificio de planta rectangular y mampostería revocada que lo alojaba se ha 
rehabilitado y convertido en un centro social para uso y disfrute de los habitantes 
de Yécora. En él se puede contemplar la antigua maquinaria encargada de 
convertir las olivas en aceite.

Se conserva un arriendo municipal del año 1807 en el que se muestra el 
funcionamiento del trujal de Yécora, de sus aperos y maquinaria. En ese 
documento se especifica que “tienen preferencia los vecinos de Yécora sobre el 
resto de los posibles clientes. Si el rematante no respeta esta indicación, incurrirá
en una pena de quince pesetas”. Se describe igualmente el funcionamiento de 
toda la maquinaria. Se especifica, por ejemplo, que “es a cargo del rematante la 
leña que sea necesaria cuando se extraiga el aceite del depósito llamado infierno 
del trujal”.

Según un informe de la Sociedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza, 
antiguamente había trujales en todos los pueblos de la Rioja Alavesa pero, a 
mediados del siglo XX se arrancaron a favor del cereal y de la vid. En estos 
momentos se están haciendo grandes esfuerzos por recuperar el olivo y su 
actividad.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado
USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario genérico

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 72

FICHA Nº 072

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-62)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Abejera
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544799.83; Y= 4711628.94; Z= 536
Dirección postal —
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 260
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Abejera adosada a talud por su lado O, ubicada al SE de Yécora, a la orilla del Río 
del mismo nombre que separa este municipio y Oyón. Fábrica en la que se
aprecian diferentes materiales, producto de refacciones a lo largo del tiempo y al 
carácter poco formal de estas construcciones: a la mampostería se le añaden 
tramos de ladrillo, bloques y encofrado, que conforman una planta rectangular.

El paño S, que antiguamente era abierto para albergar los vasos o cajones, ahora 
está cegado con ladrillo. Los vasos se marcan mediante el número de colmena, 
pintado en números romanos, y la repisa donde se abre la rejilla de entrada y 
salida de abejas. Contabilizamos un total de 24, repartidas en tres filas. El acceso 
a personas se abre descentrado y adintelado en viguetilla, en el paño E (cerrado 
con puerta metálica). Cubierta a un agua, de viguería lígnea sosteniendo cubrición 
de teja, con vertiente al S.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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 Anexo nº1 - 73

FICHA Nº 073

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN

—

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-63)

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación Abrigo
Coordenadas UTM 30 ETRS89 X= 544780.83; Y= 4711631.94; Z= 555
Dirección postal —
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 260
Estilo y época —

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN

Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico 
de la estructura, tomando como 
referencia las categorías de 
intervención denominadas 
Consolidación y Conservación y 
ornato, siendo también posibles las 
intervenciones de Restauración 
científica y Restauración 
conservadora.

Abrigo natural, cerrado con dos tramos de paño frontales, en mampostería tosca, 
que delimita un espacio interior rectanguloide, con esquinas redondeadas, y con 
acceso al E, adintelado con la propia roca natural, que hace de cubierta.

Elemento ubicado muy cerca de una abejera, en la orilla del río Yécora, en el 
límite E del municipio.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto
INTERÉS FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
USO CARACTERÍSTICO —

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Ninguna.
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4. LIBURUA. INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA
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TITULU BAKARRA

4.1.1. KAPITULUA. OBJEKTU

4.1.1.1. artikulua. Objektu

1. Programaren helburua da Yécora/Iekora Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren proposamenak eragin diezaiokeen ingurumen-
kalitatearen babesa bermatzea.

Hala, bada, sustatzaileak honako jarduera hauek bere gain hartzea jasotzen du:

a) Arau Subsidiarioen berrikuspenaren helburuak eta zehaztapenak betetzen direla bermatzea.
b) Neurri zuzentzaileak betetzen direla bermatzea eta horien eraginkortasunaren jarraipena egitea, emaitzak 

aurreikuspenetatik aldentzen badira beharrezko neurriak hartu ahal izateko.

2. Programak kontrol-tresna bat izan behar du, aurreikusitako inpaktu negatiboen eta/edo positiboen zein plangintzaren garapen-
fasean eta proiekzio- eta eraikuntza-fasean sor daitezkeen aurreikusi gabeko gorabeheren magnitudea egiaztatzeko.

Era berean, desbideratzeak detektatuko dira hartutako neurri zuzentzaileen ustezko ondorioetan eta eraginkortasunean. 
Beharrezkoa izanez gero, neurri berriak proposatu eta artikulatuko dira, edo lehendik jasotakoak aldatuko dira. Horrela, 
adierazitako helburuak beteko dira, eta, ondorioz, ingurunearen gaineko aldaketak minimizatuko dira.

Neurri zuzentzaileen aplikazioa egiaztatzeko, jarraian deskribatutako ingurumen-adierazleen jarraipena egiten da definitutako 
ingurumen-faktore bakoitzerako.

4.1.2. KAPITULUA. EGITURAZKO ADIERAZLEAK

4.1.2.1. artikulua. Egiturazko adierazleak eta programazioa

1. Adierazle horien azterketa xehatuak udal-plangintzaren bilakaera ezagutzea ahalbidetzen du.

2. Lurzoru urbanizaezinerako egiturazko adierazleak honako hauek dira:

Lurzoru Urbanizaezina

ADIERAZLEA Unitateak/Balio konparatiboa PROGRAMAZIOA

Lurzoru urbanizaezinaren azalera/udalerriaren azalera osoa %

Urterokoa
Babes eremuen azalera (J.1), lurzoru urbanizaezinean/udalerriko azalera %

Lurzoru urbanizaezineko eremu babestuen azalera (J.2)/udalerriko azalera %

Lurzoru urbanizaezineko J.1.1 eta J.1.2 eremuen azalera/udalerriaren 
azalera %
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Lurzoru Urbanizaezina

ADIERAZLEA Unitateak/Balio konparatiboa PROGRAMAZIOA

Lurzoru urbanizaezineko J.1.5 zonen azalera/udalerriaren azalera %

J.1.5 eta J.2.5 eremuetako zuhaitz- eta zuhaixka-geruzetako orbanak
Ortofotoko konparazioa eta HLE-n

sartutako Landarediaren Mapa 
Tematikoa

Lurzoru urbanizaezinetan dauden landaredi autoktonoko orbanak
Ortofotoko konparazioa eta HLE-n

sartutako Landarediaren Mapa 
Tematikoa

A (J13) eta B (J23) ingurumen-hobekuntzako babes bereziko lurzoru 
urbanizaezinen bilakaera

Konparazioa Ortofoton, HLE-n
sartutako landarediaren eta 

Batasunaren intereseko habitaten 
mapa tematikoan

3. Hiri-lurzorurako egiturazko adierazleak honako hauek dira:

Hiri Lurzorua

ADIERAZLEA Unitateak/Balio konparatiboa PROGRAMAZIOA

Hiri-lurzoruaren azalera/udalerriaren azalera osoa %

Urterokoa

Urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruaren azalera/udalerriaren azalera 
osoa %

Berdeguneen azalera (espazio libreen sistema orokorra edo 
lokala)/biztanleak m2/ Biztanle kopurua

Berdeguneen azalera (espazio libreen sistema orokorra edo lokala)/hiri-
lurzoruaren azalera m2/Ha

Etxebizitza-kopurua/hiri-lurzoruaren azalera, antolamendu xehatuko 
eremuaren arabera Etxebizitzak /Ha

Etxebizitza berrietarako lizentzien kopurua Zk.

Etxebizitzak birgaitzeko obra handiko lizentzien kopurua Zk.

Hornidura-sareko ur-kontsumoa m3/urte Lau hilerokoa

Hondakin-uren ekoizpena m3/urte Lau hilerokoa

Hondakinak sortzea eta birziklatzea eta gaikako bilketa: beira, papera eta 
kartoia, ontziak

Kg/biztanle urte
Tn./urte Lau hilerokoa

Udalerriko kontsumo elektrikoa Kwh/biztanle Lau hilerokoa
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4. Hiri-lurzoru finkatugabearen egiturazko adierazleak honako hauek dira:

Lurzoru Urbanizagarria

ADIERAZLEA Unitateak/Balio konparatiboa PROGRAMAZIOA

Lurzoru urbanizagarriaren azalera/udalerriaren azalera osoa %

UrterokoaBizitegirako lurzoru urbanizagarriaren azalera/lurzoru urbanizagarriaren 
azalera %

Lurzoru urbanizagarri industrialaren azalera/lurzoru urbanizagarriaren 
azalera %

5. Lurzoru urbanizaezina hiri-lurzoru eta/edo lurzoru urbanizagarri bihurtzeko egiturazko adierazleak honako hauek dira:

Lurzoru Urbanizaezina Hiri-lurzoru edo Lurzoru Urbanizagarri Gisa Birsailkatzea

ADIERAZLEA Unidades/Valor comparativo PROGRAMAZIOA
Eragindako azalera: J.1.1. Babes berezia, hirigintza-birsailkapenengatik 
duen natura-balioagatik m2

Urterokoa

Eragindako azalera. J.1.5. Balio estrategiko handiko nekazaritza- eta 
abeltzaintza-eremuak eta landazabala, hirigintzako birsailkapenengatik m2

Afekzio-zatiak. J.1.7 Lur gaineko uren babesa hirigintza-birsailkapenen 
bidez m2

Hirigintzako birsailkapenengatik 92/43/EEE Zuzentarauaren arabera 
Batasunaren Intereseko Habitaten eraginpeko azalera m2

Hirigintzako birsailkapenen ondorioz, bertako zuhaitz- edo zuhaixka-
landarediak eragindako azalera m2

Hirigintza-birsailkapenek eragindako ingurumen-interes bereziko mendi-
eremuen azalera m2

4.1.2.2. artikulua. Arduraduna

1. Yécora/Iekorako udala arduratuko da hori betetzeaz.

2. Jasotako informazioa aztertuko du, eta urteko txosten bat egingo du antzemandako gorabehera eta anomalia guztiekin. Kontrol 
jakin batzuk gauzatzean independentzia bermatzeko, gomendatzen da Udaleko ikuskapen-arduradunak Ingurumen Aholkularitza 
independente baten laguntza izatea.

4.1.3. KAPITULUA. OBREN PROIEKZIO- ETA GAUZATZE-ADIERAZLEAK

4.1.3.1. artikulua. Obren proiekzio- eta gauzatze-adierazleak, eta programazioa

1. Adierazle horien azterketa xehatua plangintza-prozesuaren ondorengo faseetara atzeratu behar da; zehazkiago, planifikatutako 
jardueretatik datozen obren proiekzio- eta gauzatze-faseetara.
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2. Lurzoruaren egoeraren eta nekazaritza-ahalmenaren jarraipena egiteko adierazleak honako hauek dira:

Lurzorua eta Gaitasun Agrologikoa

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA

Obrakoak ez diren lurrak 
aldatzea

 Obra-planean aurreikusitako zuinketaren egikaritzea eta mantentze-lanak 
egiaztatzea.

 Obra Planean aurreikusitako seinaleztatutako guneetatik kanpo ibilgailuen 
zirkulazioaren muga betetzen dela egiaztatzea.

Iraunkorra obran 
zehar

Hondakinen presentzia

 Hondakinak Kudeatzeko Plana eta Obra-plana betetzen direla egiaztatzea:
o Hondakinak kudeatzeko eremuaren mugaketa egiaztatzea.
o Hondakin ez-arriskutsuen banaketa selektiboa.
o Hondakin arriskutsuak biltegiratzea hondakinaren EHZ kodeekin 

etiketatutako biltegi estankoetan, eremu mugatuetan, aireztatuetan eta 
estalpekoetan.

Iraunkorra obran 
zehar

Isurketen presentzia

 Obra-plana betetzen dela egiaztatzea:
o Isuriak manipulatzeko eremuaren mugaketa egiaztatzea.
o Produktuen isurketak manipulatzea horretarako jarritako instalazioetan.
o Olio, hidrokarburo edo koipe hondarrekin kutsatutako urak udal-

saneamendura edo ingurura ez isurtzea.

Iraunkorra obran 
zehar

Metaketak eta landare-
lurra

 Obra-plana betetzen dela egiaztatzea:
o Bilketarako zonaren mugaketa egiaztatzea.
o Lurzoruak maneiatzeko programa egiaztatzea.

 Lurren balantzea egiaztatzea.

Iraunkorra obran 
zehar

 Landare-lurraren soberakina berrerabiltzea egiaztatzea. Obraren amaiera

3. Hidrologiaren eta hidrogeologiaren egoeraren jarraipena egiteko adierazleak honako hauek dira:

Hidrologia eta Hidrogeologia

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA
Lurrazaleko uren 
drainatzea

 Obra Planean aurreikusitako zuinketa eta drainatze-sarea gauzatzen eta 
mantentzen direla egiaztatzea.

Iraunkorra obran 
zehar

Hondakinen presentzia

 Hondakinak Kudeatzeko Plana eta Obra-plana betetzen direla egiaztatzea:
o Hondakinak kudeatzeko eremuaren mugaketa egiaztatzea.
o Hondakin ez-arriskutsuen banaketa selektiboa.
o Hondakin arriskutsuak biltegiratzea hondakinaren EHZ kodeekin 

etiketatutako biltegi estankoetan, eremu mugatuetan, aireztatuetan eta 
estalpekoetan.

Iraunkorra obran 
zehar

Isurketen presentzia

 Obra-plana betetzen dela egiaztatzea:
o Isuriak manipulatzeko eremuaren mugaketa egiaztatzea.
o Produktuen isurketak manipulatzea horretarako jarritako instalazioetan.
o Olio, hidrokarburo edo koipe hondarrekin kutsatutako urak udal-

saneamendura edo ingurura ez isurtzea.

Iraunkorra obran 
zehar

Ingurumena 
lehengoratzea

 Ingurumena Zaharberritzeko Plana gauzatu dela egiaztatzea.
 Obrako hondakinik ez dagoela edo obran isurketa-zantzurik ez dagoela ikuskatzea.. Obraren amaiera
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4. Landaretzaren egoeraren jarraipena egiteko adierazleak honako hauek dira:

Landaredia

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA

Landarediari eragitea

 Obra-planean aurreikusitako zuinketaren egikaritzea eta mantentze-lanak 
egiaztatzea.

 Beren interesagatik edo jarduera-eremuaren barruan kontserbatzeko markatu diren 
espezieen berariazko kontrola.

 Inguruko landarediaren orrietan hauts-partikulak edo antzekoak dauden ikusteko 
ikuskapena.

Iraunkorra obran 
zehar

Ingurumena 
lehengoratzea

 Ingurumena Zaharberritzeko Planak espezie exotikorik ez duela egiaztatzea. Obraren hasiera
 Ingurumena Zaharberritzeko Plana gauzatu dela egiaztatzea. Obraren amaiera

5. Faunaren eta habitaten egoeraren jarraipena egiteko adierazleak honako hauek dira:

Fauna/Habitatak

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA

Faunari eragitea
 Obra-planean aurreikusitako zuinketaren egikaritzea eta mantentze-lanak 

egiaztatzea.
 Obra Planean aurreikusitako seinaleztatutako guneetatik kanpo ibilgailuen 

zirkulazioaren muga betetzen dela egiaztatzea.

Iraunkorra obran 
zehar

kudeaketa-plana  Kudeaketa-planak betetzen direla egiaztatzea. Obraren hasiera

6. Paisaiaren egoeraren jarraipena egiteko adierazleak honako hauek dira:

Paisaia

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA
Obraren ingurunea 
aldatzea

 Obra-planean aurreikusitako zuinketa gauzatzen eta mantentzen dela egiaztatzea, 
obrek eta haien elementu osagarriek lurzorua ahalik eta gutxien okupatzeko.

Iraunkorra obran 
zehar

Ingurumena 
lehengoratzea

 Egiaztatzea Ingurumena Zaharberritzeko Planak eta Proiektuak berak jasotzen 
dituztela goiko plangintzan eta udal-ordenantzetan aurreikusitako neurriak. Obraren hasiera

 Ingurumena Zaharberritzeko Plana gauzatu dela egiaztatzea. Obraren amaiera

7. Atmosferaren egoeraren jarraipena egiteko adierazleak honako hauek dira:

Atmosfera

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA

Ibilgailuen Azterketa 
Teknikoa

 Obrako makinen eta ibilgailuen egoera eta mantentze-lanak kontrolatzea 
(2042/1994 Errege Dekretua, urriaren 14koa, IAT eta ondorengo aldaketak arautzen 
dituena).

Obraren hasiera

Hautsa

 Hautsik gabeko airea mantentzeko neurriak betetzen direla egiaztatzea:
o Kamioiak toldoekin estaltzea.
o Obra publikorako ekortzeko makinen bidez aldian behin garbitzea.
o Bilketarako gunea egiaztatzea.
o Obraren irteeran kamioiak eskuz garbitzea.

Iraunkorra obran 
zehar

 Jardueraren ezaugarrien araberako ureztatze posibleak.
Noizean behin 
(klimatologiaren 
arabera)
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8. Zarataren egoeraren jarraipena egiteko adierazleak honako hauek dira:

Hotsa

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA

Ibilgailuen Azterketa 
Teknikoa

 Obrako makinen eta ibilgailuen egoera eta mantentze-lanak kontrolatzea 
(2042/1994 Errege Dekretua, urriaren 14koa, IAT eta ondorengo aldaketak arautzen 
dituena).

Obraren hasiera

Isurketa-balioak
 Egiaztatzea ea betetzen den 212/2002 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, aire 

zabalean erabiltzen diren makina jakin batzuen ondoriozko inguruneko soinu-
emisioak arautzen dituena.

Obraren hasiera

Lan-ordutegia  Obra-plana lan-ordutegiei dagokienez betetzen dela egiaztatzea. Iraunkorra obran 
zehar

Makineriako zirkulazioa  Obra-plana betetzen dela egiaztatzea, ibilgailuen zirkulazioaren kokapenari eta 
abiadurari dagokienez.

Iraunkorra obran 
zehar

9. Hauek dira gizarte-ongizatearen eta ingurune sozioekonomikoaren jarraipena egiteko adierazleak:

Gizarte Ongizatea/Ingurune Sozioekonomikoa

ADIERAZLEA PROTOKOLOA PROGRAMAZIOA
Segurtasunari eta 
Osasunari buruzko 
Azterlana edo obretako 
Segurtasunari eta 
Osasunari buruzko 
Oinarrizko Azterlana

 Eraikuntza-lanetan segurtasun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenak ezartzen 
dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua betetzen dela egiaztatzea.

Obraren hasiera 
iraunkorra obrak 
irauten duen bitartean

Eragozpenengatiko 
salaketak edo kexak

 Kexa aztertzea, gainerako faktoreetan aipatutako adierazleak berrikustea eta hartu 
beharreko neurri zuzentzailea baloratzea:
o Zaratari buruzko adierazleak.
o Trafikoari buruzko adierazleak.
o Hautsa egoteari buruzko adierazleak.

Puntual

Zerbitzuei eragitea  Egikaritze-proiektuaren eta obra-planaren aurreikuspenak egiaztatzea. Puntual

4.1.3.2. artikulua. Ardutaduna

1. Udalerrian obra bat proiektatu eta gauzatzeko fase bakoitzean, deskribatutako adierazle bakoitzerako bildutako informazioa 
kontrolatu eta aztertuko da, eta hautemandako anomalia guztien zerrenda egingo da.

2. Horretarako, proiekzio- eta obra-fasean, ingurumen-arduradun bat izendatuko da, eta arduradun horrek zainduko eta 
erregistratuko ditu obrak egin bitartean sortutako gorabeherak. Hortaz, kontuan hartuko da, batetik, adierazitako neurri guztiak 
proiektuan sartzea, eta, bestetik, obrak adierazitako neurriekin bat etortzea.

Arduradun horrek erregistro-liburu bat eraman beharko du, eta bertan jasoko dira, mugarri bakoitzerako, egindako ikuskapenak 
eta zaintzapean dauden alderdiak zein egoeratan dauden, bai eta, hala badagokio, hartutako ezohiko neurriak ere, eta horri 
buruzko txostena idatziko da, Ingurumenaren Jarraipenerako Egunkari bat sortzeko.

3. Kontrolak praktikan jartzean independentzia bermatzeko, proiektugilearekiko, eraikitzailearekiko eta/edo sustatzailearekiko 
independentea den ingurumen-gainbegirale bat izango da, eta Udalarena edo kanpoko ingurumen-aholkularitzarena izan daiteke.
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 I. Eranskina - 1

001 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 15. Iturri zaharra
Posta-helbidea Iturri kalea 29
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 1055 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Gotikoa

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Dagokion espedientea hasteko zain, 
eraikuntzako esku-hartze hauek 
gomendatzen dira:

Zaharberritze zientifikoa.

Zaharberritze kontserbatzailea.

Iturburuaren ondoan dago Erdi Aroko eta Errenazimentuko iturriaren ale bikain 
hori itxaroteko gangarekin, beheranzko eta zabalera nabarmeneko eskailera 
batzuetatik sartzen den esparru batean, erdian garbitokia duen plazatxo batera 
iristen delarik.

Iturriak, hego-mendebaldean, bi arku zorrotz ditu, eta, horien barruan, gangadun 
gela bat dago. Ipar-mendebaldean ere antzeko beste bi arku ditu, gangadun beste 
gela bat osatuz, eta bertara sar daiteke. Bi gelak burdin sarez inguratuta daude.
Bigarren gela horren barruan harrizko kanal bat dago, lur naturalean hondeatuta 
dagoen bao txiki batetik datorrena. Ubide horrek garbilekuraino eramaten du ura. 
Ezin izan da kainurik aurkitu.

Gela hauen kanpoaldeko hormek zaharberritze lan bat dute, non bi zatiak argi eta 
garbi ikus daitezkeen: jatorrizkoa harlanduzko harri handiagoekin eta oso 
erregularrak ez diren ilaratan.

Garbitokia plazatxoaren erdialdean dago. Ondo landutako harriz egina, bere harri 
garbitzaileak aldapan dituela, gaur egungo solairutik altuera eskasera, eta oinplano
angeluzuzenekoa.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Zaharberritua
BEREZKO ERABILERA Ur-hornidura

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Elementu hori kautelazko babes-ingurune batez hornitzeko, gomendatzen da gutxienez hamabost (15) metroko atzerapena 
errespetatzea eraikuntzarik eta instalaziorik gabe, ez eta eraikuntzari atxikitako hesi berririk ere, betiere ingurunearen 
ezaugarriak honda ditzaketen jarduketak saihestuz.
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 I. Eranskina - 2

002 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 10. Iturri-aska-garbitoki
Posta-helbidea Iturri kalea 25
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 1284 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Neoklasikoa, XIX.mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Dagokion espedientea hasteko zain, 
eraikuntzako esku-hartze hauek 
gomendatzen dira:

Zaharberritze zientifikoa.

Zaharberritze kontserbatzailea.

Multzo neoklasiko bikaina da, plazatxoan egindako tripleta bat osatzen duena, 90 
graduko angeluan, eta, lehenik eta behin, iturria dago, harlangaitzezko horma bati 
atxikitako pantaila handi bat dena. Pantaila hau, angeluzuzena eta harlanduzko 
lan onetan eraikia, hiru zatitan bana daiteke. Behekoa, non hiru tutu metalikoak 
dauden moldura zirkular batzuen barruan. Bigarren gorputza harrian zizelkatutako 
hiru pilastra karratu finek banatzen dute. Pilastra horiek gorputz hori lau zatitan 
banatzen dute, eta barrualdean bi inskripzio daude. Horietako batean, honako 
hau dio: “CONSTRUIDA AÑO 1861”; bestean: “A EXPENSAS DE LA VILLA DE 
YECORA”. Hirugarren gorputzean arkitrabatu bat eta honen gainean lau San 
Andres gurutze dituen dekorazio bat daude. Hodiek oinplano angeluzuzeneko pila 
baten gainean husten dute ura harrizkoa ere eta horrek, aldi berean, aska 
elikatzen du.

Askak oinplano angeluzuzena eta harrizko fabrika ditu, eta bere aldeak apur bat 
molduratuta daude, lerro okerrak eginez. Uraskaren azken zatia erreakzio bat da, 
hormigoiz egina baitago, elementuaren zati laukizuzen txikienarekin bat etorriz.
Era berean, erreflexioa dirudi ura garbilekuraino doan erretenak.

Aire zabalean dago, hormigoizko fabrikan eta oinplano angeluzuzenean. 
Hormigoizko hormatxo estu batek banatzen dituen bi zatitan banatuta dago. Bere 
lau aldeak praktikatu daitezke, bere perimetro osoan zehar ildaxka txiki bat 
igaroz, kasu batzuetan galdua, objektuak uzteko balioko lukeena.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Ur-hornidura

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Elementu hori kautelazko babes-ingurune batez hornitzeko, gomendatzen da gutxienez hamabost (15) metroko atzerapena 
errespetatzea eraikuntzarik eta instalaziorik gabe, ez eta eraikuntzari atxikitako hesi berririk ere, betiere ingurunearen 
ezaugarriak honda ditzaketen jarduketak saihestuz.
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 I. Eranskina - 3

003 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 1. San Joan Bataiatzailearen eliza
Posta-helbidea Eliza kalea 2
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 2 lurzati hiritarra

Estilo eta garaia Gotiko-errenazentista, XIV. eta XVI. 
mendeak

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Dagokion espedientea hasteko zain, 
eraikuntzako esku-hartze hauek 
gomendatzen dira:

Zaharberritze zientifikoa.

Zaharberritze kontserbatzailea.

XIV. mendean datatu gintuen elementuak dituen eliza da, gerora handitu zen arren, 
ziurrenik XVI. mendekoa.

XIV. mendeko lehen zati horretakoa izango zen burualde oktogonala eta 
habeartearen lehen atala; handitzea, berriz, bi unetan egingo zen. Lehenengo batek 
habeartearen bigarren atala egingo luke, erdi-puntuko arku formeroekin, eta bigarren 
batek hirugarren atalarena izango litzateke, non jada portada errenazentista 
agertzen den eta, dirudienez, dorrea altxatzen den eta tenplu osoaren altxaera 
egiten den erlaitz molduratuarekin.

Tenplu osoa estaltzen duten izar‑gangak bi une hauen artean eraiki ziren.

Elizaren barruan bataiarri leun bat dago idulki kutxatu baten gainean.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Ekipamendu komunitario erlijiosoa

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Eraikin erlijiosoarekin multzo bateratua osatzen duten ingurune eraikiko elementu guztiak babestuko dira: hormatxoak, 
lorategiak, zerbitzari-espazioak, elementu apaingarriak (iturriak, gurutzeak, etab.).
Elementu hori kautelazko babes-ingurune batez hornitzeko, gomendatzen da gutxienez hamabost (15) metroko atzerapena 
errespetatzea eraikuntzarik eta instalaziorik gabe, ez eta eraikuntzari atxikitako hesi berririk ere, betiere ingurunearen 
ezaugarriak honda ditzaketen jarduketak saihestuz.
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 I. Eranskina - 4

004 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Monumentu/monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 2. Bercijanako Andre Mariaren Ermita
Posta-helbidea —
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 1320 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Gotikoa, XIII. eta XIV. mendeak

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Dagokion espedientea hasteko zain, 
eraikuntzako esku-hartze hauek 
gomendatzen dira:

Zaharberritze zientifikoa.

Zaharberritze kontserbatzailea.

XIII. eta XIV. mendeen artean eraikia.

Tenplu txiki bat da, non, azterketa zehatzagorik ezean, bi lan ezberdin bereizten 
diren: Bata, areto-oinplanoa markatzen duena, ertz-gangako estalkia arku formero 
zorrotzetan oinarrituta, erdi-puntuko leihotxo bat mendebaldean itxita eta portada 
zorrotza hegoaldean moldura biribileko arkiboltekin. Bestea obra burualdearen goiko 
erdia berreraikitzea izango litzateke, erdi-puntuko arku formeroetan oinarritutako 
ertz-ganga batekin.

Tenpluak erretaula barroko bat dauka, Jesus besoetan duen betiereko Aitaren irudi 
interesgarri batekin, gai honi buruz Grecok egindako pinturan inspiratuta dagoela 
dirudiena. Santutegiaren eraikuntza, lekuaren aukeraketa eta irudiaren izena, Birjina 
Berzijanera, Iekorako artzain bat agertu zelako ustearekin lotuta daude.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Ekipamendu komunitario erlijiosoa

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Eraikin erlijiosoarekin multzo bateratua osatzen duten ingurune eraikiko elementu guztiak babestuko dira: hormatxoak, 
lorategiak, zerbitzari-espazioak, elementu apaingarriak (iturriak, gurutzeak, etab.).
Elementu hori kautelazko babes-ingurune batez hornitzeko, gomendatzen da gutxienez hamabost (15) metroko atzerapena 
errespetatzea eraikuntzarik eta instalaziorik gabe, ez eta eraikuntzari atxikitako hesi berririk ere, betiere ingurunearen 
ezaugarriak honda ditzaketen jarduketak saihestuz.
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 I. Eranskina - 5

005 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 7. San Juan kaleko 3-5 etxea
Posta-helbidea San Juan kalea 3-5
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 55-56 Lurzati hiritarrak
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Eraiki zirenean, 3 eta 5 zenbakidun etxeak etxebizitza bakar bat ziren, arku karpanel 
formako sarrera bakarrarekin, gaur egun 5 zenbakidun etxera sartzeko balio duena.

3. zenbakian zuloren bateko hainbat irekigune eta nekazaritza ikus daitezke. 
Barrualdea zurezkoa da, karga-hormetan bermatuta, eta fabrika silarrixkakoa da. Bi 
isurkiko estalkia gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloa, eta teilatu-hegala zurezko 
harburuak tanarik gabe izanik. Sarrerak eta leihoak dintelduak dira, eta balkoiek ez 
dute ia hegalik.

5. zenbakian, silarrixkako etxe bat dago bere solairuetan, dobela bikaineko arku 
karpaneleko sarrera bikainarekin, ia deprimitua. Giltzarrian, gurutzatutako giltzak 
ditu. Balkoi txiki batek zerbait hondatu du.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
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 I. Eranskina - 6

006 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 8. San Juan kaleko 6 etxea
Posta-helbidea San Juan kalea 6
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 29 Lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Etxe hondatu eta fatxada bikainaren osagarri gisa, harlanduzkoa da, ondo landua, 
baina txikia, bi solairuetan bihurtua. Bikaina baita ere bere erdi-puntuko arku 
bikoiztuaren dobelajea. Armarri txikia, gazteluaren garaikidea, hiru dorre, giltzak eta 
kopoia gordetzen ditu, hori guztia inskripzio honen pean: "Rodrigo Gonzalez 
CLERIGO", karaktere gotikoetan.

INTERES ARKITECTONIKOA Ertaina
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Oso txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
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 I. Eranskina - 7

007 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 9. San Juan kaleko 8 etxea
Posta-helbidea San Juan kalea 8
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 28 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Harlanduzko bi solairu eta imitaziozko beste bat dituen etxea. Sarrerako arkua 
dobelatu egiten da, eta baketoiekin apaintzen da. Leihoz eta sarbide berriz hondatu 
dute. Kopoi, hostia, gurutze eta leunezko blasoi moztua ere badu; gurutzez 
apaintzen da.

Lehen solairuko bao dinteldu baten gainean, karaktere gotikoetan, inskripzio hau 
irakurtzen da, eraikinak jasan duen erabateko eraberritzeak hein batean salbatu 
duena: "INGRATITUD Q PASAS DONDE VIENES Q SERA DE TY". 1500 inguruko 
etxe-arkitekturaren erakusgarri ona da.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
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 I. Eranskina - 8

008 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 20. El Colegio kaleko 8 ezkutudun etxea
Posta-helbidea El Colegio kalea 8
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 167 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Itxura oneko silarrixkako bi solairu dituen XVI. mendeko etxea. Sarrerako bao 
handiak, erdi-puntuan, eskukada bat darama giltzarrian, herrian behin eta berriz 
errepikatzen diren motiboekin: giltzak, kopoia, lisa, hostia eta izarrak.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
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 I. Eranskina - 9

009 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 13. San Bartolome kalea 8-10 etxea
Posta-helbidea San Bartolome kalea 8-10
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 93-94 lurzati hiritarrak
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

San Bartolome kaleko 8. eta 10. zenbakiak errenazentistak dira. Erdi-puntuko 
sarbideak dobela handiekin kontserbatzen dira. Begiratokiak, neurri batean, 10 
zenbakikoa hondatu du; beste etxeak, bere pisuan, harlandu karratu handiko 
gurutze landatar bat mantentzen du.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
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 I. Eranskina - 10

010 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 12. Foruen kaleko 6-8 etxe blasoiduna
Posta-helbidea Foruen kalea 6-8
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 103-104 lurzati hiritarrak
Estilo eta garaia XVIII. mendearen amaiera

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

XVIII. mende amaierako etxea, armarria eta elezaharra dituena: “ARMAS DE 
LOS…”. Albo-gurutzean eta izarretan, leunetan, gazteluan eta azukre-pitxerretan 
zatituta dago.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
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 I. Eranskina - 11

011 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 19. Foruen kaleko 24 etxea
Posta-helbidea Foruen kalea 24
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 257 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Hondatutako etxea da, garaiera handian, harlanduzko bao handi eta neurrigabeak 
dituena. Oraindik ere mantentzen du erdi-puntuko sarrera.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Oso txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Oso txarra
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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 I. Eranskina - 12

012 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 3. San Sebastian Ermita Zaharra
Posta-helbidea San Sebastian kalea 22-24
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 244-245 lurzati hiritarrak
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendearen hasiera

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Eraikin xume-xumea, garai bateko San Sebastian ermita, orain beste erabilera 
batzuei eskainia.

Sarrerako arkua erdi-puntukoa da, baketoitua eta giltzarri handian kopoi eta hostia 
esgrafiatuen arteko ezkutu bat du.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Medio
KONTSERBAZIO-EGOERA Zaharberrituta
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
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 I. Eranskina - 13

013 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 4. Sarralde doktore kaleko 1 etxea (1841) 
Posta-helbidea Sarralde doktore kalea 1
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 64 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia XIX.mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Bolumen handiko etxea lau solairuekin, goikoa besteak baino baxuagoa. Bere 
alboko fatxadan, “Victor” de Iekora bakarra dago, "Año de 1841" idazkunarekin 
idatzia. Beste bao bateko ateburuan landutako kalbarioa ere badu.

Ez dira atzeragoko berrikuntzez ohartuko, sarbideak aldatu ezean.

Zurezko barruko egitura karga-hormetan bermatuta eta fabrika harlangaitzezkoa 
eskantzuak harlanduzkoak dira eta baoak dituzte inguruan. Hiru isurkiko estalkia 
gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloa, eta teilatu-hegala zurezko harburuak 
tanarik gabe izanik.

Jatorrizko sarrera dinteldua eta dobelatu ateburu bikoitzarekin eta leihoak 
harlanduz inguratuta daude. Baoak bertikalki lotuta daude. Balkoi irtenak bigarren 
solairuan burdinazko barandarekin.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
Fatxada nagusiaren gaineko obrek ezingo dituzte hutsarteen neurriak aldatu, ezta lehendik zegoen banaketa eta osaera ere.
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 I. Eranskina - 14

014 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 5. San Prudentzio kaleko 14 etxea
Posta-helbidea San Prudentzio kalea 14
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 115 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Bi solairuko etxea da, harlanduxkoa, erdi-puntuko sarrera du, eta giltzarri-dobela du 
armarri leuna.

Eraiki ondorengo berrikuntzetan bao berriak ireki eta baoak handitu ziren.

Barruko egitura zurezkoa da karga-hormetan bermatuta eta fabrika silarrixkakoa da, 
junturetan kare-taja lodia duela. Leihoak dintelduta daude.

Bi isurkiko estalkia gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloa, eta teilatu-hegala 
zurezko harburuak tanarik gabe izanik.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
Fatxada nagusiaren gaineko obrek ezingo dituzte hutsarteen neurriak aldatu, ezta lehendik zegoen banaketa eta osaera ere.
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015 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 6. San Prudentzio kaleko 3 etxe barrokoa
Posta-helbidea San Prudentzio kalea 3
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 22 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Barrokoa, XIX. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Hiru solairuko etxea, XIX. mendean eraikia.

Zuloren bat zenbait irekigunerekin eta nekazaritza-eremurekin eraberritu da. Bere 
fabrika silarrixkakoa da. Bi isurkiko estalkia gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloa, 
eta teilatu-hegala zurezko harburuak tanarik gabe izanik.

Sarrerak eta leihoak dintelduak dira, eta balkoiek ez dute ia hegalik.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Eraberrituta
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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016 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 16. San Prudentzio kaleko 5 etxea, etxe 
barrokoaren ondoan

Posta-helbidea San Prudentzio kalea 5
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 23 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia Barrokoa, XIX.mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Hiru solairuko etxea, XIX. mendean eraikia.

Silarrixkako etxea solairu guztietan, sarrera "año de 1840" inskripzioarekin. Bi
isurkiko estalkia gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloa, eta teilatu-hegala zurezko 
harburuak tanarik gabe izanik.

Bere sarrera eta leihoak, jatorrizko neurriak mantentzen dituztenak, dintelduak dira
eta bere balkoi bakarrak ez du ia hegalik.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako armarriak eta elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
Fatxada nagusiaren gaineko obrek ezingo dituzte hutsarteen neurriak aldatu, ezta lehendik zegoen banaketa eta osaera ere.
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017 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 18. San Bartolome kaleko 4-6ko etxea
Posta-helbidea San Bartolome kalea 4-6
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 94-95 lurzati hiritarrak
Estilo eta garaia Errenazentista, XVI. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

4. zenbakian hiru solairuko etxe bat dago, silarrixkako fabrikaren beheko solairuan 
eta erdi-puntuko arkuan. Goiko solairuak berreginak. Teilatupea du eta estalkia ur 
batean gailurra fatxada nagusiarekiko paralelo duela.

6. zenbakiak silarrixka-fabrika duen etxe bat du solairu guztietan. Bi isurkiko estalkia 
gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloa, Teilatu-hegala zurezko harburuak tanarik 
gabe izanik. Bere leihoak dintelduak dira eta fatxadan baoak kenduta eraberritzea 
ikus daiteke.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxada nagusiaren gaineko obrek ezingo dituzte hutsarteen neurriak aldatu, ezta lehendik zegoen banaketa eta osaera ere.
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018 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 17. Eliza kaleko 10 etxea
Posta-helbidea Eliza kalea 10
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 7 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Hiru solairuko etxea zaharberritze ugariekin eta barrualdea zurezkoa karga-
hormetan bermatuta.

Fatxada harlangaitzezkoa da. Bi isurkiko estalkia gailurra fatxada nagusiarekiko 
perpendikularra da eta teilatu-hegala estalkiaren kabuek osatzen dute.

Sarrera dinteldua du, modernoa, eta leihoak dintelduak. Jatorrizko sarrera erdi-
puntuko arku baten bidez egiten da, gaur egun partzialki leiho bihurtua.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Eraberrituta
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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019 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 21. San Sebastian kaleko 12-14-16ko etxea
Posta-helbidea San Sebastian kalea 12-14-16
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 248-250-251 lurzati hiritarrak
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Solairu guztietan harlanduzko fatxada duten hiru etxe dituen multzo eraikia. Sarrerak 
eta leihoak dintelduak dira, eta jatorrizko dimentsioei eutsiz.

Multzoak uniformetasun handia du eraikuntzaren lerrokadurei dagokienez.

Bi isurkiko estalkia gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloa eta teilatu-hegala 
zurezko harburuak ditu tanarik gabe.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Oso ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxada nagusiaren gaineko obrek ezingo dituzte hutsarteen neurriak aldatu, ezta lehendik zegoen banaketa eta osaera ere.
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020 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 23. Eskolak (egungo jubilatuen etxea)
Posta-helbidea Bercijanako Andre Mariaren kalea 3
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 1060 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Solairu bakarreko eraikina, antzina eskola gisa erabilia (gaur egun jubilatuen 
etxea). Fatxadak harlangaitzezkoak dira eta erdi-puntuko arkuak dituzte. Estalkia 
bi isurkikoa da, eta fatxada nagusiekiko paraleloak diren gailurrak ditu.

Fatxadako baoak mantentzeko lanak egin dira baina sarrera naguiko eskutua 
kenduz.

INTERES ARKITECTONIKOA Ertaina
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Eraberrituta

BEREZKO ERABILERA Gizarte-zerbitzuen ekipamendu 
komunitarioa

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxada nagusiaren gaineko obrek ezingo dituzte hutsarteen neurriak aldatu, ezta lehendik zegoen banaketa eta osaera ere.
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021 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 24. Frontoia
Posta-helbidea San Sixto kalea 1
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 57 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Lau fatxadetako biren jatorrizko hormak baino ez dira kontserbatzen, fatxada 
horiek harlanduxkoz eta harlangaitzez eginak dira, eta ez dute ez hutsunerik ez 
sarbiderik, eta, aldi berean, horizontalki jarritako hiru geruzatan banatuta daude.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Medio
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Kirol ekipamendu komunitarioa

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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022 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Toki-/udal-intereseko ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena 11. Etxe blasonatua San Sebastian kalea 21
Posta-helbidea San Sebastian kalea 21
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 127 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia XVIII. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Bi solairuko etxea, interes handirik gabekoa, herriko bi armarri handietako baten 
jabea delako izan ezik. XVIII. mendekoa dirudi. Gurutze flordelisatuak eta 
gazteluak ditu. Legenda darama: “ARMAS DE LOS FERNANDEZ”.

Sarrera eta leiho dintelduak. Hainbat tamainatako harlanduzko fabrika.

INTERES ARKITECTONIKOA Handia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA Bizitegia

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Fatxadetako elementu apaingarriak berariaz babestu eta zaharberrituko dira.
Fatxada nagusiaren gaineko obrek ezingo dituzte hutsarteen neurriak aldatu, ezta lehendik zegoen banaketa eta osaera ere.
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023 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-1)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Erlategia
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544790; Y= 4711896; Z= 560
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 322 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Carraviana udalerrian dago, eta kontrerreno gisa eraikitzen da harlangaitzezko 
pantailaren bidez. Oinplano angeluzuzenekoa, gela bikoitza du, zatitzeko 
hormatxoarekin. Estalkia erorita dago teilapean zurak dituela egiaztatuz. Ez du 
aurreko esparrurik.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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024 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-2)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Erlategia
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544563; Y= 4712316; Z= 600
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 272 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Adreilu entokatuzko fabrika La Virgen hegalean finkatua. Bertan ere, Ama Birjinari 
sagaratutako ermita bat dago.

Erabateko aurri-egoeran, ahoz egindako inkesta baten bidez erlategi gisa nola 
erabili zen ezagutzen dugu, nahiz eta bere hondarren artean ezin dugun ezer 
antzeman helburu zahar horri buruz.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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025 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-3)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 542838; Y= 4712096; Z= 604
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 400 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Las Antanillas udalerrian dago, ezpondari atxikitako harlangaitzez egina.
Gailurreko eserlekua duen gailurreko gapirioen bidez egiten du estalkia, ateburuko 
zapata baten gainean hegoaldeko sarrera irekian. Lauza geruza batek estaltzen 
ditu bi isurialdeak.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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026 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-4)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 542940; Y= 4712357; Z= 640
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 399 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Haceral muinoaren gainean ezponda gainean jarritako harlangaitz xumeko txabola 
zahar honen hondarrek gaizki irauten dute. Sarrera deszentratua eta dinteldua 
zen. Kupula ia minduta geratu da.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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027 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-5)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543382; Y= 4710790; Z= 574
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 775 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Etxola hau erdi-aurrian agertzen da La Dehesa terminoaren gainean. Hurbileko 
erlauntzek obrara hurbiltzea eragotzi dute. Distantzia zuhur batetik ikusten da 
harlangaitzezko fabrikazioa, sarbide dintelduna eta, itxuraz, zentratua. Kupula 
faltsuan duen estalkia ikus daiteke.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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028 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu Minorra (YEC-6)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543006; Y= 4711175; Z= 585
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 790 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Harlangaitzezko etxanoa Carrascosa Garaiaren gainean hego-mendebaldeko 
patio irekiarekin. Hondoko horman horma-hobi bat dauka. Estalkia habexka 
aurrefabrikatuan egiten du.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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029 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-7)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543168; Y= 4711525; Z= 642
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 410 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Gurutze Bidean ertzak ditu, ezpondari atxikitako sarrera dinteldua eta ez 
zentratuta duen oinplano obalatuko harlangaitzezko obra.

Bederatzi eraztun harlangaitzezkoa eta lauza gailurrekoa kupula faltsuz estalia.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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030 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-8)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543226; Y= 4711976; Z= 642
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 417 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Gurutze Bidearen ondoan dago, oinplano angeluzuzena du eta ganga faltsuz estalita 
dago ezpondari atxikita. Lau angeluko bi gela ditu atxikita. Sarbidearen hegoaldeko 
aldea irekita dago, eta eskuineko aldean horma-hobi bat dago.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Txarra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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031 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-9)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544972; Y= 4709826; Z= 503
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 603 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Oionera doan errepidearen ondoan, oinplano obalatuko harlangaitzezko etxola 
exentua. Sarrera dinteldua eta deszentratua. Gainaldea zulatutako lauzazko eta 
harlangaitzezko hamabi eraztun dituen Kupula faltsuz estalita dago.

Hego-ekialdeko sarbideak idazkuna du irakurtzeko zaila den ateburuan.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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032 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-10)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544968; Y= 4710231; Z= 648
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 611 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

La Puente udalerrian dago, oinplano angeluzuzeneko kontraterreno-etxanoan. 
Hegoaldea irekia eta sei ilara erregularreko ganga faltsuz estalitako 
harlangaitzezko obra. Horma-hobia hondoko horman eta sarrera arku faltsuan.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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033 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-11)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 545333; Y= 4709620; Z= 514
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 596 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Gualerna barrutian, harlangaitzezko oinplano obalatuko etxola exentua. Hego-
ekialdeko sarbidea deszentratua eta dinteldua da, silarrixkan definizio onarekin.
Estalkiko ganga faltsua behar bezala egina dago, lauzazko hamahiru eraztun 
erregularrez eta gainalde zulatuko lauzaz osatua. Hegoaldeko horma-hobia eta 
zementuzko zolata.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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034 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-12)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 545222; Y= 4709729; Z= 520
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 594 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Gualesma udalerrian dago, oinplano irregularreko harlangaitzezko ezpondari 
atxikitako etxanoa. Sarbide irekia hego-ekialdean. Kuartoien eta lauzen estalki 
horizontala, lurrezko ohearekin.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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035 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-13)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 545276; Y= 4709641; Z= 509
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 599 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Gualesma barrutian oinplano angeluzuzeneko ezpondari atxikita kokatutako 
etxanoa. Alde irekia duen harlangaitzezko obra da. Etxe-bizkarrra paraleloan estalia, 
lauzazko eta lurrezko ohepean.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Txarra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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036 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-14)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 545126; Y= 4709872; Z= 513
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 608 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Malvillar terminoaren gainean, ezpondari atxikitako oinplano zirkularreko 
harlangaitzezko etxola dago. Hego-ekialdeko sarrera dinteldua, sei eraztun 
erregularrez eta lauza gailurrez osatutako kupula faltsuz estalia.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Erregularra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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037 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-15)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 545108; Y= 4711198; Z= 545
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 327 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

El Romeral udalerrian dago. Etxola txikia da, harlangaitzezkoa, eta ezponda bati 
atxikita dago. Sarrera dinteldua eta deszentratua du. Kanpoan, lur-geruzadun 
kupula faltsua ikus daiteke. Ezinezkoa izan da barrura sartzea.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Erregularra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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038 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-16)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Txabola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544505; Y= 4711825; Z= 632
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 334 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

El Montecillo gainean dago, oinplano zirkularreko harlangaitzik gabeko etxola 
batean. Hegoaldeko sarrera pixka bat deszentratuta dago ateburuaren azpian. 
Kupula faltsuz estalita dago, eta tontor formako lauza duten sei eraztun 
irregularrez osatuta dago.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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039 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —

SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-17) eta Arabako Errioxako Ardoaren eta Mahastiaren 
kultura-paisaian garrantzi berezia duen ondarea

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola “El Romeralen”
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544858; Y= 4711257; Z= 576
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 528 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

HAPO honetako "Hirigintza-arauak" 
izeneko B dokumentuko 3.1.3.4 
artikuluko 5. puntuan ezarritakoak.

El Romeral udalerrian dago, oinplano zirkularreko harlangaitz exentuko etxola, 
sarrera dintelduna eta hego-mendebaldean zentratua. Bederatzi eraztun zainduez 
osatutako estalki laua.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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040 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-18)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544620; Y= 4711332; Z= 585
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 491 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Ezponda bati atxikitako etxola dago, La Isuela barrutian. Oinplano zirkularra du eta 
sarrera dinteldua hego-ekialderantz. Harlangaitzezko obra da, eta kupula faltsuko 
estalkia du, hamabi bat eraztun irregularrez eta gailurreko lauzaz osatua. 
Ekialdean leiho bat du.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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041 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-19)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543479; Y= 4711900; Z= 641
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 439 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Vacavaren eta Tajugueraren artean, harlangaitzezko etxanoa dago, oinplano 
angeluzuzeneko hormatxoari atxikita. Sarrera ekialdetik egiten da, irekita eta arku 
faltsuan. Ganga faltsuko harlangaitzezko kupula.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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042 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-21)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543446; Y= 4711326; Z= 630
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 735 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Corral de Viaoyónen dago, fabrika exentuko oinplano obalatuko harlangaitzezko 
laukian. Hegoaldeko sarrera, arku faltsuan irekia. Labe-ganga faltsuko estalkia, sei 
lerrokaduraz osatua.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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043 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-22)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543104; Y= 4710431; Z= 568
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 869 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Monquillaverde barrutian dagoen etxola bikoitz atxikia. Obra guztia harlangaitzez 
egiten da, eta kontraterrenora lotzen da. Bi geletan landare obalatuak daude, 
lauzazko kupula faltsuen azpian, erregularizatutako deuseztapenetan eta 
gainaldeko lauza. Ospitaleratzeak hegoaldeko horma-atalaren bidez egiten dira, 
dintelduak dira eta mendebaldeko etxolarako sarbidea deszentratua dago.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Txarra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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044 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-23)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 542729; Y= 4709886; Z= 495
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 887 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Ribotas Sakanean dagoen harlangaitzezko etxola kontrerrenora. Bere oinplanoa 
zirkularra da, hego-ekialdera sarrera zentratua duena. Estalkia kupula faltsu bat da, 
zortzi deuseztapen manponatu eta gailur-lauza dituena. Leihotxo bat ipar-ekialdera.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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045 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-24)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543740; Y= 4709843; Z= 548
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 928 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Iturri Hermitanoen gainean, oinplano angeluzuzeneko harlangaitzezko etxano 
apala. hego mendebaldera irekitako aldearen bidez sartzea. Estalkia bi isurkikoa 
da, txapaz estalitako habeteria lirainekoa.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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046 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-25)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543996; Y= 4709400; Z= 498
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 703 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Leihategien eta Aranesarren arteko bidean zurkaiztuta, tamaina handiko etxola bat 
fabrikazio exentuan. Oinplano lauangeluarra du, eta barrura sartzeko, sarrera 
deszentratu bat du, eguzki-aurpegira orientatua, harlanduxka zainduz egina. Kupula 
faltsuz estalia, hamabi eraztun erregularrez eta lau petxina faltsu handitan bermatua.
E horma-atala beheratuta dago horma-hobietarako.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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047 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-26)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544355; Y= 4710069; Z= 565
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 629 lurzati landatarra
Estilo eta garaia 1880, XIX. mendea

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Vallejambrilgo Handiaren gainean, hondatu gabeko harlangaitzezko etxola erdi 
hondatua. Oinplano zirkularra du, eta hegoaldeko sarrera silarrixkan 
markoztatutako bao baten bidez dago. Sei eraztun eta gailurreko kupula faltsuz 
estalia. Ipar-mendebaldera begira dagoen horma-hobi txikia.

Ekialdean, oinplano angeluzuzeneko eskorta bat du atxikita.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Txarra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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048 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-27)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543785; Y= 4711853; Z= 618
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 442 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

San Kristobal bidean ertzeratuta, harlangaitzezko ezpondari atxikitako oinplano 
angeluzuzeneko etxanoa. Sarbide irekia hego-ekialdean.

Estalkia xaflaz estalitako habeteria zilarrezkoen bi isurialdekoa da. Hegoaldeko 
horma-atalean horma-hobi txiki bat dago.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Erregularra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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049 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-28)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544239; Y= 4710649; Z= 588
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 456 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Behe-eurian dago, ezpondari atxikita lau angeluko oinplanoko harlangaitzezko 
etxola. Sarrera hegoaldeko horma-atalean zentratuta eta dintelduta dago. Estalkia 
gezurrezko kupulakoa da, hamaika eraztun eta gailur-lauza ditu. Hondoko horman, 
baliteke erorketa bat egotea.

Ekialdean, oinplano angeluzuzeneko eskorta bat dago atxikita.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Txarra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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050 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —

SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-29) Eta garrantzi bereziko ondasuna Arabako Errioxako 
Ardoaren eta Mahastiaren kultura-paisaian

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena “Llano de Valdeviñaspre”-n etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544248; Y= 4709674; Z= 553
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 667 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

HAPO honetako "Hirigintza-arauak" 
izeneko B dokumentuko 3.1.3.4 
artikuluko 5. puntuan ezarritakoak.

Valdeviñaspreko lautadan dago, oinplano zirkularreko harlangaitz exentuko etxola, 
sarrera dintelduna eta hegoaldean zentratua. Bederatzi eraztun zainduez osatutako 
estalkia, gain-gaineko lauza zulatua duena. Honen gainean, harlangaitz pilaketa 
txiki batek, kanpoko itxura berezi bat ematen die.

Bi leihatilatxo eta horma-hobi bat ditu.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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051 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-30)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544230; Y= 4709553; Z= 545
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 706 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Valdeviñaspreko lautadan, zaindu gabeko neurri txikiko harlangaitzezko etxola 
exentua. Sarrera, bitxia bada ere, iparraldetik egiten da, hau dinteldua eta 
deszentratua delarik. Garapen txikiko kupula faltsuko estalkia, muino-lauzadun lau 
deuseztapenez osatua.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Erregularra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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052 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-31)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxano
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544338; Y= 4709296; Z= 525
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 699 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Valdeviñaspreko lautadaren gainean, oinplano angeluzuzeneko etxano exentua, 
harlangaitzezkoa. Sarrera hego-mendebaldean irekitako aldetik egiten da, 
gangadun estalki faltsua garatzen duen arku faltsu bat zeharkatuz. Horma-hobi bat 
agertzen da hego-ekialdeko horma-atalean.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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053 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-32)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544481; Y= 4709035; Z= 524
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 683 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Valdeviñaspreko lautadan dago, oinplano zirkularreko harlangaitzezko etxola 
exentua, sarrera dintelduna, zentratua eta hegoaldera orientatua. Kupula faltsuko
estalkia, zortzi eraztunez zaindutako gailur zulatuarekin. Kanpora isuritako hiru 
leihatilatxo ditu, horietako bat sarrerako ateburuaren gainean.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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054 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-34)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544222; Y= 4708558; Z= 494
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 688 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Valdeaguilar udalerrian, harlangaitzezko oinplano zirkularreko etxola exentua,
sarrera dinteldua duena eta ipar-ekialderantz erdiratua. Kupula faltsuko estalkia,
zazpi eraztun erregularizatuz gailur-lauzekin. Bi leihatilatxo ditu.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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055 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-35)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544030; Y= 4708675; Z= 480
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 690 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Valdeaguilarren dago, ezpondari atxikitako harlangaitzezko etxola, oinplano 
obalatukoa. Sarrera dinteldua eta zentratua da, hegoalderantz begira. Kupula 
faltsuko estalkia, zizaredun lauzazko hamabi bat eraztun irregularrez.
Mendebalderako leihatilatxo bat du.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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056 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-36)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544974; Y= 4709730; Z= 494
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 637 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Oionera doan errepidean zurituta ageri da, Santuspiritus izenekoan, ezponda bati 
itsatsitako harlangaitzezko etxola. Oinplano angeluzuzena du, sarrera dinteldua eta 
hego-mendebaldeko horma-atalean zentratua. Lurrez estalitako Kupula faltsuko 
estalkia. Leihatila du hego-ekialdean.

Erabateko hondamenerako arrisku larrian dago, eta, ondorioz, ezin izan da barrura 
sartu.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurritua
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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057 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-37)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Etxola
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544688; Y= 4709093; Z= 518
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 682 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Valdeviñaspreko lautadan kokatua, harlangaitzezko etxola exentua. Sarrera 
dinteldua eta erdiratua da, hegoaldera begira dago, eta kupula faltsuko estalkian 
harlangaitzezko eraztun eta lauza ugari ditu, gainaldea gain-gainean duela.

Leihotxo bat eta bi horma-hobi ditu barruan. Ekialdean, zirkunferentzia-arkuzko 
korraliza bat du atxikita.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Erregularra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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058 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-38)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Eskorta
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 545201; Y= 4710545; Z= 565
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 540 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Malvillar udalerrian dago, eskantzuak hobeto zehazten dituen harlangaitzez 
hondatutako eskantzua. Hondatuta dagoenez, ezin dira behar bezala deskribatu 
banaketa eta gelak. Ipar-mendebaldeko horma-ataleko baoetan ikus daitekeen 
harlanduzko tratamendu zaindua baino ez dugu nabarmenduko, gaur egun, 
hormaren kanpoko aldea ixten duen loditze-geruza trinko bat du.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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059 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-39)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Eskorta
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543350; Y= 4711518; Z= 630
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 735 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-
hartze kategoriak erreferentziatzat 
hartuta. Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Gurutzeko bidetik gertu, Viñuela eta Corral de Viaoyón artean, hondatutako eskorta 
hori dago. Oinplano angeluzuzena du, eta harlangaitzez egindako obra exentua da, 
hegoaldeko sarbidea duena.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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060 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-40)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Paridera Las Rencillas o Raicillas
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543268; Y= 4709503; Z= 534
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 897 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Paridera Las Rencillas bezala ezagutzen dena, Raicilla terminoan dago, eta, 
beraz, bere izena, toponimoaren aldaketa oker bat izan daiteke. Oinplano 
angeluzuzeneko eskantzua, harlangaitzezkoa eta harlanduzko tratamendua 
eskantzuetan. Barruko bi oinek laguntzen dute hegoaldeko isurialdeko estalkiaren 
sostenguan, lezkaz, lokatzez eta teilaz estalitako armadura zurbilarekin. Sarbidea 
e oihalean, harlanduzko markoaren bidez.

Horma-atalari eta hari erantsita, gela handi bat dago, baoen arrasto nabariekin.
Aurri-egoera aurreratuak ez du deskribapen fidagarririk ahalbidetzen, baina 
Ekorako Udalaren 1959ko ondasunen inbentarioa kontuan hartzen badugu 
azaltzen da. Bertan, 167 metro karratuko eskorta bat aipatzen da Raicilla 
barrutian, Julián Sarralde eta Luciano Lópezi erosi zitzaiena. Honek, atxikitako 
baina inkomunikatutako bi eraikinak azalduko lituzke, lehen bi jabetza pribatu 
ezberdin izan baitziren.

Eskorta hau, jada desagertuta zegoen Tejeria izeneko beste batekin batera, 
abereen aterpe eta zaborra biltzeko eta biltegiratzeko erabiltzen zen.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Eraurri-erdia
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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061 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-41)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Apaizaren ezkorta
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544000; Y= 4708435; Z= 511
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 688 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Apaizaren ezkorta muinoaren gainean, etxola integratua duen eskorta-multzoa. 
Harlangaitzezko obra exentua, oinplano angeluzuzenekoa. Erabat hondatuta.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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062 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-42)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Eskorta
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544639; Y= 4709777; Z= 548
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 631 lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Vallejambril gainaren hego-ekialdeko muturrean, oinplano laukizuzena du, 
harlangaitzezkoa. Erabat hondakinetara mugatuta. Barruko hiru gela 
konpartimentatuta daude.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Aurria
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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063 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-45)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Vía crucis
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543645; Y= 4713053; Z= 678
Posta-helbidea Bercijanako Andre Mariaren kalea 10
Katastroko identifikazioa Lurzati publikoa
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

A zaharberritze kontserbatzailea. Plinto gainean, gurutze-bideko lehen geltokia, latinezko marmolezko gurutzean 
(Mármoles TOFE, Logroño). Bercijana ermitan amaitzen da ibilbidea.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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064 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-47)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Iturria
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543630; Y= 4713137; Z= 680

Posta-helbidea Hegoalde kalea Estibalizko Andre Maria 
kalearekin

Katastroko identifikazioa Lurzati publikoa
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

A zaharberritze kontserbatzailea. Iekoraren goiko aldean dago, herriko plaza handi batean, enkatxo-zolata baten 
gainean, bolo-jokotik oso gertu. Oinplano lauangeluarreko pilarea du, erlaitzez 
errematatua. Lau txorrotak, erdi parean, lau angeluko piletaren gainean isurtzen 
dute, iturriaren fustean zentrokidea dena. Pileta hiru gorputz mailakatuk osatzen 
dute.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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065 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-48)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Iturria
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543613; Y= 4713320; Z= 693
Posta-helbidea Eliza kalea 2
Katastroko identifikazioa Lurzati publikoa
Estilo eta garaia XX. mendearen bigarren erdia

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

A zaharberritze kontserbatzailea. Eliza plazan dago. Miranda de Ebroko La Navetik datorren forja estandarizatuko 
eredua. Forjaketako gainerako iturriak bezala, kronologikoki kokatu behar dira XX. 
mendearen bigarren erdialdetik aurrera, edateko uraren hornidura eta bere 
banaketa Iekorako etxeetan konpondu ondoren.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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066 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-49)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Iturria
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543639; Y= 4713362; Z= 683
Posta-helbidea San Migel kalea
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 1342 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia XX. mendearen bigarren erdia

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

A zaharberritze kontserbatzailea. San Migel kalean dago, hirigunearen barruan. Enkofratu-piletaren gaineko 
forjaketa-eredu estandarizatua, XX. mendearen bigarren erdialdekoa, hirigunea 
edateko urez hornitzea lortu ondoren, Iekorako behealdeko bi iturri tradizionalak 
alde batera utzita.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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067 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-55)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Hozkailua
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543620; Y= 4713373; Z= 683
Posta-helbidea San Migel kalea 21
Katastroko identifikazioa 2 poligonoa - 274 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia XVII. mendearen bigarren erdia

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

San Joan Bataiatzailearen parrokiaren atzealdean, antzinako "hozkailu" bat dago.
Harlanduz egina dago eta oinplano zirkularra du eta bertara korridore batetik 
sartzen da. Estalkia kupulazkoa da, eta barautsa edo erdiko linterna du, elurra 
goiko mailatik zilindro-formako irekiduratik kanpoaldean deskargatzeko, gaur egun 
itxita. Multzoa ezkutatzen eta babesten duen lur-muino batez estalia dago.

Iekorako elur-salmentari buruzko lehen erreferentziak XVII. mendearen bigarren 
erdialdekoak dira (1665). Urte horretan, Nafarroako Viana herriak elurra 
kontratatzen du Iekoran, "Toki horren ondoan duen hozkailutik".

INTERES ARKITECTONIKOA Ertaina
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Txarra
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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068 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-56)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Vallarmén zubia
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 541945; Y= 4715037; Z= 615
Posta-helbidea —
Katastroko identifikazioa Lurzati publikoa
Estilo eta garaia XVII-XVIII.mendeak

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

A zaharberritze kontserbatzailea. Harrizko zubiaren ale bikaina. Zoritxarrez, bidean enkofratu-xafla izugarri batek 
ezkutatzen dio ikusleari, eta metro bat hegan egiten du jarritako albo bakoitzeko, 
nekazaritzako ibilgailuak errazago igaro daitezen, lehen mailako ondare-elementu 
bat zaintzearen kontura.

Zuzenean izen bereko errekaren ohearen gainean zimendatuta, zokalo moduko hiru 
ilara ditu, metro bateko altuera duena, eta bertatik abiatzen da ganga eta harizko 
erdi-puntuko iraulketa; guztia harlanduz egina eta landua, homogeneoa.
Arkugaineratik egungo enkofratu-xaflaraino, bi bloke-ilara daude, harlanduxkoz eta 
harlangaitzez eginak, emaitza txarragokoak, konponketa prekarioen sentsazioa 
transmititzen dutenak. Egia esan, uretan gora, tinpanoaren eta estribuen fabrika 
zakarragoa da, freskagarriak dituena; uretan gora, lana oso bateratua da arkuaren 
inguruan, eta erabat egokitzen zaio arkuari.

Gangaren barruan ez da zinbre-metxinalik ikusten. Uraren eraginez estribuak 
indartzen dituzten manguardiak ibaian gora baino ez dira agertzen, kanpoaldera 
txaranbelduz, eskantzuan landutako harlandu unitarioetan ere kateatuz, 
manguardiarekin. Aparailuak kalitatea galtzen du zubitik urrundu ahala, ziurrenik 
denboran zehar egindako konponketen eta esku-hartzeen ondorioz.

INTERES ARKITECTONIKOA Ertaina
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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069 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-57)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Labrazarako bide zaharreko zubia
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544321; Y= 4713073; Z= 575
Posta-helbidea —
Katastroko identifikazioa Lurzati publikoa
Estilo eta garaia XIX.mendea (1863)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

A zaharberritze kontserbatzailea. Iekora ibaiaren gainean dago zubia, hiribildutik Barriobusto eta Labrazarantz doan 
bidean, baita Iekorako berezko La Tejera eta errotarantz ere, herriaren ekialdera. 
Gaur egun, errepideak metro batzuk beherago gurutzatzen du ibilgua, eta, beraz, 
zubia ez da erabiltzen.

Ibaiaren ohearen gainean finkatuta dago eraikuntza, harlanduzko hiru ilaratako 
zokalo batekin. Zimenduetatik metro bat baino gehiagora abiatzen den kanoi-
gangaren iraulketatik bereizitako dejada batek bereizten du. Gangaren barrualdeak 
ahoak edo arkuak baino landura zakarragoa du, finagoa, eta, horregatik, 
harlanduzkoa da.

Ibaian beherako mangoardiek edo hegatsek ibaian gorako homonimoek baino 
fabrika hobea dute, eta besteak baino irekiago daude kanporantz, ibilguarekiko 
paraleloagoak. Sestra-inposta mantentzen dute, bidearen oinarritik arkugainera 
transmititzen dena (hain da sestra handia non zubiak ez baitu tinpanorik). Petrilak 
harrizko ortostato handiak dira eta L forma hartzen dute muturretan, manguardiei 
jarraituz.

Bere eraikuntzaren jatorria 1863an kokatu behar da.

INTERES ARKITECTONIKOA Ertaina
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Oso txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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070 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-58)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena San Migel urtegia eta presa
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543463; Y= 4714688; Z= 688
Posta-helbidea —
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 138 Lurzati landatarra
Estilo eta garaia XIX.mendea (1876)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

A zaharberritze kontserbatzailea. Enkofratzeko presa edo ur-hartune modernoa da, eta ura lurpeko hoditeria bidez 
duela gutxi eraikitako baltsa-biltegira eramateko erabiltzen da. Iekorako 
jurisdikzioaren I-an kokatuta dago, Cuerdas edo San Migel errekaren gainean, 
Eskideko herrixka zaharretik oso gertu. Presa zaharra inguruan dago, eta errekaren 
eskuinaldean, ureztatutako lursailean, hondeatutako ubide-zatiren bat 
kontserbatzen da. Oso gertu, iturri neoklasikora ere desbideratzen zen ura, gaur 
egun abandonatuta dagoen eta San Migel iturburuko urak hartzen jarraitzen duen 
bilketa modernoak ordezkatzen duen harlanduzko kutxa baten bidez.

Ikusi dugunez, presa Biurko San Migelen inguruan dago, eta XI. mendetik hona, 
ureztatzeak eta errota bat dituen monasterio baten berri ematen du. Iekorak, puntu 
honetatik, bere urak ureztatzeko hartu ditu, gaur egun, lurrean zulatutako 
ureztategia, bere ibilbidearen zati handi batean desagertu den arren. Ureztategi hori 
hiribilduaren ekialdetik igarotzen zen, bi iturrien artean, eta hegoalderantz jarraitzen 
du Bercijanako ermitatik, eta, sestra-lerroei jarraituz, Llamadabuena, Valcaba, 
Tejuguera, Fuente Carrascosa eta La Cruz auzoetara iristen. Puntu honetan bi 
besotan banatzen da jurisdikzioaren M eta H lurrak ureztatzeko.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Ertaina
KONTSERBAZIO-EGOERA Eraberrituta
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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071 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE Yécora / Iekora
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-60)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Olioa-errota
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 543517; Y= 4713041; Z= 673
Posta-helbidea Foru Aldundiaren hiribidea 3
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 1267 lurzati hiritarra
Estilo eta garaia XX.mendea (1907)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten obrak, 
egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Oinplano angeluzuzena eta harlangaitz entokatua dituen eraikina birgaitu egin da, 
eta Iekorako biztanleek erabili eta gozatzeko zentro sozial bihurtu da. Bertan, 
olibak olio bihurtzeaz arduratzen zen makineria zaharra ikus daiteke.

1807ko udal errentamendu bat kontserbatzen da, non Iekorako boilurraren, bere 
lanabesen eta makineriaren funtzionamendua erakusten den. Dokumentu horretan 
zehazten denez, "Iekorako bizilagunek lehentasuna dute gainerako bezeroekiko. 
Errematatzaileak ez badu aipamen hori errespetatzen, hamabost pezetako zigorra 
ezarriko zaio ". Era berean, makina guztien funtzionamendua deskribatzen da. 
Adibidez, hau zehazten da: "Amuarrainaren kontura izango da beharrezkoa den 
egurra, olioa-errotaren infernua izeneko biltegitik ateratzen denean".

Eusko Ikaskuntzaren txosten baten arabera, antzina Arabako Errioxako herri 
guztietan zeuden boilurrak, baina XX. mendearen erdialdean zerealaren eta 
mahatsaren alde abiatu ziren. Une honetan olibondoa eta bere jarduera 
berreskuratzeko ahalegin handiak egiten ari dira.

INTERES ARKITECTONIKOA Ertaina
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Handia
KONTSERBAZIO-EGOERA Eraberrituta

BEREZKO ERABILERA Komunitatearen ekipamendu 
generikoa

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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072 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-62)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Erlategia
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544907; Y= 4711837; Z= 536
Posta-helbidea —
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 260 Lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio 
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta. 
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Erlategi ezponda bati atxikita dago mendebaldean, Iekorako HE-an, udalerri hau eta 
Oion banatzen dituen izen bereko ibaiaren ertzean. Fabrika horretan, hainbat 
material ikus daitezke, denboran zehar egindako frakzioen ondorioz, eta eraikin 
horiek formaltasun gutxikoak dira: harlangaitzari adreiluzko zatiak, blokeak eta 
enkofratua gehitzen zaizkio, oinplano angeluzuzena osatzen dutenak.

H oihala, antzina edalontziak edo tiraderak gordetzeko irekia zena, orain adreiluz 
itsututa dago. Edalontziak erlauntz zenbakiaren bidez markatzen dira, zenbaki 
erromatarretan margotua, eta erleen sarrera eta irteerako sareta irekitzen den 
erlaitzaren bidez. Guztira 24 zenbatu ditugu, hiru ilaratan banatuta. Pertsonentzako 
sarbidea erdigunerik gabe eta zutoinean dintelduta irekitzen da, E oihalean (ate 
metalikoz itxita). Ur batez estalia, habeteria lireaduna, teilaz estalia, hegoalderantz 
isuria duena.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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073 FITXA

IEKORAKO BABES-KATALOGOA BIZTANLEGUNE —
SAILKAPENA Elementu minorra (YEC-63)

IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA

Izena Aterpe
UTM 30 ED50 koordenatuak X= 544888; Y= 4711840; Z= 555
Posta-helbidea —
Katastroko identifikazioa 1 poligonoa - 260 Lurzati landatarra
Estilo eta garaia —

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK DESKRIBAPENA

Bolumetria, kanpoko irudia eta 
oinarrizko tipologia- eta egitura-
banaketa errespetatzen dituzten 
obrak, egituraren material generikoa 
mantenduz, eta Kontsolidazio
Kontserbazio eta apaintze esku-hartze 
kategoriak erreferentziatzat hartuta.
Zaharberritze zientifikoko eta 
zaharberritze kontserbatzaileko esku-
hartzeak ere egin daitezke.

Aterpe naturala, aurrealdeko horma-ataleko bi atalez itxia, harlangaitz zakarrekoa, 
barruko espazio angeluzuzen bat mugatzen duena, ertz biribilduekin, eta E 
sarbidea duena, estalki gisa erabiltzen den harri naturalarekin dinteldua.

Erlezain batetik oso gertu dago, Iekora ibaiaren ertzean, udalerriaren E mugan.

INTERES ARKITECTONIKOA Txikia
HISTORIA- ETA INGURUMEN-INTERESA Handia
INTERES FUNTZIONALA Txikia
KONTSERBAZIO-EGOERA Ona
BEREZKO ERABILERA —

ESKU-HARTZE ETA/EDO BABES ESPEZIFIKOA
Bat ere ez.
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