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1.- Dokumentua “1 Memoria”
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INDIZE OROKORRA

1.- Dokumentua “1 Memoria”
1.1.- Hautatutako antolamenduaren informazio eta justifikazio memoria.
1.2.- Ingurumen-impaktuaren aurretiazko txostena betetzearen memoria justifikatzea.
1.3.- Behin behineko onarpeneko dokumentuaren memoria adiérazlea
1.4.- Behin behineko dokumentuari aldaketak eta gomendioen ondoren. behin betiko
onarpeneko dokumentuaren memoria adiérazlea. ( 2009 abendua)
I. Eranskina “Plan Orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta helburuak zehaztea”
2.- Dokumentua “2 Ingurumen-impaktuaren ebaluazio bateratuari buruzko azterlana”
3.- Dokumentua “3 Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioko azterlana.
4.- Dokumentua “4 Hirigintza Arauak”
5.- Dokumentua “5 Planoak”
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1.1.- Hautatutako antolamenduaren informazio eta justifikazio
memoria.
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AURKIBIDEA
I.- SARRERA
1. Sarrera eta lan taldea.
2. Hirigintza Planaren edukin formala.
3. Indarrean dagoen aurreko Planeamendua eta Berikuspenaren beharra.
4. Hirigintza Plana egiteko esparru orokorra.
5. Plan Orokor honen Helburuak.
6.- Lanen garapena, espedientearen eta erabakiak hartzeko presezuaren tramitazioa.
6.1. Diagnosia, Planeamentuko alternatibak, Irizpideak, Helburuak, Planeamentuko irteerak
( Alternatibak + Aurrerapena)
6.2. 2.008 ko apirilaren 11ko Aurrerapenari Ekarpenen Txostena.
6.3. Geroko Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorreko dokumentuarentzat aprobaturiko Irizpide,
Helburu eta Irtenbide Orokorren Onarpena.
7. Hiritarren partehartze prozesua.
8. Norma subsidiarioen berikuspen dokumentuari Hasierako onarpena emateko dokumentua.
II. UDALERRIKO HIRIGINTZAREN INFORMAZIO ETA ANALISIA.
1.1. Ikuspegi demografikoak eta Sozio-Ekonomikoak.
1.2. Hirigintza garapenaren prozesua.
1.3. Egoitza ezarkuntza.
1.4. Industria ezarkuntza.
1.5. Hirugarren erabilerak.
1.6. Elkarteko ekipamentuak.
1.7. Espazio libreen sistema.
1.8. Komunikabideen azpiegiturak.
1.9. Hirigintza planeamendua.
1.10. Ondare historiko-artistikoa- Arkeologikoa.
1.10.a. Ondare Arkeologikoa.
1.10.b. Ondare historiko-artistikoa.
1.11. Ingurune fisikoaren analisia.
1.11.a. Ingurune fisikoa.
1.11.b. Ingurugiro interesa duten espazioak.
1.11.c. Nekazaritza-abeltzantzako eta administratibo erabilerak.
1.11.d Ikuspegi Juridiko-Adminitratiboak.
1.12. Zerbitzuen azpiegiturak.

III. IRIZPIDEKA, HELBURUA, PLANEAMENTUAREN IRTENBIDE OROKORRRAK ETA
ZURITZEA
1.- Irizpide eta helburu Orokorrak.
2.- Planeamentuko Irtenbide orokorrak/ Antolamenduko proposamenak.
2.1. Etxebizitza eta egoitza erabilerarako lurzorua.
2.2. Eremu industrialak.
2.3. Elkarteko ekipamentuak.
2.4.Espazio libre hiritarrak.
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2.5. Komunikabideetako azpiegiturak.
2.6. Ondare Historiko Artistikoa.
2.7. Lur ez Hiritargarria.
3.- Hirigintza bilakaeraren estrategia. Hirigintza aktuazioaren programazioa. Areetan eskuhartzeko
proposamenak.
4.- Plan Orokorraren garapena eta ejekuzioa.
4.1. Lurzoruaren sailkapena.
4.2. Lurzoruen eraikigarritasuna izendatzeko irizpideak.
4.3. Antolamendu xehetuaren zehaztapenak eta arau subsidiarioen garapena.
4.4. Planeamentuaren exekuzioa.
5.- Antolamenduaren taula orokorrak.
5.1. Udal barrutiko lurzoruaren sailkapena.
5.2. Lurzoruaren sailkapena: Hirigintza eskuhartze areak.
5.3. Sektore eta Areen zonaketa Orokorra.
5.4. Egoitza erabilerak Hirigintza eskuhartze area bidez.
5.5. Industria erabilerak Hirigintza eskuhartze area bidez.
5.6. Elkarteko ekipamentu eta espazio libre sistema orokorrak.
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I.- SARRERA
1.-Sarrera eta lan taldea.
Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Planeamentu Orokorra, EHEA ko uztailak 30ko 2/2006
legea, hirigintza eta lurzoru buruzko planeamentuko egokitzapenera egokitzen da.
Dokumentu honek zehaztatzen ditu etorkizuneko Ikaztegietaren hirigintza garapenak erantzun
beharreko irizpide eta erregelak.
Ikaztegietako Hirigintza Antolamendu Plan Orokorraren idazle lan taldea ( IHAPO) ondorengoa da
Talde teknikoa:
●Xabier Rezabal Gurruchaga,goi-arkitektua, dokumentuaren koordinatzailea.
●BIRG Taller de arquitectura y Urbanismo S.L
Lujan Gurruchaga Odriozola, goi-arkitektua
Alazne Rezabal Gurruchaga, ingenieru tekniko industriala.
● EKOS Estudios Ambientales S.L.
● Mariano Cantalapiedra, abokatua.
● Luis-Miguel Mateo Criado, abokatua.
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2. Plan Orokorraren Eduki Formala.
EHEA ko uztailak 30ko 2/2006 hirigintza eta lurzoru buruzko legearen aurreikuspenekin bat,
Ikaztegietako Plan Orokorraren dokumentua ondorengo dokumentuekin egituratu da:

1.- “1 Dokumentua Memoria”
Konkretuki esku artean daukagun dokumentua da. Ondorengo ezberdindutako bi atalak barne
hartzen ditu:
1.1.- Hartutako antolamenduaren informazio eta justifikazio memoria.
IHAPOren zehaztapenak egokiak eta aproposak direla justifikatzen du, eta lurralde-okupazio
eredua deskribatzeko hirigintza–arloko beharrezko datuen analisia eskaintzen du. Dokumentu
honetan, erabakiak hartzeko, herritarrek parte hartzeko eta hartutako erabakiak justifikatzeko
jarraitutako prozedura ere deskribatzen dute.
1.2.- Ingurumenaren gaineko eraginaren aurretiazko txostena betetzen dela erakusteko
justifikazio-memoria.
Garapen iraunkorreko printzipiotik hartutako antolamendua justifikatu eta arrazoitzen du, planean
jasotako aurreikuspenak betetzeko lurzoruen harrerarako gaitasuna kontuan hartuta.
Bere aurreikuspenek, oinarrian informaziorako eta aipaturiko proposamenak izaten eta zuritzen
dute helburua.
1.3.- Behin behineko onarpeneko dokumentuaren memoria adierazlea
Garapen iraunkorreko printzipiotik hartutako antolamendua justifikatu eta arrazoitzen du, planean
jasotako aurreikuspenak betetzeko lurzoruen harrerarako gaitasuna kontuan hartuta, alegazio
denboraldia pasata eta behin betiko onartzeko egina.
2.- Dokumentua “2 Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio bateratuko azterlana”
Aurrerapenaren zehaztapenen arabera landua eta, ingurumenaren gaineko eraginaren aurretiazko
txostenaren aginduak, eta dokumentuan beranduago sartutako aldaketak kontuan hartu ondoren
zuzenduta, era hori guztia, derrigorrezko eraginari buruzko analisiak eta neurri zuzentzaileen
proposamenak kontuan hartu eta gero.

3.- Dokumentua “3 Estudio Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioko azterlana
Bere aurreikuspenak planaren ordenazio proposamenen lehen irakurketa eta ekonomi hurbilketa
osatzen dute.
IHAPOren dokumentuaren aurreikuspenen eta proposamenen bideragarritasun ekonomikoa eta
praktikan ezartzeko aukera razionala justifikatzen ditu.
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4.- Dokumentua “4 Hirigintza Arauak”
Bi liburuki dira, honako eduki honekin:
01. liburukia. 10 titulutan banatua dago, honako egitura honekin:
— 1. Tituluak, plan orokorreko dokumentu berari buruzko xedapen orokorrak biltzen ditu:
Izaera, esparrua, printzipio iradokitzaileak eta zehaztapen-motak; indarraldia,
berraztertzea eta aldaketa; eta interpretazio-arauak.
—2.

Tituluak, lurralde-ereduari eta sistema
zehaztapenak barne hartu ditu.

orokorren

zuzkidura-sareari

buruzko

— 3 tituluak, lurzoru gestio eta exekuzioei buruzko arau eta zehaztapen orokorrak biltzen
dituzte.
—

4.

tituluan, hirigintzako lizentzien erregimena erregulatzen
antolamenduaren ordenantza osagarriak biltzen dituzte.

duten

hirigintza-

— 5. tituluak, lurzoru-motei eta kategoriei buruzko arau eta zehaztapen orokorrak biltzen
dituzte; eraikinak eta lurrak gordetzeko beharra eta erregimena; eta plangintza
garatu eta gauzatzea.
— 6, 7 eta 8. tituluetan, hurrenez hurren, hirigintza, erabilera, eta eraikuntza erregulatzen
duten hirigintza antolamenduaren ordenantza osagarriak biltzen dituzte.
— 9. tituluak, lurzoru urbanizaezinerako araudi partikular espezifikoa erregulatzen du eta
lurzoru–moeta honetarako egitura-antolamenduko zehaztapenak behar ditu:
Antolamenduko kategoriak eta azpikategoriak, kategoria bakoitzean onartutako
eta debekatutako erabileren eta eraikuntzen aurreikuspena, lurzoru-erreserbak,
eta abar.
— 10. tituluak, araudi partikularizatua, eta hirigintza-antolamenduak babesteko helburua duen
ondasun naturalen edo artifizialen katalogoa biltzen ditu.
02. liburukia. Hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarriko eremuetarako araudi partikularra du. Hirilurzoru eta lurzoru urbanizagarriari buruzko egitura-antolamenduko zehaztapen
espezifikoak, eta hiri-lurzoru finkatuari eta finkatu gabeko hiri-lurzoruko zenbait
eremuri dagozkien antolamendu xehatuko zehaztapen espezifikoak erregulatzen
ditu.

— 11. tituluak,. Ordenazio esparru ezberdinen xedapen orokorrak jasotzen ditu. ( Geroratua eta
definitua).
—12. tituluak: Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian ordenantza esparruen hirigintzako fitxa eta
xedapen partikularrak jasotzen ditu.

5.- Dokumentua “5 Planoak”
Ikaztegietako lurraldearen gaur egungo kokapena, eta IHAPOn jasotako egitura antolamenduko eta
antolamendu xehatuko zehaztapenak grafikoki jasotzen dituzte. Ezberdindutako hiru zati ditu.
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Dokumentua “A. Informazio Planoak”
Dokumentua “B. Egitura Antolamendu Planoak”
Dokumentua “C. Xehatutako Antolamendu planoak”

Dokumentu guztiek IHAPOren edukia osatzen badute ere, hirigintza-arauak eta antolamendu
planoak espezifikoki lotesleak dira eta batera definitzen dute aplikatu beharreko hirigintza
erregimena.

03. Indarrean dagoen aurreko Planeamendua eta Berikuspenaren beharra.
Indarrean dauden Arau Subsidiarioak berritzeko beharra, arrazoi desberdinei erantzuten die.
Indarrean zegoen Antolamendu Orokorra IHAPO aren onarpena arte, Ikaztegietako Plangintzako
Arau Subsidiarioen zatirik gehienaren berdina zen eta erreferentziako arau testua bere testu
bateratua 1996ko maiatzaren 21ean onartua behin betiko, eta 1996ko urriak 2ko Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialeko 190 zenbakian argitaratua.
Data honetatik, Udaletxean, Antolamendu Orokorraren aldaketa expediente batzuek tramitatu ziren,
ondorengo hauek:
1. AASS Aldaketa H.U-1 eta H.U-3 Areei dagozkionean, 2000. urteko urtarrilak 11ko Diputatuen
Kontseiluko bilkuran behin betiko onartua eta 2000 urteko urtarrilak 28ko Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialaren 18.zenbakian argitaratua.
2. AASS Aldaketa H.U-5 “Epac-Hertell” HIrigintza Areei dagozkionean, 2004. urteko abuztuak
30ko Diputatuen Kontseiluko bilkuran behin betiko onartua eta 2004 urteko irailak 9ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 174.zenbakian argitaratua.
3. AASS Aldaketa H.U-2 Areari dagozkionean, 2004. urteko urtarrilak 28ko Diputatuen
Kontseiluko bilkuran behin betiko onartua eta 2004 urteko azaroak 16ko Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialaren 220.zenbakian argitaratua.
4. Ikaztegietako Antolamenduko Arau Subsidiarioen Aldaketa lur hiritargarri industrialeko sektore
berria sortzeko ( 2. Poligonoa Benta), 2005. urteko uztailak 26ko Diputatuen Kontseiluko
bilkuran behin betiko onartua eta 2006 urteko otsailak 26ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren
31.zenbakian argitaratua.
1.996ko dokumentuan zeuden garapen industrialaren proposamenak bere osotasunean ejekutatu
dira, etxebizitzen proposamenak maila garrantzitsu batetan garatu dira.
Aldaketa expediente bidez sartutako garapenen proposamei buruz, Benta eremua martxan da, Plan
Partziala behin betiko onartuta zen 2007. urteko otsailak 7ko Diputatuen Kontseiluko bilkuran eta
2007 urteko maiatzak 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 93.zenbakian argitaratua.
Beste puntu garrantzitsu bat, gaur egun Arau Subsidiarios zaharkituta daudela da, udalerriaren
beharrei erantzuna emateko nahikoak ez dira. Gaur egungo eskolak, ez du nahiko leku eta
berehalako zabalkuntza bat behar du.
Ikaztegietako Antolamendu orokorra Lurralde Antolamenduko inguruan, instrumentu hauek
bezalakoekin harturiko erabaki eta hartzen ari diren erabakietara egokitu beharra: Indarren dauden
Lurralde Antolamendurako norabideak, onarturiko eta tramitatzen ari diren arloetako
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desberdinetako planak eta baita tramitazioan den Tolosaldeako Lurralde arloko plana.
Eta azkenik, aipaturiko planeamentu orokorra indarrean dagoen hirigintza araudira egokitzea,
2.006ko ekainak 30ko Lurzoru eta Hirigintzako legea barne.
Ekainak 30 eko 2/2006 lurzorua eta hirigintzari buruzkoa, EHAOlaren ekainak 20ko 138. zenbakian
argitaratuan, lehenago, Antolamendurako Plan Orokorra ez zuten udalerrietako antolaketa tresna
bezala sortutako Arau Subsidiarioak, araudi berrian ez dira aurreikusten.Udaletxeek, Hirigintza
Antolamendurako Plangintza Orokorra behin betiko onartuta izan beharko dute, legeak ezartzen
dituen zehaztapenekin indarrean sartzen denetik ( 2.006ko irailak 20an) zortzi urteko epean.
Legearen arabera, kasu guztietan, legea indarrean sartzen denetik Planaren edozein aldaketak
lege berriak ezarritakoa bete beharko du, beraz garbi dirudi aukeratu beharreko plangintza irudia
HIRIGINTZA ANTOLAMENTURAKO PLANGINTZA OROKORRA izan behar duela, bertan
ezarritako zortzi urteko epea betez, hau lege berrira egokitua gelditu dadin.
4.- Hirigintza Plana egiteko esparru orokorra.
Ikaztegietako Planeamentuko Arau Subsidiarioak onartu zirenetik, memoria honen atal honetan
adierazten den bezala, hirigintza arloko lege eta dekretu asko aldarrikatu dira, ondoren, oinarrizko
legedia zerrendatuko da, beste xedapen batzuen artean, Plan Orokorreko dokumentua egokitu
beharko denera.
- 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hirigintzari buruzkoa.( EHAA 138 zkia.,
2.006ko uztailak 20).
- Euskal Herriko Lurralde Antolamenturako Legea, 1,990ko maiatzak 31koa (1.990 ko uztailak 3ko
EHAA).
- Euskal Autonomi Erkidegoko lurraldearen antolamendurako artezpidea. 1.997 otsailak 11an behin
betiko onartuak 28/1997 Dekretuaren bidez (1.997ko otsailak 12ko EHAA).
- Balorazio eta lurzoruaren erregimenari buruzko legea. (6/98 apirilak 13 ko estatu legea , 1.998ko
apirilak 14ko B.O.E. ).
- 10/2003 Legea, maiatzaren 20koa, Garraioa eta Inmobiliaria sektorearen liberalizaziorako
larrialdiko neurriak. (2.003ko maiatzaren 21eko B.O.E.).
- 16/1987 Legea, uztailak 30 ekoa, Lurreko garraioren Antolaketarako eta bere erregelamendua,
1211/1990 eko Errege Dekretuaren birtutean onartua, irailak 28koa.
- Lurzoru legearen garapen eta ezarpenerako Erregalamendu arauak.
Aipaturiko izaera orokorrekoa Hirigintza Araudiaz gain, berdín berdín aplikagarri da dagokion
Elkarteko araudia, besteen artean ondorengoak:


Euskal Kultur Ondorearen Legea (7/1.990 Legea, uztailak 3koa).



Euskal Herriko Natura mantentzeko Legea. 94/06/30 koa.

• 17/1994 Foru Araua, 1.994ko azaroak 25 ekoa, Gipuzkoako Errepide eta Bideena, 1.994 ko
azaroak 25 ekoa.
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• 20/1.997 Legea, Abenduak 4koa, Irisgarritasuna sustatzeari buruzkoa.
• 20/1.998 Legea, ekainak 29koa,Lurzoru publikoen Ondareei buruzkoa (EHAO, 1.998ko
uztailak 15ekoa.
• 3/1.998 Legea, Otsailak 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege Orokorra.
• Uren Legea, uztailak 20ko, 1/2.001 E.D. Legislatiboa.
• 317/2002 Dekretua, Euskal Gobernuak bultzaturiko, Eraiki eta Hiritartutako Ondarea
Birgaitzeko Jarduerena.
• 183/2003 Dekretua, uztailak 22koa, Ingurumen ebaluazio bateratuaren aprozesua
erregulatzen duena. (2.003ko irailak 4ko EHAO).
• 37/2.003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratarena.
• 1/2005 Legea, Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioa eta zuzenketari buruzkoa.
• EAE Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana(Isurialde
Kantauriarra). (415/1.998 Dekretua, abenduaren 22koa, 1.999ko otsailaren 18ko EHAO.).
• EAE Trenbide sarearen Lurralde Arloko Plana (41/2001 Dekretua, otsailak 27koa, 2.001eko
urtarrilak 17 eta maiatzak 30eko).
• EAEko Hezeguneen Lurralde Arloko Plana. (160/2.004 Dekretua, uztailak 27 koa, 2.004ko
azaroaren 19 EHAO.).
• EAEko Ekonomi-Jarueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamentuak sortzeko
Lurralde Antolamendurako Plana. (262/2.004 Dekretua, abenduak 21ekoa, 2.005eko
urtarrilak 28ko EHAO).
• Toloserriko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatikako Plana (Idazte fasean).
Konkretuki indarrean daudenak dira ondorengo arloetan: errepideak, euskal kultur ondarea, Euskal
Herriko naturaren kontserbazioa, Irisgarritasun sustapena, Ingurumenaren babesa, Administrazio
publikoen ondarean, zarata, trenbide sektorea, lurzoruaren kutsaduraren prebentzio eta
zuzenketan, urak, erauzketa jardueraren ondorioz eragindako inguru naturalaren berriztatzea, eraiki
eta hiritartutako ondarea berriztatzeko babesturiko jarduerak, europear bisoiaren gestioaren plana,
“Aralar” parke naturalari zuzendutako xedapenak, e.a.
5.- Plan Orokor honen Helburuak.
Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Plan Orokor honen helburu da, Ikaztegietako geroko
hirigintza garapenak erantzun beharreko irizpide eta artezpideak zehaztatzea.
Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorrak etxebizitza, hezkuntza, kirol, osasun,
jarduera ekonomiko, espazio libre ekipamenduei eta beste edozein naturakoen erantzuna ematea
du helburu, oinezko bide, bizikleta bideak, bide hiritar eta hiri artekoak, ziurtatuz, baita ere
telekomunikabide, elektrizitate, ur hornidura, ur zikinen estolderia, euri urak, e.a. en zerbitzu egokia
bermatzea ere.
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Egoera honetan, Ikaztegietako Udalak, indarrean zeuden arauen guztizko egokitzea eta errebisioa
egitea aukeratu zuen, horretarako zegokion konkurtso publikoa deituz eta bere idazle den taldeari
adjudikatuz amaitu zelarik. 2/006 legea indarrean sartu ondoren, indarrean zegoen lege berriak
ezarritakoaren arabera Arau Subsidiarioak Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorrera egokitzea
hautatu zuen. Helburua, 8 edo 10 urteko ikusmugan udalerriko arazoari erantzun ona emateko
ahalmena duen eta gaur egungo egoera sozio-ekonomikoara eta indarrean dagoen hirigintza
legedira egokitutako planeamentu orokorreko dokumentu bat edukitzea da.
Dokumentu honen helburua da udalerrian hirigintza antolamendurako aktuazio lerroak izango
direnak ezartzea da.
Irizpide eta Helburuak.
- Etxebizitzarako garapenak jasangarritasun irizpideak jarraituko dituzte energia
eraginkortasun arloan, ingurumen zaratara esposiziora kontrola, mugikortasun gutxiko
pertsonentzat irisgarritasuna eta bere erabileraren araberako lurzoru bustiezinen
proportzionalitatea.
- Lurzoruaren alferrik galtzea galarazteko etxebizitza garapenak dentsitate bat izango dute.
Hala eta guztiz, aipaturiko garapenei lotuta, nahiko kalitateko espazio libre publikoak izango
dituzte.
- Ikaztegietako azken urteetan bere garapen dena lur hiritarrean gauzatu du, lur birjinak
okupatu beharrean lur hiritarra birgaitu eta aldatzeko operazioarekin.
- Etxebizitza garapenak AASS zaharrak aurreikusten ez zituzten sistema orokor berriak
sortzea baimenduko du, eta erabilera nahaste egokia baimenduko du, ekipamentuak,
erabilera komertzialak, hosteritzakoak, bateragarri diren jarduera ekonomikoak,...)
- Populazio sektore guztiek etxebizitzara sarrera izan dezaten erraztuko da, horretarako
etxebizitza libre, tasatu, edo babestu kopuru egokia jarri beharko da.
- Kalitatezko inguru natural eta hiritarreko udalerri eta ingurune naturala eskuratzea.

6.- Lanen garapena, expedientearen eta erabakiak hartzeko presezuaren tramitazioa.
Aurrez aipaturiko Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Planeamentu Orokorraren Idazle
taldeak (IHAPO), garatu eta tramitatu du Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Plan
Orokorraren Expedientea.

6.1. Diagnosia, Planeamentuko alternatibak, Irizpideak, Helburuak, Planeamentuko irteerak (
Alternatibak + Aurrerapena).
Lehenengo fasera “Informazioa y Hirigintza analisia” rena izan zen, 2.007ko martxoko datarekin,
aurrediagnosi orokorra barne zuelarik, bera izan zen Hirigintz Ordenazionaren Plan Orokorraren
lehen dokumentuaren oinarri, 2.007 martxoak 18 an entregatu zen Diagnosia eta Planeamentuko
interbideen lanekin. Dokumentu honek,elkarteko, erabateko eta bertako datuak bildu eta
aztertzearen ondorio, hirigintz informazioa eta diagnosia jasotzen zituen. 07/03/21 eko Udal
Batzarrean jende aurrean ipintzeko akordioa hartu zelarik, 07/03/28 ko G.A.O-ean argitaratua.
Aurrerapen dokumentuaren proposamen giltzak ondorengoak izan ziren:
-Etxebizitzarako garapenak jasangarritasun irizpideak jarraituko dituzte energia eraginkortasun
arloan, ingurumen zaratara esposiziora kontrola, mugikortasun gutxiko pertsonentzat
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irisgarritasuna eta bere erabileraren araberako lurzoru bustiezinen proportzionalitatea.
- Lurzoruaren alferrik galtzea galarazteko etxebizitza garapenak dentsitate bat izango dute.
Hala eta guztiz, aipaturiko garapenei lotuta, nahiko kalitateko espazio libre publikoak izango
dituzte.
- Ikaztegietako azken urteetan bere garapen dena lur hiritarrean gauzatu du, lur birjinak
okupatu beharrean lur hiritarra birgaitu eta aldatzeko operazioekin.
- Etxebizitza garapenak AASS zaharrak aurreikusten ez zituzten sistema orokor berriak
sortzea baimenduko du, eta erabilera nahaste egokia baimenduko du, ekipamentuak,
erabilera komertzialak, hosteritzakoak, bateragarri diren jarduera ekonomikoak,...)
- Populazio sektore guztiek etxebizitzara sarrera izan dezaten erraztuko da, horretarako
etxebizitza libre, tasatu, edo babestu kopuru egokia jarri beharko da.
- kalitatezko inguru natural eta hiritarreko udalerri eta ingurune naturala eskuratzen.
Jende aurreko erakustaldi garaian, bi ekarpen aurkeztu ziren guztira. Jende aurreko
erakustaldiaren ondoren, udal hauteskundeak tokatu ziren, 2.007ko maiatzen ospatuak, ondorio
bezala gobernu taldearen aldaketa ekarri zutelarik, gobernuak expedientearen tramitazioa izozteko
aukera egin zuen. Aurkeztutako Aurrerapen dokumentuarekin loturan eztabaidarako denboraldi
berri bat hasten da, tokiko kontseiluko ordezkari batzuen partaidetzarekin, idazle taldearekin eta
hirigintza komisioen bidez.
Paraleloan, Aurrerapen dokumentuaren edukian, Ingurunean eraginaren ebaluazio bateratuko
azterlana sartzen da, aurrerapen dokumentuarekin batera, Foru Aldundiko Garapen Jasangarriaren
departamentura bidaltzen da, Ingurumen eraginaren aurretiko txostena egin zezan hirigintza
garapenerako irtenbide desberdinekin.
Aurretiko txostena, 2.007ko azaroaren 30arte ez zen igorri. IHAPOrrak ingurumen eraginaren
aurretiko txostena betetzen duenaren zuritzea, betetzen duenaren memoria justifikatzale
espezifikoak xehetzen du (IHAPOren 2. dokumentua).
Analisi denboraldi hau eta gero, eta aurrerapen dokumentuari aurkeztutako ekarpenak biraztertuz,
prozesuari berriro ekiten zaio, ekarpen hauei 2.008 maiatzaren idazle taldearen txostena egotziz.
( Ondorengo ataletan xehetzen direnak).

6.2. 2.008ko apirilak 11ko Aurrerapenaren ekarpenen txostena.
Ondoren modu sintetikoan idazten da, Aurrerapen dokumentuaren jende aurreko exposaketaren
inguruan talde idazleak egindako txostena:
Ikaztegietako Plan Orokorraren lanen aurrerapen expedientearen jende aurreko erakustaldian
egondako ekarpen idatzien erlazioa, Ikaztegietako udaletxeko idazkaritzak bidalitako
dokumentazioarekin bat, ondorengo hau da:

EKARPENA

1. “. Luis Ángel Tarrero Balbas Jauna, Tren bide azpiegituren ( ADIF) adminstratzailearen Euskal
Herria, Errioxa, Cantabria eta Nafarroako Ondarearen Ordezkaria, erakunde honen izenean eta
honen ordezkari, dagokion bezala baimendua, udaletxe horren aurrean azaldu eta esaten du:
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Udalak 2.007 ko martxoaren 21eko osoko bilkuran Ikaztegietako Planeamentu Orokorraren Aurrerapen
dokumentua udaletxean jende aurrean ipintzea erabaki zuen, bi hilabeteko epean, 2.007 martxoaren 28ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoaren arabera.
Dokumentu honek, Irun-Madrid trenbidearen istalakuntzei eragiten die, Ikaztegietako udalerritik pasaeran,
honen administrazioa Trenbide Azpiegituretako Administradoreen esku dago utzita, bere estatutuetako
laugarren xedapen gehigarriarekin bat, beraz horretarako ezarritako epe legalaren barruan, ondorengoak
adierazten ditu:

EKARPENAK.
LEHENA.- Tren bide sektoreko 39/2003 legeak, bere 7.2. artikuluan xedatzen du “ tren bide lerroei edo
bere zatiren batzuei eragiten dien hirigintza plangintzako tresna aldatu, berrikusi edo idaztea erabakitzen
den kasuetan, bere hasierako onarpena ematea erabaki behar duen elkargoak, hau eman aurretik edukia
Sustapen Ministeritzara bidali beharko du, honek jasotze datatik hasita hilabeteko epean txostena egotzi
dezan izaera loteslearekin, bere eskumena den materiei buruz, bere kasuan txosten ulerkorra
komenigarriak diren behaketekin. Epe hau igarota, ministeritzak ez balu txostena isuri, proiektuarekin
adostasun duela ulertuko da. “
“Elkarteko araudi berrian ezarritakora egokitu dadin, Ikaztegietako Planeamentuko Arau
Subsidiarioen Aurrerapen dokumentuaren eduki bera udaletxeak Sustapen Ministeritzako
Trenbideko Zuzendaritza Orokorrera bidali beharko du, Plaza de Sagrado Corazones nº7,
28.701 Madrid, hasierako onarpena eman aurretik, komenigarriak direla iruditzen zaizkion
behaketekin txosten ulerkorra igorri dezan.
BIGARRENA.- 39/ 2003 Trenbide sektoreko legearen 7. artikuluan ezarritakoarekin bat, eta
Erregalamentuko 17. artikuluarekin, Plan Orokorrak eta beste hirigintza antolamendurako tresna
orokorrak, interes Orokorreko Trenbide sarea osatzen duten trenbide azpiegiturak harturiko lurrak,
trenbide sistema orokor bezala sailkatuko dituzte.
“Aurrerapen dokumentuan Area-3 Trenbidea- eta N-1 Zaharra, lur hiritarra sistema orokor
bezala mugatzen da, bertan trenbide trazatuaren zati bat eta beste lehenagoko N-1 zaharraren
trazatuaren zati bat sartzen direlarik.
Aurrez aipaturikoa kontuan izanda, lur hiritarren trenbide azpiegiturak okupaturiko lurzoruentzat bakarrik
izango den eremu bat mugatzea proposatzen da, bere sailkapena Trenbide sistema orokorrarena izango da.
HIRUGARRENA.- Aurrerapen dokumentuaren proposamenetan aurkitzen da Eliza eta Udaletxeko areak
lotzen dituen gaur egungo zubiaren gertueneko eremua estaltzea, horrela inpaktu akustikoa eta ikusizkoa
gutxitzeko eta trenbidearen gainean espazio libre sistema orokorra sortzeko.
“Espazio libre sistema orokor berriak, ADIF en titulartasunekoa den trenbide jabari publikoko
partzelaren lurgaina okupatzen du, horregatik Plan Orokorrak bera bereganatzeko prozedura
ezarri beharko du, Sistema Orokor berri bat denaren kasuan desjabetza izan beharko lukeela
ulertuz, aurretik trenbide zerbitzutik ahiergatu beharko delarik.
Horregatik, ekarpen hauek lan egiten ari den Aurrerapen dokumentuan kontuan izan ditzatzuten
erregutzen dituen, administrazio ezberdinen arteko aktuazioak koordinatzea baimenduz, Ikaztegietako
udalerriko lur hiritarrean trenbide istalakuntzen integrazioa hobetzeko..”
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BALORAZIOA ETA EBAZPENAREN PROPOSAMENA.
Bi puntuetako lehenari dagokionez, Araudiari jarraituz hasierako onarpena ematea erabaki aurretik
edukia Sustapen Ministeritzara bidali beharko du, honek jasotze datatik hasita hilabeteko epean txostena
egotzi dezan izaera loteslearekin, puntu hau hasierako onarpena eman aurretik beteko da, beraz ondorioz
proposaturiko ekarpena onartzea proposatzen da.
Bigarrengo puntua ere, arrazoizkoa ematen du lur urbanoan trenbide azpiegiturak okupaturiko
lurzoru guztientzat esklusiban area bat mugatzea, bere sailkapena Trenbide Sistema Orokorra
izango litzateke, beraz, ondorioz proposaturiko ekarpena onartzea proposatzen da.
Hirugarren puntuan, ADIF en titulotasuneko trenbide jabari publikoko lurgaina okupatzen duen
Espazio Libre Sistema berriaz, Plan Orokorrak bera lortzeko prozedura ezarri beharko du,
Sistema Orokor berri bat denaren kasuan, desjabetza izan beharko lukeela ulertuz, aurretik
trenbide zerbitzutik ahiergatu beharko delarik, puntua hau ere kontuan hartzen da.
Laburbilduz, “ D. Luis Ángel Tarrero Balbas, Tren bide azpiegituren ( ADIF) administratzailearen
Euskal Herria, Errioxa, Cantabria eta Nafarroako Ondarearen Ordezkariak egindako ekarpeneko
puntu guztiak onartzea proposatzen da
2. Ekarpena Francisco Mª Egunez jaunak bere izenean eta Sorohaundi, S.L. elkartearen izenean.
Bere idatzian azaltzen du, 10. interbentzio area “Loperdi” izenekoa, bi unitate integratutan banatua
izan dadin, hauetarik bat, Loperdi-Zahar eta Gure Pakea bitartean kokaturikoa hiri tramara
eranstea, eta hau lur hiritar finkatua izan dadila, beste 10. areako eremua lur urbanizagarri bezala
mantenduko litzateke.
BALORAZIOA ETA EBAZPENAREN PROPOSAMENA.
Proposamena aztertuta, aurkeztutako proposamenaren zati bat onartzen da, egokitzat jotzen bait
da lurzoru hiritarraren traman sartzea bai Loperdi-Zahar bai 10. area ere, beraz ekarpenaren
helburu den eremua lur hiritarra izango litzateke, hala ere, finkatu gabeko lur hiritarra izatera
pasako litzateke, lur hiritar finkoa izatearen proposamena gutxietsiz, laburbilduz proposaturiko
ekarpenaren zati bat onartzen da.
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6.3. Geroko Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorreko dokumentuarentzat aprobaturiko
Irizpide, Helburu eta Irtenbide Orokorren Onarpena.
Jende aurreko erakustaldiaren ondoren, erreflexio denbora eta Lurralde antolamendurako
komisioaren departamentuko artezpideak kontuan izanda eta Hirigintza Antolamendura Plan
Orokorraren helburuak kontuan izan da, 2.008 apirilaren 11an, Udaletxeko bilkurak Geroko
Hirigintza Antolamendurako Plangintza Ordenazioren berikuspen dokumentuaren irizpide, helburua
eta irtenbide orokorrak onartu zituen, aurrez, jende aurreko erakustaldian izandako ekarpenei
erantzuna emanez. ( I Eranskina).
Onarturiko Artezpideak ondoren transkibatzen direnak dira:
Etxebizitza berri zenbakia.
Ekarpen denboraldia eta gero, Euskal Herriko lurralde komisioaren txostena, Zuritutzat jotzen dira
90 etxebizitza inguruko zenbakia, 84 etxebizitza berri inguru aintzat hartuz, errebisiorako, nahiz eta
zenbaki hau aldatu, babesturiko etxebizitza sartzeko posibilitatearen funtsean, 2/06 lurzoru legean
aurreikusitako sabai aprobetxamentuak dituzten aktuazioak egiteko.
1.- Hiri birmoldaketa eremuak.
a) Eliza:Ez da beharrezkotzat jotzen hiri birmoldaketa aktuazioa bat. Aktuazio puntualak
aurreikusten dira, erreforma eta birgaitzeak, irisgarritasuna hobetzeko, e.a., erabatekotasun
irizpideekin.
b) Epac- Hertell. Beharrezkotzat jotzen da eremu honen hiri birgaitzea. Epac-Hertell sektoreko Epac
eremua, Epac enpresaren jarduera uztea dela eta, eremu honen birgaitze hiritarra beharrezkotzat
jotzen da, lehentasuneko eta izaera estrategikoko aktuazioa. Industriatik etxebizitzara birsailkatzea
sektorearen zati bat, gaur egungo Hertell enpresara mugatuz eremu industriala.
Area honetan, Plan Berezien bidez garatzea proposatzen da. Hirigintza fitxak izaera orientagarriko
antolaketa proposamen bat jaso beharko du, baina helburu orokorrak definitu beharko ditu,
oinarrizko parametroak eta Plan Berezian zehaztu eta garatu beharreko gutxieneko pausoak (
Hirigintza elementu orokorrak, edo oinarrizkoak, babesturiko etxebizitza erabilera estandarrak,
aprobetxamentuak, eraikuntza tipologia eta baldintzak...).
Ahalik eta etxebizitza babestu kopururik haundiena sartzeko posibilitatea aztertzea.
2.-Jarduera ekonomikoetako eremuak.
Kutturru eta Bentzuntzibarko sektore industrialak sendotzen dira eta Epac-Hertell sektorearen zati
bat mantentzea proposatzen da, beste zatia, Epac itxitako empresarekin bat datorrena birgaituz
etxebizitza trama hiritarraren barruan, areako mugak aldatuz.
Bentako gaur egungo sektorea Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren barrura sartu, onartutako
Plan partziala du. Jasangarritasun irizpideei jarraituz, jarduera ekonomikoetarako aurreikusitako
hazkundeekin, 20.983m2 ko erreserba hau nahikotzat hartzen da, beraz ez da beharrezko ikusten
lurzoru gehiago
sartzea jarduera ekonomikoetarako, gaur egungo erreserba okupatu eta
jarduerarik ez duten partzela industrialak okupatzen ez diren arte.
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3.-Garatu gabeko lurzoru hiritarren inguruak.
Eliza ingurunea, berikuspen expedientearen barruan aztertuko da, talde erredaktatzaileak
ingururako proposamen espezifikoa egingo du.
4.- Azpiegiturak eta Ekipamentuak.
Garraioetarako hiru azpiegitura talde markatuko ditugu, arrodadura bide sistema, bidegorri sarea
eta tren bide sistema.
Errodadura bide sistema hiru kategoría ezberdinetan azpizatitzen dugu:
1.1. Bide Nazionala ( CN-1).
1.2. Bide Probintziala.
1.3. Hiri bidea.
GI-2131 zaharrari, izaera hiritarrago bat ematea proposatzen da eta aldi berean, hiri trama bat
sortzea gune hiritarrean probintziako bideari paraleloan lotura ahalmenduz.
Probintzia arteko bidegorri sistema, udalerriko mugetatik kanpo geratzen da, baina trama hiritarreko
bidegorri sistemarekin barnetik lotzea proposatzen da, eta eremu industrialak etxebizitza eremuekin
lotzea.
Tren bide sistemak, udalerria bi zatitan egiten du, bi zati desberdinduz, kirol ekipamentuaren
inguruan geltokia du, eta gaur egungo zubiaren ingurua estaltzea proposatzen da plataforma
zabalduz, horrela bere ikusmira eta akustika inpaktuak gutxituz.
Ur hornidura eta estolderiari dagokionez, geroko beharrak zeintzuk diren jakiteko, Ur
kontsortzioarekin kontsultatuko da.
Ez da denbora ertainean hilerria zabaldu beharrik ikusten.
Gaur egungo polikiroldegiaren ingurua antolatzeko posibilitatea jaso beharko da, bereziki eraiki
gabeko zona, aire librean instalakuntza berriak jasotzea ahalmentzeko, ageriko igerilekua,
pistak…baita ere gaur egungo polikiroldegiko zenbait lekutako irisgarritasun arazoa konpontzeko
eta baita zabaltzeko posibilitatea aztertzeko ere.
Aurreko AASS proposaturiko ekipamentu administratiboa mantendu beharko da eta denbora
ertainean ez da beharrezkoa jotzen ekipamentu asistentziala zabaltzea.
Gaur egungo eskolaren beharrezko zabaltzea eta erreforma aztertu beharko da, Eusko
Jaurlaritzako hezkuntza departamentuak ezarritako irizpideekin bat, bere azalera eraikia zabalduz
gaur egungo udalerriaren beharretara.
Udalerriko erdigunean trenbidearen estaltzearen ondorioz sortzen den espazio librearen
zabaltzearen posibilitatea aztertzea, eta aldi berean Kutturruko parkea eremu ez hiritar urbanoko
espazio libreen barruan sartu eta aztertzea.
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Gaur egungo udaletxea, udalerriko administrazio komertziorako ekipamentu bezala sartzea
aztertzea.
5.-Ondare Historiko y Arkitektonikoa.
Aurrerapen dokumentuko irizpideak eta irtenbide orokorrak onartzen dira.
6.-Finkaturiko lurzoru urbanoak.
Finkaturiko lurzoru urbanoa zona eta eremu desberdinetan biltzen da, berezkoa den bere sailkapen
nagusiaren arabera ( etxebizitzarako, industriarako, zerbitzuetarako..) gaur egungo zonaketari
egokitu beharrik gabe eta sortzea komenigarri izango litzatekeenei lotu gabe. Eremu berriek araudi
xehetua izango dute erabilerak arautzeko, eraikinen ordezkapenen erregimena, bizi baldintzak,
estetika, ziurtasuna, e.a.
Etxebizitza eremuetan idazle taldeak ondorengo galderei erantzungo diete bereziki:







Beheko solairuetan eta teilatupetan etxebizitza erabilera independentea onargarria
izango den eremuen posibilitatea eta horrela bada horretarako baldintzak.
Igogailurik ez duten etxebizitzetan irisgarritasuna eta eraikitako bolumenaren barruan
ipintzea zaila den kasutan kanpotik ipintzeko posibilitatea baita lurzoru publikoaren zati
bat hartuz ere, baldintzen erregulazioa lizentzia mota hauek emateko bete beharreko
baldintzak.
Teilatupeko espazioen aprobetxamentuen zenbaketa. Atikoen erregulazioa eta bizigarri
diren beste goi oinen elementuak.
Lurzoru libre ez eraikigarri pribatuaren erregimena eta atariena eta titularitate pribatu eta
erabilera publiko lurzoruarena.
Karga eta deskarga, zarata eta beste arazoak sor ditzaketen zenbait erabilera jartzeko
mugak eta baldintzak. Mugak erabilera hauek ezartzeak sor ditzaken eragozpenak
gutxitu edo galarazteari lotuta joango dira. ( aparkamenduak, gutxieneko distantziak,…)

Gune industrialetan eta/edo jarduera ekonomikoetan ondorengo alderdiak aztertuko dira
xehetasunarekin




Lurzoru hauetan onargarriak izan daitekeen erabilera ez industrialak.
Jabetza horizontalean gutxieneko banaketak.
Gutxieneko Altura librea eta bitarte oinen posibilitatea.

7.- Lur urbaniza ezina.
Aurrerapen dokumentuko irizpide eta soluzio orokorrak onartzen dira. Ondorengo alderdiak eta
bereziki eraikuntza eta ondorengo erabilerak jaso ditzaken eremuak aztertuko dira
xehetasunarekin:
-

Nekazal ustiaketei lotu gabe baina landa gunean dauden etxebizitzen erregimena(
ordezkapenaren posibilitatea, eraikitako azaleren handitzea…)
Interes sozialeko hirugarren sektoreko erabilerak ( hosteleritza –jatetxeak,
sagardotegiak,...).
Nekazal ustiaketari osagarriko bigarren edo hirugarren sektoreko erabileren erregimena (
nekazal etxeak, jolaserako jarduerak...).

- 21 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

7. Hiritarren partehartze prozesua.
Hiritarren parte hartzea errealitatetik gertuago dagoen diagnosi bat lortzeko ezinbestekoa da eta
parte hartzeak planeamentuan ezarritako neurriak hobeto ezartzea suposa dezan.
2/2006 legea, ekainaren 30ekoa, lurzorua eta hirigintzarena, bere 108. artikuluan ezartzen du
“Egiturazko antolamenduaren plangintzako figura oro egiten, aldatzen edo berrikusten hasteko
udal-erabakiarekin batera, herritarrek parte hartzeko programa finkatu beharko da. Programa hori
udalerriaren ezaugarrietan oinarrituko da, eta herritarrek eta elkarteek planaren taxuketan behar
bezala parte har dezaten bermatzeko beharrezkoak diren helburuak, estrategiak eta mekanismoak
jasoko ditu. “
Ikaztegietan, herritarren parte hartzea datararte nabarmena egin da, bai informazio prozesuan eta
diagnosian ere bai, berekin zer ikusi duten galdera eta planeamentuko erakusketa eta informazio
publikorako erregalamentuak ezarritako ondorengo denboraldien bidez ere bai.
Informazio publikorako orain arte egondako Alegazioetarako denboraldi ofizialei dagokienez,
informazio prozesuan eta baita diagnosikoan ere, jende aurreko erregalamentutako ondorengo
exposaketa denboraldietan, planeamentuko eta hirigintzari buruzko komisio irekietan edo berarekin
harremana duten galderetan ere bai
Orain arte egondako informazio publikorako denboraldian, Aurrerapen eta Irtenbideen dokumentua,
maila publikoan hedatuki zabaldua izan zena eta jende aurreko erakusketa denboraldi esaguratsu
zabalean hedatu zena ( 2007 matxoaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia publikatu
zen ondorengo egunetik kontatzen hasita bi hilabetetan ), denera ekarpeneko bi idatzirekin.
Azaldu den bezala, hiritarren parte hartze prozesu hau eta bertan egindako ekarpenek Plan Orokor
honen egite lanak aberastu dituzte.
8. Norma subsidiarioen
dokumentua.

berikuspen

dokumentuari

Hasierako

onarpena

emateko

2008. ekinaz geroztik IHAPO onespenerako dokumentua idazteko lanei ekin zitzaien
Hasierako onespenerako dokumentua 2008ko irailean aurkeztu zen. Dokumentuarekin batera,
ingurumen-impaktuaren aurretiazko txostena onartu zen. Aurretiazko txosten horrez gain,
berraztertzearen espedientearen inguruan hainbat administrazio publikok egindako kontsulten
erantzunak ere gaineratu zitzaizkion espedienteari. Honako administrazio publikoen erantzunak
ziren
(Ingurumen
Ministerioa,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Landa
Garapenerako
Departamentuarena; Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailarena eta
kultura Sailarena...). Hori dela eta, dokumentuan zein ingurumen-impaktuaren baterako
ebaluazioari buruzko azterlanean hainbat zuzenketa egin behar izan ziren.
2.008ko irailaren 12an Udal batzak Ikaztegitako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrari hasierako
onarpena eman zion, 2008. urteko irailaren 18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eta
hilabeteko epea ireki zen jende aurreko erakusketan.
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Plana jende aurreko erakusketan egon zen denboraldian, bi idatzi aurkeztu ziren alegazioekin,
hauetako bat ondoren kendu egin zelarik eta beste Adif-ena izan zen.
Aldaketa gehienak txikiak izan ziren, eta ez dute garrantzi handirik, oso alderdi zehatzei buruzkoak
dira, edo akatsak zuzentzeko aldaketak dira, edo hasierako testua hobetzeko artikuluetan egindako
aldaketak dira, beraz behin behineko onarpenerako dokumentua hasierako dokumentuaren
berdintsua da. Alegazioari erantzuteko informea eta gero, plenoz onartzera pasako dena.

II. UDALERRIKO HIRIGINTZAREN INFORMAZIO ETA ANALISIA.
1.1. Ikuspegi demográfikoak eta Sozio-Ekonomikoak.
Udalerriaren sorrera ezezaguna da eta bere sorrerari buruzko lehen momentuen informazioa
eskasa.
Posible da, XIII mendean dagoeneko, kolektiboa errege Nafarrek ezagutzea. 1.374. urtean,
Nafarruko erregenteak, Tolosara lotzea agintzen du bere babesa eta tutoretza bilatzen.
Zenbait auzi izan zituen hiri honekin, karga judizial eta ekonomien banaketan bere nahiak ez
zituelako bidezkotzat hartzen. 1.615ean Tolosako tutoretzatik libratzeko nahiak beteta ikusi zituen,
Felipe II na erregeak hiri-gutuna eman ziolako.
1.625 urtean, bere ekonomí ahulezia medio, Alegia eta Orendainekin fusionatu zen, Aizpuruako
bilkura osatuz, Batzar Orokorretan ordezkari bakarra bidaltzeko helburuarekin. Bilkura honen
desegitearen ondoren, independentziarekin aktuatzen hasi zen. Guzti honekin, XX. Mendeko
bilakaera sozioekonomiko azkarrarekin, 1.967. urtean, Ikaztegieta, Orendain eta Baliarraingo
udalerriak, batzea erabaki zuten eta “Iruerrieta” izeneko taldea osatzea erabaki zuten. Ikaztegieta
buru zuen erakunde honek 1.989rarte iraun zuen, Orendain eta Baliarraingo biztanleek bertatik
independizatzea erabaki zuten urtea. Urte bat pasa behar izan zuen Ikaztegietak bere lehenagoko
izena eta nortasuna berreskuratzeko.
1.900 DIK EGITEZ BÍZTANLE DATAK
Urtea
Biztanleak

1900
820

1910
904

1920
918

1930
834

1940
984

1950
924

1960
1019

1970
795

1981
699

1991
370

1992
370

1993
373

1994
382

Urtea
Biztanleak

1995
389

1996
380

1997
380

1998
379

1999
382

2000
382

2001
382

2002
386

2003
387

2004
394

2005
453

2006
455

2007
462

Ikaztegietako etxebizitza guztiak 201 etxebizitza dira, hauetatik 163 okupatutzat hartzen direla eta
38 hutsak.
Eraikitako etxebizitzei buruz datu estatistikoak. 2000tik 2006 ra bitarteko denboraldian, udalerrian
12 etxebizitza tasatu egin dira eta 46 etxebizitza libre eraiki edo eraikitzen ari dira.
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1.2. Hiri prozesuaren garapena.
Ikaztegietako hiri erdigunea 90. urteetararte praktikoki aldatu gabe egon da, trenbide sistemaren presentzia
fisikoaz mugatuta, bide sistema orokorra eta ibaien sistema orokorra. Azken urteetan Ikaztegieta aldaketa eta
garapen haundiak jasaten ari da, bere geografia eta komunikazioetako kokaera estrategikoagatik. Ikaztegietak
tren geltoki bat du, N-I errepidera sarrera zuzena, Alegiarekin batera Tolosaldeako Plan Partzial Zuzentzaileak
aztertu beharreko garapen ardatz bat osatzen dute. Ikaztegieta herri industriala, hiri jasangarri garapenerako
baldintza hobe ezinak biltzen ditu, ondo komunikatuta, blokeko etxebizitzen egoitza garapenerako baldintza
desiragarriko lurzorua du.

Ikaztegieta urteetan bere trama osotu eta birgaitzen egon da, ia berria eta osasuntsua den hiri
trama duela esan genezake.
Ikaztegietak beste udaletxe askorekin alderatuz, egoitza garapenerako lehentasuna duten eremu
ez inundagarriak ditu, Tolosaldeko Lurraldearen Zatikako Planaren aurrerapen dokumentuak
dagoeneko behatu duen bezala.
Ekipamentuei dagokionez, beraien maila praktiko aldatu gabe jarraitzen du.
Lurzoru industriala gehitzeko aldaketa puntuala tramitatu da.
Aldi beran Hiri Antolaketarako Planeamentu Orokor honek konpondu beharreko, administrazio,
kultura eta asistentzialerako ekipamentuen beharra antzematen da.
1.3. Egoitzako Ezarkuntza.
Azken hamar urtetan bete da Ikaztegietako hiri erdiguneko egoitza trama, indarrean dagoen
planeamentu orokorraren aurreikuspenen arabera, 1. Area Eliza eremuko azpieremuak izan ezik.
Udalerriak ez dauka etxebizitzentzat hiritargarri den lurzorurik. Horrela, egoitza erabilerako eremu
nagusia N-I zaharra eta trenbideen bideak paraleloan kokatzen dira.
Egoitza garapenik adierazgarrienak, hirigintza interbentziorako eremu osoak okupatuz, bi eremutan
kokatzen dira bereziki:
-

Eliza ingurua.
Area A.1.3. Eliza Area garatu da, eskola eta eliza inguruan, 32 etxebizitza berri inguruko hiri
multzoa, osatuz .

- Udaletxe Ingurua.
A.2. Udaletxea Area garatu da, Udaletxea eta N-I inguruan 18 etxebizitza berri inguruko hiri
multzoa osatuz.

1.4. Industria Ezarkuntza.
Planeamentu orokorrak hiru industri ezarkuntza aurreikusten ditu, 5.Área Epac-Hertel, 6.Área
Bentzuntzibar y P-1 Kutturru, gaur egun garatuta eta beteta aurkitzen direnak eta ondoren aldaketa
puntual bat egin da, Gipuzkoako Foru Aldundiak behin betiko onarturiko plan partziala duelarik.

- 24 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

1.5. Hirugarren erabilerak.
Planeamentu orokorrak, hirugarren sektorerako lurzorurik ez zuen aurreikusten. Aipatu beharrekoa da
Ikaztegietak ez duela inolako denda zerbitzurik, okindegirik, e.a. Gaur egun udala gaur egungo udal
eraikinaren zati bat erreformatzen ari da, eraikin hau Planeamentu Orokor honetan, sistema administratibo
komertzial orokor bezala proposatzen da.

1.6. Elkarteko Ekipamentua.







Hezkuntza ekipamentua : Gaur egun indarrean dagoen planeamentuak erabilera
honetara zuzenduriko lurzoruan ez du adierazgarri den zabalkuntzarik aurreikusten. Gaur
egungo Eskola finkatuz.
Kirol Ekipamentua: Gaur egun indarrean dagoen planeamentuak erabilera honetara
zuzenduriko lurzoruan ez du adierazgarri den zabalkuntzarik aurreikusten. Dagoen
Polikiroldegia finkatuz bere kirol eremu ez eraikigarriko erabilera eranskinekin.
Hiri-Administrazio Ekipamentua: AASS aurreikuspenetan garatu ez den udaletxera
zuzenduriko eraikin berri baten kokaera adierazten zen, udaletxerako eraikin berria
elizatik gertuko eremuan kokatuz. Administrazio ekipamenturako ez da beste
aurreikuspenik begiesten.
Osasun eta asistentzia ekipamentua: Gaur egungo arauek, Loperdizar eraikina
finkatzea aurreikusten dute Asistentziarako zentru bezala.
Erlijio Ekipamentua: Dauden erlijio ekipamentu zuzkidurak finkatzen dira, beraientzat
zuzkidura berririk aurreikusten ez delarik, Ikaztegieta eta bere auzoentzat zerbitzua
emateko nahikoak direla ulertuz. Arau hauek indarrean izan diren denboraldian, Elizako
eraikinaren zati bat berritu da, berari ataria ipini zaiolarik.

1.7. Espazio libreen sistema.
Hiri parke zuzkidura mota honentzat, Elizako area aurreikusten zuten arauek. 1.Area Elizari
dagozkion finkaturiko espazio libreak mantentzen dira zabalduz, lehenagoko AASSetan 3.550 m2
dituzte.

1.8. Azpiegiturak.
N-I errepide zaharra, gaur egungo San Lorentzo Kaleak, gehiegizko errepide izaera du, izaera
hiritarragora aldatu nahi dena, gaur egungo trenbideak aurkezten duten langa gutxituz eta Espazio
Libreen Sistema orokorrari jarraiera emanez, baita oinezko inguru eta hiri erdigune karakteristikak
ere.
Garapen berriekin bide tramak osatzea nahi da, N-I bi paraleloa izango den kale bati toki emanez..
Bidegorri sareari dagokionez, 9. Sektorea Beidakar eta 4. Area Polikiroldegia lotuko dituen ibilbide
bat egitea proposatzen da, aldi berean udalerrira irizten diren Probintziako bidegorri sarearekin
lotuz.
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1.9. Hirigintza planeamendua.
Atal honetan izendatzen dira jerarkikoki Ikaztegietako Hirigintza Antolamendu Plan Orokorraren
goitik dauden planetan ezarritako irizpide eta ardatzak zein diren eta planeamentu gaian aplikagarri
direnak.
Plan Orokor honen idaztea, Lurralde testuinguru honetan eragina izango duten Lurralde
Antolamenduko tresnetan ezarritako arreikuspenak kontuan hartuz eraso egin behar da. Bereziki
ondorengo hauek:
1.-Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak..
Euskal Herriko Lurraldearen antolamendurako artezpideak ( LAA) 1.997ko otsailaren 11an behin
betiko onartuak izan ziren, 28/1997 Dekretua(otsailak 12 EHAO). Euskal Herriko Lurralde
Antolamenduko legeak erregulaturiko beste antolamendu trenak adierazteko erreferentzi
orokorreko ingurua osatzen dute.
LAAak udalerri honetan eraginarekin, arreta berezia merezí dute.
LAAak, gaur egungo lurraldeko puntu zehatzetan gehiegizko populazioa eta jarduera ekonomikoen
kontzentrazio ereduak, errebisio baten beharra ulertzen du, ekilibrio handiagoko egoera batetara
bilakatzea ahalmenduko lukeena.
Horretarako L.A.A.ak, ondorengo irizpideak bereganatzen dituzte.
- Euskadiko ingurumen fisikoak eskaintzen dituen arazo eta aukeren arreta berezitik abiatzen
dira.
-

Lurralde eta Hiriaren kultura berri baten inspiratuak dira hiri eta lurralde eredua
transformatzeko talde borondatearen expresio izan behar du.

- Lurralde ereduaren definizioa, Produkzio, ekologia, paisaia eta zientzia-kultura baloreak
berreskuratzera baldintzatzen dute.
- Ikaztegieta, Tolosaldea area funtzionalean sartzen dute, testuinguru orokorrean Euskal Herriko
Komunitate Autonomoko multzoan area funtzional sorta ezberdinduz. Area funtzional honen
parte dira Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, , Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoyan, Gaztelu-Elduaia, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura,
Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, zizurkil udalerriak eta baita ere
Enirio Aralar eremua.
- L.A.Ak ezartzen dituzte behin behineko izaerarekin, ondorengo urteetarako egoitza
dimentsiorako gehienezko kalkulurako irizpideak, behin betikoak dagozkion Lurralde Zatikako
Planak ezarriak diren bitartean. Irizpide hauek, baita beraietatik ondorio diren proposamenak
ere, ondorengo dokumentuko 5. atalean azaltzen direnak dira.
- Euskal Herriko Komunitate Autonomoan Hiri Sistema koherentea bat lortzea bultzatuko duen
Lurralde eredua, Europako espazio dinamikoenean sortzen diren berrikuntza ekonomiko, sozial
eta kulturalak jasotzeko eta modu ekilibratuan erdigune multzo eta Euskadiko maila
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desberdinetako lurraldeetara zabaltzeko ahalmen duna.
- Erlaziozko Sistema ( Komunikabide eta garraio azpiegiturak) lurralde ereduko desekilibriorako
tendentzia posibleak gelditzen saiatzen da, biztanlegoaren irisgarritasuna bermatuz bere
etxebizitzetatik lanera, zerbitzu eta ekipamentura, hiri sistemaren abantailak ahalik eta gehien
zabaldu eta lurraldeaz disfrutatzeko ahalmenak. Area funtzionaletako buruen arteko erlazioa
estuz.
- Tolosako area funtzionalaren barruan “ Lurraldera sarrera gune eta aisialdiko area sistema
integratzaile” izendaturiko testuinguruan aurreikusten dira Murumendi, Aralar, Amasa MendiBelabieta, Gaztelu eta Pagoeta-Ernio-Andatza aisialdiko areak.
- Ikaztegietan eragin zuzena edo zeharkakoarekin “Hernio-Gaztume” eta “ Valle del AraxesJazkugañe-Basabe” eremuak interes naturalistikoko areen erlazioaren barruan sartzen dira
- Aplikazio orokorreko eta zuzeneko xedapenak zehazten ditu, hauen artean aipatu beharrekoa
da lur hiritarezinean nekazaritzako ustiaketari loturarik gabeko egoitzarako eraikin autonomoak
eraikitzeko debekua, aktuazio orokorretako pausuak eta erreferentzi irizpideak eta udal
planeamenturako erreferentzi puntuak eta norabideak.
1.1.a EGOITZAREN ZENBATEKOTASUNA.
Egoitzen zenbatekotasunari dagokionez, 2.24 “Etxebizitzen beharraren zenbatekotasuna” ZLP
antolaketako artikuluan dauden xedapenekin adostasunean eta beraien I Eranskinaren aplikazio
zuzenaren bidez, erreferentzi bezala 2006 urteko biztanle oinarria hartuz, 453 biztanleekin eta 2016
urtea hartuta erreferentzi Arau Subsidiarioen programazioaren horizonte bezala, arau hauen
berikuspena indarrean sartzeko urtetzat 2.008 hartuta.

Tolosaldea ko ZLP 1. eranskina.
OSAGAIA 1 ( O1) LURRALDE EREDUAREN IMPLIKAZIOAK.
-

Hazkunde Hautakorra: 0 Etxebizitzak
Habitat alternatiboa: 0
Bigarren egoitza: 0
Guztira 1. osagai

2 OSAGAIA ( O2) AZKUNDE DEMOGRAFIKOA
-

PO 2006: 453
OEO= 163 Etx.
FBT (b): 2.70 Biztanle/ etx.
Proiekziorako horizonte urtea, 2.016 TMF(n): 2.70.Hipotesia kontuan hartzen da.
1996 eta 2006 . urteetarako hazkunde demografikoaren urteko tasa %1,775 koa da
aipaturiko 10 urteko denboraldirako.
PHn= PO( 1+UHT)n = 453 (1+0,01775)8= 521,47 populazio 2.016. horizontean
ZK ( Hazkunde demografikoa) = PHn -PB= 521,47 -453= 68,47 Biztanle.
Etxebizitza beharra ZK/FBT(n)= 69,00 / 2,70= 26 etxebizitza:
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3 OSAGAIA ( O3) ALDAKETA FAMILI EGITURAN.
Etxebizitza berrien beharra PO/FBT (n)- EOE = 453/2,70-163= 5,0 etxebizitza:
4 OSAGAIA ( O4) ESKAINTZAREN ZURRUNTASUNAREN ZUZENKETA
ZK=0,35
( EOE +O2 +O3) X ZK= (163 + 26 +5 ) X 0,35 = 67,90 = 68 etxebizitza
5 OSAGAIA ( O5) BIGARREN EGITZA O5 = 0
PLANEAMENTUAK ESKEINI DITZAZKEN GEHIENEZKO ETXEBITZA KOPURURA.:
GEHIENEZ 99 ETXEBIZITZA.
2.- Tolosaldeako Zatikako Lurralde Planaren Aurrerapena.
LAAak ezartzen ditu lurralde planak idazteko lurralde eremuak (ZLP). Eremu hauen barruan
Tolosaldeako arlo funtzionaleko eremua zegoen definituta, aurrerapen fasean aurkitzen den
dokumentua.
3.- Lurralde Arloko Planak
EHKA Lurraldearen antolamenturako artezpideek ezarritakoaren garapenean, Lurraldearen Arloko
hainbat Planek hasi dute bere tramitazioa, hauetatik bostek harrapatu dute behin betiko onarpena
eta ondorioz indarrean daude:







Euskal Autonomi Elkarteko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana.
EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko plana. 34/2005
DEKRETUA, otsailak 22koa, EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen
Arloko planaren erreforma behin betiko onartu zena, Bilbo metrópoli arean eta beste
udalerri batzuetan trenbidea antolatzailei buruzkoa. (66 Zkia EHAO – 2.005eko apirilaren
8ª).
EAEko Energia Eolikoa Antolatzeko lurralde Arloko Plana.
EAEko Ekonomi-Jarduetarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamentuak sortzeko
Lurraldearen Arloko. 262/2004 Dekretuaz behin betiko onartua, abenduaren 21 ekoa eta
EHAO argitaratua 2.005 eko urtarrilaren 28ko 19 Zenbakiko EHAO.
EAEko Hezeguneen lurralde Arloko Plana.

Ikaztegietako Udalari dagokionez, Euskal Autonomi Elkarteko Ibaien eta Erreken Ertzak
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, EAEko Hezeguneen lurralde Arloko eta EAEko Trenbideen
Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko planak ezarritako zehaztapeneko eraginak izan ezik
beste bi LAP ez dute udalerriari eragiten dioten interbentzio expresik proposatzen plan orokorrean
sartzeko.
Euskal Herriko Lurralde Antolaketarako eskemaren barnean, Lurraldearen Arloko Planak (LAP)
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hierarkikoki Lurraldearen Zatikako Planaren menpean daude. IHAPO plana idazteko momentuan,
ondorengo LAP-etan dauden aurreikuspenak kontuan izan dira eta lotesleak diren arazoetan
betetzen saiatu da:
- Euskal Autonomi Elkarteko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana,
behin betiko onartuta abenduaren 22ko 415/1998 dekretuaz eta EHAOlaren 38 zenbakian
argitaratua 1.999ko otsailak 18 an. Bere helburua antolamentuaren zehaztapenak eta berak
eragiten dien Ibaien eta Erreken Ertza antolatzea da. Horretarako, izaera hidraulikoari arreta
ipiniz sailkapen desberdinak egiten ditu, eta barauekin batera, hirigintzaren ikus puntutik ertzak
karakterizatzen ditu, eraikuntzak eta erabilerak ezartzeko gutxieneko babeserako distantziak
ezartzen ditu eta ingurumen izaerako babes neurriak definitzen ditu.
Beste Arloko Planak Aurrerapeneko garapen puntura iritxi dira, edo gehienez behin behineko
onarpenera, dagozkion arloko alderdiekin erlazioan irizpide eta erreferentzi maila honetara iritxiz.
Hauen artean:






Gipuzkoako Errepideen arloko plana.
EAEko kostaldea babesteko eta Antolatzeko Lurralderearen Arloko Plana.
EAEko Kultura Ondareko Lurralde Arloko Plana.
EAEKo Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.
EAEko Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana.

Aipaturiko lurraldearen arloko planen taldeak eta berikuspeneko planeamentu orokorrek honi izaera
loteslearekin eragin diezaizkien zehaztapenak aztertu beharko dira bertan sartzeko.

1.10.

Ondare Historiko-Artistiko-Arkeologikoa.

Euskal Herriko Gobernuko Kultura departamentuak hornitutako zerrenda eta inbentariotatik abiatuz,
Ikaztegietako ondare historiko arkitektoniko eta arkeologikoei erlatiboak, aurrerapenaren
irizpideetan berretsian barne hartuta, IHAPO reko katalogoak beregan izango ditu:
1.10.a. Ondare Arkeologikoa.
PRESUNTZIO ARKEOLOGIKO AITORTUTAKO GUNE ARKEOLOGIKOAK ( 1.997ko urriaren 14ko
ebazpena, 1.997ko azaroaren 18ko EHAOren 221 Zkia).
1.- San Lorenzo Eliza(B).
2.- Ezkiaga Errota ( gaur etxebizitza) (D).
3.- Beidakar Baserria (A).
4.- Aituzar Baserria (A). ( Gaur desagertuta)
5.- Artano Baserria (A).
6.- Iturriotz Baserria (A).
7.- Santiago Apostol Baseliza/ Ntra. Sra. Del Pilar (A).
8.- Lizartza Baserria (A).
9.- Benzunzibar Baserria (A)
10.- Goikoetxe Baserria (A).
11.- Larrumbe Baserria (A).
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1.10.b. Ondare Historiko-Artistikoa.
1.1. EUSKAL HERRIKO KOMUNITATE AUTONOMOAK MONUMENTU AITORTU EDO HASIERA
EMANDAKO ONDARE HIGIEZIN MONUMENTU MULTZOAK.
IZENDAPENA
Done Jakueren bidea Babes berezia.
1. San Lorentzo Eliza

2000-02-11 EHAO

1.2. EUSKAL HERRIKO KOMUNITATE AUTONOMOAK MONUMENTU
PROPOSATURIKO ONDARE HIGIEZIN MONUMENTU MULTZOAK.
IZENDAPENA
11. Iturriotz Baserria
10. Beidakar
Benta Txiki Zubia

AITORTZEKO

AUZOA

1.3. UDALERRI MAILAN BABESTEKO PORPOSATURIKO ONDARE HIGIEZINAK.
IZENDAPENA
2. Pilarko gure andrearen baseliza.
3. Larrunbe Baserria

AUZOA
Errepide orokorra

1.11 Ingurune fisikoaren analisia.
1.11.a. Ingurune fisikoa.
Geología: Unitate nagusiak ia barruti osoa hartzen du, aranaren zatirik sakonena izan ezik, eta Goi
Kretazioko marga eskistotsuz eta kareharri tupatsuz eta hareatsuz osaturik dago. Arroka
hauek izaera masiboa dute, barne-geruzapen plano garbirik ez izateagatik eta elkarketa
homogeneo erlatiboa dutelako. Hala ere, hainbat haustura eta diaklasen eragina jasan du.
Geomorfología: Ikaztegietako udalerriko Oria Ibaiaren meandro bikoitz baten barruan dago,
haranaren aldapa eta erliebeko zatietan. Berauen traza, ibaiak aurretik izan dituen
hausturen eraginez moldatu da. Oria ibaia eta Larrumbe errekaren-inzisio prozesuak indar
handiko erliebea sortu dute aro tertziarioaz geroztik, eta horregatik aldapa moderatu eta
esanguratsuak dituzten hegalak dira inguru honetan aurki daitezkeen ezaugarri nagusiak.
Hidrogeología: Euskal Herriko Mapa Hidrogeologikoaren arabera (1.996), ikertu den lur zatiak ez du
akuiferorik, oso homogeneoa da eta ez du garrantzia handiko ezaugarririk, ingurune
honetan aurkitzen diren materialek ez bait dute ura gordetzeko gaitasun handirik.
Udalherria kontuan hartuta iragazkortasuna oso baxua da, uholde lautadari dagokionean
izan ezik, bertan materialak iragazkortasun ertaina dute. Udal barrutiak ez du kaltegarriak
diren gunerik, Oria ibaiaren uholde lautada izan ezik, bertan kalteak izan daitezke maila
ertainetan iparraldeko zatian eta maila baxuan beste zatietan. Bada udalerri barruan uriturbururik, horietako batzuk hornidurarako erabili ziren, nahiz eta gaur egun hornitzen den
ura Arriaran urtegitik atera.
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Edafología: Ikaztegietako udalerrian azaltzen diren lurzoruak hauek dira:



Luvisol oritico
Fluvisol Gleyco.

Landaredia: Ikaztegietako landaredia sega-belardi, soro txiki eta fruitu arbolez osatua dago erliebe
arineko guneetan, eta aldapa esanguratsuagoetan baso landaketa eta harizti txikihostozabalen baso
mixtoa.
Haitzaldi kantabriarra ere ageri
da
Oria
Ibaiertzetan.Errekabeltza edo Larrumbe errekak haltza du bere inguruan eta hobeto
kontserbatzen da, gainaren aniztasun espezifiko handiagoa du, nahiz eta plantano
arrunta nagusi den gune askotan. Nahiz eta udalerri osoan bere kontserbazioa ez den
oso ona, kartografiatu diren erribera basoek interes naturalistiko oso handia dute,
birsorkuntzarako dagoen aukeragatik eta beren funtzio ekologiko garrantzitsuengatik.
Fauna: Ornodunak diren animalien jatorria batez ere atlantikoa eta Europako erdialdekoa da, badira
hala ere mediterranearrak diren zenbait espezie. Animalia ornodunei dagokienez, 2 fauna
komunitate bereizten dira nagusiki Ikaztegietako udalerriaren barruan, bata ibaiari eta bere
erriberei lotuta eta bestea landa atlantikoari.



Bisoi europarra Oria Ibaian. Abere hau desagertzeko arriskuko sailkapenean sartuta dago
Espezie Mehatxatuen nazio katalogoan.
Eskulapio sugea, baso ertzetan, palatuetan..., landaredia zabala den tokietan aurkitu
dezakegu bereziki.

Paisaia: Ibaiko geomorfología du udalerriak nagusi, fisiografia, hegalez eta forma uhindua duten
ibaiez eta erliebe menditsua duen ingurune batez osatua dago. Udal barrutia nekazal eta
baso paisaiaz osaturik dago.Oria ibaiaren zein bere ibaiadar batzuen inguruan dago.
Lurralde oso anitza da, dauden paisaia mosaiko ezberdinegatik. Erriberako landaredia eta
Oria ibaiaren urak sortutako paisaiak oso esaguratsuak dira eta paisaiaren begiekiko
kalitatea areagotzen dute. Paisaiaren begiekiko kalitatea ertaina da. Paisaia bereziaren zati
batzuk ikus daitezke, Oria ibaiaren Ibarra bezalakoak, espazio natural hauek Ikaztegietako
paisaiaren ondare bezala kontuan hartu daitezke.
1.11.b. Ingurugiro interesa duten espazioak.
Ikaztegietako Udalerria, Oria Garaia Garrantzi komunitarioko Es2120005lekuko zati batekin bat
dator. Europako Natura 2000 Espazioetako sarean sartutako tokia da. 2000 Natura Sareko
espazioetara zuzendutako babeserako neurriak ezarri behar zaizkio, 1997/1005 Errege
Dekretuaren 6. artikuluan garatuta daudenak eta ondorengo aldaketak 193/1998 RE eta 1421/2006
RD.
1.11.c. Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiaketak.
Gipuzkoako Aldundi Foralaren esanetan ( Tosalako Eskualdeko Nekazaritza Bulegoa), Ikaztegietan
zortzi baserri aktibo daude. Batez ere abeltzaintza eta hegazti abeltzaintza lantzen dira
Ikaztegietan. Behi gehien duten baserriak Lizartza ( 35 abelburu), Beidakar ( 33 abelburu) y
Aldabaldea (32 abelburu). Hegazti abeltzaintza hurrengo baserrietan lantzen da: Lizartza,
Larrumbe, Aldabalde, Ollakindegi, Beidakar y Muñoa.
Ardi ganadua duten baserriak bi dira: Aldabaldea eta Larrumbe. Aldabaldea da abere gehien dituen
baserria.
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Udal barrutiko esplotazio gehienek beraiekin lotutako lurrak dituzte.
1.11.d Alderdi jurídiko- administratiboak.
Interes duten espazio naturaletan garatu beharreko aktuazioak erregulatuko dituen legedia
idaztearen ondorioz, ondare naturalaren kontserbazioa eta finkatzea indartzen da.
Zentzu honetan, Ikaztegietako Udalerriari eragina egiten dien eta gaur egun martxan dauden
gestiorako inguru legalak adierazi ditzakegu. Azpian azpimarratuaz gain, ondorengo dokumentuak
kontsultatu dira:




108/1995 Dekretu Forala, abenduaren 21 ekoa, erabilera publikoko mendien katalogoa
onartu zenekoa, Ikaztegietako Udalerriari dagokion erabilera publikoko mendirik antzeman
ez delarik.
EAEko Hezeguneen lurralde Arloko Plana.
265/1995 Dekretua, maiatzaren 16koa, Elkargo Autonomoko zuhaitz bereziak aitortzen
direna eta y 23/1997 Dekretua, otsailaren 11 koa, Elkargo Autonomoko zuhaitz berezien
bigarren aitorpena egiten dena. Bi zuhaitz bereziren presentzia atzeman da, bietatik inor ez
da Aitortua.

Ikaztegietako Udalerria, Oria Garaia Garrantzi komunitarioko Es2120005lekuko zati batekin bat
dator. Europako Natura 2000 Espazioetako sarean sartutako tokia. 2000 Natura Sareko
espazioetara zuzendutako babeserako neurriak ezarri behar zaizkio, 1997/1005 Errege
Dekretuaren 6. artikuluan garatuta daudenak eta ondorengo aldaketak 193/1998 RE eta 1421/2006
E.D.
12.- Zerbitzuen azpiegiturak.
12.1.- Helburu eta irizpideak.
12.1.1.- Uraren gaian.
- Galeren portzentaia gutxitzeko gaur egungo ur hornidura sarea hobetzea.
- Etxebizitzetarako eta jarduera ekonomikoetarako hirigintza garapen berrietan hornidura atalean
gehienezko eraginkortasuna.
- Espazio publikoetan, parkeetan, e.a. praktika onak eta gehienezko eraginkortasuna.
- Kontrolik gabeko isuriak ekiditzeko dagoen estolderiaren hobekuntza.
- Hirigintza garapen berrietan aparteko sareak ezartzea ( euri urak eta zikinak)
- Eraikuntza isolatu berrietan depuraziorako sistemak jartzea.
12.1.2.- Hondakinen gaian.
- Hondakinak hautatuta jaso ahal izateko espazioak erraztea, dagoeneko dauden hiri erdigunetan
eta bereziki garapen berrietan ( bai egoitzetan eta bai jarduera ekonomikoetan).
- Hondakin solido, likido eta gaseosoen isurketen kontrola.
- Dauden kontrolik gabeko zabortegien berreskuratzea.
- Hiria birgaitzeko ebaketetatik datozen hondakinen tratamendu egokia.
- Potentzialki kutxatuta dauden lurzoruetan aurreikusten diren aktuazioei arreta berezia ipiniko
zaie, ahalik eta azkarren karakterizatuak izango dira, neurriak ipini ahal izateko.
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12.1.3.- Energiaren gaian.
-

Eraikin berriak, energia eragingarritasun eta isolamentu akustiko ahalik eta haundienarekin
eraikiko dira.
Bizitegirako eta jarduera ekonomikoetarako garapen berrietan energia garbia sortzeko
sistemak ezartzeko beharra aztertu beharko litzateke: Eguzki plaka edo fotovoltaikoa. Edo
beste irtenbide bat egon dadin.
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III. PLANEAMENTU OROKORREKO IRTENBIDE, ZURITZE, IRIZPIDE ETA HELBURAK.

1.- Irizpide eta helburu orokorrak.
IHAPOren dokumentua idazteko prozesu luze honen ondoren, modu sintetiko batetan laburbildu
ditzakegu egindako bilera ezberdinetan eta komisio irekietan indarra hartzen joan diren ideiak,
ondorengo erreflexioetan:







Trena, udalerria bi area oso ezberdinetan zatitzen duen elementu bezala, horregatik
udalerri erdiko trenbidea estaltzeak, helburu izan behar du, konexioetarako espazio librea
sortuz, oinezko mugikortasunean eta hiri kalitatean funtsezko aldaketa lortuz, udalerri
erditik trena pasatzeak kutsadura akustikoa gutxitzen duen eraginean jausi gabe.
Bizitegi eremuan ekipamentuen eskaintza hobetzen saiatu behar da, bereziki
hezkuntzarako ekipamentua, baita azpiegiturak ere, mugikortasuna eta bizi kalitatea ere.
Hiri trama birmoldatzea helburu izan behar du, hobetzea eta egokitzea, ahalik eta gutxien
kolonizatzen, udalerriaren eskaera erreala eta beharrei arreta eginez.
Erabilerarik gabeko Lurzoru Industrialak birerabili eta sustapen publikoko etxebizitza
beharrari erantzun, bere erabilera ohizko bizitegi bezala dela ziurtatuz
Jasangarritasun mekanismoak aurkitu, beharreko kolonizatzen saiatuz, dagoeneko dauden
area industrial desberdinak garatu eta birgaituz.

2.- Planeamentuko Irtenbide orokorrak/ Antolamenduko proposamenak.
2.1. Etxebizitza eta egoitza erabilerarako lurzorua.
Ikaztegieta, 2000 biztanle baino gutxiagoko udalerria, legez, babes publikoko etxebizitzak
aurrikusteko beharrik ez du. Hala eta guztiz, etxebizitza gaia Ikaztegietan ere, beste udalerri
askotan bezala gizarte arazoetariko bat da. Horregatik Hirigintza Antolamentu Orokorreko plan
honen helburu da, babes publikoko erregimena duen etxebizitza aurreikustea.
Guzti horregatik, eta udalerri txikietako etxebizitzaren arazoaren jakitun, Ikaztegieta Hirigintza
Antolamendurako Plan Orokorrak, 99 etxebizitza berri aurreikusten ditu, L.A.A.bidez ezarritako
gehienezko kopurura iritxiz, horrela operazioa bermatzea ziurtatzeko eta babesturiko etxebizitzak
ahalik eta gehien lortzeko. Planak 2. Eremuan Ekialdean, 38 etxebizitza babestu aurreikusten ditu.
2.2. Industria guneak.
IHAPOrrak Kutturru, Bentzuntzibar eremuak eta Epac-Hertell eremuko zati bat kontsolidatzen ditu.
HPAKren aurrerapen dokumentuari egindako txostena eta gero eta Ekonomia Ekipamentu
komertzial eta Jarduera Publikoetarako lurzorua sortzeko Lurralde Sektoreko Planaren arabera,
Ikaztegieta, Jarduera ekonomikoetako lurzoruaren antolamendurako, gestiorako eta hirigintza
promoziorako lehentasuna, duten udalerrien barruan aurkitzen da. Baina gaur egun Ikaztegietak,
aurrez aipaturiko hiru finkaturiko eremuez gain, 20.983 m2ko lurzoru hiritargarri industrialeko
“Benta” eremua du antolatuta.
Hori honela, eta jasangarritasun irizpideak jarraituz, ez da lurzoru industrial berri gehiago
proposatzen, momentuan garatu gabe dagoen lurzoru industriala garapen maila haundiagora irizten
ez den bitartean. Planeatu eta garatu gabeko eremuetan, dauden lurzoru hutsen erreserba ikusita,
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Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak aurreikusitako ikusmugarako, udalerriaren beharretarako
egokiak direla aintzat hartzen da.
2.3. Elkarteko ekipamentuak.
Plan Orokorrak bi partzela bersailkatzen ditu, nagusiki bi espazio libretarako partzela, bat Eliza 1.1.
Arean eta bestea 7.arean Kutturrun, baina errealitate fisikoa kirol 4. Area Polikiroldegia
ekipamendutik gertuago duena. Gaur egungo hezkuntzarako partzela era bersailkatzen da, bere
azalera zabalduz eta eraikigarritasun gehiago emanez, proiektua egiteko fasean dagoen eskola
berria bertan jaso ahal izateko.
Zehaztapenik garrrantzitsuenak ondorengo atalekin batean laburbildu ditzazkegu:
1.- Eskolarako Ekipamendua.
Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Plan Orokor honetan, eskola ekipamenturako lurzoruaren
zabalkuntzak oso garrantzi haundia du, gaur egungo eraikinaren instalakuntzaren zabaldu beharrak
dokumentu honetan 1.Eremua Elizan lurzoru berria ipini arazi du hezkuntza ekipamenturako.
IHAPOrak hezkuntza ekipamenturako 875 m2ko zuzkidura partzela aurreikusten du, 1.370 m2
azalera eraikiarekin.
Gaur egungo haurtzaindegia zabaltzea ere aurreikusten da, 1.3. Villa Maria areako beheko
solairuan hezkuntza ekipamentua sortuz, 240 m2 inguruko azalera.
2.- Kirol Ekipamentua.
Hirigintza informazio eta analisiko dokumentutik ateratzen den bezala, gaur egungo kirol
ekipamentuen maila eta egoera orokorra oinarrian nahikoa da, udalerriaren beharretarako, dauden
ekipamentuak berritu eta kontsolidatzera mugatutzen dira helburuak, eta horretarako dagoen
lurzoruaren mantenimendura.
Ikaztegietako Udalerriak, tapaturiko frontoia du, kiroletarako eta muskulaziorako gela desberdinak,
aldagelak, e.a.
Garbia da, kanpoko igerilekua baten behar eta eskaria, bereziki udalerriko haurren oporraldirako,
gaur egungo kirol instalakuntzak aldatu eta osatuko lituzkeena. Datuak era kuantitatiboan hartuz,
biztanleko estalitako instalakuntzen ratioa 2,87 m2 biztanleko izango litzateke. Estali gabeko
instalakuntzena berriz 22.98 m2 izango litzateke.
IHAPO 8.605 m2 ko zuzkidura partzela aurreikusten du kirol ekipamenturako, eraikitako 1.780 m2.
ko azalera batekin.
3. Izaera asistentzialeko eta Gizarte ongizaterako Ekipamentuak
Gizarte ongizateko eta asistentziarako ekipamentuen barruan, protagonismo berezia dute gutxitu
fisikoei atentzioak hirugarren adinekoekin batera, talde honek gero eta hazkunde haundiagoa
duelako eta baita ere azaltzen dituzten beharrak direla medio. Hirugarren adinerako ekipamentu eta
zerbitzuaren eskaintza normalki gizartearen eskaintzaren atzetik doa, gero eta haundiago den
sektore batentzat. Eskaera berri hauen hazkundea, ez da bakarrik gero eta denbora gehiagoko
bizitza eta gizarte taldean kolektibo honen presentzia haundiagoaren ondorio demografikoaren
kuestioa bakarrik, pertsona helduekiko gizartearen erantzunkizunarekiko, ohitura eta balore jarreren
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aldaketa bati ere badagokio.
Udalerrian, ikuspuntu honetatik, bi aurreikuspen egiten dira, eguneko zentroak eta jubilatuen
klubarena. Plangintza Orokorrak, Ikaztegietarako eguneko zentro eta jubilatuen egoitza izango
litzateken zuzkidura berri bat proposatzen du.
Ekipamentu asistentzialari dagokionez, dagoeneko horretara zuzendutako lurzoru nahikoa
dagoenez, erabilera horretarako lurzoru berrien erreserbarik ez da behar.
4.- Administrazio Ekipamentua.
Administraziorako ekipamentu mailari dagokionez, udaletxe berriarentzat lurzoru berria, indarrean
dauden Arau Subsidiarioetan aurreikuspenarekin eta betetzera iritxi ez direnekin jarraituz. Gaur
egungo udaletxea, administraritza-kulturarako ekipamentuaren parte izatera pasako litzateke, gaur
egun udalak eskaintzen dituen ostatu, tabernan, kutxazain automatiko, e.a.ko zerbitzuen
zabalkuntzetarako. IHAPOrrak administrazio ekipamenturako 240 m2 ko partzela mantentzen
jarraitzen du, 800 m2ko azalera eraiki batekin, aurreko AASSetatik nahikotzat jotzen dena, eta aldi
beran, zuzkidura bezala sartzen da, gaur egungo udaletxea, kultur, osasun, administraritza
erabilerarako zuzendua.
2.4. Espazio libre Hiritarrak.
Indarrean dauden arauetan aurreikusitako maila orokorreko espazio libreen sailkapena mantentzen
da. Bereziki elizaren inguruan, gaur egun udalerriko punturik garrantzitsuena dena eta plan honen
helburua da zentzu hau indartzea, gaur egungo trenbidea estaliz eremuak zabalduz, horrek
udalerriaren erdigunean aurkitzen diren espazio libre eremua nabarmenki zabaltzen du. Oria
ibaiaren ertzean, kirol eremuaren inguruan espazio libreetarako lurzoru berria sartzen da.
Beste eskuhartzeak, bertako espazio libreen zuzkidura zabaltzera eta berreskuratzera mugatzen
da, plazak, ibilbideak, lorategiak eta landa lurzoruan aisialdirako areak aurreikustera. Kontutan
hartu beharrekoa da Kutturruko landa lurreko parkea, Gipuzkoakoa Foru Aldundiko sarekoa eta
espazio libreen kontaketa orokorrerako kontutan hartzen ez dena.

2.5. Komunikabideteko azpiegiturak.
1.- Trenbidearen estaltzea.
Nahiz eta Ikaztegietako udaletxeari bakarrik dagokion erabaki bat ez izan, trenbidearen
estaltzearen gaiak, herritarren artean komunikazioan erraztasunak baimenduko lituzke,
planeamentuaren errebisioak ondorengo ikuspuntuen euskarri den oinarrizko zutabe bat
suposatzen du.
Aurrerapen eta hautabideen dokumentuak irtenbide hau aurreikusten zuen. Hirigintza komisioak,
Ikaztegietako erdigunean, trenbidea estaltzeko saiakera egiteko aukera egin zuen. Gaur egun
trenbideak, udalerria bitan zatitzen du, udalerrian lotura lortu nahi da, aldi berean irisgarritasun eta
akustikako gutxieneko baldintzak betetzearena. Trenbidearen estaltze hau, zarataren araudiak
zuritzen du.
Trenbidearen ardura duen administrazioa ( Garraio eta Obra publikoetarako departamentua)
estaltzearen interesaren ezagule da eta udak aurreproiektu bat egin zuen, obrak izan zitzakeen
kostuen nondik norakoa jakiteko. Obra honek herriko bi bizitegiko eremuei lotura emango lioke,
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erabilera publikoko espazio librea sortu eta eremuan trenbide garraioak sortzen duen eragin
akustikoa gutxituko luke. Lurperatze obren bideragarritasun, tartean dauden administrazioek
ordainduta izango litzateke.
2.- Ikaztegietako N-I zaharrari, GI-2131-ari hiritar izaera ematea. CN-1 zaharrak osatzen du, gaur
egungo GI-2131. Gaur San Lorenzo kalea, Alegitik udalerrira iritxita zubiaren gurutzean
Legorretakin udalerriak duen mugararte. Gaur egun, zeharbideak Ikaztegieta erditik igarotzen du,
horrek sortzen dituen udalerriaren garapenerako arazoekin eta baita bera gurutzatzen duten autoen
abiadura dela eta Ikaztegietako erdigunean sortzen diren arriskuarekin.

2.6. Ondare Historiko Artistikoa.

Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorrak honetako 10. kapituluko. “KULTURA,
ARKITEKTURA, ARKEOLOGIA ETA ETNOGRAFIA INTERESEKO ONDAREAREN ETA BABES
ERREGIMENAREN KATALOGOA..” dokumentua, xehetasunez eta espreski jasotzen du, HistorikoArkitektoniko, Arkeologiko-Naturalistikoko interesa duten elementu eta ondarea multzoa, atal hau
puntu horretara zuzentzen da.

2.7. Lurzoru urbanizaezina.
Udalerriko nekazal inguruari azken denboran eragin dioten arazorik garrantzitsuenak hauek dira:





Bertako loretza ordezkatzea, Erreka isurialde nagusietako aldapetan konifera baso
landaretza eta laborantzak, kolore eta paisaia homogeneitatea aldatu eta uholdeak eta
higadura prozesuak bultzatuz mozketa denboraldietan. Baso natural urrien hondarrak
mantenduko dira, normalki nekazaritzarako egokiak ez diren ingurunetan, askotan gazteak
eta belar talde eta sasitzarekin mosaikoan.
Industria poligonoek eta azpiegitura zuzenek sortutako paisaiarekiko eragina.
Ubideetara egiten diren nekazal eta hiri isurketa zuzenek egindako lurazaleko uren
kutsadura.

Horregatik, Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorraren helbururik oinarrizkoena lurraldea
antolatzeko tresna bezala eta inguru natural eta ekologikoen irizpideekin batean, eman daitezkeen
jarduerekin eta ingurumenarekin oreka lortzea izan behar du. Bertako landaretzako guneen
berreskuratzea eta mantentzeko aktuazioak indartu behar dira bai bertako landaretza inguruneak
baita gaur egun degradatuta eta errekuperagarri direnak ere, udalerria ingurumen aldetik kalitate
haundiagoko inguru batez hornitzeko.
Ikaztegietako area hiritarra eta industriala, N-Iaren zehar oso lokalizatua dago eta beste lurraldea,
banaturiko biztanle gutxiko erdiguneen presentziaz karakterizatuta dago, bertako landaretza urria
baina ondo kontserbatutako egoeran dagoen paisai batetan.
Ikaztegietako Plan Orokorrak, aberastasun natural honen babeserako beharrezkoak diren
ondorengo premisetan oinarrituta, lur urbanizaezinarentzat araudi bat proposatzen du:



Udalerrian dauden, balore ekologikoen, paisajistiko eta kultur zientifikoak, mantentzea
bultzatu eta bermatu, eta degradaturiko barrutiak birsortu eta berreskuratu.
Errekurtso naturalekin bat datorren arabera udalerrian egin beharreko jarduera banatzea,
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bera babesteko erabilera eta jarduera mugak ezarriz.
Ohizko jarduerek eta landa biztanlegoak errekurtsoen kontserbazioarekin lotura izan
dezaten lortu,. Beraien ustiaketa errazionala planifikatuz.
Biztanlegoaren eskariak asetzeko aire libreko aisialdietarako eskaintza eta ibilbide
paisajistikoak sortu.
Ugarama eremu zaharrean dagoen jarduera industriala kontsolidatzea, inguruko eraikuntza
espreski ordenazioz kanpotzat hartuz.

Haurreko helburuak lortu ahal izateko, Ikaztegietako Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorra
lur urbaniza ezina, ondorengo kategoria eta azpikategorietan banatzea proposatzen du.
1.- Babes berezia: Balio ekologiko, paisajistiko, kultural eta naturalistiko handiko zonei, oro har,
aplikatzen zaie kategoria hori. Horretarako hainbat kausa egon daiteke: Ondo kontserbatutako
bertako basoak, sistema geomorfologikoak, egoera oneko ibai-konplexuak, barrualdeko
hezeguneak, landaredia bereziko eremuak edo beste ekosistema natural interesdunak
agertzea.
2.- Ingurumen Hobekuntzako lurzoru urbanizaezina. Ekologiaren, ingurumenaren eta/edo
paisaiaren arloko balio garrantzitsuak izanik ere, mota eta maila askotariko aldaketa antropiko
itzulgarriak jasan dituzten espazioei aplikatzen zaie kategoria hori. Espazio horiez gain,
bestelako ingurune batzuetarako trantsiziozko zona bihurtzen diren area degradatuak ere
sartzen dira kategoria horretan, baldin eta horiek ekologiaren eta paisaiaren aldetik
leheneratzea eta egokitzea komeni bada.
3.- Forestal. Baso-baliabideen aprobetxamendu iraunkorrerako baso-joera duten eremuak
barne hartzen dira kategoria horretan. Terreno hauek bere gaur egungo erabilera dela eta, edo
erabilerarako egokieragatik, arbola sabaia mantentzeko bokazio garbia agertzen dute. Bertako
landaretzan oinarritutako baso erabilerak dira nagusi Ikaztegietan.
4.- Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko zonetako eta Nekazaritza Intereseko
Areetako lurzoru urbanizaezina
Gaur egun nekazaritzakoak diren eta udalerriaren barruan maldarik leuneneko zonak okupatzen
dituzten lurrak sartzen dira kategoria honen barruan –udalerrian barreiaturik agertzen dira–.
Tolosaldeako eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planean jasotzen diren Nekazaritza
Intereseko Areak traza eten batekin mugatu dira. Era berean, aisialdi-erabilerako ahalmen
handia edo hiri-lurzoruarekin indargetzeko ahalmen handia duten zona marjinalak barne hartzen
dira.
Kategoría hau, bi azpikategorietan banatzen da, lehena Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta
Landazabalekoa. (AGV). balore estrategiko haundiko lurzoruak eta bigarrena, Nekazaritza eta
Abeltzaintzako eta Landazabalekoa (AG) trantsizioko landa paisaia.
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5. Lur gaineko urak babesteko eremua. Kategoria honetan udalerria zeharkatzen duten ibaien
eta erreken ibilguak eta ur-bazterrak sartzen dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien
eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean ezarritako horien babes-zona ere.
Azaldutako kategoriez gain, sei gainjarritako baldintzak kontuan hartzen dira:

Iturburuak babesteko eremuak. Atal honetan bildutako lurrak definitzen dituzten baldintzen
mende daude, aurreko kategoria eta azpikategorietara gainjarriz agertzen dena, bertan egin
daitezkeen jarduera batzuen modua mugatuz. Bere zehaztapenak lurzoru urbanizaezinean
irudikatuta azaltzen dira aurreko kategoria gainjarritako trama bezala. Lurpeko urekin edo hauek
betetzeko areekin bat dator eta kontaminaziorako zaurkotasun haundia edo oso haundia duten
lurrekin bat dator, Eusko Jaurlaritzak egindako Euskal Autonomia Erkidegoko akuiferoen
poluzioarekiko urrakortasun-maparen irizpideen arabera
Urpean gera daitezkeen eremuak. Atal honetan bildutako lurrak definitzen dituzten baldintzen
mende daude, aurreko kategoriei eta azpikategorietara gainjarriz agertzen dena, bertan egin
daitezkeen jarduera batzuen modua mugatuz. Bere zehaztapenak lurzoru urbanizaezinean
irudikatuta azaltzen dira aurreko kategoria gainjarritako bilbe bezala. Bere kokaera, erliebea eta
karakteristika topografikoagatik direla eta, “Eusko Juarlaritzak egindako Euskal Herriko
Komunitate Autonomo barruko isuriek bíztanlego guneen eremu inundagarrien mugaketaren
azterlanak”, ezarritako denboraldiko errepikapenen arabera. gehieneko etorbide arruntekin,
benetako arriskua dutenak. 500 urte bueltako denboraldiari dagokion inundagarritasun marra
izan da kontuan.
Babesturiko espazio naturalistikoak Atal honetan bildutako lurrak definitzen dituzten baldintzen
mende daude, aurreko kategoria eta azpikategorietara gainjarriz agertzen dena, bertan egin
daitezkeen jarduera batzuen modua mugatuz. Bere mugak aurreko kategoriei gainjarritako
bilbearekin lurzoru hiritarrezineko lurraren antolamendu planoan mugatuta azaltzen dira.
Planifikazio dokumentutan eta azterlanetan inbentariatuak izan diren balore naturalistiko berezia
duten areak dira ( Babesturiko barruti naturalak kenduta). Batzuek, 2000 sare Naturalean
sartzeko hautatuak izan dira eta geroago idatziko den gestiorako planaren zehaztapenak Plan
orokorrari ezarriko zatzaizkio. Ikaztegietako udalerrian Kutturruko eremua 2003ko ekainaren
10ean adostutako 2000 Natura espazioen zerrendaren proposamenetan sartuta dagoela
kontsideratzen da (ES2120005 Larrantzi Komunitarioko Lekua). Eta Oria Garaia espazio
naturala.
Higa daitezkeen edo higatzeko arriskua duten eremuak Atal honetan bildutako lurrak definitzen
dituzten baldintzen mende daude, aurreko kategoria eta azpikategorietara gainjarriz agertzen
dena, bertan egin daitezkeen jarduera batzuen modua mugatuz. Bere mugak aurreko kategoriei
gainjarritako bilbearekin lurzoru hiritarrezineko lurraren antolamendu planoan mugatuta azaltzen
dira.
Erliebeagatik eta karakteristika litologikoengatik higadura fenomenoak gertatzeko
sentiberak diren eremuak dira, hori dena EAEKo Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana eta Euskal Herriko erkide autonomoko ingurune naturalaren
ezartzearen ondorio da.
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EHKA korridore ekologiko sareko korridore ekologikoa: Atal honetan bildutako lurrak definitzen
dituzten baldintzen mende daude, aurreko kategoria eta azpikategorietara gainjarriz agertzen
dena, bertan egin daitezkeen jarduera batzuen modua mugatuz. Bere mugak aurreko kategoriei
gainjarritako bilbearekin lurzoru hiritarezineko lurraren antolamendu planoan mugatuta azaltzen
dira. Ikaztegietak EHKA korredore ekologikoen sarean duen garrantzia dela eta, Ikaztegietan
gertatzen den bideen gurutzearen bidez lotzen ditu Aralarko komunitate intereseko lekuak eta
Ernio Gaztume.
IIEBko azterlanean hautabidezko korridorea. Atal honetan bildutako lurrak definitzen dituzten
baldintzen mende daude, aurreko kategoria eta azpikategorietara gainjarriz agertzen dena,
bertan egin daitezkeen jarduera batzuen modua mugatuz. Bere mugaketa, lurzoru
urbanizaezineko planoetan irudikatuta azaltzen da, aurreko kategoriei gainjarritako bilbe batekin,
babeserako neurriak bermatzeko baita korridore ekologikoen erabilera mugatuz ere. Oria ibaiko
korridoreren zuzentzaile funtzio aprobetxatuz.

Lurralde modelo hau LAA ko ezarpenetatik abiatzen da, ingurune fisikoaren lurraldearen Antolaketa
Artazpideetan ezarritatikoetatik eta Tolosaldeako Lurraldeko Plan Partzialean ezarritakoetatik
oinarrituz.

3.- Hirigintza bilakaeraren estrategia. Hirigintza aktuazioaren programazioa. Areetan
eskuhartzeko proposamenak.
Bertako planeamentuari, marko orokorrak eskaintzen dizkion tresnek, garatu beharreko area
ezberdinak era ordenatua eta egitasmoa den bezala jokoan ipintzea ahalmentzen dio.
IHAPOrraren kasuan, lurzoru hiritar eta hiritargarriaren eragiketak bi denboralditan sartzeak,
pixkanakako eskaintza eta eraginkorra bermatzen du, bai bizitegi erabileratarako lurzoruan baita
lana sortzen duten industria- produktiborako erabileretan ere.
IHAPOrrak 8 urtetarako behin betiko indarra izango duela aintzakotzat hartzetik abiatzen da, nahiz
eta segur aski bertan aurreikusitako aktuazioen ejekuzio amaiera luzeagorako joan. Denboraldi
honen barruan, ejekuzio programa bi fasetan edo lau urtetan banatzen da, ondorengo eskema
orokorraren arabera.
Plana indarrean dagoen lehengo lau urteetarako aurreikusitako aktuazioak.
-

Orokorki Bizitegia bezala sailkaturiko lurzoruetan aurreikusitako aktuazioak:
 1.2. area:. – VILLA MARIA –
 2.2. area.– EKIALDE BERRIAOrokorki jarduera Industrial- produktibo bezala sailkaturiko lurzoruetan
integratuak.
 9. Sektorea. – BENTA –
Sistema orokorren zuzeneko ejekuzio aktuazioak eta zuzkidura publikoak.
 area 1.1. – ELIZA – Hezkuntza sistema Orokorra ( Eskola berria).

Plana indarrean dagoen bigarrengo lau urteetarako aurreikusitako aktuazioak.
-

Orokorki Bizitegia bezala sailkaturiko lurzoruetan aurreikusitako aktuazioak:
 1.3. area– SERORETXE- Hiria berritzeko aktuazio puntuala.
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-

Orokorki jarduera Industrial- produktibo bezala sailkaturiko lurzoruetan aktuazio
integratuak.
 6. area.. – BENTZUNTZIBAR- Garatu gabeko partzela industrialak betetzea.

-

Sistema orokorren zuzeneko ejekuzio aktuazioak eta zuzkidura publikoak.
 3.area – TREN BIDEA – TRENAREN LURPERATZEA

AREAKA ESKUHARTZEKO PROPOSAMENAK.
3.1. 1. EREMUA. ELIZA
- Eremuaren azalera
-

26.320 m2.

Area honetako antolamenduaren irizpide eta helburuak oinarrian ondorengoetan bihurtzen dira:




AASS bat datorren eraikuntza eta dagoen bizitegi garapena sendotzea.
Seroretxe eta Villa Maria eremuetan, dagozkien aprobetxamentuen erregulazioa eta
eraikuntza antolakuntza, dauden espazio libre eta bide tramaren lotura.
Hezkuntzarako ekipamentu sistema orokorrerako partzelaren zabalkuntza eskola berria
kokatzeko.

-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: BIZITEGIA.

-

Etxebizitza berrien kopurua.: 23 etx.

-

Egikaritze-erregimena: ZUZENEKO EXEKUZIOA.

3.2. 2. EREMUA. EKIALDEA
- Eremuaren azalera

40.645 m2.

- Area honetako Antolamendurako Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen dira
ondorengoak:




Proposaturiko bizitegi garapenaren antolaketa, sendotzen diren eraikinak barneratuz,
zuzkidura maila egoki bat aurrikusiz, bereziki espazio libreena.
GI-2131 ri paraleloa den errepide berria antolatzea eta bide berriaren GI-2131rekiko
loturaren ebazpena.
Eremuko ez eraikigarria den Kirol ekipamentu sistema orokorra berantolatzea, Oria ibaiaren
ubidearen giro bireskuratuz.

-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: BIZITEGIA.

-

Etxebizitza berrien kopurua.: 76 etx.

-

Egikaritze-erregimena: BARNE ERREFORMAKO PLAN BEREZIA.
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3.3. 3. EREMUA. TREN BIDEA
- Eremuaren azalera

10.045 m2.

- Area honetako Antolamendurako Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen dira
ondorengoak:


Sendotutako trenbidea zati baten estaltzearen ondorio, gaur egungo trenbidea sendotzea
eta espazio libre sistema orokorra sortzea, 1. Eremua Eliza eta 2. Eremua Ekialdeako
irisgarritasuna hobetu eta kutsadura akustikoa gutxituko duena.

-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: Azpiegitura eta Komunikazioen sistema orokorra.

-

Egikaritze-erregimena: ZUZENEKO EXEKUZIOA.

3.4. 4. EREMUA. POLIKIROLDEGIA
- Eremuaren azalera

4.605 m2.

- Area honetako Antolamenturako Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen dira
ondorengoak:

Kirol Ekipamentu sistema Orokorra sendotzea. Ekialdea arearekin batera arearen
berantolaketa.
-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: Kirol Ekipamentu sistema Orokorra.

-

Egikaritze-erregimena: ZUZENEKO EXEKUZIOA.

3.5. 5. EREMUA. HERTELL
- Eremuaren azalera

3.270 m2.

- Area honetako Antolamenturako Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen dira
ondorengoak:


Dagoen industria garapenaren sendotzea.

-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: INDUSTRIAL PRODUKTIBOA

-

Aprobetxamendua: Antolamentu Xehetuaren arabera.

-

Egikaritze-erregimena: ZUZENEKO EXEKUZIOA.
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3.6. 6. EREMUA. BENTZUNTZIBAR
- Eremuaren azalera

36.650 m2.

- Area honetako Antolamenturako Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen dira
ondorengoak:





Eremuan dagoen ezarketa industrialaren sendotzea.
Baimendutako eraikuntza aprobetxamentua garatu ez den partzeletan industria eraikinen
antolamentua.
Eremu taldeen azpiegitura zerbitzuen hobekuntza, berurbanizatze orokorreko prozesuen
ejekuzioarekin batera.
Eremuan Pilarko baseliza sartzea erlijio ekipamendu sistema orokor bezala.

-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: INDUSTRIAL PRODUKTIBOA

-

Aprobetxamendua: Antolamentu Xehetuaren arabera.

-

Egikaritze-erregimena: ZUZENEKO EXEKUZIOA.

3.7. 7. EREMUA. KUTTURRU
- Eremuaren azalera

17.824 m2.

Area honetako Antolamenturako Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen dira ondorengoak:


Eremuko Plan Partzialaren arabera egin den gaur egun dagoen garapen industrialaren
sendotzea.

-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: INDUSTRIAL PRODUKTIBOA

-

Aprobetxamendua: Antolamendu Xehetuaren arabera.

-

Egikaritze-erregimena: ZUZENEKO EXEKUZIOA.

3.8. 8. EREMUA. ERREPIDEA
- Eremuaren azalera

3.778 m2.

- Area honetako Antolamendurako Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen dira
ondorengoak:


Dagoen azpiegitura eta komunikazioen Sistema Orokorra sendotzea
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-

Sailkapena: HIRI LURZORUA.

-

Kalifikazio orokorra: Azpiegitura eta Komunikazioen Sistema Orokorra.

-

Egikaritze-erregimena: ZUZENEKO EXEKUZIOA.

3.9. 9. EREMUA. BENTA
- Eremuaren azalera
-

20.983 m2.

Area honetarako antolaketaren irizpide eta helburuak ondorengo hauetan laburbiltzen dira:

Jarduera ekonomikoetarako ezarpenetara zuzendutako lurzorua prestatzea, Behin betiko
onartutako Benta sektorearen Arau Subsidiarioen aldaketa dokumentuan jasotako egiturazko
erregulazioaren arabera.

-

Sailkapena: URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA.

-

Kalifikazio orokorra: INDUSTRIAL PRODUKTIBOA

-

Egikaritze-erregimena: PLAN PARTZIALA.

4.- Plan Orokorraren garapena eta ejekuzioa.
4.1. Lurzoruaren sailkapena
Hirigintzako gaur egungo araudiak ezarritako irizpideei kasu eginez, proiektu honek Ikaztegietako
udal barrutiko lurrak sailkatzen ditu ondorengo lurzoru sailkapenaren arabera:




Hiritarra.
Hiritargarria.
Hiritarezina edo urbanizaezina.

Lurzoruaren hirigintza sailkapen proposamen horren arrazoiak zehazki zuritzen dituena, ondorengo
hauek dira:
a.

Lurzoru Hiritarra.

Gaur egungo errealitate fisiko eta hirigintzakoaren arabera modu horretan sailkatzen dira – bai
beraien hiritartze baldintzei dagozkienean baita bere eraikinari dagozkionean ere- gaur egun
indarrean dagoen araudian honi buruz ezarritako baldintzak biltzen dituzten lurzoruak.
Dagoeneko eraldatuta dauden lurzoru hiritarraren sailkapena, dagoen hiri bilbean sartuta edo sartu
daitezkeenak eta sailkapena egiten duen plan orokor berak onartuak:
1.a) Gutxienez, zolaturiko bideetatik errodadurako sarrera eta benetako erabilera publikoa, ur
hornidura, euri urak eta fekalen ebakuazioarekin eta tentsio bajuan energia elektrikoaren
hornidura; dimentsio, kaudal, dagoen eraikuntza zein hirigintza antolaketa berrian
aurreikusitakoentzat zerbitzu egokiak eskaintzeko nahiko tentsio eta ahalmena izateagatik.
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1.b) Lursailak, aurreko atalean aipaturiko zerbitzuekiko batzuek falta arren, eraikinak, gutxienez
beraientzat proposatzen den hirigintza antolamenduaren arabera berarentzat egokiak diren
tokitik hiru zatitatik bi hartzeagatik finkaturiko antolaketa badu.
Era guztietara, 2/06 legeak ezarritakoaren arabera, lurzoru hiritar bezala sailkaturiko lursailak,
ondorengo kategoria hauetako bati lotuta egon beharko dute:
a) Finkaturiko lurzoru hiritarra, artikulu honetako 1 a) y 1b) ataletan erreferentzi egiten den lurretaz
osatuta. Hiritartuta daudenean edo orubeen izaera dutenean eta ondorengo atalean sartuta ez
baldin badaude.
b) Finkatugabeko lurzoru hiritarra, lurzoru moeta honi lotutako hirigintza antolamentuko lurzoruez
osatuta, ondorengo zirkunstantzietako batetan sartzeagatik:
1.– Finkatu gabeko urbanizazioa ez izateagatik:
a) Urbanizazioak Hirigintza antolamentuak eskaturiko azpiegiturak, zerbitzuak eta dauden
zuzkidurak ez izateagatik edo bata eta besteak, bertako eraikin eta eraiki beharreko
eraikinarentzat zerbitzatzeko eskaturiko proportzio, neurri eta baldintza egokiak ez izateagatik.
b) Dagoen urbanizazioak hiri birgaitze edo berantolaketa baten ondorioz, hirigintza
transformazio bidez egin beharreko berrikuntza, hobekuntza edo birgaitze beharra duelako,
zuzkidurak ipintzera zuzendutakoak barne.
b. Lurzoru Hiritargarria.
Aurreko sailkapenetan sartu ez diren lurzoruak modu honetara sailkatzen dira, lurzoru
hiritartzat hartzeko bete beharrezko baldintzak bete gabe, plan honetan definituriko
Ikaztegietako udalerriko hirigintza garapen berrietako aurreikuspenek eraginda suertatzen
badira.
c. Lurzoru Urbanizaezina.
Modu honetan sailkatzen dira, bere baldintza eta balore paisajistiko, baso, nekazal,
abeltzantza, natural, eta abarren arabera hirigintza garapenetik babestu behar direnak.
4.2. Lurzoruen eraikigarritasuna izendatzeko irizpideak.
1.– Eraikigarritasun fisikoa edo gordina bezala ulertzen da Eraikitako edo eraikigabeko sabai
guztiaren azalerara, bai arrasante gainekoa, baita arrasante azpikoa ere, zehaztutako lurralde
eremu batetarako, hirigintza antolamentuak ezarritakoa.
2.– Eraikigarritasun fisiko edo gordina bi eratara adierazi ahal izango da: sabai-metro koadroko
guztizko kopuru batez, edo lurzoru-metro koadro bakoitzeko sabai-metro koadrotan; bi kasuetan,
eraikigarritasun hori zehaztu beharra duen lurralde eremuari dagokiola. Lehendik dauden orube,
partzela edo eraikuntzez bezainbatean, hirigintza-antolamenduak bi aukera izango ditu
eraikigarritasun fisiko edo gordinari dagokionez: profilak, garaierak edo eraikuntzaren forma edo
bolumena arautzeko beste parametro batzuk jarrita adieraziko du, edo lehendik dagoen
eraikigarritasuna finkatzea aipatuko du.
3.– Hirigintza eraikigarritasun bezala ulertzen da. Zehaztutako lurralde eremu batetarako, hirigintza
antolamentuak, irabazizko izaera duten jarduerak eta erabilerei dagozkion eraikigarritasun fisikoa.
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Eremu honetarako aurreikusitako edo dauden zuzkidura publikoen eraikigarritasun fisikoa kenduta
gelditzen delarik.

4.– Lurralde-eremu jakin bateko eraikigarritasun haztatua biderkadura batzuen batuketa izango da,
eta biderkatuko direnak, berriz, ondokoak: batetik, erabilera bakoitzeko edo balio baliokidea duten
erabilera-talde bakoitzeko eraikigarritasuna, eta bestetik, lurzoru urbanizatuak erabilera
bakoitzerako edo erabilera-talde bakoitzerako duen oihartzun-balioaren eta eremuko erabilera
ohikoentzat definitutakoaren oihartzun-balioaren arteko harremana adierazten duten haztatze- edo
homogeneizazio-koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua, bestalde, erabilera ohikoeneko sabaimetro karratuz adierazten da.

5.– Lurralde-eremu jakin bateko batez besteko eraikigarritasuna zatidura bat izango da: zatikizuna
eremuko eraikigarritasun haztatua izango da, eta zatitzailea, berriz, eremu horretako azalera osoa.
Hartarako, azalera horren barruan sartuko dira dena delako lurralde-eremuaren sistema
orokorretako sarearen zuzkidura publikoetan sartutako edo hari atxikitako lursailen azalera. Azalera
horretatik kanpo geldituko dira, soilik, lehendik dauden eta hirigintza-antolamenduak finkatzen
dituen sistema orokorren azalerak. Lurralde eremuan sartuta dauden erabilera edo jabari publikoko
zuzkidura-sistemetako lursailei dagokienez, lurzoru legearen 146. artikuluan ezarritakoa bete
beharko da.
4.3. Antolamendu xehetuaren zehaztapenak eta arau subsidiarioen garapena.
Honi buruz, lurzoru moeta bakoitzean planteaturiko irizpidea hauek dira:
A. Lurzoru hiritarra.
Lurzoru hiritar bezala sailkaturiko area edo azpiareen araudi partikularrak, bertan sarturiko lurretan
Antolamendu xehetuaren zehaztapenari dagozkion irizpideak definituko ditu kasu bakoitzean.
Honi dagokionez, bi hipotesi desberdin aipatu behar dira:
-

Kasu batzuetan, Norma partikular hauek beraiek definitzen dute esandako antolaketa
xehetua. Hori dela eta, tratamendu horren gauza diren areak, Plan Orokorrean ejekuzio
zuzeneko azpieremuak bezala identifikatzen dira.
Beste kasu batzuetan, arau partikular hauek zehaztapen puntuala ezartzeko kalterik gabe,
xehetasun Antolamendu hau definitzeko garapen plangintza idaztea aurreikusten da. Plan
Berezia.

B. Lurzoru Hiritargarria
Izaera orokorrarekin, modu honetan sailkaturiko sektoreetan xehetasun antolaketen zehaztapenak
dagokion garapeneko plangintza idaztea behartzen du. Plan Partziala.

C. Lurzoru Urbanizaezina.
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Lurzoru honetan xehetasun antolaketaz hitz egitea posible ez izan arren, IHAPOko arau
orokorretan eta indarrean dagoen hirigintza araudiarekin bat eta kasu batzuetan, zenbait jarduera
eta interbentzio lur urbanizaezinean zuritzen da eta beharrezkoa egiten du plan berezi bat idatzi eta
onartu beharra.
4.4. Planeamentuaren ejekuzioa.
A) Lurzoru Hiritarra.
Lurzoru hiritar bezala sailkaturiko lursailak izanda, dagokion xehetutako Antolamendu erregimena
definitzen da. Proiektu honek definitzen ditu, hirigintzarako ejekuzioarako irizpideak baita ere
kargen banaketarena eta aurreikusitako aprobetxamentuena ( irabaziko eraikigarritasuna) eta
helburu horretako beharreko proiektuak definitzen ditu.
Konkretuki dagozkion areetako arau partikularrak ezartzen dituzte irizpide hauek.
Aipaturiko xehetasun antolaketa erregimenak plan berezia egiteko eskatzen duen kasuetan, hau
bera izango da aipaturiko irizpide hauek definituko dituena.
Hori horrela, 3.1.04 atalean, ezartzen eta definitzen dira, epeak eta hirigintza antolamenduaren
ejekuzioa ez betetzeagatik eskua sartu beharreko kasuak.
B) Lurzoru Urbanizagarria.
Lurzoru urbanizagarri bezala sailkaturiko sektoreetan eta lurzoruetan planteaturiko proposamenen
hirigintza ejekuzioaren eta gestioaren zehaztapenak kasu bakoitzean idatzi beharreko garapen
planeamentuak esandakora jo beharko da.
Hala eta guztiz, izaera orokorreko sistema zuzkidurara zuzendutako lurzoruak lortzeko desjabetzea
bidez egin ahal izango da, baita garapeneko planeamentu hau egin aurretik ere.
C) Lurzoru Urbanizaezina.
Lurzoru urbanizaezin bezala sailkaturiko lurretan geroago egin daitezkeen planeamentu
berezietako aurreikuspenei kalterik gabe, bere proiektuetan zuzkidura publikoetara zuzendutako
lurrak lortzeko eta baita ere indarrean dagoen legediaren xedapenetan ezarritakorekin bat idatzi
daitezkenen lurzorua lortzeko, desjabetza bidez eskua sartuko da .

5.- Antolaketako taula orokorrak.
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5.1. Udal barrutiko lurzoruaren Sailkapena.
IHAPOrreko egiturazko antolamentuak, udal barrutiak dituen 2.016.545 m2ak ondorengo lurzoru
moetetan banatzen ditu.

LURZORU SAILKAPENA

AZALERA
(m2)

AZALERA
(%GUZTIA)

LURZORU HIRITARRA

143.137

7,10 %

LURZORU URBANIZAGARRIA

20.983

1,04 %

LURZORU URBANIZAEZINA

1.852.425

91,86 %

GUZTIA

2.016.545

100,00 %

5.2. Lurzoruaren Sailkapena: Hirigintza eskuhartze areak.
IHAPOrreko planak, lur hiritarra 9 eremutan banatzen du, aldi berean, bertan azpieremuetan edo
erabilera eta tipologia gehiena dagonaren arabera banatuta daudenak. Aipaturiko erreflexioekin
koherentzian, IHAPOrrak programaturiko hiritartze jarduera gehiena Lurzoru urbanoan bildu da (
aktuazio integratuak), dagoeneko lurzoru urbanoaren sailkapena dutenak eta hondaturiko lurzoruak
berantolatu eta habetzeko ideiarekin bat.
Planean definituriko eskemarekin
orokorrarekin banatuta geratu dira:
-

adostasunean,

lurzoru

hiritarrak,

ondorengo

sailkapen

Bizitegi erabilera orokorreko Areak. 66.965 m2 hatzen ditu, hori bai, orokorrean bizitegi
erabilerakin batera beste erabilerak elkarbizitzen badute ere – nagusiki hirugarren sektorea,
ekipamentuak eta espazio libreak -.
Industria- Produktibo erabilera orokorreko areak. 57.744 m2 hartzen dituzte denera.
Espazio libreetarako erabilera orokorreko areak, ekipamentuak, sistema orokorrak. Denera
18.428 m2 inguru hartzen dituzte.

IHAPOak sektorizatuko lurzoru hiritargarriko eremu bakar bat sailkatzen du ( Bentako sektore
industriala 20.983 m2 kin), dagoeneko lurzoru hiritargarri sailkapena baduena. 2007. urteko
martxoaren 8an Behin Betiko Gipuzkoakoa Foru Aldundiak onartutako Plan Partziala du eta G.A.O
aren 93. zenbakian argitaratua 2.007ko maiatzaren 14an.
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1. EREMUA ELIZA
2. EREMUA EKIALDEA
3. EREMUA VIAS DE
TREN
4.
EREMUA
POLIDEPORTIVO
5. EREMUA HERTELL
6.
EREMUA
BENTZUNTZIBAR
7. EREMUA KUTTURRU
8. EREMUA VIARIO
9. EREMUA BENTA
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LURZORUAREN
SAILKAPENA
HIRITARRA
HIRITARRA
HIRITARRA

HIRIGINTZA
GARAPENAREN
ERREGIMENA
EJEKUZIO ZUZENA
PLAN BEREZIA
EJEKUZIO ZUZENA

4.605

HIRITARRA

EJEKUZIO ZUZENA

3.270
36.650

HIRITARRA
HIRITARRA

EJEKUZIO ZUZENA
EJEKUZIO ZUZENA

17.824
3.778
20.983

HIRITARRA
HIRITARRA
URBANIZAGARRIA

EJEKUZIO ZUZENA
EJEKUZIO ZUZENA
PLAN PARTZIALIA

AZALERAK
(m2)
26.320
40.645
10.045

HIRITAR AREA GUZTIAK

164.120

5.3. Sektore eta Areen kalifikazio orokorra.
AREA ETA SEKTOREEN KALIFIKAZIO OROKORRA

EREMUA
Bizitegia .AMBITO 1. ELIZA
Bizitegia AMBITO 2. EKIALDEA
Azpiegitura Sistema Orokorra. AMBITO 3. VIAS DE TREN
Kirol
Ekipamentu
sistema
Orokorra.
AMBITO
4.
POLIDEPORTIVO
Industria-produkzioa AMBITO 5. HERTELL
Industria-produkzioa AMBITO 6. BENTZUNTZIBAR
Industria-produkzioa AMBITO 7. KUTTURRU
Azpiegitura Sistema Orokorra. AMBITO 8. VIARIO
Industria-produkzioa SECTOR 9. BENTA

5.4. Hirigintza Interbentzioko areen Bizitegi Erabilerak.
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ETXEBIZITZA ERABILERA
HIRIGINTZA INTERBENTZIO AREEN
AZALERA.

ETXEBIZITZA ERABILERA
DAUDEN
ETXEBIZITZAK

1. EREMUA - ELIZA
2. EREMUA- EKIALDEA

Guztia
ETXEBIZITZA ERABILERA
HIRIGINTZA INTERBENZIO AREEN
AZALERA.

74

ETXEBIZITZA
BERRIAK
23

ETXEBIZITZEN
GEHIKUNTZA
23

85
159

76
99

76
99

ETXEBIZITZA ERABILERA

1.2. EREMUA- SERORETXE

Eremuaren azalera
sistema orokorrak
kenduta.
2135,60 m2

Arrasante gaineko
eraikigarritasun
fisikoa.
920 m2

Índizea
M2 sabai/ m2
lurzoru
0,43

1.3. EREMUA - VILLA MARIA

3830,40 m2

2800 m2

0,60

2.2. AREA- EKIALDE BERRIA

13.605 m2

9.500 M2

Arrasante gaineko irabazizko eraikigarritasun físikoa.

5.5. Hirigintza Interbentzio areaz erabilera produktibo industrialak.

AREA EDO SEKTOREA

AZALERA

SAILKAPENA

5.AREA - HERTEL
6.AREA - BENTZUNTZIBAR
7.AREA - KUTTURRU
9.SECTOR - BENTA

3.270m2
36.650m2
17.824 m2
20.983 m2

HIRITARRA
HIRITARRA
HIRITARRA
URBANIZARRIA
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5.6. Espazio libreen sistema Orokorra.
AREA O SEKTOREA

AZALERA KONTAGARRIA.

1.AMBITO - ELIZA
7.AREA - KUTTURRU
GUZTIA

SAILKAPENA

3.550m2
2.420 m2
5.970 m2

Aurreikusitako emaitza estandarra: 11,45 m2/bzta espazio libre biztanleko izango
litzateke.
Horretarako 522 biztanleko jendetza kontuan hartzen da, proiektaturiko
ikusmugatzat, Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorrak aurrikusitako, 2.017
hartuta.
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1.2.- Ingurumen-impaktuaren aurretiazko txostena betetzearen
memoria justifikatzea
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AURKIBIDEA
01. AURREKARIAK
02. AURRETIKO TXOSTENA
03. AURRETIKO TXOSTENAREN BETE BEHARREKO ZEHAZTAPENAK.
04. GARAPEN GASANGARRIAREN ABIADURATIK AUKERTURIKO ORDENAZIOAREN
ZURITZEA.
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01. AURREKARIAK
Ikaztegietako Udalak, indarrean zeuden arauen guztizko egokitzea eta errebisioa egitea aukeratu
zuen, horretarako zegokion konkurtso publikoa deituz eta bere idazle den taldeari adjudikatuz
amaitu zelarik. 2/006 legea indarrean sartu ondoren, indarrean zegoen lege berriak ezarritakoaren
arabera Arau Subsidiarioak Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorrera egokitzea hautatu zuen.
Helburua, 8 edo 10 urteko ikusmugan udalerriko arazoari erantzun ona emateko ahalmena duen
eta gaur egungo egoera sozio- ekonomikora eta indarrean dagoen hirigintza legedira egokitutako
planeamentu orokorreko dokumentu bat edukitzea da.
Lehenengo fasea, “ Hirigintza informazio eta analisia” 2007ko martxoko datakoa izan zen,
aurrediagnostiko orokorrarekin, lan hau izan zen Hirigintza Antolamendurako planeamentu
orokorraren aurrerapen dokumentuaren oinarri, 2007 entregatua izan zen diagnosia eta
planeamenturako alternatiba lanekin. Dokumentu honek jasotzen zituen hirigintza informazio eta
diagnosia, bertako datuak, datu sektorialak eta orokorrak jaso eta biltzearen ondorio izan zen.
Jende aurreko bere esposizioa, Plenoko Adostasun bidez eman zitzaion 07/03/21an, eta G.A.O.
ean 07/03/07 an argitaratu zen.
Jende aurreko erakusketa denboraldian, bi ekarpen jaso zituen denera. Bere jende aurreko
erakustaldiaren ondoren, udalerriko hauteskundeak suertatzen dira, 2007ko maiatzean, horren
ondorio, gobernu taldean aldaketa izan zen. Udal gobernuak espedientearen tramitazioa izoztea
erabaki zuen. Beste mahai ingururako denboraldi bat ireki zen aurkezturiko aurrerapen
dokumentuaren inguruan hirigintza komisioen bidez, idazle taldeak eta baita ere bertako udal
taldeko zenbait ordezkarik parte hartuz.
Paraleloki, Aurrerapen dokumentuaren edukian, Ingurumen eraginaren baterako ebaluaketa
sartzen da, Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen jasangarriaren departamentura bidaltzen dena
aurrerapen dokumentuarekin batera, hirigintza garapen desberdinen aukerekin honek ingurumen
eraginaren alde aurreko txostena egin zezan.
Ingurumen eraginaren alde aurreko txostena 2007ko azaroaren 30arte ez zen egina izan.
IHAPOrrak ingurumen eraginaren alde aurreko txostenak esaten duena betetzen duenaren zuritzea
dokumentuaren justifikazio memoria espezifikoan dator ( IHAPOrreko 2. dokumentua).
Analisi denboraldiaren ondoren eta aurrerapen dokumentuari egindako ekarpenak berrartuz,
prozesua berratzen da, ekarpenei erantzunez idazte taldeak 2008ko maiatzean egindako
txostenarekin ( Ondorengo ataletan xehetzen direnak).
Memoria honetan, ingurumen eraginaren alde aurreko txosteneko zehaztapenak betetzen direla
zuritzen da. ( aurrerantzean IEAT) Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorreko dokumentu berrian
horrela behin betiko txostena egitea nahikoa izan dadin.
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AURRETIKO TXOSTENA

Aurreko txostena 2007ko azaroaren 30ean izan zen bidalia. IHAPOko ingurumen eraginaren alde
aurreko txostenaren zuritzea dokumentuko justifikazio memoria espezifikoan dator xehetua.
Txosten honetan dauden ingurugiro zehaztapenak, ondorengo ataletan laburtzen diren alderdi
ezberdinei egiten die erreferentzi:
02.1.Ingurumen eraginaren baterako azterketan jaso beharreko informazioa.
Ingurumen eraginaren azterlana, ondorengo alderdiei erantzuten dien informazio osagarri bidez
osatu beharko da:
a.

b.

c.

Landaretza eta habitatak: 92/43/EEE zuzentarauak aipatzen dituen eta Ikaztegietako
udalbarrutian dauden habitatei Hiri Antolaketako Plan Orokorrean eman zaien tratamendua
aztertuko da, bere hedapen, heldutasun, lotura ekologikoko elementu, berezitasun eta abar
direla eta, hobekien kontserbatuak dauden baso autoktonoei emandakoa bezalaxe ( haltzadi
kantabiarra, harizti azidofiloak, baso misto atlantiarra, pagadiak, eta abar). Era berean baso
horiek kontserbatzeko beharrezkotzat jo diren neurri babesgarri gehigarriak proposatuko dira.
Korridore ekologikoak: Udal barrutia aztertuko da, udalerriaren barruan eta ingurukoekin flora
eta faunako espezien joan etorria ahalbideratuko duen korridore ekologikoen sarea
definitzeko. Korridore hauen funtzionamendu egokia bermatzeko, babeserako neurriak eta
neurri zuzentzaileak proposatuko dira. Korridore ekologiko hauek, gainjarritako baldintza
bezala planteatu daitezke.
Eremu Higagarriak: lurzoru urbanizaezianaren sailkapena baldintzaren eraginpeko esparruak
zehaztearren proposatukoak dira. Alde hauei buruzko informaziorik eguneratuena aurkeztuko
da.

02.02. Ingurumen arloko ohar orokorrak lurralde osorako.
a) Udalerri osoan aplikatzeko izango diren Ingurumena babesteko Arau Orokorrak. Udalerri
osoan aplikatzeko izango diren Ingurumena babesteko Arau Orokorrak ezarriko dira, araudi
orokor baten bidez, gai honen inguruko ordenantza gerora betetzera baldintza daiteke.
Arau orokor hauek, udalerrian lehendik martxan dauden ordenantzak osatzeaz edota
eguneratzeaz gain, atmosferaren babesa, berdeguneen eta lurzoru hiritarrezinaren
arabera, hondakin solidoen bilketa eta tratamendua, zaraten eta bibrazioen kontrola,
hondakin uren kontrola, eraikuntzek bete beharreko ingurumen baldintzak, paisajeari eta
estetikari buruzko baldintzak, energia berriztatzaileen baldintzak, telekomunikazioen
instalazioen alderdiak ere finkatu ahal izango dituzte. Hau dena, legedi orokorra eta estatu
erkidego zein foru mailako legedi sektorialek ezarritako prebentzio neurriak eta ingurumena
babestekoak kontutan izanda.
b) Zarata. Zaratak Ikaztegietako udal barrutiko biztanleengan izan dezaketen eragin akustikoa
arintzearren, plan orokorraren prestatze denboraldian, garapeneko planeamendua, e.a.,
Zarata iturrien barruan, aparteko garrantzia emango zaie N-1 autobiari, tren bide sistemari
eta industri jarduerari. Baldintza akustikoen arabera antolatzen duen planeamendu batetan
aukera eginez, eraikinaren barruko eremuak zarataren arabera banatuz.
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c) Kutsatuta egon daitezken lurrak. Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorrean sartuko dira
IHOBEko planoetako informazioa eta lurzoruen erabileren identifikazio kontuan izango da.
Plan Partzialak edo Plan Bereziak garatu aurretik, eragindako esparruetan lurraren
kalitateari buruzko ikerkuntza egin beharko da, horrela kontaminatuta dagoen zehaztatu eta
kontaminazio maila eta onargarriak diren erabilerak zehaztu eta elkarturiko arriskurik ez
dagoela bermatzeko deskontaminatzeko sistemak. Zehaztapen hau, ejekuzio unitatearen
hirigintza fitxa espezifikoan egingo da, eta ikerkuntzen ondorioak planeamentuko tresnen
dokumentaziora sartuko da.
d) Ibai ertzak eta erreko ertzak. Ibaia bideratzeko eta babesteko obrak beharrezkoak balira,
horiek ingenieritza biologikoko teknika bigunak lehenetsiz gauzatuko dira. Paisaiaren eta
ekologiaren ikuspuntutik begiratuta, ibai ibilguen bazterrek lurralde egiturazko elementu
gisa izan dezaketen gaitasuna aprobetxatuko da. Ur bazterrak, korridore ekologiko bezala
bultzatuz , dagokien erabilera emanez, hau da, korridore ekologikoak eratzeko erabiliko
dira, edo bestela, zuhaitzez eta natur elementuez hornitutako pasealekuak egongo dira,
bazterretan zuhaitz eta zuhaixka zerrenda zabalak ipiniz.
e) Ondarea: LPSAan Kultura ondareari buruzko ondari higiezinaren katalogoan finkaturikoari
jarraituz, babestu beharreko ondasun guztiak zehaztasun osoz identifikatuko dira,
bakoitzaren behin behineko edo behin-betiko mugak adieraziz. Ezartzen den erregimenean
kontuan izango dira: Lurzoruaren erabilera erregimena eta babestu beharreko elementuak,
jarduketa arkeologikoetako eraiketen erregimena, lurzatitan banatzeko erregimena,
zuzenena jarduteko erregimena eta garapen plangintzako erregimena.
f) Plangintza garapenerako baldintza teknikoen pleguak. Hirigintza dokumentazioan, garapen
planeamentuko plegu baldintza teknikoek, ECIA ko 7 eta 8 ataletakoaren arabera neurri
zuzentzaiele eta ingurumen babes programan bildutako neurriak jaso beharko dituela
erreflejatuko da. Proposatzen diren neurri zuzentzaileak eta babeserako neurriak obra
unitate bat bezala sartu beharko dira, proiektuetan dagokien bere ekonomi atalarekin eta
aurrekontua egin ezin daitezkeenetan, baldintza plegu teknikoetan sartzera behartuko da.
02.03. Lurzoru hiritarrezinari buruzko xedapenak
a)

Lurzoru hiritarrezinaren mugaketa eta kalifikazioa.

Lurzoru urbanizaezinaren proposamena berikusiko da, LAAra egokituz eta Tolosaldeko LPPra
egokitzeko.
Lur gaineko uren babes zonak, Oria ibaiaren eta erreken ibilgua ezezik, Euskal Autonomia
Erkidegoko ibai ertzak eta erreka ertzak antolatzeko lurralde plan sektorialean definitutako babesbandak ere bere baitan hartu beharko ditu.
Nekazaritza, abelazkuntza eta landazabaleko zonak, balio agrologiko handiko lurzoruen
azpikategoriaz aparte, beste azpikategoria bat ere hartu beharko luke, hau da, balio agrologiko
handirik ez izan arren, nekazaritzako lurren berariazko ezaugarriak dituzten edota nekazaritzarako
erabiltzen diren lurren azpikategoria alegia.
Lurzoru hiritarezineko kategoria banaketa, lurzoru guztiari egin beharko zaio eta bere
ezaugarrietara hobekien egokitzen den kategoria esleitu ahal izango zaio.
Higadurak jasateko arriskua duten alderdiak izeneko baldintza gainjarria, aparte ezar daiteke, beren
ezaugarri litologikoengatik eta duten erliebearen ondorioz, higadura-fenomenoak azaltzeko arrisku
handia duten eremuak hartuz.
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Korridore ekologikoen sarearen barruan Ikaztegietako udalerriak duen garrantzia aintzat harturik.
Egokitzat hartzen da, gainjarritako baldintza horren barruan Euskal Autonomia Erkidegoko
korridore ekologikoen sare barruko korridoreaz gain, ondorengo hauek hartzea:
-

Udal mailako korridoreak.
Oria ibaiak korridore gisa bete lezakeen lotune lana dela eta ingurumen eraginaren
azterketako 7.4.2. apartatuan proposatutako korridore ekologiko alternatiboa.

BIL Oria Garaia: Hain zuzen ere BIL denez, 92/43/EEE zuzentarauko 6. artikuluko 2,3 eta 4
apartatuetan xedatutako bete beharreko 1997/1995 Errege Dekretuko 6. artikuluan ezarritakoa da.
b) Ingurumenaren babes arau orokorrak. Arau hauek ezartzeko, ondorengo babes neurriak
kontuan izango dira. (aurreko atalean proposatu direnak)


Eremu higagarriak edo higadura arriskua dutenak, eta urak har ditzakeen eremuak.
Abeltzaintzako erabilerako baldintzatuko den basoberritzea bultzatuko da. Baso jarduerak
baliabide edafikoen kontserbazioa bermatuko dute. ( hazkunde geldi edo moteleko zuhaitzak
landatuz eta sasi-garbiketa estentsiboak eta lurketak ahal bezainbat murriztuz, eskuz egingo
den landaketa bultzatu, bakanketak, e.a). Inundagarri den areetan inundagarritasunarekin
erlazioa duten irizpideak eta informazioa kontutan izango dute, inundagarri den areetan
hirigintza garapenak ekidinez.



Nekazaritza eta abeltzaintzako zonak eta landazabala.

IHAPOak ezarriko ditu, beharrezko baliabideak garapen industrial eta bizitegietarako berrien
ondorioz galdutako balore agrologiko haundiko lurzoruaren aurresailkapenerako. Egindako
afekzioei erantzungo dion eremu osabideak sortuko dira.

Landaretza.
Lurzoru urbanizaezin berrietan landaretza interesgarriko komunitatei errespetua. Lehendik
zutik dauden zuhaitz ikusgarriak eta urtetsuak errespetatu egingo dira. ( birkokapena edo
konpentsatzeko neurriak). Elkarrengandik aparte dauden landaretza autoktonoko eremuak
elkarri lotzeko ahaleginak egingo dira, horretaz gain, zuhaiztiak, heskaiak, landare-pantialak,
erreka bazterretako landaretza eta nekazaritza finken nahiz belardien mugak mantendu edota
sortuko dira.

Fauna.
Lurzoru hiritarrezineko partzelen itxiturak abereentzako pasabideak baimenduko dira. Bide
berrietan pasabide artifizialak eraikiko dira. Airetiko energia sareak elektrokutatzeko arriskua
ekidingo dituen babes neurriak ipiniko dira. Interes bereziko esparruetan jarduerak mugatuko
dira.


Ibai sarea.
Estolda sare orokorretara hartunea egitea posible ez bada, Lurzoru hiritarezineko aktuazioetan
depurazio sistema autonomoak ipini beharko dira. Ibaiekiko gutxieneko zerrenda errespetatu
beharko da. Ikaztegietak ur zikinenak jasotzeko sarea du, hondakin uren tratamendurako
araztegi berriari sartuko duen kolektore orokorrera lotuko dena.
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Paisaia.
Eraikuntza berriak, ahal bada dauden eraikuntza tipologiara egokitua dira, ez da lerro zuzenik
sartuko, behar-beharrezkoak diren landabide eta basobide berriak egingo dira. Espezie
autoktonoak erabiliko dira eta gaur egun dauden paisaiari hobekien lotzen zaizkion formak
erabiliko dira. Ezpondak ahalik eta etzanen ipiniko dira, gaina izurtuta eta kizkur antzera utziz.
Argindarraren argiteria lurpekoa edo impakturik ahalik eta txikienarekin egongo da.
Korridore Ekologikoak.

Korridore ekologiko baten ezartzen den eraiketa erabilera orotan, gerta daitekeen kutsadura
akustikoa, uren kutsadura, eta abar aparteko arretaz kontrolatuko da. Ingurumenaren
hobekuntzarako erabilerak sustatuko dira. Heskaiak sortzea bultzatuko da, landare-pantailak,
erreka bazterretako landaretza ahalik eta ingurune naturalena ondorioztatuko da. Basabereen
joan-etorria erraztuko da, itxitura iragazkorragoak ipiniz. Egin beharreko baso-lanak, ahal dela
behintzat, animalien arraldi eta kumeak hazteko garaietatik kanpo egingo da.
02.04. Lurzoru hiritarrari eta hiritargarriari buruzko xedapenak.
a) Etxebizitza premiaren zenbatespena. Ikaztegietarako etxebizitza premian sakontasuna.
Etxebizitza kopurua gutxituz eta lurren suntsitze erritmoarena, aldi berean nekazaritzako lurrak
babestuz. Etxebizitza zenbatespena LAAk ezarritako kalkulu irizpideen arabera.
Pixkaka- pixkakako hazkundea, udalerri trinkoago baten ideia eman dezan, lur hiritarrean eskuhartzeari lehentasuna emanaz, bakarrik behar-beharrezkoak diren lurzoru hiritargarriak erabiliz.
Dentsitate altuak eta erabilerak anitzak, dentsitate txikiko egoítza garapen berriak baztertu,
etxebizitza bakanen tipologia baztertuz. Inundagarri diren eremuak edo interes paisajistiko
handia edo balio agrologiko haundia duten eremuak baztertu.
b) Ibaiekiko eta gune inundarriei buruz. Ibai ertzarekiko gutxieneko eraikuntzen eta urbanizazioen
distantziak azalduko dira ( Lurzoru hiritargarrian proiektaturiko esparru guztientzat), LPS aren
arabera. Erabileren erregimenak, garapen berrien inundagarritasun arriskuak edukiko kontuan.
Oria ibaira Gutxienez utzi beharreko tartea haunditu biodibertsitateko txostenaren arabera. Ibai
erriberak zaharberritzea, Oria ibaia berreskuratu. Erabilera erregimenak, BIL a kontutan izan
beharko du, habitatetan eta espezietan kalte nabarmenik ez duela ziurtatu, e.a.
c) Ingurumen balioak eta baldintzak uneoro aintzat hartzeko. Area hau dagokion garapen
plangintzan eta eraikuntza proiektu eta hirigintzakoetan kontuan izango dira balioak eta beste
alderdien artean:

Gipuzkoako lurralde historikoko florako zenbait espezie babesteko arauak ezartzen
dituzte 4/1990 Foru Dekretuak eta Landaretza autoktonoko garrantzizko orbanak
errespetatu egin behar dira, hirigintza unitatearen diseinuan sartuz.

Ez da ibai ibilguen aldaketarik planteatzen hirigintza probetxamentuentzat. Sustatzen
dituztenek ibai bazterrak berreskuratzeko proiektuak egin ditzaten bultzatuko behar da.

Hirigintza unitateak diseinatzerakoan ondare elementuen presentzia kontuan izango da.
Kultura irizpideen arabera bere kontserbazioa eta zaharberritzea kutuntuz.

Kutsatuta egon daitezken lurrei arreta.
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Ingurumena eta paisajea berreskuratzeko proiektuak
Hiritartze proiektuetan, Ingurumena eta paisajea berreskuratzeko proiektua jasoko dute, non
obren ondorioz eragina duten areen analisia eta osagarriak diren aktuazioak jasoko dituzten
eta ukitutako eremuan paisaia txertatzeko aktuazioak planteatuko dituen. Gauzatzearen
txertaketa paisajistikoa lortzea arreta berezia ipiniz ibai ertzeri eta uren etorriari. Eremu
zolagarriak mugatuz, bereskuraketa eta bioklimatiko eta lurraren ezarketa bideak erabiliz.

e) Hiri zerbitzuekin lotura.
Plan partzialek eta Urbanizazio proiektuek egoki garbitu beharko dute eremu berrientzat
udalerriko hiri zerbitzu orokorrekin lotura eta zabaltzeko nahiko ahalmena badutela
benetakotu. Gainera, dagokion bezala justifikatuko da.





f)

Ur emaria nahikoa izango da y dauden baliabideetan kalterik sortu gabe.
Sektore berrientzat hornidura eta saneamentu sareak egokitzea, banatzaileak izango
diren sarean gehiegi saturatzea ekidituz.
Esparru berrien eta udalerriaren gainerakoaren artean dauden sarbide eta mugikortasun
arazoak behar bezala konpondu.
Udal barrutiko garraio publikoa planteatu eta bultzatuko da eta oinez eta bizikletaz erraz
heltzeko.
Jasangarritasun irizpideak.

Lur Urbanizagarri eta urbanoen antolaketarako Eranskineko jasangarritasun irizpideak kontuan
izango dira.
g)

Erabilera anitzeko hiri egitura bultzatzea.
Funtzio askotako eta erabilera anitzeko hiri egitura bermatzearren, erabilerarekin
bateragarriak izan daitekeen industri erabilerak eta zerbitzuak zehaztuk beharko dira.

h) 20/1997 Legea. Irisgarritasun plana. Hiri Antolamendurako Plan Orokorra legearen bete
beharra zuritu beharko du.
Zehaztapen hauek denak, lurzoru urbanizagarri bezala sailkaturiko eremuetara zabalgarri
dira.
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02.05. Komunikazioen sistema orokorrari buruzko xedapenak:
a) Mugikortasun plana: Proposatutako plangintza berriak eragin ditzakeen mugikortasun
arazoak ebaluatuko dira, gaur egungo eta etorkizuneko bide zerbitzuen eta garraio
sistemen funtzionaltasuna eta zurgapen gaitasuna bezalaxe. Trafikoaren Mugikortasun eta
berantolamentu plana, ibilgailuen ordez ingurumenari kalte gutxiago egingo dioten garraio
bideaz ordezkatzea. ( bizikleta, oinez ibiltzea edota garraio publikoa).
b) Bidegorriak: Bizikletaz desplazamentuak bultzatzeko, bere zabalera, malda, e.a. kontuan
izanez. Gipuzkoako bizikleta bideen eskuliburuko aurreikuspenak kontuan izango dira. Bere
ezarpen eta proiekturako gomendioak.
03. AURRETIKO TXOSTENAREN BETE BEHARREKO ZEHAZTAPENAK.
IHAPOko dokumentuan jasoko dira ingurugiro inpaktu txostenean dauden zehaztapenak eta
lurraldearen errealitate fisikoarekin bat etorriko den garapenaren alde apustu egiten du eta
jardueren biregituratzea planteatzen du eta baita ere hiriko bizitzaren kalitatearen hobekuntza.
Ondorengo ataletan, dokumentuan egindako aldaketak deskribatzen dira aurreko 02. ataleko
egiturarekin bat.

04. GARAPEN GASANGARRIAREN ABIAPUNTUTIK AUKERATURIKO ORDENAZIOAREN
ZURITZEA.
Aurreko ataletan, Ikaztegietako Hiri Antolatzeko Plan orokorrak ingurumen eraginaren aldez
aurreko txostenean ezarritako determinazioak, Ikaztegietako Hiri Antolatzeko Plan orokorreko
dokumentuan betetze maila zehaztu da.
Hori oinarritzat hartuta plan honek dituen antolakuntza eta proposamena zuritzen da, plan honek
jasangarritasun garapenaren printzipioa hartzen du, lur ez hiritargarriaren erregulazioan baita lur
hiritar eta hiritargarrietako garapenak eta aurreikusitako aktuazioetan ere.
IHAPOko dokumentuak lurraldean dauden balio naturalak eta paisaiakoak mantentzea ziurtatzen
dituen ingurugiro irizpideak begiesten ditu eta errekurtso hauen babesarekin bat datozen araberako
jarduerak banatzen ditu, balio haundieneko guneetan jarduera eta erabilerak mugatuz. Bestalde,
betiko jarduerak, errekurtso hauen mantenimenduarekin lotzen dira beraien esplotazio razionala
planifikatuz. Horretaz gain degradaturiko inguruneen berreskuratzea bultzatuko da eta espazio
libre, bizikleta eta oinezko ibilbide sarea sortzen da biztanlegoaren eskaerei erantzuteko, dagoen
hiribitarteko sareari jarraipena emanez.
Lurzoru urbanizaezinari dagokionez, IHAPO maila altuagoko Antolamendurako tresnekin bat dator
guztiz, LAA arekin, Euskal Autonomi Elkarteko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Plana eta LAP Agroforestalarekin.
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Esparru bakoitzaren mugaketa lurraldearen errealitate fisikora egokituko da, gaur egungo erabilera
banaketan oinarritzen da, interes naturaleko eremuei eta hobekuntza beharra edo degradatuta
dauden beste batzuei arreta garrantzitsua emanez. IHAPO-rean planteaturiko erabilera eta
aktibitate erregulazioa, LAAko zehaztapenetara egokitzen da. Lur Urbanizaezina nekazal,
abeltzaintza eta baso ustiaketara zuzenduko da, beti ere jarduera hauek lurzoruko interesa duten
elementu naturalen babesa eta kontserbazioa bermatzen dutenean, paisaia eta fauna eta oreka
orokorrean, ingurugiroan eta landa inguruko ekologikoan aldaketa garrantzitsurik egiten ez
dituztenean. Hiritar izaera erabilera eta aktibitateak galarazita geratzen dira, bai industrialak eta
baita era egoitzakoak, bizitegi kolektiboak edo bere kualitate ekologiko, paisajistiko edo
produktiboak eragin edo degradatzen dituenak. Dauden Etxebizitzak finkatzen dira, bere
mantenimendua eta kontserbazioa bultzatuz. Etxebizitza berriak, nekazal eta abeltzaintza ustiaketei
lotuta egon beharko dute eta espreski galarazten dira, landa inguruko ustiaketako erabilerei lotu
gabeko erabilerak. Izaera orokorrarekin, administrazioak bultzatu eta landa ingurunean kokatzea
komenigarriak badira, interes publikoko eta gizarte intereseko erabilerak edo eraikuntzak.
baimentzen dira.
Lurzoru hiritarrean eta hiritarreziean aurreikusitako garapenei buruz, IHAPOak, aurrerapen
dokumentuarekiko aldaketa batzuek aurreikusten ditu, hauetariko batzuek IEAT-eko zehaztapenen
ondorio. Aldaketarik nabarmena, etxebizitza kopurua egokitzeari dagozkionak dira, hasieran
aurreikusitako etxebizitza kopurua gutxituz, azterlan baten oinarrituta lurzoru industrialeko
aurreikuspena gutxitzea, garatu gabe dagoen aurreko arauen aldaketa puntualetan aurreikusiak
betetzen ari diren moduan sailkatzeko, horrela bilbe hiritarraren barruan dagoen garatu gabeko
partzelen betetzea bultzatuz.
Epac industria eremuaren birmoldaketa, enpresaren itxieraren ondoren, eta horrela Ikaztegietako
Hiri Antolaketako Plan Orokorraren Ingurumen Eraginaren aldez aurreko txostenean esandako
gomendioak betetzea aurreikusten da, birmoldatzeko esparruei lehentasuna emateari buruzkoa, hiri
tramatik kanpo dauden eremuen garapena egin aurretik. Lurzoru hiritarrean eskua sartuz hiriko
trama osatu, bideak errematatuz, bidegorriak, e.a. udalerri barruan mugikortasun egokia
bermatzeko eta ingurugiroaren jasangarritasuna eta elkarterako garraioaren erabilera bultzatzea.
Ibaiaren ubideetan hobekuntzak egitea, berreskuratu beharreko eremuak garapen berrietan sartuz.
Oria ibaiaren ubidea, metodo bioklimatikoen bidez.
Azpeitian, 2008ko uztaila

Ikaztegietan 2.009ko martxoaren 9a

FDO: XABIER REZABAL GURRUCHAGA

FDO: LUJAN GURRUCHAGA ODRIOZOLA
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1.3.- Behin behineko onarpeneko dokumentuaren
memoria adiérazlea ( 2.009 ko martxoa)
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2.008ko irailaren 12an Udal batzak Ikaztegitako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrari hasierako
onarpena eman zion, 2009. urteko irailaren 18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eta
hilabeteko epea ireki zen jende aurreko erakusketarako.
Hasierako onarpena eta gero, beharrezko arlo ezberdinetara ondorengo txostenak eskatu ziren:
Errepideei dagokiena, Foru aldundiaren eskumena, Gipuzkoako Bide eta Errepideen Foru Arauaren
textu bateratuaren 94. artikuluan aurreikusitakoaren araberakoa eta Sustapen Ministeritzara, Tren
bide sektoreko 39/2003 legearen 7.2. artikuluaren arabera.
Uren legearen textu bateratuaren 11/2005 ekainaren 33ko legeak ezarritako aldaketaren arabera
25.4 artikulua betez, Antolaketa Hidrologikoa aldatzen duenari jarraituz, Ingurugiro eta nekazal
inguruko eta Itxas Ministeritzak txostena igorri dezan, baita era Eusko Jaularitzako eta Foru
Aldundiko beste departamentu batzuetara ere.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuari eskaturiko txostena, aldeko
txosten bezala jaso zen 2.008 ko urriaren 22an.
Sustapen Ministeritzari eskaturiko txostena berriz, Trenbidearen sektoreko 39/2000 legeak bere
artikuluan ezartzen duenari jarraituz, tren bide sistemei eragiten dien Arau Subsidiarioen
berrikuspen edo aldaketetan, hasierako onarpena eman aurretik bidali behar da, Sustapen
Ministeritzak txostena egin dezan hilabeteko epe baten barruan. Txostenaren izaera lotezlea izango
da berari dagokion arloetan. Jasotako txostenak, ez dio ikusten inolako arazorik IHAPOren
tramitazioarekin jarraitzeko.
Ingurugiro eta nekazal ingurumen Ministeritzari eskaturiko txostenari dagokionez, eskaturiko
dokumentuaren testua bertan ipinitakoari egokituz, bertako testua gehitu da, non aurrez aipatu den
Adunako ur zikinen depuradora martxan jartzen ez den bitartean, planak aurreikusten dituen
garapen berriak isuriko erakundeak eman beharreko baimena beharko dute, “ Jabari publiko
hidraulikoko Erregalamentua ” 245 eta ondorengo artikuluak ipintzen dituen baldintzak batez”.
Ekialdea eremuari dagokionez, hegoaldea, Hertell empresarekin muga egiten duen ingurunea,
urpean gera daitekeen gunean dago 500 urteko ur etorriaren mantxa barnean. Azpieremua
garatuko duen Plan Bereziak, inundagarri diren guneak, espazio librerako gune erabilerarako
zuzendu beharko ditu. Uholdeetarako arriskua edo ur etorrien ahalmena jasotzea gutxitzea eragin
dezaken edozein eraikuntza edo erabilera galaraziz. Eremuaren garapenerako, jabari publiko
hidraulikoko erregalamentuaren 9. artikuluan ezarritako bete beharko da, lehentasuna duen fluxuen
gunei dagokiona. ( apirilak 11ko 846/1986 E.R., urtarrilak 11ko 9/2008ko E.R.ak aldaturikoa).
IHAPOk bildu eta indarrean ditu 2005eko Uztailaren 26an behin betiko onartutako Benta Sektoreari
buruzko Plangintzako Arau Subsidiarioak aldatzeko
dokumentuan jasotako egiturazko
antolamendu-zehaztapenak, eta udalak 2007ko martxoaren 8an behin betiko onartutako
garapeneko Plan Partzialean jasotako Antolamendu xehatuaren bitarteko zehaztapenak. Beraz,
behin behineko onarpenerako dokumentuan txostenak esandako zuzenketak egin dira.
Plana jende aurreko erakusketan egon zen denboraldian, bi idatzi aurkeztu ziren alegazioekin,
hauetako bat ondoren kendu egin zelarik eta bestea berriz Adif izan zen.
Teknikariek alegazioak aztertu ondoren, honela jarraitzen da:
Adif en alegazioak bi ziren, lehenak B-1, B-3 eta B-5 planoetan zeuden akats batzuek zuzentzen
zituen, non lurpeko trenbidearen trama eta gainekoaren aldatuta bait zeuden, beraz alegazioa
onartu egiten da eta planoetan akatsa konpondu da. Bigarrengo alegazioa, Trenbidearen gainean
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sorturiko espazioei buruzkoa da, tren bide sistemarekin bat datozen espazio libre sistema edo bide
sistema bezala sailkatuko dira, Trenbide sektoreko araudiaren 25.1 artikuluarekin bat. Beraz
alegazioa onartu egiten da eta erabileretan xehetu da.
Bigarren alegazioa Oyarbide-Montes familiaren izan zen, teknikari, zinegotzi eta komisioek aztertu
izan zen, ondoren 2008ko abenduaren 31ean Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratu zen
hirigintza hitzarmen baten bidez adostasun batera iritxi zelarik. Hori honela argitarapena eta gero
Familiak idatzi baten bidez alegazio kendu zuten, argitaratutako eta zinatutako hitzarmenarekin
adostasuna azalduz.
Aldaketa gehienak txikiak izan ziren, eta ez dute garrantzi haundirik, oso alderdi zehatzei
buruzkoak dira, edo akatsak zuzentzeko aldaketak dira, edo hasierako testua hobetzeko
artikuluetan egindako aldaketak dira, beraz behin behineko onarpenerako dokumentua hasierako
dokumentuaren berdintsua da. Aurrekoekin batera, nabarmendu behar diren garrantzi haundiagoko
beste batzuek ere badaude:
1.-Babesturiko etxebizitza kopuruaren aldaketa 1.3. Villa Maria azpieremuan, 1. Eliza
Eremuaren barnean, eremua aztertu ondoren eta jabetzarekin negoziatu ondoren eta
hirigintza kargen azterketa eginda, bidezkotzat jo da eremuan etxebizitza denak libreak
izatea. Eremua garatzeko hitzarmen bat zinatu da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
dena 2008ko abenduaren 28 an.
Beraz Ikaztegietarako aurreikusten diren babes publikoko etxebizitzak 38 izango lirateke eta
61 etxebizitza libre berriak, denera Ikaztegietako Hirigintza Antolamendurako Planak
antolatzen dituen 99 etxebizitzak egiten dituztelarik.
2.-Eraberritutako baserriak gehienez jota 4 etxebizitza izan ditzake, eta behin horiek gauzatu
ostean eta birgaitutako eraikinaren jabetza horizontalaren banaketa egin ondoren horien
izena Jabegoaren Erroldan aurkeztu beharko da. Baimentzen diren gehienezko etxebizitza
kopurua ondorengo irizpideei egokituko dira, nekazaritzako ustiaketari erantsitako eraikin
gisa, edo horri bereiz ezinak izango dira.
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Behin behineko onarpeneko dokumentuari egindako
gomendio eta aldaketak egin ondoren Behin betiko
onarpenerako memoria adiérazlea. ( 2009ko abendua)
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1.4.1 Euskal Herriko Lurralde Antolaketarako Komisioak egindako derrigorrezko txostenari
Memoria adierazlea.
I.- Lurralde antolamenduari dagokionez:
Ikaztegietako udaleko HAPOk proposatutako lurralde eredua baloratu, lurzoruari eta hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea, Euskal Herriko Lurralde Antolamentuari buruzko
maiatzaren 31ko 4/1990 Legea, eta uztailak 16ko Euskal autonomia erkidegoko ohiko ezarpenen eta
Lurralde Historikoetako foru erakundeen arteko erlazioen 5/1993 Legearen aldaketaren arauera,
ondorengo puntuetan:
1. Ingurugiroa
1.a). Lurraldearen Arloko Planari (LAP) eta Lurraldearen Antolamendu Artezpideekiko (LAA)
egokitasunean.


Lurzoru hiritarrezinakoaren kategorizazioa.

Dokumentazio grafikoan adierazitako ubideen babeserako zerrenden zabalera zuzendu
beharko da, Euskal Autonomi Elkarteko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planak adierazten duen gutxieneko zabalera izan dezaten (hau da, 15 metro ertz
bakoitzarekiko).
Komisioak ezarritako baldintzak jarraituz, erreken babes bandaren zabalera zuzendu da,
15,00 metrotara, erreken ertz bakoitzetik B1 eta B.4 planoetan.


Lurzoru hiritarrezineko erabileren erregulazioa.

HAPOk , lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearekin bat etorriz,
lurzoru hiritarrezineko bizitegi eraikuntza eta erabilera baldintzen erregulazio zehatz bat
finkatu beharko du.
Komisioak ezarritako baldintzak jarraituz, 9.1.02. Luzoru ez urbanizagarriaren
erregimen orokorra erregulatzeko artikuluan, espreski osatu dira lur ez
urbanizagarrian bizitegi eraikuntzak eta erabileraren baldintzak.
2. Urbanizazio bidez transformazioa gauzatzeko egokiaz ez direnak, bere berazko eta
ambiental balioak mantentzeko beharragatik, 5 garren atalean ezarritakori aurreiritzirik
egin gabe.
4.

Ez da egokia hirigintzako dena delako edukiak edo helburuak dituzten egintzak,
erabilerak edo jarduerak bermatzeko, ez baitagozkio lurzorua okupatzeko aukeratu den
ereduari. Zehatz esate aldera, lurzoru urbanizaezinean debekatuta dago etxebizitza gisa
erabiltzeko eraikin berriak egitea, badago etxebizitza gisa erabiltzeko oin berri batentzat
baimena ematea, baldin eta eraikina nekazal ustiaketa betetara lotzen bada.

1.b) Euskal Autonomi Elkarteko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana.
Plangintza berriak aldeko txostena du, Euskal Autonomi Elkarteko Ibaien eta Erreken
Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak ezarritako erabakiak betetzen dituelako.
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2. Azpiegiturak eta Zerbitzuak.


Euskal Autonomi Elkarteko Trenbide sarea.



Herria zeharkatzen duen trenbide ibilbidearen zatia estaltzearen plangintza berriko
proposamenari buruz Garraio eta Obra Publikoetako Departementuak egin beharreko
balorazio txostenera zuzentzen du.

3. Bizitegi ezarkuntzak eta jarduera ekonomikoak.
3 a) Bizitegi Lurzoruaren antolamendua.
HAPOn egiten den proposamenaren bizitegi lurzoruaren zenbatekotasun eta lurralde
ereduaren aldeko txostena, proposatzen diren 100 etxebizitza berriren kapazitatea bat bait
dator Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamendurako artezpideak zehazten
dituzten irizpideak aplikatu ezkero sortzen diren baloreekin.
3b) Jarduera ekonomikoetara zuzendutako lurzoruaren antolamendua.
Jarduera ekonomikoetara zuzendutako lurzoruaren zenbatekotasunari buruz aldeko
txostena egiten da, HAPOn egiten diren proposamenak bat bait datoz gaur egun indarrean
dauden lurralde antolamendurako dokumentuen araura herriari dagokion kategoria edo
mailarekin.
II.

Kultur ondare gaiei buruz.
Kultur Ondare Zuzendaritzak 2009ko ekainaren 26an egindako txostenean esandakoaren
araura, HAPOk bai bere zerrendatan bai bere kartografiatan Erbeta Azpi Baserria (A) eta
Erbeta Baserria (A) presuntzio arkeologiko eremu bezala sartu beharko ditu.
Komisioak ezarritako baldintzak jarraituz, zerrendetan eta kartografían ere bai, Erbeta
Azpi Baserria (A) eta Erbeta Baserria (A) presuntzio arkeologiko eremuk sartu dira, B.8
planoa aldatzen da.

III. Uretako gaiari dagokionez:
Euskal Uren Agentziak 2009ko uztailaren 13an egindako txostenean aldeko iritzia ematen zion
espedienteari, ondorengo loturapeko baldintzakin.
HAPOn aipatzen diren saneamenduko azpiegiturak egiten ez diren bitartean, garapen berriak
Arro Erakundeko dagokion baimen isuriaren lorpenera menperatura egongo dira. Lorpen hau
Euskal Uren Agentziako Kantauri Ekialdeko Arroen bulegoan eskatu beharko da.
Komisioak ezarritako baldintzei jarraituz, saneamentu akometidei buruzko 8.3.02
Artikuloa aldatu da.
Isurketa Baimena: Aurrez aipatu den Adunako araztegira doan ur zikinen kolektorera martxan
ipintze ez den bitartean, planean aurreikusten diren garapen berriak isurketa baimentzeko,
dagokion baimena eskatu beharko dute Kantauri arroko erakundeetako Ur agentziaren
bulegoetan, Jabari Publiko Hidraulikoko erregalamentuaren 245 artikulua eta ondorengoek
ezartzen dituzten baldintzak betez.
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Baldintza hau, IHAPO ko garapen berrietako zehaztapen fitxetan era baldintza bezala ezartzen
da.
IV. Biodibertzitate gaiei buruz.
Ingurugiro Partaidetza eta Biodibertsitate Zuzendaritzak 2009ko uztailaren 1ean egindako
txostenean esandakoari kasu egin beharko zaio.
Biodibertsitatearen txostenaren Ondorioa:


Ingurugiro, Lurrraldearen Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Departamenduko
Biodibertsitate eta Ingurugiro Partaidetzarako Zuzendaritza honek, Euskadiko Natura 2000
Sarearen etengabeko behategi gisa, Ikaztegietako HAPO dokumentazioa kontutan izanda,
92/43CEE (6.2 eta 6.3 artikuluak) Zuzentarauko betekizunak burutzeko, “Babestutako Ingurualde
Naturalen baldintza gainezarria. Balio amankomuneko tokia. Oria Garaia”-ri lotutako araudia aldatu
behar da, 9.6.0.9. artikuluko 5.atala guztiz ezabatuz, okerreko interpretazioa sortzen bait du eta 4.
atalaren ordez “BIL-aren kudeaketarekin erlazio zuzena eduki gabe edozein jarduketa, nahiz bakarka
nahiz beste jarduketa, plan edo proiekturekin amankomunean, tokiarekiko eraginen azterketa zuzen
baten menpe jarri beharko da, tokia kontserbatzeko helburuak kontutan izanda” jarriz.

Gainera ondorengoak aholkatzen dira:
1. “Babestutako Ingurualde Naturalen baldintza gainezarria”-ri lotutako araudiko
irizpide orokorren (3. atala) artean zaharberritzeari erreferentzia sartzea.
2. BIL-arekin bat datorren 2.2.Ekialde Berria azpi eremuko azalera osoa espazio
librera zuzendu dadila, erriberako basoaren indartze eta zaharberritze ekimenak
indartuz , loratze eta galtzadatzea sahiestuz.
3. Polikiroldegia eta Oriaren ibaiertzen arteko eremuan eta 7.Kutturru eremuko espazio
libretan ere erriberako basoa indartzeko eta zaharberritzeko egitasmoak aurrera
eraman daitezela.
Komisioak ezarritako baldintzei jarraituz, 9.6.09 artikuloko 5 garren atala kendu da, 3 eta 4
garrena aldatu egin dira.
Ekialde Berria Azpieremuan antolaketa, urbanizazio eta eraikuntza norabideen barruan
baldintza bezala ezartzen da, BIL arekin bat datorren 2.2. Ekialde Berriko azalera, espazio
libretara zuzentzea, zaharberritze lanak sustatuz eta ibai ertzeko basoa bultzatuz, bere zolatzea
eta loratzea ekidituz.
Oria ibaiaren ertzekin mugatzen duten Polikiroldegiko eta Kutturru 7. Eremuko espazio libretan,
zaharberritze lanak egin daitezen eta ibai ertzeko basoa bultza dadin baldintza ipiniz.
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1.4.2 Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurugiro erakundeak egindako derrigorrezko txostenari
Memoria adierazlea.
Txostenak ondorengo alderdiak adierazten ditu zuzentzeko eta aztertzeko:
1-. Beraz, HAPOn neurri horiek zehaztasun handiagoz definitu behar dira nahitaez, eta lurzoruari eta
hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, aurreikusitako hirigintza tresna baten
bitartez neurri horiek garatzeko sistema ezarri (esate baterako, eremua babesteko eta zaintzeko
berariazko plan berezi baten bitartez, aipatutako legeak 72. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz,
edota 2-2 Area, Ekialde Berria, luzatuz, hau da, korridore ekologikoa hobetzeko jarduketak hartuko
dituzten lursail guztiak area honetako aurreikusi den plan berezian sartuz alegia, zaharberritzeko
jarduketak plan berezi horretako xedapenetan sartuko diren moduan).
Korridore hau, N-1, GI-2131, Oria Ibaiko kolektoreaz ( eraikitzen) eta ETAP berriak ( eraikitzen),
administrazio publikoetako departamentu desberdinak egiten ari diren obra, izan dira korridore
ekologiko hau eten eta bere egoera okertu dutenak. Obra hauekin ez da korridore honen
hobekuntzarako zaharberritze lan eta hobekuntza lanik egin. IHAPO an korridorearen hobekuntzan
egin behar diren lanak dagokien administrazio publikoaren kontura izan beharko dutela proposatzen
da.
2-2 Ekialde Berria eremuaren bidegarritasuna dela eta ( Eremu honek baditu BILarekin bat datorren
azpieremuaren azaleran ibai ertzeko basoa eta zaharberritzen lanak egin beharra) eta bestalde egin
behar diren lanak Eremutik kanpo daudenez lur ez urbanizagarrian, Zentzuduna dirudi Ikaztegieta
udalak Bertarako Babes eta kontserbazio plan berezi bat idaztearena korridore ekologiko ordezkoa
hobetzeko, dagozkion administrazio publikoaren kontura izan beharko luketenak.

2.- Ugaranako industrialdea, Hiri Antolaketako Plan Orokorreko memorian, lurzoru hiritarrezinaren
antolaketan jarraitu beharreko irizpideen artean, “Garai bateko Ugarana ingurunean dagoen industri
jarduera finkatzea, ingurune horretako eraikuntza antolamenduz kanpokotzat jota” aipatzen den
arren, ez hirigintza arauetan eta ez HAPO osatzen duten gainerako dokumentuetan ez da aipamen
bat bera ere egiten ez industrialdeari buruz, ez eta industrialdean garatzen diren jarduerei buruz ere.
Ingurune hori, honako kategorian sartua dago lurzoru hiritarrezinaren barruan: Nekazaritza eta
abelazkuntzako zona eta landazabala Trantsizioko landa paisaia. Eta, hirigintza arauen arabera,
kategoría horretan industri jarduera oro debekatua dago, lehen sektoreari lotua ez badago behintzat.
Horrela bada, HAPOn aztertu egin beharko da esparru honetako antolaketa, eta, lurzoruaren
erabilerak nahiz lurzoru horretan ezarrita dauden edo ezarri nahi diren jarduerak, HAPOko hirigintza
arauetara moldatu beharko dira.
Memoria zuzendu da, antolamenturik kanpo baina onarturik bezala kontuan hartuta, gaur egungo
erabilerak baimenduz lanak utzi arte eta 9.6.05 artikulua.
Nekazaritza eta abeltzaintzako eta
landazabaleko zonetako eta Nekazaritza trantsizio Areetako lurzoru urbanizaezinari (AG) buruzkoa
aldatu da, ondorengo testua gehituz.

3. Kategoría honen barruan, Ugaranako gune zaharraren eremua sartzen da, Ugaranako Polígono
Industrialeko eraikinak, Planeamentuaren bat ez datozenak bezala aitortzen dira. Onarturiko
ordenaziozko kanpo daudenen kategorian barruan sartzen dira.
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4. Eremu honetan konkatzen diren Irailaren 30 eko 165/2008 dekreturako Lurzorua kutsa dezakeen
jardueraren edo instalazioren lurren inbentariokoan inbentariaturiko bi kokapen eremuetan
lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo instalazioren bat behin betiko bukatu edo ixten denean
. lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena egiteko prozedura jardueraren edo instalazioaren
behin betiko bukaera edo itxieratik bi hilabetera hasi beharko da beranduen ere, titularrak berak
aurrez eskatuta.
3.- Oria Garaiko BIL. HAPOko hirigintza arauek berariaz esan behar dute Oria Garaiko BIL osatzen
duten lurzoru hiritarrezineko eremuetako erabilera eta jardueren erregulazioa behin-behinekoa
izango dela, harik eta BIL hori Babes Bereziko Zona izendatzen den arte, eta bidezko zaintza
neurriak ezartzen diren arte.
Era berean, BIL kudeatzeko plana onartu bitartean, eremu horretan sartzen diren lurzoru hiritar eta
hiritargarrian aurreikusitako hiritartze lanek errespetatu egin beharko dituzte Euskal Autonomia
Erkidegoko Natura 2000 Sareko ibai BILekin lotutako irizpideen proposamena dokumentuan
adierazitakoaren arabera, eraikuntzak eta hirigintzak utzi beharreko gutxieneko tarteak, hala Nola
Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren txostenetan
adierazitakoak. Hain zuen ere, Oria ibaiaren kasuan eta gara daitezkeen esparruetan, eraikuntzak
26 metroko babes eremua utzi beharko du, eta hirigintzak, berriz, 22 metrokoa.
Tarte horiek BILen sartutako eremu guztietan aplikatu beharko dira; beraz, honako jarduketa hauek
burutzerakoan ere, errespetatu egin beharko dira:
a. 6.Bentzuntzibar Alorrean eraikitzeke dagoen orubean jarduera ekonomikoetarako pabilioia
eraikitzean. Hori horrela, hirigintza fitxan aldatu egin behar da hirigintzak gutxienez utzi
beharreko tarteari buruzko datua, dokumentuan 11 metro ipintzen baitu.
b. GI-2131 errepidearen eta Oria ibaiaren artean dauden eta 2. Ekialdea, 4. Polikiroldegia eta
7. Kutturru esparruei dagozkien lursailetan garatu beharreko jarduketetan. Zona honetako
jarduketak, batetik, lurzorua eta landare-geruza zaharberritzera zuzendu behar dira, zati
batean degradatua baitago materialak pilatzearen eraginez eta ibilgailuen joanetoarriaren
kariaz; eta bestetik, ibai ertzean lehen zegoen haltzadi kantabrikoa berreskuratu behar da.
Esparru hauei buruzko hirigintza fitxetan, zuhaixkez edota zuhaitzez osatutako lur zerrenda bat
ezartzearen premia adieraziko da, ibaira inor sar ez dadin eta ibaiak zein ibai bazterreko landaretzak
kalterik jasan ez dezaten.
Gainera, esparru horiek eta 9. Alorra, Benta, bisoi europarraren (Mustela lutreola) interes bereziko
guneak dira; beraz, obrak gauzatzerakoan aparteko arreta jarri beharko da, eta obra horiek ez dira
egingo espeziearen ugaldeta-garaian (martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitarte).
BILaren barruan dagoen garapen potentzialeko eremu bakarra Ekialde Berria azpieremua da, honi
antolamendu, urbanizazio eta eraikuntza ardatz bezala ipintzen zaio, eremu honetako BIL barruan
dagoen azalera dena, espazio libreetara zuzenduko dela, ibai ertzeko basoa bultzatzeko eta
zaharberritze lanak egingo direlarik, bera galtzadatzea eta lorategitza galaraziz. Eraikuntzarentzat,
26 metrotako babes banda ezartzen da eta 22 metrotako urbanizaziorentzat Oria ibaiaren ibilgutik.
Garaturiko Bentzuntzibar eremuan, 11 metotako distantzia mantentzen da, LAA Ibai eta erreka
ertzetakoan ezarritako distantzia. Eraikigabeko orube bakarrak, inguruan dituen eraikinak ibairaino
irizten zaizkio, LAAa indarrean sartu aurretik garatu bait zen eremua. Beraz eremu hau, orain dela
15 urte baino gehiago garatu dena, lur hiritar kontsolidatuan, ez dirudi zentzuduna 26 metrotako
babes distantzia izatearen baldintza, eremuari garatugabekoaren eremua ematea.
Bentzuntzibarko garatu gabeko partzelan baldintza bezala ezartzen da ondorengo baldintza.
Zuhaixkez edota zuhaitzez osatutako lur zerrenda bat ezarriko da, ibaira inor sar ez dadin eta ibaiak
zein ibai bazterreko landaretzak kalterik jasez ez dezaten bestalde, obrak gauzatzeko aparteko
arreta jarri beharko da, eta obra horiek ez dira egingo espeziearen ugalketa-garaian ( martxoaren
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15etik uztailaren 31ra bitarte).
GI-2131 errepidea eta Oria ibaiaren tartean kokatzen diren lurzailen degradazioa, 2. Ekialde
Eremua, 4 Polikiroldegia eta 7 Kutturruko eremuei dagozkien lurrak, beste arrazoien artean, Ibiurko
Presa, Ur zikinen kolektoreako obren ondorio dira, administrazio publikoak bultzaturiko obra.
Ikaztegietako udalak, eskatu zien bertan bereskuratze eta lur azal begetalera zuzendutako lanak
egitea ( gaur egun zati batetan eginak daudenak).

4.- HAPOean aldatu egin da lurzoru hiritarrezineko erabilera eta jarduketen erregulazioa, eta horrek,
lurzoruaren kalifikazioa aldatzea dakar. Kontuan hartuta, lurra ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
zuzentzeko 1/2005 legeak, otsaialren 4koak, ezarritakoaren arabera, kutsagarria izan daitekeen
jarduera edo instalazio bat duen edo hartu izan duen lurzoru baten kalifikazioa aldatu ahal izateko,
aldaketa behin betiko onartu aurretik lurzoru horren kalitatearen deklarazioa eskatu behar dela,
Ikaztegietako Udalak deklarazio hori eskatu beharko du irailaren 30eko 165/2008 Dekretuan
zerrendatuak ageri diren hiri kokaguneei buruz, hau da, lurzoru hiritarrezinean dauden eta
kutsagarria izan daitekeen jarduera edo instalazio bat duten edo hartu izan duten lurzoruen
inbentarioan sartuak dauden hiru kokaguneei dagokienez.
Ikaztegietak, 5 inbentariaturiko eremu ditu, 2 lurzoru industrial kontsolidatuak kokatzen dira eta hiru
lurzoru ez urbanizagarrian.
6 Bentzuntzibar eremuak industria kalifikazioa mantentzen du, IHAPO honetan Industrial Produktibo
bezala izendatzen dena. Helburu bezala ezartzen da, Eremu honetan konkatzen diren Irailaren 30
eko 165/2008 dekreturako Lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo instalazioren lurren
inbentariokoan inbentariaturiko bi kokapen eremuetan, lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo
instalazioren bat behin betiko bukatu edo ixten denean. Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena
egiteko prozedura jardueraren edo instalazioaren behin betiko bukaera edo itxieratik bi hilabetera
hasi beharko da beranduen ere, titularrak berak aurrez eskatuta martxan jartzea.
Inbentariaturiko beste hiri kokapenak, lur ez urbanizagarrian arruntean kokatzen ziren lehenagoko
arauetan, IHAPO honetan Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko zonetako eta
Nekazaritza trantsizio Areetako lurzoru urbanizaezinaren (AG) antomentu kategoria berdina
dela ezan genezake.. Beraz, kalifikazioa(erabilera) ez dela aldatzen ulertzen da. Arauek, bere
erabilera mantentzen dute jarduera itxi bitartean, ez da eperik ezartzen ejekuziorako eta ez da epe
motzean ekintzarik aurre ikusten. Baldintza bezala jartzen da Eremu honetan konkatzen diren
Irailaren 30 eko 165/2008 dekreturako Lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo instalazioren lurren
inbentariokoan inbentariaturiko hiru kokapen eremuetan lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo
instalazioren bat behin betiko bukatu edo ixten denean . lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena
egiteko prozedura, jardueraren edo instalazioaren behin betiko bukaera edo itxieratik bi hilabetera
hasi beharko da beranduen ere, titularrak berak aurrez eskatuta.

5.- HAPOko hirigintza arauetan, Hirigintza lizentziak arautzeko ordenantzak izeneko 4. Tituluan,
lizentzia behar duten jardueren artean sartuko da betelanak egitea. Hirigintza arauetan, halaber,
hondakinak zabortegian biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen 2009ko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuak III. Tituluan definitutako baimen erregimena ezarriko da.
Y) puntua gehitu da, bertan hondakinak zabortegian biltegiratu eta betelanak eginda ezabatzea
arautzen delarik.
6.- Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluaketako 7.4. Lurzoru hiritarrari buruzko xedapenak atalean
adierazita dauden eta obrak gauzatzerakoan aplikatu beharrekoak diren neurri guztiak, hirigintza
arauetako 8.8. Hiritartze lanak gauzatzean hartu beharreko ingurumen neurriak kapituluan txertatu
beharko dira.
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Ingurumen Eraginaren Azterlan bateratuko 7.4. artikuloko Urbanizazioaren ejekuzioari dagozkion
neurriak jaso dira.

7.- Hirigintza arauetako 9.5.0.2. Nekazaritza eta abelazkuntzako eraikin eta instalazioak artikuluan
adierazi behar da nekazaritza eta abelazkuntzako ustiategiak eraikitzeko proiektuek neurri
babesgarri eta zuzentzaile batzuk aplikatzea aurreikusi behar dutela, honako hauek, hain zuzen:
a. Argi kutsadura: nekazaritza eta abelazkuntzako jarduerak hartuko dituzten lurzatien kanpoaldea,
lurzoru hiritarrezinaren gainerakoan ahalik eta argi kutsadura txikien eragingo den moduan
argiztatuko da. Hori horrela, sabai opakoa duten luminariak erabiliko dira, argi-sorta argitasuna
behar duten eremuetara zuzenduz, lerro horizontalaren azpitik.
b. Kutsadura akustikoari dagokionez, zaraten jaulkipen mailak gehienez onar daitezkeen balioen
azpitik mantentzeko beharrezkoak diren neurri babesgarriak hartuko dira, eta bidezko bada,
eraikinak eta instalazioak intsonorizatu egingo dira.
c. Nekazaritza eta abelazkuntzako jarduerek eragindako usaina ahalik eta gehien murrizteko
sistemak ezarri beharko dira, baldin eta usain hori inguruko bizilagunentzako gogaikarria izan
badaiteke.
d. Nekazaritza eta abelazkuntzako jarduera eraikitzeko proiektuarekin batera, ingurumena eta
paisaia zaharberritzeko proiektua egin beharko da. Proiektu hori, honako xedapen hauen
arabera egingo da.





Obren eragina jasaten duten eremu guztiak lehenera ekarri beharko dira, bai jarduketa
esparruaren beraren barrukoak, baita jarduera osagarrietan esparruaz kanpo erabilitako
eremuak ere (esate baterako, sarbideak).
Landareztatzeko proiektua egiterakoan, eremuaren ingurumen baldintzak hobetzeko modua
bilatuko da, eremu hori ondoko landa ingurunean txertatuz eta ezponda-guneetan lurzorua
babestuz. Landaretza autoktonoko espezieak erabiliko dira nagusiki ola, beharrekoa bada,
ingeniaritza biologikoko teknikak erabiliko dira, ezpondak egonkortzearren. Azkenik egindako
landaketen sustraitzea bermatzeko etorkizunean egin beharreko artapen lanak finkatuko dira.
Jarduerak hartuko dituzten lurzatietan zuhaitz pantailak ipiniko dira, behatoki nagusienetatik
begira jarrita, begietarako pantaila lana egin dezaten. Horretarako, ahal dela behintzat, espezie
autoktonoak erabiliko dira, hosto ugariko eta tamaina handikoak nagusiki.
Neurri zuzentzaileak eta babes neurriak 9.5.02. artikuloan jaso dira.
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1.4.3 Foru Aldundiko Lurralde Planifikaziorako Zerbitzuak egindako derrigorrezko txostenari
memoria adiérazlea.
Behin dokumentua aztertu ondoren, aurkeztutako proposamena zuzena dela deritzot, bai
azpiegitura eta dotazioen aurreikuspenekiko, baita bizitegi eta industriaren hazkundearekiko ere;
hala ta guztiz ere Foru Aldundi honetako Planifikaziorako Zerbitzuaren ustez, bidezkoa da
ondoko xehetasunak egitea:

1.- Lurzoru hiritarrezinaren antolamendu kategoriaz gain babestutako espazio naturalak eta natura
garrantziko eremuak zehazten dira izaera baldintzatzaile bezala (memoriako 2.7. atala, B.4. planoa
eta hirigintza arauetako 5.1.09, 9.1.01, 9.6.09 artikuluak), garrantzi amankomuneko Oria Garaia
tokiari eragiten diolarik zehazki.

2.- Ez dut uste zuzena denik Tren Bidea 3.esparruan trenbidea estaltzeko eremuak osoko kalifikazio
bikoitza izatea, hau da, komunikabide sistema orokor eta espazio libreen sistema orokor bezala.
Gainera bere hirigintza orrian azpiegitura eta komunikabedeen sistema orokor bezala kalifikatuta
dago. Ondorioz memoriako 5.6 atalean aurreikusten den bezala 2.050m2 hauek espazio libreko
sistema orokor bezala kontatuko ez balute, osoko hornidura 8.020m2 tik 5.970m2 ra pasatuko
litzateke, eta beraz, estandarra 15.36tik 11.45m2/biztanle-ra pasatuko litzateke.
Bestalde, interbentzio honen egokitasuna zalantzan ipini gabe, komeni da aztertzea finantziazioaren
zati bat Foru Aldundi honi, trenbide administrazioari, Eusko Jaurlaritza eta Ikaztegietako Udaletxe
berari leporatzeko aurreikuspena, finantza eta ekonomía bideragarritasunaren azterlaneko III.1.1
atalean proposatzen den bezala.

Kalifikazio orokor bikoitza aldatu

zaio, azpiegituretako sistema orokorrari, espazio libre guztiak

5.970 m2 hartu direlarik eta estandarra 11,45 m2/biz.

3.- Nahiz eta espazio libretako sistema orokor bezala ez kontatu, gutxienez B.4.planoan mugatu
egin beharko litzateke, memoriako 2.4. atalean eta Hirigintza Arauetako 2.4.03 artikuluan azaltzen
den Kutturru izeneko parkea.
B-1 planoan, mugatu da espazio libre orokorreko Kutturruko parkea.

4.- Hirigintza Arauetako 1.1.04 artikuluko 2 atalean, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak
(LAA) esaten duen tokian Tolosaldeko Lurraldearen Zatikako Plana esan behar luke.

Gaizki zegoen terminoa zuzendu da.
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5.- Lurzoru hiritarrezinean gaur egun dauden bizitzeko eraikinetan lau etxebizitza arte jasotzeko
aukerari buruz Hirigintza Arauetako 9.4.02 artikuluari buruz Landa Ingurunearen Garapenerako
Departamentuaren txostena ezagutzea beharrezkoa izango litzateke.

6.- Hirigintza Arauetako 9.4, 9.5 eta 9.6 kapituluetan beharrezkoa da zehaztea , lurzoru
hiritarrezineko

maila

ezberdinetan

onartutako

erabilera

bakoitzaren

gehieneko

azalera

eraikigarriaren parametroak.

Eraikigarri den azaleraren parametroak sartu dira onarturiko erabilera desberdinentzat lurzoru ez
urbanizagarrian.

9.5.01. artikulua. Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenekin lotzen den etxebizitza (baserria)
(C1.1.4 eta C5.1.4 erabilerak).
b) Etxebizitza kopurua: Gehienez 2, erregistro unitate bakarra osatzen dutenak.
c) Etxebizitza bakarraren kasuan gutxieneko azalera eraikia 150 m2. Etxebizitza bakarraren
kasuan gehieneko azalera eraikia 300 m2 eta 500 m2 bi etxebizitza badira. Gutxieneko
oinaren okupazioa 120 m2.
9.5.02. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako eraikinak eta instalazioak (C1.1.1, C1.1.2,
C1.1.3, C5.1.1, C5.1.2 eta C5.1.3 erabilerak).
Kasu guztietan eraikinaren gehienezko luzera 60 mkoa izango da. Eraikinaren gehienezko oinaren
okupazioa 1000 m2. Izendaturiko oinaren okupazio eta gehienezko aprobetxamentuarako ezarritako
parametro erregulatzaile hauek kasu berezietan gainditu ahal izango dira baldi eta funtzio, egokitze,
proportzio eta beharrezko aprobetxamenduen beharrei erantzuteko eta beti Foru Aldundiko arloko
departeamentuak ezarritako baldintzetan.
9.5.06. artikulua.

i)

j)

Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko baldintza orokorrak.

Kasu guztietan eraikinaren gehieneko luzera 60 mkoa izango da. Eraikinaren gehienezko
oinaren okupazioa 1000 m2. Izendaturiko oinaren okupazio eta gehienezko
aprobetxamenturako ezarritako parametro erregulatzaile hauek kasu berezietan gainditu ahal
izango dira baldi eta funtzio, egokitze, proportzio eta beharrezko aprobetxamentuen beharrei
erantzuteko eta beti Foru Aldundiko arloko departamentuak ezarritako baldintzetan.
Baldintza bolumetrikoak: Gehienez bi oin eta estalpea, bolumetria sinplearekin. 2, 3 edo 4
isurialdeko estalkia, %30 eta %35 arteko pendizarekin. Eraikuntzak gehienez 7 metroko
altuera izango du teilatu hegalaren behealdeko ertzean, eta 10 metroko altuera estalkiaren
punturik garaienean, betiere lur naturalaren punturik baxuenetik neurtuta. Sotora edo
erdisotora sarrera kokatzen den gunean puntualki gehienezko altura hau gainditu ahal izango
da.
Limitazio hauek ez dira aplikagarri izango nekazal erabilerako eraikuntza edo istalazioetan,
etxebizitza auxiliarretan edo zerbitzu azpiegituretan izan ezik, behartuta eta zurituta gainditu
ezin diren funtzioaren beharretara egokitzeko.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

7.- Nahiz eta dagoeneko eraitsia dagoen, B.8. planoan kokatu egin beharko litzateke Aituzar Baserri zaharra,
10.2.03 artikuluan azaltzen denaren arauera Arkeologia Presuntzioa duela deklaratuta dagoen eremu baten
parte bait da (2.1. Eremuaren ekialdeko ertza). Gainera, artikulu hortako 1 zerrendan ez da B.8. planoan 5
zenbakiarekin marrazten den eraikuntza aipatzen (Loperdi Zahar?).

Zerrenda zuzendu da, bertan, 5. Lopedi Zahar sartu delarik baina lehenagoko Aiutuzar baserriaren
eremua, 98 a baino lehenago eraitsia izan zen , urbanizatu eta eraikia, baserriaren hondar denak
ezeztatuak izan dira, bere kokaera zehatza zein den ez dakigularik, horregatik ez da posible
lehenagoko Aiutu Zahar baserria kokatzea.

8.- Hirigintza Arauetako 11.2.4. artikuluan txundigarria gertatzen da etxebizitza bakar edo bifamiliko
etxebizitza eta babes ofizialeko erregimenera lotugabe dauden etxebizitza kolektiboei aplikatutako
ponderazio koefizienteen arteko erlazioa.

Ikaztegietan, 110 m2ko etxebizitzak, 220.000 Eurotan saldu dira eta familibakarreko 165 m2
eraikinak 300.000 Eurotan, hortik dator ponderazio koefizientea, proportzioan azalera gehiagoko
billak, garaje eta guzti, e.a. babes publikokoa ez den etxebizitza kolektiboko metro karratua baino
gutxiagoko balioa du salbetan.

9.- Bai Hirigintza Arauetako 11.2.5 artikuluan, bai B.7. planoan Ekialde Berria 2.2. Eremua plan
orokorraren bizitza teorikoaren lehenengo lau urtetan garatzeko programatzen dela azaltzen da;
beraz, memoriako III.3 atala zuzendu behar da, bertan erruz aurreikusten diren bi lau urteko garaian
aipatzen bait da.

Memoria zuzendu da, bi laurtekoak lehen lau urteegatik ordezkatuz.

10.- Eliza: 1 Eremua
1.1. Eliza Ingurua Eremuan aurkitzen den hezkuntza ekipamenduko partzela (bere eraikuntza
bigarren lau urteko garaian aurreikusten da) erregulatzerakoan bere haunditzerako eraikigarritasun
osoa finkatzen da, jarduketa ez bait da osoki eremu honetan ematen baizik eta 1.2. Seroetxe Areari
ere ikutzen dio. Auzi honen inguruan ulertzen dut nik, ekipamendu horren antolamendua berrikusi
litekeela, Seroretxearekiko hiru metroko distantzia bakarrik errespetatzen bait du eta posible izango
litzateke distantzia hori haunditzea, eraikuntzaren gehitzea gaur egungo eskola partzelaren
hegoaldera mugituz, edo, eraikuntza berria osoki gestio eremu bakar baten emango balitzateke.

Fitxa aldatu da, bi partzeletan banatuz eta partzela bakoitzari erakigarritasuna jarriz, bere ejekuzioa
berealakoa izango da eta lehenengo lau urteeetan egingo da. 1.2. Seroretxe Eremuan kokatzen den
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ekipamenturako partzela, gero beharrentzat erreserba bezala proiektatzen da. Bere garapena ez da
premiazkoa eta bigarren lau urte aldirako aurreikusten da. Eraikinaren bereiztea berriz, simetría eta
plazaren osaketak dakar, gaur egungo eraikinak eta Eliza 1.1. Eremurako aurreikusitakoak era
alboko eraikinetara distantzia hori bait du.

Ekipamentuaren garapen proposamena, bi eremutan izango litzateke, eraikina eskolaren behar
errealetara egokitzen joango bait da.

11.- Ekialdea. 2.Eremua:
Nire ustez dudan ipini beharko litzateke Ekialde Berria 2.2. Arearen kalifikazio eta klasifikazioa,
alde batetik baldintza topografikoak neurri haundian zalantzan ipintzen bait dute aurreikusitako
jarduketa, malda haundiko eta egonkortasun arazoak dituzten lurzoruak bait dira eta beraz
beharrezkoa izango litzateke sestra plano orokor bat gehitzea eta jarduketaren sekzio tipo bat
zehaztea.

Bestalde, gogoratu behar da lurzoru hiritar bezala klasifikatzen dela gaur egun

lurzoru hiritarrezin den 6.900m2 gutxigorabeherako eremu bat.
Uraren Euskal Agentziak egindako txostenean azaldutakoaren arauera, jakinarazten da, bai
eremu honetan eta bai Benta industria sektorearen zati batetan , 500 urtetik behineko uholde
etorreraren urperatu litezkeen eremuak espazio libreetara zuzenduko direla, eta galarazita
geldituko dira beraz eraikuntza erabilerak (A.5 eta B.1 planoak).

2-2 Eremuak (OR EKIALDE BERRIA) 20.025 m² gutxi gora beherako azalera du, % 65,5 gaur egun
urbano kontsolidatua den lurrak osatzen du eta %34,5 a lur ez urbanizagarriak. Eremu hau,
inguruneak dituen irisgarristasun eta arazo urbanoak konpontzera dator. Egun Sentia eta Zigor
eraikinek, etxebizitzetara sarrera eraikinaren atzekaldetik dute, 20% baino gehiagoko malda duen
kaletatik sartu behar dutelarik. Eremuan proposatzen den bide berriak, Irisgarritasun arazoak
konponduko lituzke, hori da arrazoia eremura lur ez urbanizagarriaren zati haundi bat sartzearena.
Eremuan sartzen diran partzela ez urbanizagarriak, transformatuak dira, traman sartu daitezkenak
eta sartuak daudenak eta planak berak hori janda du. Dagoeneko bide sarrera dute galtzadaturiko
lurretatik eta erabilera publiko dutenak, ur hornidura, ur zikinen eta garbien estolderia, tentsio bajuko
argí indarraren hornidura, kaudal, ahalmen, dimentsio eta tentsio nahikoarekin dauden eraikinei zein
aurreikusitakoentzat. Ikaztegietako Arau zaharren trama hiritar ez jarraiaren partzela zatiak dira,
partzela hauek bere hiru mugetan, inguratzen dituzten eraikinei zerbitzua ematen dizkien
instalakuntzak jasaten dituzte. Eremuaren mugak, zegoen trama urbano irregularra erregulatzera
datoz.

Eremu honek, Oria ibaiaz muga du, BILaren parte da, GI-2131 errepideak gurutzatzen du, eta bera
azaleraren zati haundi bat, kirol sistema orokorrera zuzenduta dago, derrigorrezko gutxieneko eta
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dohaineko lagapen azalera izango du sistema orokorren kirol espazioen sarerako ( Polikiroldegia)
4.285 m².
Derrigozkoak ez diren ebaketa moetak proposatzen dira, ebaketa nola egin daitekeen argitzeko.
Aurreko eragiketetan, Epac zaharrean eta egindako beste hiritar eragiketan, lur naturaleko maldekin
egin dira 4(h)/5(b) eta 1(h)/2(b) edo eskoilera bidez. Udalerrian egin diren jardueretan, ez da sekula
pendizen egonkortasunekin arazorik izan. Garapen dokumentuak aztertu beharko du ikerketa
geotekikoekin pendiza egonkortzeko zein sistema erabili.

12.- Tren bidea. 3.Eremua:
Trenbidea estaltzeari buruz txosten honetako IV.2 puntuan azaldutakoaz gain, badirudi 5.atala
zuzendu beharko litzatekeela “expropiazio, aurretik tren zerbitzuaren desafekzioa” ri dagokionez
(ADIFen alegazioa ikusi).

5. atala zuzendu da.

Espazio libre berria edo gune berdeak jabego pribatu baina erabilera publikoa dutenak, ADIF en
izenean

dagoen

partzelaren

gaina

hartuko

dute,

bera

indarrean

dagoen

Trenbide

Erregalementuaren arabera garatu beharko delarik, Ejekuzio erregimena publikoa izatea
proposatzen da.

13.- Hertell. 5.Eremua:
Erabilera produktibo-industriala mantentzen da eta erabilera tertziarioak onartzen dira, honi goi
mailako produktibitaterako erabilera erregimena aplikatzen zaiolarik (7 erabilera eta 8 mota).

Gaur egungo erabilera sendotzen da bere kokaeragatik hirugarren sektorera zabalduz.

14.- Bentzuntzibar. 6.Eremua:
Garatu gabe dagoen partzelaren gehieneko eraikigarritasuna zehaztean (beraz klasifikatzeko
orduan eraikinik gabe kontsolidatutako lurzoru hiritar bezala), onartutako solairuarteak Hirigintza
Arauetako 7.2.10 artikuluaren arauera (%40 okupazioa oinean) azalera eraikia bezala ez dutela
kontatuko adierazten da. Bestalde, aprobetxamendu horrek kontatu beharko lukeela gehieneko
sabai eraikigarria kalkulatzeko garaian.

Artikulua aldatu da.

7.2.10. artikulua.
1.

Produkzio-erabilerako eraikinetako solairutarako baldintza espezifikoak.

Solairu bakarreko eraikinetan, azaleraren %40 gehienez duten oinarteak onartuko dituzte,
Oinarte horiek onartzeko, nahi duten erabileren arabera ezarritako gutxieneko altuera izan behar
dute.
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2. Bi forjatu-kotetara sarbide independentea duten bi solairuko eraikinetan, azaleraren %20
gehienez duten oinarteak onartuko dituzte. Oinarte horiek onartzeko, nahi duten erabileren
arabera ezarritako gutxieneko altuera izan behar dute. Hiru solairuko eraikinetan ez dituzte
oinarteak onartuko.
3. Lokalen banantzetan, oinarte horien gauzatze-maila baloratuko dute, ondorioz sortuko den lokal
bakoitzari, oinarteko azalera-muga ezarrita, eta lokaletako bati gauzatu daitekeen azalera
maximoa ere esleitu ahal izango zaio.
4.

Beti, eraikinaren konfigurazioa errespetatu beharko da. Eraikinaren inguratzaile geometrikoa
bera izango da, oinarteak barne hartu ala ez. Aire- eta argi-bao berriak zabaldu ahal izango
dituzte, baina fatxadaren osaera bateratua bermatu beharko da.

Eta Bentzuntzibar 6. eremua, ondorengo puntuan aldatu da.
Soilairutarteak eraikitzeko 01. liburukiko 7.2.10. artikuluan aurreikusten den tolerantzia izango da
aplikatzekoa area honetan.

15.- Kutturru. 7.Eremua:
Eremu honen iparraldean kokaturik dagoen azalera hirukia, espazio libretako sistema orokor bezala
kalifikatzeak bere izaera dotazionala mantentzea suposatzen du, baina bestalde 2003ko
abenduaren 2an behin betiko onartu zen P-1 Kutturru poligono industrialaren Plan Partzialean
sistema lokal ezberdiñetarako aurreikusi ziren erreserbak kentzen dira.

IHAPOak, Kutturru P-1 poligono industrialeko zatikako planean aurreikusitako bertako sistema
orokorrak garatzeko ezintasuna dela eta, eremu hau GI-2131 errepidearekin mugatzen du eta Oria
ibaiarekin, BILaren barnean dago, inundagarria da, eta 500 urtetako ur emariaren eraginpean dago.
Bera kokaera delata, ezingo genduke eraiki inolako bertako sistemarik, beraz egokia dirudi sistemak
errealitatera egokitzea, horregatik egokitzat jo da eremu hau Espazio Libreko sistema orokor bezala
sailkatzea.

16.- Benta. 9.Eremua:
Legorreta 19 eremuan aurkitzen diren enpresak haunditzeko aukera helburu izanik kalifikatutako
gune honen garapena 2007ko martxoaren 8an onartutako P-2 Benta Poligonoaren Plan Partzialera
luzatzen da. Bere gehienezko azalera ez da

Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legeko 77.5

artikuluko gutxieneko azalerara iristen (Premiazko neurrien 105/2008 Dekretuaren 15.2 artikulua
ikusi), edozein kasutan oso zaila izanik aurreikusitako pabilioiak N-1 bide zaharraren eta Aristi
mendiaren mendebaldeko maldaren arteko zirrinda estuan sartzea.

Eremu honen aldaketa, Legorratan kokatzen den enpresa batek bultzata izan zen, 9 Benta
eremuaren aurrekaldean kokatzen den enpresa, baina Legorretako mugetan zabaltzeko arazo
haundiak zituena. Antolaturiko pabilioiek, sustatzen zuen enpresak zituen beharrak betetzen zituen,
aurreikusitako tipologiaren jakinean eta eremuak zituen mugak jakinda. Lur urbanizagarri
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industrialeko sektore bat sortzeko Ikaztegieta Arau Subsidiaoren aldaketak (Benta 2 Poligonoak),
Behin betiko onarpena argitaratua du Gipuzkoakoa 31zkoa duen 2006-02-15ko Aldizkari Ofizialean.

Eremuak, Plan Partziala onartua du, Behin betiko onarpena, 93 zkeko Gipuzkoakoa Aldizkari
Ofizialean 2007ko maiatzak 14 an argitaratuta. IHAPO honek, 2/2006 lurzoru legea sartu aurretik
onarturiko aldaketaren erabakiak jaso ditu, garapeneko planeamentua onartuta du eta gestio
proiektua idazteko fasean aurkitzen da.

17.- Ugarana eremuaren hirigintza erregimena zehazki adieraztea komeniko litzateke. Nekazaritza
eta abelazkuntzako zona eta lurzoru hiritarrezineko landazabalean kokaturik dago ( Hirigintza
Arauetako 9.6.05 artikulua ikusi) eta potentzialki kutxagarriak diren bi jarduera daude bertan.
9.6.05 artikulua aldatu da Ugaranaren erregimena definituz, 9.6.05.Artikulua. Nekazaritza eta
abelazkuntzako zona eta landazabala Trantsizioko landa paisaia.
9.6.05. artikulua. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko zonetako eta Nekazaritza
transizio Areetako lurzoru urbanizaezina (AG).

3. Kategoría honen barruan, Ugaranako gune zaharraren eremua sartzen da, Ugaranako Polígono
Industrialeko eraikinak, Planeamentuaren bat ez datozenak bezala aitortzen dira. Onarturiko
ordenaziozko kanpo daudenen kategorian barruan sartzen dira.
4.

6.

Eremu honetan konkatzen diren Irailaren 30 eko 165/2008 dekreturako Lurzorua kutsa
dezakeen jardueraren edo instalazioren lurren inbentariokoan inbentariaturiko bi kokapen
eremuetan lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo instalazioren bat behin betiko bukatu edo
ixten denean . lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena egiteko prozedura jardueraren edo
instalazioaren behin betiko bukaera edo itxieratik bi hilabetera hasi beharko da beranduen
ere, titularrak berak aurrez eskatuta.

Eraikin obra eta erabileren erregimena ondorengoa da:
b)

Erabilera onargarriak.
9. Ugarana pabilioetan dauden erabilerak, planeamentuaren bat ez datozen eraikin bezala
izendatzen dira. Ordenazioz kanpo baina onargarriak diren kategoriaren barnean
sartzen dira. Debekatua dago eraikina bera edo bertako elementuren bat banatu
beharra eskatzen duen edozein erabilera-aldaketa edo eraldaketa.Lerrokaduren barne
dauden eraikin osoetan dauden plangintzarekin bat ez datozen erabileren kasuan,
erabilerak amaitu arte jarraitzeko baimena ematen diete. Erabilera berriek, eraikina
kokatua dagoen zonaren arabera baimendutako erabileren eta erabilera osagarrien
erregimen orokorra errespetatu beharko dute, bai eta bertan dauden gainerako
erabilerekin bateragarritasuna ere.
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Eraikuntzaren eta obren erregimena.
.4 Planeamentuaren bat ez datozen eraikin bezala izendatzen dira. Ordenazioz kanpo
baina onargarriak diren kategoriaren barnean sartzen dira. Debekatua dago eraikina
bera edo bertako elementuren bat banatu beharra eskatzen duen edozein erabileraaldaketa edo eraldaketa.Lerrokaduren barne dauden eraikin osoetan dauden
plangintzarekin bat ez datozen erabileren kasuan, erabilerak amaitu arte jarraitzeko
baimena ematen diete. Erabilera berriek, eraikina kokatua dagoen zonaren arabera
baimendutako erabileren eta erabilera osagarrien erregimen orokorra errespetatu
beharko dute, bai eta bertan dauden gainerako erabilerekin bateragarritasuna ere.

Ikaztegieta 2.010 ko urtarrilaren 10 ean.

IZP: XABIER REZABAL GURRUCHAGA

IZP: LUJAN GURRUCHAGA ODRIOZOLA
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I Eranskina “Plan Orokorra idazteko oinarrizko irizpide
eta helburuak zehaztea”

2.010ko urtarrila
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JOSE MARI SAIZ PAGOAGA , IKAZTEGIETAKO

UDALEKO IDAZKARI-

KONTUHARTZAILEAK
JAKINERAZTEN DIZU:
2008ko apirilaren 11an, Eneritz Maiz Etxarri Alkatearen lehendakaritzapean
egindako Ez-Ohiko Bilkuran, beste zenbaiten artean, akordio hau hartu zela:
**********

PLAN OROKORRA IDAZTEKO OINARRIZKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK ZEHAZTEA.
Plan Orokorraren lanak adjudikatu zaizkion “ BIRG TALLER DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO, S.L.ko arkiektoak, Xabier Rezabal Gurrutxaga jaunak hitza hartzen du Euskal
Herriko lurzoruari eta hirigintzari arautzen duen 2/2006 legeak Plan orokorrak jarraitu behar
duen tramitazioarekin hasten da.
A) Ikaztegietako udalak, Aurrerakinaren dokumentua jende aurrean jarri duela
adierazten du bi hilabetez, epe horretan iradokizunak eta alternatibak aurkeztu ahal izateko.
Jendaurrean jarri denean, horren berri eman da lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta
lurraldean hedadura gehien duen egunkarian. Aurrerakina udal mugakideetara bidali da
ezagutu dezaten. Horren ondorioz, Jendaurreko erakustaldiaren eta herritarren eta
erakundeen parte-hartzearen emaitzak aztertuta, udalak plan orokorra idazteko oinarrizko
irizpide eta helburuak zehaztu ditu. Dokumentu honetan, Ikaztegietako Hiria Antolatzeko
Plan orokorrak izan dituen iradokizunen azterketaren emaitzak eta erabakiak azaltzen dira
eta plan orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta helburuak zehaztu ditu.
B) Ondoren Ikaztegietako Hiria Antolatzeko
dokumentuak jaso dituen txostenen berri ematen du:

Plan

Orokorraren

aurrerapen

1.- Gipuzkoako Foru Aldundiko Hiri Antolaketako Plan Orokorrari buruz Ingurumen
eraginaren aldez aurreko txostena. ( 2.007/11/30)
2.- Gipuzkoako Foru Aldundiko Hiri Antolaketako Plan Orokorrari buruz Ingurumen
eraginaren aldez aurreko txosten osagarria. ( 2.007/12/20)

3.- Ingurumen Jardukerarko Sozietate Publikoaren txostena. ( 2.007/10/5)

4.- Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren txostena ( 2.007/10/11)
5.-

Eusko

Jaurlaritzako

Ingurumen

eta

Lurralde

antolamenduren

txotena,

Biodibertsitaterako eta ingurumen partaidetzako zuzendaritzak biodibertsitatearen gaineko
eraginaren txostena. (2007/12/10)
6.- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailaren txostena,
ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio azterketan sartu ahal izateko.
(2007/10/23)

c) Hori dela eta jende aurreko erakusketan egin diren 2 ekarpenei erantzun proposamena
azaltzen du.
* 1.- D. Luis Ángel Tarrero Balbas, Delegado de Patrimonio del País Vasco, Cantabria,
Navarra y La Rioja del administrador de Infraestructuras Ferroviarias ( ADIF)ek egindako
hiru ekarpenak aztertu ondoren ekarpenak onartu, eta ondoren egingo den dokumentuan
garatzearen aldeko iritzia da.
Egindako lehenengo ekarpenari dagokionez esan behar da, hasierako dokumentua idatzita
dagoenean, bere onarpena eman aurretik udalak, dokumentuaren ale bat Trenbideen
Zuzendaritza Orokorrari bidaliko diolarik berak egin beharreko txostena egin dezan.
Bigarrengo ekarpenari dagokionez, eskaera trenbidea Trenbide Sistema Orokorraren
barruan sartzea da, errepide sareak osatzen duen Bide Sistema Orokorraren barnetik
atereaz. Ekarpen hau ere onargarria da, eta nire iritzia onartzearena da.
Hirugarren ekarpenari dagokionez, hasierako dokumentuak ezarri beharko du, espazio
libren sistema orokorra nola esku hartu beharko litzatekeen, baina zuzena dirudi berak duen
izaeragatik desjabetza bidez eskuratzea espazio hau, beraz ekarpen hori ere onartzea
proposatzen dut.

Laburbilduz, ADIF enpresak egindako hiru ekarpenak onartu eta ondorengo dokumentua
onartzera betetzea proposatzen dut.
*Sorohaundi, S.L. elkarteak Francisco Mª Egunez jaunaren egindako ekarpenaren inguruan
ondorengoa azaltzen dut:
Hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatzea, ez onartzea proposatzen da. Lurzorua hiri-lurzoru bezala
sailkatuko litzake baina ez finkatua. Eginda dagoen urbanizazioak hirigintza-antolamenduan
agindutako beharrezko zuzkidura, zerbitzu eta azpiegiturak ez edukitzea, edo hornigai
horiek gainean duten edo izan beharko duten eraikuntzari zerbitzu egokia emateko
hirigintza-antolamenduan agindutako proportzio, neurri edo ezaugarririk ez edukitzeagatik.
Beste iradokizunari dagokionez, 10.- Eremua, “ Loperdi”
bezala mantentzea ere, ez onartzea proposatzen da.

izenekoa, lur zoru urbanizagarri

Ingurunea lur hiritar finkatu gabea izango den jarduketa programa bakarrean zehaztuko da,
hasierako onarpeneko dokumentuan ingurunea urbanizatu ez finkatuan sartzea erabaki da,
lurzoruak hiritar baldintzak betetzen dituelako, eta antolaketa xehekatua, hiri antolaketarako
Plan Berezi batek zehaztuko du.
Laburbilduz, iradokizunak aztertu ondoren, ez dira bere osotasunean onartu, baina onartu
dira iradokizunak zituen zenbait irizpide, hasierako dokumenturako irizpide bezala.”
C) Azkenik Hirigintza batzordeak zenbait bilera egin ondoren, proposatzen dituen Plan
Orokorraren etorkizunerako dokumentuaren irizpide eta helburuak ezartzen ditu.

ETXEBITZITZA BERRIEN KOPURUA
Garapen Iraunkorreko Departamentuak Lurralde eta Antolaketarako zuzendaritzak igorritako
etxebizitza-gaitasunaren azterketaren arabera ( Tolosaldeko Lurralde Plan Partziala onartu
arte, LAAen agiriak behin-behinekoz ezarritako kalkulu-irizpideei jarraituz egindako
azterketan), Ikaztegietako Udalari gehienez 90 etxebizitza berri eskaini behar ditu, epealdiko
lehen zortzi urteetan sortuko diren premiak asebetetzeko, bertan etxebizitza kopurua
murrizteko aukera aztertzea eskatzen da, iraunkortasunaren aldeko plangintza baten alde.

Bestalde txostenean etxebitzitza-proposamenak gauzatzerakoan lehendik finkatuta dauden
esparruak finkatzeari lehentasuna emateko adierazten da.
Aurrerakin Agintarian 183 etxebizitza berri aurreikusten dira, Foru Aldundiak eta Eusko
Jaurlaritzak egin dituen txostenetan gehienezko 90 etxebizitzatan finkatzen da kopuru hau
horregatik Beidakar inguruenak duen izara eta azaleragatik “ 9. Sektorea Beidakarren”
garapena bertan behera uztea eta lur ez urbanizagarri bezala mantentzea, geroago izan
daitezken garapenetarako lurzoru ez hiritargarri bezala mantenduz horretaz gain kutsatuta
egon daiteken lurren zerrendan sartuak daude inguruneko lur batzuk, beraz, eta horregatik
etxebizitza berriak gehienez 90 izan beharko luketenez, beste ingurunetan aurreikusi dira 84
etxebizitza berritan.
Proposatzen diren etxebizitzak lehendik hiritarrak diren lurretan proposatuko dira, horregatik
irizpide Epak enpresaren lurrak hiria birgaitzeko eragiketa eta barne era-berrikuntza
jarduketa bezala burutzea izango da.
Dentsitate ertain edo handia duten eta erabilerak behar bezala uztartuak dituzten hirigune
trinko edo oso txikiko egoitza-garapen berriak baztertuko dira. Era berean, etxebizitza
bakanaren edo atxikiaren tipologia ere baztertu egingo da, hiri eredu bakan eta
zehaztugabea baztertuz.
Egoítza garapenak, iraunkortasun irizpideekin beteko dute energia eraginkortasunaren
arloan, giro zaratako esposizioaren kontrola, mugikortasun gutxiko pertsonei irisgarritasuna
eta bustiezineko lurren araberakoa bere funtzionaltasunaren funtzioan.
Beraz, 84 etxebizitza berrien kopurua justifikatutzat jotzen da.
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO EREMUAK
Hirugarren sektorea eta industriala, gaur egun garatutako Bentzuntzibar eta Kutturruko
industrian finkatzean datza, horretaz gain ondorengo proposamenak egin dira:
Gaur egun Hiritargarria den Benta poligonoa, eta garatu gabe dagoena bultzatu eta geroko
premien zenbatekoaren barruan sartu, honela bertan 20.983 m2ko garatu gabeko sabaia
dagonez nahikotzat jotzen da Jarduera ekonomikoetarako Lur zoru publikorako Zatikako
lurralde planaren gehienezko garatu gabeko jarduera komertziala betetzen delarik.

Jarduera ekonomikoetako garapenak, energia eraginkortasunean, ur eta materia
baliabideen erabileran eraginkorra, irisgarritasuna eta gune irazgaitzen murrizketa bezalako
ataletan iraunkortasun irizpideekin beteko dute.
BURUTU GABEKO HIRI-LURZORU EREMUAK.
Eliza ingurua, burutu gabeko lurzoru eremuan, espedientearen barnean aztertuko da bere
etorkizuna eta bere garapenerako proposamen espezifiko bat eginaz.
AZPIEGITURA ETA EKIPAMENTUAK
- Ez da beharrezko ikusten hilerriaren handitzea aurreikustea.
- Polikiroldegi inguruan ekipamendu berrien eraikitzea eta garapena aztertuko da.
Polikiroldegian ekipamenduak ezartzen dira, printzipioz aire librean, Gune libreko sistema
orokorretako guneen libretatik gertu. Polikiroldegiaren zabaltze bat ere aurreikusten da.
- Eliza inguruan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza departamentua, aurreikusten ari den
hazkundea aurreikusiko da eta aldi berean izan daitezke beste zabalkuntza berriak ere
aurreikusi daitezke. Ekipamenduen atalean, aipagarriena eskola berri baten beharrak
ahalmenduko

dituena,

gelak

izango

dituena,

gimnasioa,

jolas

eremuak,

jangela,

haurtzaindegia, eraikin eta inguru egokia eskaintzen duten eremu bakarrean. Osasun
ekipamendua, kultur, osasun eta irakaskuntzarako balio anitzeko eraikin emango litzateke.
- Espazio libreen gune berriak, trenbidea estaliz, udalerri erdiko espazioak berreskuratzea
baimenduko du, Udaletxearen partetik negoziatzen ari den operazioa.
- Administraziorako ekipamendua zabaltzen da, Udaletxe berriarentzako lurra mantenduz
eta aldi berean gaur egungo udalera zabalduz, non beste administraziorako eta
komertziorako beste zerbitzu batzuek ematen diren.

HISTORI ETA ONDARE ARKITEKTONIKOA

Eusko jaurlaritzako Kultura Ondarearen zuzendaritzatik babes erregimenpean dauden
eraikinen zerrenda jasoko eta sartuko da, bakoitzaren araubidea eta babes maila finkatuko
dira.

FINKATURIKO HIRI EREMUAK
Finkaturiko hiri zona eremu edo zona desberdinetan taldekatuko da, nagusi duen kalifikazio
espezifikoaren arabera ( bizitegirako , industriala,…) Zona berriek ordenantza zehatzak
izango dituzte: erabilerak, eraikinak ordezkatzeko araubidea, bizigarritasun baldintzak,
segurtasuna, estetika, eta abar arautzeko. Kontuan hartuko dira ustezko arkeologiako zona
bezala izendatuta dauden lurzoruak eta horietan bete beharreko legezko araubidea
zehaztuko da.
Bizitegi zonei dagokionez, bereziki ondoko kontuak aztertuko ditu:


Beheko solairuetan eta teilatupeetan aparteko etxebizitza erabilerarako aukera eta, hala
badagokio, onartu ahal izango diren eremuak eta horretarako baldintzak.



Ingurunerako etxebizitza kopurua mugatuko da, baina ez da finkatuko eraikin
bakoitzeko etxebizitza kopurua. Ordenantzak etxebizitzak etxebizitzen gutxieneko
azalerak eta eraikigarritasunak finkatuko ditu.

LURZORU URBANIZAEZINA.
Lur ez hiritarraren sailkapena, euskal autonomia erkidegoko lurraldearen antolamendurako
artezpideak ezarritakora egokitutakoa da.

Ondorioz, udalerrian zenbait balio naturaleko sail inbentariatu dira, zaindu behar direnak eta
aldi berean, bere balio ekologikoak indartu.



Ondorengo erabilerak eta eraikuntzak izan daitezken zonak:

-

Nekazaritza eta abelazkuntzako ustiapenaren osagarriak izan daitezken bigarren
eta hirugarren sektoreko erabileren araubidea ( nekazal turismoak...)

-

Gizarte-interesa duten hirugarren sektoreko erabilerak ( ostalaritza- jatetxeak,
sagardotegiak, aterpetxeak, ...).

-

Landa-gunean kokatuta egon arren nekazaritza eta abelazkuntzako ustiapenari lotu
gabeko

etxebizitzen

araubidea

(ordezteko,

azalera

eraikigarria

gehitzeko

aukera,…).”

Ondoren Plan Orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta helburuak botoetara jartzen
da, eta EAJ alderdiaren abstentzioarekin honakoa erabakitzen da:

LEHENENGOA: Onartzea batetik Udal Plan Orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta
helburuak.
BIGARRENGOA: Udal Plan Orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta helburuetan
barneratzea jende aurreko erakusketan egin diren

2 ekarpenei Udaleko hirigintzako

aholkulariak proposaturikoa.
HIRUGARRENGOA: Jakinaraztea “ BIRG TALLER DE ARQUITECTURA Y URBANISMO,
S.L” ri akordio honen jakinerazpena jaso eta gehienez jota 3 hilabeteko epean hasierako
onarpenerako Udal Plan Orokorra aurkeztu beharko duela.
*******************

Jakinarazten zaizu dagozkion ondorioetarako.
Eta aldi berean adierazten zaizu, egintza honek administrazio-bidea amaitzen duela eta honen
aurka

administrazioarekiko

auzi-errekurtsoa

aurkez

dezakezula

EAEko

Auzitegi

Nagusiko

Administrazioarekiko Auzitarako Sailean bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
kontatzen hasita.
Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko auzierrekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman duen organoari
hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.
Hori guztia, 4/1999 Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat
etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari
kalterik egin gabe.

Ikaztegietan 2008ko abuztuaren 5an

Jose Mari Saiz Pagoaga
Idazkari-kontuhartzailea
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2.- Dokumentua “Ingurumen-impaktuaren ebaluazio
bateratuari buruzko azterlana”
(Aparteko liburua)

2.010ko urtarrila

-1-

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

-2-

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

3.- Dokumentua “3 Bideragarritasun ekonomiko eta
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INDIZE OROKORRA

1.- Dokumentua “1 Memoria”
1.1.- Hautatutako antolamenduaren informazio eta justifikazio memoria.
1.2.- Ingurumen-impaktuaren aurretiazko txostena betetzearen memoria justifikatzea.
1.3.- Behin behineko onarpeneko dokumentuaren memoria adiérazlea
I. Eranskina “Plan Orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta helburuak zehaztea”
2.- Dokumentua “2 Ingurumen-impaktuaren ebaluazio bateratuari buruzko azterlana”
3.- Dokumentua “3 Bideragarritasun ekonomiko eta finantziarioko azterlana.
4.- Dokumentua “4 Hirigintza Arauak”
5.- Dokumentua “5 Planoak”
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INDIZEA

I.- Bideragarritasun ekonomiko honen helburua
II.- Bideragarritasun ekonomiko honen edukia eta alkantzua
III.- Lurraldearen egitura organikoaren exekuzioa
IV.- Antolaturiko hirigintza garapenen exekuzioaki
V.- Antolamenduko Planaren bideragarritasunaren sintesia.
Eranskina. “ Villa Maria”ko hirigintza hitzarmena.
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I.- Bideragarritasun ekonomiko honen helburua.
Ekonomi-Finantza azterlanak euskarri eta tresneria dokumentu izan nahi du. Hirigintza jarduera
bideragarriaren ekonomi plangintza jasotzen da, udalerriaren garapenean parte hartzen duten
ekonomi agente publiko eta pribatuen inbertsio almena balioestearen funtzioan.
Indarrean dagoen Hirigintza legedian ezarritakoaren adostasunean egina, bideragarritasun azterlan
honen helburua, Antolamenduan antolaturiko hirigintza proposamenen garapen eta exekuzioen
bideragarritasuna zuritu eta neurtzea da, ondorengo epigrafean erreferentzia egiten den
jakitatzeakin.
Modu errealean egin behar da Antolamendu planaren programaketa, parte hartzen duten
ekonomiko eta finantza agenteen posibilitatera egokituz. Jarduerak bi lau urteko ikusmugaren
barruan planifikatzen dira. Lehenengo lau urtetan, lehenetasunezko eta premiazko jarduketak
aurreikusten dira eta bigarrengo lau urtetan lehentasunik ez dutenak. Finantza eta ekonomi
bideragarritasun plan guztien handi nahiko helburu da, aurreikusten diren jarduketentzat
nolabaiteko berme izan eta ekonomikoki txalogarri eta behin behinekoa izango den planifikazioa
diseinatzea.
Bideragarritasun azterlanari zorroztasun gehiago emateko, plan, hitzarmen, e.a. ezberdinak baldin
badaude, hauek jasotzea beharrezkoa izango da. Geroko inbertsio almena konprometitzen duten
neurrian inbertsio agenteena. Horrela azterlanak agente hauentzat planifikazio tresna izateko
baldintza guztiak izango ditu.
Bideragarritasun ekonomikoak, inoiz ez du bermatuko, Antolamendu Orokorrari loturiko jarduera
ekonomikoa bertan ezarritako moduan egingo denik. Bere garapena geroko jardunaldietan egingo
da, parte hartzen duten administrazio ez berdinen aurrekontuen bidez.
Beraz, Bideragarritasun azterlana lanerako dokumentu erabilgarria izango da aurretik azaldutako
helburuak atzematea lortzen den neurrian:
Erakunde publiko ezberdinen nahiak jasotzea.
Bakoitzaren inbertsio ahalmena aztertzea.
Hirigintza jarduerak sorturiko gastu eta diru sarrerak aztertu.
Jardueren finantziazio-inbertsio esparruan koordinazioa.

Jarduketa programako akzioen exekuzio eta ekonomi gestioaren zutabe nagusi bezala udaletxea
bera dute. Honek ez du akzioen garapena bakarrik bultzatu behar, hurrengo ekitaldietako
aurrekontuen bidez, planifikazioak izendatutakoak garatu beharko ditu.
Bestalde, udalerriren garapenean ezinbesteko papera du sektore pribatuak. Hirigintza akzioen
finantsiazioari dagokionez, bere esku-sartzea besteak egiten direnean sortzen direnean
errekurtsoetatik izango da posible ( udalerriko zergak, tasak, e.a.) eta Hirigintza Antolenduko
Plangintza Orokorraren barnean jasotzen diren zehazturiko zenbait aktuazioen exekuzio
ekonomikoaz.
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II.- Bideragarritasun ekonomiko honen edukia eta alkantzua.
Udaletxea da, logikoki, bere udalerriko Antolamendu Orokorren intentsitate haundienarekin partez
hartzen duen administrazio publikoa. Hala eta guztiz, tokiko haziendaren egoerak mugatuko du
bere fondoetatik ipintzeko almena. Ikaztegietako udaletxeak egindako inbertsioak zituen aurrezki
bidez eta emaitz defizitariokoak diren aurrekontuekin. Egoera honek, kanpoko finantziazioren
beharrera garamatza, horrek zorpeketa gogorreko finantza egoerara garamatza edo diruzaintzako
geldikina gutxitzera, kapital gastua finantzatzeko bakarrik zuzendutako zorpeketa gordina inbertsio
programara eta baita ere zorpe zerbitzua ordaindu beharrera garamatza.
Beraz, planaren bideragarritasuna bermatzeko, Antolamendu Orokorraren hirigintza aktuazioen
finantsiazio pribaturako bideak kontuan eduki behar dira. Proiektuen ekarpen pribatuak gero eta
garrantzi haundiago dute, batez era finantza zorpeketen formalizaziorako aurkitzen dituzten
mugetatik eta gehiago Ikaztegieta bezalako udalerri txikien kasuan.
Hirigintza Antolamendu Plan Orokorrak proposaturiko garapen eta exekuzioan, beraientzat
aurreikusitako denbora epean ( bere onarpenetik hasita zortzi urte gutxi gorabehera), bere
egitasmoa baimenduko duen inbertsio publiko eta pribatuak behar ditu eta beharko ditu.
Horretarako, beharrezkoa da proposamen hauek, alde batetik bere edukia eta baldintza materialak
eta bestetik beraien exekuzio irizpideen prespertibatik, finantsiagarri eta egingarri izan daitezen.
Edo beste hitz batzuetan bideragarriak.
Azaldutakoarekin bat, dokumentu honen egin beharra da bideragarritasun honen analisia eta
zuritzea.
Orain bai, ez da bere osotasunean dokumentu honetan heltzen. Oraindik gehiago, hasiera ematen
zaio, antolamendu honen ondorengo garapen faseen prosezuetan eta proposamen exekuzioetan
eta bere garapen prozesuetan sustatzen diren xehetasun antolamenduetan, hirigintza proposamen
bidegarritasunaren azterketa geroz eta zorrotzagoa eta zehatzagoa izango beharko da.
Horrela, dokumentu honetan egiten den analisiak, arreta egiturazko proposamen eta/edo
antolaketan garrantzitsuenak diren proposamenetan jartzen du, eta orain ditugun datu orokorretatik
abiatuz egiten da. Beraz, bideragarritasun azterlan orokorra da, aipaturiko kontuetan lehenengo
gerturaketa bezala egindakoa da.

Konkretuki, hiritartze lanen kostu ekonomikoen zenbatekoak orokorra eta irekia izan beharra du,
besteak beste, egin beharreko obren orokortasunagatik. Aldi berean beste urbanizazio kargak
baloratzeko dagoen informazioa mugatua dela medio derrigorrez generikoa izan behar du, horri
buruz dagoen informazioa oso mugatua delako. Bultzatu beharreko planeamendua zehazten den
bezala, eta antolamenduaren garapenak, dagozkion urbanizazio proiektuak eta exekuzio jurídikourbanistiko proiektuekin ( Urbanizatzeko aktuazio programa, ekibanaketa proiektuak, e.a.) honek
zorrotzagoa eta zehatzagoa izan behar du. Horretarako,bereak diren informazioa, datuak eta bere
erabakiak, errepikaturiko Bideragarritasun ekonomikoarentzat behar beharrezko euskarri dira.
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Aurrerago, dauden datuak eta informazioa zehatzagoa den bezala, aipaturiko analisian sakondu
beharko da. Eta zehazki, alderdi horretatik, oso garrantzitsua izango da Urbanizatzeko jarduketa
Programen egin beharra jarduketa integratuetako eremuetan. Eta zehazki, bertan sartu beharreko
ekonomi eta finantza Bideragarritasun azternalak, eduki zehatza izan behar du, bere
adjudikatzaileak hartu eta exekutatu beharreko konpromezu, erabaki eta ondorioekin.
Osagarri, Hiri antolamendurako hirigintza proposamenen exekuzioa, antolamendu honena barne,
ekonomi-finantza izaera zorrotzeko muturraz gain, udaletxe bera buru dela gestio publiko eta
pribatuaren almenaren esku egongo da.
III.- Lurraldearen egitura organikoaren exekuzioa.
Beste mutur batzuetan, elkarturiko arrazoiak medio, plan honen helburuei erantzuna besteen
artean hiri proposamenak, jasangarritasun ideian inspiratzeak, gaur egungo medioaren birsortzea
bultzatzen dituzten ekimenek lehentasuna izatea dakar eta herriko sistema orokorren sarrera
elementu berri eta azpiegiturak lotzeko aurreikuspenak mugatu beharra dakar.
Honi buruz, eta bere ekonomi baloraziorako, ondoren azaltzen diren kuestioek gutxieneko arreta
merezi dute.
1.- Komunikabide eta mugikortasun sarea.
1.1.- Tren bide sarea.
Ikaztegieta, tren bideak udalerrian sortzen duen mugikortasun arazoak eta kontaminazio akustikoa
sufritzen dator. Ingurunean, gaur egungo tren bide sarearen bi alderdien arteko lotura hobetzea
planteatzen da.
2007. urtean obren aurreproiektu bat egin zen, obren aurrekontua balioesteko, eskuhartzearen
alternatibak, e.a. horren inguruan iruditzen diren erabakiak hartu beharko direlarik.
Sarea honen zati bat estaltzeko alternatiba aztertu da, bere gainean espazio libreak sortzeko,
azterketak, bere koste ekonomikoa 3.000.000€. ko kantitate batetan aurreikusten du
Obren ordainketa eta exekuzioaren ardura, edozein dela aukeratzen den irtenbidea eta horretarako
egin behar diren jarduerak, printzipioz, gaian ardura duen erakundeari dagokio eta aipaturiko tren
bide sare horren eskuduna, Udaletxea berarekin batera, Eusko Jaurlaritza eta erakunde Forala
dira.
1.2.- Bide sarea.
Ikaztegietan hiru eskuhartze planteatzen dira, helburu horrekin planteatzen diren obren ordainketa
eta ejekuzioa, efektu guztietara, azpieremu edo kalean aurreikusten den egoitzarako garapen
berriaren urbanizazio karga izaera izango dute.
Seroretxe 1.2. eremuan bere urbanizazio karga bezala egin beharreko bide lotura. Bere kostua
300.000 € tara hurbilduko dela estimatzen da.
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Villa Maria 1.3. eremuan bere urbanizazio karga bezala egin beharreko bide lotura. Bere kostua
450.000 € tara hurbilduko dela estimatzen da.
Ekialde Berria 2.2. eremuan bere urbanizazio karga bezala egin beharreko bide lotura. Bere kostua
1.800.000 € tara hurbilduko dela estimatzen da, honekin betera, GI-2131rekin bide berriaren lotura
konponduko behar da, biribilgunea eta areako espazio libre eta kirol eremua.
1.3.- Oinezko eta bizikletentzat sarea.
Sarea honi dagokionez, gaurko datararte egin diren aktuazio garrantzitsuei jarraiera eman behar
zaie gero ere, alde batetik udalerrian dagozkion kalitate baldintzetan zabaltzeko, planteaturiko
garapen berriak barne eta bestaldetik, udalerri gainetik dauden sareetan egoki sartzeko
helburuarekin.
Oinarrian, egin beharreko lanen ejekuzioen ordura eta dagozkion ordainketak hiru erreferentzi
ezberdin ditu.
Alde batetik, aurreikusitako urbanizazio berrien garapenaren barruan sartu edo sartu behar badute
sarea hauek , bere exekuzioa eta ordainketa berena izango den urbanizazio karga bezala hartu
behar da.
Bestaldetik, aurretik lotu gabeko garapenetan, udaletxe gaineko planeamentuei elkartzen ez diren
zatien hobekuntza edo osaketa, bere ordainketa eta ejekuzioa udaletxe beraren ardura bezala
hartuko da.
Azkenik, udaletxe gainetik zuritutako prespektibatik eta/edo proposaturiko planeamenduen,
ejekuzioa eta ordainketa Gipuzkoako Foru Aldundia beraren ardura bezala kontsideratu behar da.
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2.- Espazio libre orokorrak.
Antolamendu Orokorra, Elizaren inguruan dagoen espazio libreen esparrua zabaltzea aurreikusten
du, bi eskuhartzeren bidez.
Interbentzio bat, 1.2. Seroretxe eremukoa izango litzateke. Lursailak dohaineko lagapen bidez
lortzea aurreikusten da eta aldi berean eremu honetako irabaziko aprobetxamentuaren
adjudikatzaileek dagozkien urbanizazio obrak ejekutatu eta ordaintzea.
Beste eskuhartze eremua, Tren bidea eremuan dagoena izango da. Sistema orokorraren
estalpearen gainean, desjabetza bidez lortuko dena, dagokion jaregitearen ondoren. Bere kosteak
erakunde publikoen ardura izango direlarik. Honi dagokionez hiru administrazio erakundeek dute
garrantzia. Tren bide arloan ardura duen estatu administrazioa ( Irun-Madrid), Eusko Jaurlaritza
azpiegitura departamentutik tren bide sistema estaltzeari dagokionean eta Ikaztegietako Udala
bera. Zubi berriarekin egin zen bezala, departamentu ezberdinek hartu zuten parte Ikaztegietako
udalerrian tren bideak egiten duen impaktuaren eragina gutxitzeko.
Sortzen den hirugarren espazio libre publikoa, Polikiroldegiaren ingurunean kokatzen da, Oria
ibaiarekin mugan, udalerriko kirol ekipamentuarekin mugatuko duen ibaiko ibilbide bat sortuz. Area
udaletxearen jabegokoa da, eta bere urbanizazioa bere kontura izango litzateke.

3.- Zuzkidura publiko orokorrak.
Izaera orokorrarekin, zuzkidura publiko berrien obren exekuzioa, ikastola, e.a. Eusko Jaurlaritzaren
gain izango dira. Udaletxea eta Gipuzkoako Foru Aldundia egingo lirateke administraziorako
sistema orokorraren kargu, udaletxe berria Elizako arean aurreikusten da.

4. Zerbitzu azpiegiturak.
Gaur egungo azpiegiturak, kontsolidatutako eta daudenez gain, proiektaturiko hirigintza garapen
berriei baldintza egokietan erantzuna emateko ahalmena dute. Egin behar diren obrak ez dira
orokorrean adierazgarriak edo bereziak ez diren baliabide bidez ordaindu edo frente egin daitezke,
inbertsio publiko edo pribatutik zerbitzuak gestionatzen dituzten konpainien aurrekontuetatik
lurraldean eskuhartzeko arauetara era normal batetan gehituz.
IV.- Planeaturiko hirigintza garapenen ejekuzioa.
Ondoren, proposaturiko hirigintza garapen berrien planteamenduen irakurketa ekonomikoa egin da,
espreski jarduketa integratuena , bere bideragarritasuna analizatzeko.
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Exposaketa hau, aktuazio integratuko eremuen dagozkien mugaketa efektura, IHAPO honetan
planteaturiko irizpideetako gogoetatik abiatuz erasotzen da, horrek zuritzen du. Planean espreski
mugatutako izate horretako eremuak baita hipotetikoki irizpide horren emaitza direnen tratamendu
ezberdinak ere.

1. Urbanizatze kargak eta bere kostu ekonomikoa.
Konkretuki ondorengo puntuetan azaltzen diren helburu batzuek nabarmendu behar dira :
a

Aktuazio Integratuko Eremua. (“1.2 Seroretxe ”azpieremua).
Urbanizazio obrak

b

300.000€

Aktuazio Integratuko Eremua. (“1.3 Villa Maria ”azpieremua).
Urbanizazio obrak

c.-

450.000€

Aktuazio Integratuko Eremua 2 (“2.2. Ekialde Berria” azpieremua)
Urbanizazio obrak

d.-

1.800.000€

Aktuazio Integratuko Eremua 9 ( “9 Benta” eremua).

Azpi eremu honetan planteaturiko hirigintza garapenaren bideragarritasuna, 2007ko
otsailean 13ko ebazpenaren bidez behin betiko onartuta eta berari dagokion Arauen Aldaketan
zurituta eta azalduta dago. Plan Orokorrak, espediente honen aurreikuspenak kontsolidatzen dituen
neurrian, plan honen efektura Bideragarritasun hau zurituta dagoela ontzat jotzen da.

2.-

Proiektaturiko hirigintza eraikigarritasunean urbanizazio kargen ondorioa.

Babes publikoko etxebizitzetara ondorioratutako egoitzarako hirigintza eraikigarritasunean
dagozkion hirigintza kargen eragina, legearen xedapenetan ezarritako irizpideetara egokitu
beharko da, azken etxebizitza hauentzat udaletxeak bultzaturiko udal ordenantzak barne.
Aldi berean, bai gora edo behererako salbuespen kalterik gabe, azaldutako urbanizazio kargak
50.000 y 60.000 €/etx bitarteko ondorioetara garamatza. Ikaztegietako inmobiliaria merkatuaren
kontestuan onargarri den ondorio da.
Beste aldetik, industria eta hirugarren sektorearen sabairi dagokionez, aipaturiko ondorioa , 200
€/m2 (t) industrian eta 350€/m2 (t) hirugarren sektorean inguruan dabiltza, hauek ere onargarritzat
jotzen da.
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Plan Orokorraren bideragarritasun sintesia.

Azaldutakoarekin bat, aurreko puntuetan azaldutako balorazio ekonomikoa, natura horretako analisi
baten hasiera besterik ez da, urbanizatzeko prozesuaren ondorengo faseetan arreta zehatzago eta
zorrotzago baten gauza izango da.
Kontestu horretan aintzat hartuta eta kontuan izan diren orokortasun horren barruan, esan daiteke
urbanizatzearen ondorioko kargak egoitzaren sabaia eta proiektaturiko jarduera ekonomikoen
balore ekonomikoaren bat datozela, baita ere inmobiliaria merkatuan desira den etxebizitza
librearen prezio murriztea gertatuko balitz ere.
Kasu guztietan, azaldutakoarekin bat eta bere garrantziaren arabera, ondorio horri, ondoren
azalduko diren hiru galderak erantzi behar zaizkio gutxienez.
Lehenengo lekua, administrazio publikoaren erantzukizun zuzena, Ikaztegieta udala bera barne,
proiektaturiko garrantzi haundiagoko aktuazio desberdinen promozioan eta ejekuzioan.
Horri buruzko bere garrantziaren arabera hiru administrazio erakundek arreta berezia merezi dute.
Tren bide sarean ( Irun-Madrid) eskuduna den estatuko administrazioa eta Eusko Jaurlaritza
azpiegiturako departamentua tren bideen tapatzeari dagokionez, Udalerrian trenaren impaktoa
gutxitzeko eta udalerriaren batasuna lortzeko ( 3. Eremua, Tren Bidean, tren bidearen zati baten
estaltzea) eta baita ere tren bide sarearen impaktoa akustikoa gutxitu eta kentzeko neurriak
ejekutatuz eta zehaztuz. Eta udaletxea bera, tren bide sistema gainean sortzen diren espazio libre
eta parkeen sistema orokorra urbanizatzeko obrei dagokionez ( Tren bide gainean sortzen diren
espazio libreen bukaerak).
Bigarren tokian, udaletxearen funtzioaren garrantzia, planteaturiko helburu eta prozesu ezberdinen
garapena bultzatzeko beharreko aktuazioak eta neurriak koordinatzaile, sustatzaileei gestore den
heinean.
Kontestu honetan eta beste eduki batzuei garrantzia kentzeko bate asmorik gabe, nabarmendu
behar da promozioan Urbanizazio Aktuazio Programei dagozkien papera, aurrez kasuan kasuko
eta alderdi horretan zuzentzat hartzen diren oinarri eta baldintza pleguak zehaztuta.

Ikaztegietan 2.009ko martxoaren 9a

FDO: XABIER REZABAL GURRUCHAGA

FDO: LUJAN GURRUCHAGA ODRIOZOLA
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Eranskina. “ Villa Maria”ko hirigintza hitzarmena.
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4.- Dokumentua “4 Hirigintza Arauak”
2.010ko urtarrila
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INDIZE OROKORRA

1.- Dokumentua “1 Memoria”
1.1.- Hautatutako antolamenduaren informazio- eta justifikazio- memoria.
1.2.- Ingurumen-impaktuaren aurretiazko txostena betetzearen memoria justifikatzea.
1.3.- Behin behineko onarpeneko dokumentuaren memoria adiérazlea
1.4. Behin behineko onarpeneko dokumentuari egindako gomendio eta aldaketak egin
ondoren Behin betiko onarpenerako memoria adiérazlea.
I. Eranskina “Plan Orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta helburuak zehaztea”
2.- Dokumentua “2 Ingurumen-impaktuaren ebaluazio bateratuari buruzko azterlana”
3.- Dokumentua “3 Bideragarritasun ekonomiko eta finantziarioko azterlana.
4.- Dokumentua “4 Hirigintza Arauak”
5.- Dokumentua “5 Planoak”
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INDIZEA.
I. LIBURUKIA: HIRIGINTZ ARAU OROKORRAK.

1. TITULUA.
XEDAPEN OROKORRAK. PLAN OROKORRAREN APLIKAZIOARI BURUZKOAK.
1.1. KAPITULUA. ESPARRUA, ZEHAZTAPEN MOTAK ETA IRIZPIDE ORIENTATZAILEAK.
1.1.01. artikulua.Ikaztegietako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren (IHAPO) izaera eta
esparrua.
1.1.02. artikulua.Egiturazko hirigintza-antolamenduko eta hirigintza-antolamendu xehatuko
zehaztapenak.
1.1.03. artikulua.Ikaztegietako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren irizpide orientatzaileak.
1.1.04. artikulua.IHAPOren eta lurralde-antolamenduko tresnen, udalerri mugakideen plangintza
orokorraren, eta hirigintza eta sektore-legeriaren arteko koordinazioa.
1.2. KAPITULUA. INDARRALDIA, BERRAZTERTZEA ETA ALDAKETA.
1.2.01. artikulua.IHAPOren indarraldia eta indarrean zegoen aurreko plangintza indargabetzea.
1.2.02. artikulua.IHAPO indarrean jartzearen ondorioak.
1.2.03. artikulua.IHAPO berraztertzea.
1.2.04. artikulua.IHAPO aldatzea. Plangintza orokorraren aldaketa-lerruna duten espedienteak.
1.2.05. artikulua.Plangintza orokorra aldatzea eragiten ez duten espedienteak.
1.3. KAPITULUA. DOKUMENTAZIO INTEGRATZAILEA ETA INTERPRETAZIOA.
1.3.01. artikulua.IHAPOko dokumentazioa eta lotura-maila.
1.3.02. artikulua.Interpretazioa.
2. TITULUA.
LURRALDE EREDUA ETA HIRIGINTZA ANTOLAMENDURAKO ELEMENTU
ERABAKIGARRIAK.
2.1. KAPITULUA.IHAPOREN LURRALDE EREDUA.
2.1.01. artikulua.IHAPOren lurralde eredua.
2.2. KAPITULUA.ELEMENTU ETA ESPAZIO NATURALAK.
2.2.01. artikulua.Espazio Naturalak eta interes naturalistikoko eremuak.
2.2.02. artikulua.Ibai-ibilguak. Ibai eta erreka ertzak.
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GAINDIKO

KOMUNIKAZIOETAKO

AZPIEGITURA

2.3.01. artikulua.Errepide-sarea.
2.3.02. artikulua.Trenbide-sarea.
2.4. KAPITULUA. SISTEMA OROKORREN ETA TOKIKOEN ZUZKIDURA SAREA.
2.4.01. artikulua.Sistema orokorreko kontzeptua eta hau osatzen duten elementuak.
2.4.02. artikulua.Tokiko sistemen zuzkidura-sarea.
2.4.03. artikulua.Jabari eta erabilera publikoko hiri-lurzoruen espazio libreen eta berdeguneen
sistema orokorra.
2.4.04. artikulua.Sistema orokorretako zuzkidura-sarearen titulartasun publikoko ekipamendu
kolektiboak.
2.4.05. artikulua.Azpiegitura eta komunikazioetako sistema orokorra.
2.4.06. artikulua.Titulartasun pribatuko ekipamendu kolektiboen sistema orokorra.
2.4.07. artikulua.Sistema orokorren eta tokikoen hirigintza-erregimena.
2.4.08. artikulua.Sistema orokorren eta tokikoen sareen zuzkidura publikoak eskuratu eta
gauzatzea.
2.5. KAPITULUA.HIRIGINTZAKO ESTANDARRAK ETA LURZORU ERRESERBAK.
2.5.01. artikulua.Eraikigarritasunari, estandarrei eta hirigintzako erreserbei mugak.
3. TITULUA.
HIRI
ANTOLAMENDUAREN
PLAN
OROKORRAREN
GAUZATZEAREN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA.

GARAPENA.

HIRIGINTZA

3.1. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.
3.1.01. artikulua.Jarduera- eremua.
3.1.02. artikulua.Erabileren haztapen- koefizienteak eta hirigintzako eraikigarritasun haztatua.
3.1.03. artikulua.Hirigintza-egikaritzearen programazioa.
3.1.04. artikulua.Hirigintza-antolamendua egikaritzea eta eraikitzeko epeak ez betetzea.
3.2. KAPITULUA. HIRIGINTZA ANTOLAMENDUKO TRESNAK.
3.2.01. artikulua.IHAPOrekiko lotura hierarkikoa.
3.2.02. artikulua.Plangintza formulatzeko ekimena.
3.2.03. artikulua.Mugak zehaztea.
3.2.04. artikulua.Sektorekatze-planak.
3.2.05. artikulua.Plan Partzialak.
3.2.06. artikulua.Plan bereziak.
3.2.07. artikulua.Garapen-plangintzaren neurri zuzentzaileak eta babesleak.
3.2.08. artikulua.Xehetasun Azterketak.
3.2.09. artikulua.Udal-ordenantzak, hirigintza- antolamentuaren osagarri.
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3.2.10. artikulua.Katalogoak.
3.3. KAPITULUA. HIRIGINTZA EGIKARITZEAREN TRESNAK ETA FORMAK.
3.3.01. artikulua.Jarduera- motak.
3.3.02. artikulua.Hirigintza- egikaritzearen aurrekontuak.
3.3.03. artikulua.Egikaritze-unitateak.
3.3.04. artikulua.Urbanizatzeko jarduketa- programak.
3.3.05. artikulua.Urbanizazio-proiektuak.
3.3.06. artikulua.Jarduera- sistemak jarduera integratutan.
3.3.07. artikulua.Birpartzelazio- proiektuak.
3.3.08. artikulua.Bizitegi-eraikuntzetan irisgarritasuna gauzatzeko desjabetzeak.
4. TITULUA.
HIRIGINTZAKO LIZENTZIEN ERREGIMENA.
4.1. KAPITULUA.XEDAPEN OROKORRAK.
4.1.01. artikulua.Lizentziaren mende dauden ekintzak.
4.1.02. artikulua.Lizentzien hedadura eta edukia.
4.1.03. artikulua.Hirigintzako lizentzien eskaera.
4.1.04. artikulua.Proiektuak kontrolatzea eta urritasunak zuzentzea.
4.1.05. artikulua.Kutsatuak egon daitezkeen lurzorutan lizentziak.
4.1.06. artikulua.Administrazio-isiltasuna.
4.1.07. artikulua.Lizentzien eskualdatzea.
4.1.08. artikulua.Lizentzien aldaketak eta lizentzien titulartasuna.
4.1.09. artikulua.Obren betearazpenaren kontrola.
4.1.10. artikulua.Lizentziak hasi, iraungi eta eten.
4.1.11. artikulua.Lizentzia edo betearazpen- agindu gabe edo horien baldintzetara egokitu gabe
egiten diren obrak.
4.1.12. artikulua.Obra-lizentzien ezeztapena.
4.1.13. artikulua.Obrak eta erabilerak betearazteko eta eteteko aginduak.

4.2. KAPITULUA.HIRIGINTZAKO LIZENTZIA MOTAK.
4.2.01. artikulua.Lizentzia-motak.
4.2.02. artikulua.Lursail- zatiketako eta bereizteko lizentziak.
4.2.03. artikulua.Urbanizazio obra osagarrien lizentziak.
4.2.04. artikulua.Eraikuntza obren eta obra handien lizentziak.
4.2.05. artikulua.Aldi bereko urbanizazioa eta eraikuntza.
4.2.06. artikulua.Obra txikien lizentziak.
4.2.07. artikulua.Babestutako eraikinetan esku hartzeko obren lizentzian espezifikazioak.
4.2.08. artikulua.Lehen erabilerako lizentziak.
4.2.09. artikulua.Jarduera- lizentziak. Jarduera sailkatuak eta salbuetsiak.
4.2.10. artikulua.Irekitzeko lizentziak eta erabilera-baimenak.
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4.2.11. artikulua.Behin-behineko erabileratarako lizentziak.
4.2.12. artikulua.Obretako elementu osagarrietarako lizentziak.
4.2.13. artikulua.Bide publikoan instalazioak egiteko lizentziak.
4.3. KAPITULUA.PROIEKTU TEKNIKO MOTAK.
4.3.01. artikulua.Proiektu-motak eta kontzeptua.
4.3.02. artikulua.Proiektu teknikoen baldintza orokorrak.
4.3.03. artikulua.Eraiste-proiektuak.
4.3.04. artikulua.Eraikuntza-obren proiektuak.
4.3.05. artikulua.Instalazio eta jarduera proiektuak.

5. TITULUA.
LURZORUAREN ETA ERAIKUNTZAREN HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA.
5.1. KAPITULUA.LURZORU MOTAK, KALIFIKAZIOA, ZONIFIKAZIOA ETA LURZORUAREN
JABETZAREN HIRIGINTZA ARLOKO EDUKIA.
5.1.01. artikulua.Lurzoruaren sailkapena.
5.1.02. artikulua.Hiri-lurzorua Finkatua eta finkatu gabea.
5.1.03. artikulua.Lurzoruaren hirigintza-kalifikazioa.
5.1.04. artikulua.Lurzoru urbanizagarria Sektorizatua.
5.1.05. artikulua.Lurzoru urbanizaezina.
5.1.06. artikulua.Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren zatiketa.
5.1.07. artikulua.Antolamendu Definituko Esparruak.
5.1.08. artikulua.Antolamendu Geroratuko Esparruak.
5.1.09. artikulua.Kategoriak lurzoru urbanizaezinean.
5.1.10. artikulua.Lurzoruaren jabetzaren hirigintza-arloko edukia.
5.2. KAPITULUA.HIRIGINTZA PLANGINTZAREKIN LOTUTA ERAIKINEN ETA ERABILEREN
ERREGIMEN JURIDIKOA.
5.2.01. artikulua.Hirigintza-plangintzarekin lotutako egoerak.
5.2.02. artikulua.Espresuki antolamendutik kanpo.
5.2.03. artikulua.Antolamendutik kanpo baina geroratua.
5.2.04. artikulua.Antolamendutik kanpo baina onargarria.
5.3. KAPITULUA. LURZORUA ETA ERAIKUNTZA ERABILI, ZAINDU ETA BIRGAITZEKO
BEHARRA.
5.3.01. artikulua.Erabili, zaindu eta birgaitzeko beharra.
5.3.02. artikulua.Segurtasun, osasun eta apaindurako gutxieneko baldintzak.
5.3.03. artikulua.Ikuskapenak eta gauzatze-aginduak.
5.3.04. artikulua.Ondasun katalogatu eta definituak gordetzeko eginkizun espezifikoak.
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5.4. KAPITULUA. ERAIKUNTZEN AURRI EGOERA.
5.4.01. artikulua.Aurri-deklarazioaren jatorria eta hipotesiak.
5.4.02. artikulua.Aurri- deklarazioaren ondorioak.

6. TITULUA.
ERABILEREN ORDENANTZA OROKORRAK.
6.1. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.
6.1.01. artikulua.IHAPOn aurreikusitako erabileren erregulazioa eta aplikazioa.
6.1.02. artikulua.Erabilerekin lotutako kontzeptu funtzionalak.
6.1.03. artikulua.Erabilera xehatuak, plangintzarekiko bateragarritasuna kontuan izanda.
6.1.04. artikulua.Erabilera xehatuak, euren hirigintza-jatorria kontuan izanda.
6.2. KAPITULUA. KOMUNIKAZIOETARAKO ERABILERA(1. ERABILERA).
6.2.01. artikulua.Definizioa.
6.2.02. artikulua.Bide Sareko erabilera (1. erabilera, 1. mota).
6.2.03. artikulua.Trenbide Sareko erabilera (1. erabilera, 2. mota).
6.2.04. artikulua.Erregaiak banatzeko hornitegien erabilera (1. erabilera, 3, mota).
6.2.05. artikulua.Erabilera nagusia, baimendua, osagarria eta debekatua komunikazio-erabilerako
partzeletan (2. erabilera).
6.3. KAPITULUA.AZPIEGITURETARAKO ERABILERA(2. ERABILERA).
6.3.01. artikulua.Definizioa.
6.3.02. artikulua.Energia elektrikoko Sarearen erabilera (2. erabilera, 1. mota).
6.3.03. artikulua.Ur-hornidurako Sarearen erabilera (2. erabilera, 2. mota).
6.3.04. artikulua.Saneamendu Sarearen erabilera (2. erabilera, 3. mota).
6.3.05. artikulua.Telekomunikazioen Sarearen erabilera (2. erabilera, 4. mota).
6.3.06. artikulua.Gas Sarearen erabilera (2. erabilera, 5. mota).
6.3.07. artikulua.Hondakin solidoen tratamendu nahiz ezabaketa erabilera (2. erabilera, 6. mota).
6.3.08. artikulua.Azpiegituren erabilerako partzelen erregimen orokorra (2. erabilera).
6.3.09. artikulua.Energia elektrikoko sarearen eta telekomunikazioen sarearen baldintza
partikularrak (2. erabilera, 1. eta 4. motak).
6.3.10. artikulua.Hondakin solidoen tratamendu eta ezabaketa erabileraren eta saneamenduko
sistema orokorraren baldintza partikularrak (2. erabilera, 3. eta 6. motak).
6.4. KAPITULUA.ESPAZIO LIBRE ETA BERDEGUNEEN ERABILERA (3. ERABILERA).
6.4.01. artikulua.Espazio libre era berdeguneen erabilerako partzelen matrizea eta definizioa.
6.4.02. artikulua.Jabari eta erabilera publikoko espazio libreen eta berdeguneen baldintza
partikularrak (3. erabilera).
6.4.03. artikulua.Jabetza pribatuko eta erabilera publikoko zortasuna duten espazioen baldintza
partikularrak.
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6.4.04. artikulua.Jabari eta erabilera pribatuko espazio libreen baldintza partikularrak.
6.5.

KAPITULUA.EKIPAMENDUETARAKO
ERABILERA).

ETA

ZUZKIDURETARAKO

ERABILERA(4.

6.5.01. artikulua.Definizioa.
6.5.02. artikulua.Hiri Zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 1. mota).
6.5.03. artikulua.Administrazio Zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 2. mota).
6.5.04. artikulua.Kirol-erabilera (4. erabilera, 3. mota).
6.5.05. artikulua.Irakaskuntza-erabilera (4. erabilera, 4. mota).
6.5.06. artikulua.Osasun-erabilera (4. erabilera, 5. mota).
6.5.07. artikulua.Erlijio-erabilera (4. erabilera, 6. mota).
6.5.08. artikulua.Zuzkidurazko bizitokietako erabilera (4. erabilera, 7. mota).
6.5.09. artikulua.Egoitza komunitarioko erabilera (4. erabilera, 8. mota).
6.5.10. artikulua.Asistentzia-erabilera (4. erabilera, 9. mota).
6.5.11. artikulua.Hotel-erabilera (4. erabilera, 10. mota).
6.5.12. artikulua.Jolas, aisia eta ikuskizunerako erabilera (4. erabilera, 11. mota).
6.5.13. artikulua.Erabilera soziokulturala (4. erabilera, 12. mota).
6.5.14. artikulua.Elkartzeko erabilera (4. erabilera, 13. mota).
6.5.15. artikulua.Ehorzketa-zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 14. mota).
6.5.16. artikulua.Aparkaleku autonomoen erabilera (4. erabilera, 15. mota).
6.5.17. artikulua.Erabilera nagusia, baimendua, osagarria eta debekatua ekipamendu eta
zuzkiduretarako partzeletan (4. erabilera).
6.5.18. artikulua.Txikizkako merkataritza erabileraren onargarritasuna ekipamendu erabilerako
partzeletan.
6.5.19. artikulua.Ekipamendu erabileraren baldintza orokorrak.
6.6. KAPITULUA.BIZITEGI ERABILERA (5. ERABILERA).
6.6.01. artikulua.Definizioa.
6.6.02. artikulua.Familia bakarreko zein familiabiko etxebizitza-erabilerako partzelak (5. erabilera,
1. mota).
6.6.03. artikulua.Taldeko etxebizitza-erabilerako partzelak (5. erabilera, 2. mota).
6.6.04. artikulua.Erantsitako etxebizitza-erabilera (5. erabilera, 3. mota).
6.6.05. artikulua.Bizitegi erabilera nagusia duten partzeletan erabilera osagarri edo onargarrien
baldintza partikularrak.
6.6.06. artikulua.Beheko solairuetan bizitegi erabilera, etxebizitzen zatiketa, eta erabilera
aldaketak goi-solairuetan etxebizitzak egiteko.
6.6.07. artikulua.Soto-oinetan, erdisoto oinetan eta estalkipeko oinetan etxebizitza erabilera.
6.7. KAPITULUA. HIRUGARREN SEKTOREKO ERABILERA(6. ERABILERA).
6.7.01. artikulua.Definizioa.
6.7.02. artikulua.Bulego erabilera (6. erabilera, 1. mota).
6.7.03. artikulua.Salmenta ibiltariko erabilera (6. erabilera, 2. mota).
6.7.04. artikulua.Txikizkako merkataritza erabilera, pilatu gabea (6. erabilera, 3. mota).
6.7.05. artikulua.Txikizkako merkataritza erabilera, pilatua (6. erabilera, 4. mota).
6.7.06. artikulua.Teknologia aurreratuko hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera, 5. mota).
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6.7.07. artikulua.Erabilera nagusia, osagarria eta debekatua bulego-erabilerako partzeletan eta
baldintza partikularrak (6. erabilera, 1. mota).
6.7.08. artikulua.Erabilera nagusia, osagarria eta debekatua merkataritza erabileran (6. erabilera,
3. mota) eta baldintza partikularrak.
6.8. KAPITULUA. PRODUKZIO ERABILERA (7. ERABILERA).
6.8.01. artikulua.Definizioa.
6.8.02. artikulua.Etxebizitzarekin bateragarria den industria erabilera (7. erabilera, 1. mota).
6.8.03. artikulua.Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria erabilera (7. erabilera, 2 mota).
6.8.04. artikulua.Etxebizitzarekin bateragarria den biltegi erabilera (7. erabilera, 3. mota).
6.8.05. artikulua.Etxebizitzarekin bateragarria ez den biltegi-erabilera (7. erabilera, 4. mota).
6.8.06. artikulua.Merkantzien garraiorako agentzien erabilera (7. erabilera, 5. mota).
6.8.07. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako, eta basoko jardueren erabilera (7. erabilera, 6.
mota).
6.8.08. artikulua.Erauzketa jardueretarako erabilera (7. erabilera, 7. mota).
6.8.09. artikulua.Teknologia aurreratuko Industria erabilera (7. erabilera, 8. mota).
6.8.10. artikulua.Erabilera nagusia, baimendua eta debekatua industria-produkzio erabilerako
partzeletan (7. erabilera).
6.9. KAPITULUA. BESTELAKO ERABILERAK (8. ERABILERA).
6.9.01. artikulua.Beste erabilera bati lotutako aparkalekua eta garajeko lokalaren erabilera (8.
erabilera, 1. mota).
6.9. 02. artikulua.Eraikinetako instalazio orokorren edo komunen erabilera (8. erabilera, 2. mota).
6.9.03. artikulua.Trastelekuen erabilera (8. erabilera, 3. mota).
6.9.04. artikulua.Garajeko lokalaren, eraikinetako instalazio orokorren eta trastelekuen baldintza
partikularrak.
6.9.05. artikulua.Beste erabilera bati lotutako aparkalekua eta garajeko lokala.
6.9.06. artikulua.Beste erabilerei lotuak dauden aparkalekuen gutxieneko zuzkidurak.
6.9.07. artikulua.Gutxieneko zuzkiduren salbuespenak.
6.9.08. artikulua.Sarbide mankomunatuen baldintzak.
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7. TITULUA.
ERAIKUNTZA ORDENANTZAK.
7.1. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.
7.1.01. artikulua.Eraikuntza ordenantzen aplikazio esparrua.
7.1.02. artikulua.Orubeetan eragiten duten parametroen definizioa.
7.1.03. artikulua.Eraikuntzan eragiten duten parametroen definizioa.
7.2. KAPITULUA. ERAIKINEN BALDINTZA GEOMETRIKOAK.
7.2.01. artikulua.Lerrokadurak.
7.2.02. artikulua.Eraikuntza hondoak eta aurrealdeak.
7.2.03. artikulua.Eraikinen altuera.
7.2.04. artikulua.Solairuen baldintza orokorrak.
7.2.05. artikulua.Sotoen baldintza espezifikoak.
7.2.06. artikulua.Erdisotoen baldintza espezifikoak.
7.2.07. artikulua.Beheko solairuen baldintza espezifikoak.
7.2.08. artikulua.Bizitegi eraikinetako solairutarako baldintza espezifikoak.
7.2.09. artikulua.Hirugarren sektoreko eraikinetako solairutarako baldintza espezifikoak.
7.2.10. artikulua.Produkzio erabilerako eraikinetako solairutarako baldintza espezifikoak.
7.2.11. artikulua.Estalkiaren profila eta altueraren gainetik dauden elementuak.
7.2.12. artikulua.Hegalkinen baldintza orokorrak.
7.2.12. artikulua.Patioen baldintzak.
7.3. KAPITULUA.ESTETIKA BALDINTZAK.
7.3.01. artikulua.Xedapen orokorrak.
7.3.02. artikulua.Estalkien tratamendua.
7.3.03. artikulua.Fatxaden tratamendua.
7.3.04. artikulua.Balkoien itxiturak eta fatxadetako beste hainbat aldaketa.
7.3.05. artikulua.Mehelinak.
7.3.06. artikulua.Esekitokiak.
7.3.07. artikulua.Sestraren gainetik aterako diren soto eta erdiko sotoen tratamendua.
7.3.08. artikulua.Beheko solairuen tratamendua.
7.3.09. artikulua.Karrerapeen tratamendua.
7.3.10. artikulua.Errotuluak eta iragarkiak.
7.3.11. artikulua.Eguzki-oihalak.
7.3.12. artikulua.Espazio libre pribatuak.
7.3.13. artikulua.Paisaiako baldintzak.
7.4. KAPITULUA. KALITATE ETA HIGIENEKO BALDINTZAK.
7.4.01. artikulua.Xedapen orokorrak.
7.4.02. artikulua.Oztopo arkitektonikoak eta hirigintzakoak kentzea.
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7.4.03. artikulua.Hirugarren sektoreko erabilerara zuzendutako lokalen baldintzak.
7.4.04. artikulua.Etxebizitza-eraikinetan espazio komunen baldintzak.
7.4.05. artikulua.Etxebizitzen gutxieneko bizigarritasun- baldintzak.
7.4.06. artikulua.Etxebizitzen konposizioa eta programa.
7.4.07. artikulua.Etxebizitzen osasungarritasun-baldintzak.
7.4.08. artikulua.Eginak dauden eraikinetan berritzeko eta aldatzeko obrak etxebizitza-erabilerara
egokitzeko.
7.4.09. artikulua.Aparkalekuen eta garajeen baldintza bereziak.
7.5. KAPITULUA.ERAIKINEN ZUZKIDURA ETA ZERBITZUEN BALDINTZAK.
7.5.01. artikulua.Xedapen orokorrak.
7.5.02. artikulua.Eraikinaren instalazio orokorrak.
7.5.03. artikulua.Ur-zuzkidura.
7.5.04. artikulua.Energia-zuzkidura.
7.5.05. artikulua.Komunikazio-zuzkidurak.
7.5.06. artikulua.Ebakuazio-zerbitzuak.
7.5.07. artikulua.Erosotasun-instalazioak.
7.5.08. artikulua.Ingurune-baldintzak.
7.5.09. artikulua.Isolamendu-baldintzak.
8. TITULUA.
URBANIZAZIOAREN ORDENANTZA OROKORRAK.
8.1. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRA.
8.1.01. artikulua.Xedapen orokorra.
8.2. KAPITULUA. BIDE ETA ESPAZIO PUBLIKOAK.
8.2.01. artikulua.Erabilera publikoko espazioen irisgarritasuna.
8.2.02. artikulua.Espaloiak eta oinezkoentzako bideak.
8.2.03. artikulua.Ibilgailuentzako bideak eta galtzadak.
8.2.05. artikulua.Bidegorriak edo bizikletentzako bideak.
8.2.05. artikulua.Aparkalekuak.
8.2.06. artikulua.Zoladura.
8.2.07. artikulua.Eustormak.
8.3. KAPITULUA. SANEAMENDU SAREA.
8.3.01. artikulua.Saneamendu-sarearen ezaugarriak.
8.3.02. artikulua.Saneamenduaren hartunea.
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8.4. KAPITULUA. HORNIDUREN SAREAK.
8.4.01. artikulua.Kanalizazioak.
8.4.02. artikulua.Edateko uren sarea.
8.4.03. artikulua.Energia elektrikoko Sarea.
8.4.04. artikulua.Telefono eta telekomunikazioen sarea.
8.4.05. artikulua.Biltegiak eta lurpeko beste instalazio batzuk.
8.5. KAPITULUA.ARGITERIA PUBLIKORAKO SAREA.
8.5.01. artikulua.Espazio publikoen argiteria.
8.5.02. artikulua.Argi-puntuen zutabeak edo euskarriak.
8.5.03. artikulua.Argiteria- sarearen ezaugarriak.
8.6. KAPITULUA.LOREZAINTZA ETA ZUHAITZAK.
8.6.01. artikulua.Oinezko- eta lorategi-eremuen tratamendua.
8.6.02. artikulua.Zuhaitzen landaketak.
8.6.03. artikulua.Soropila.
8.6.04. artikulua.Landaredia berriro ezartzea.
8.7. KAPITULUA.HIRI ALTZARIAK.
8.7.01. artikulua.Barandak, bankuak, paperontziak eta beste hainbat elementu.
8.7.02. artikulua.Zabor-biltegiak.
8.8. KAPITULUA.URBANIZAZIOA EGIKARITZEKO INGURUMEN NEURRIAK.
8.8.01. artikulua.Urbanizazio-lanak egitean aplikatu beharreko ingurumen-neurriak.
9. TITULUA.
LURZORU URBANIZAEZINEKO BERARIAZKO ERREGULAZIOA.
9.1. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.
9.1.01. artikulua.Lurralde-eredua.
9.1.02. artikulua.Lurzoru urbanizagarriaren erregimen orokorra.
9.2. KAPITULUA. ERABILEREN DEFINIZIOA ETA SISTEMATIZAZIOA.
9.2.01. artikulua.Ingurumen-babesari dagozkion erabilerak.
9.2.02. artikulua.Aisialdiari dagozkion erabilerak.
9.2.03. artikulua.Lehen mailako baliabideen ustiapenari dagozkion erabilerak.
9.2.04. artikulua.Azpiegiturei dagozkien erabilerak.
9.2.05. artikulua.Hirigintza-hazkundeei dagozkien erabilerak.
9.2.06. artikulua.Erabilerak eta jarduerak erregulatzeko mekanismoak.
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9.3. KAPITULUA. LIZENTZIEN ETA BAIMENEN ERREGIMEN OROKORRA.
9.3.01. artikulua.Lizentziaren mende dauden ekintzak.
9.3.02. artikulua.Lurzoru urbanizaezineko banantzeak.
9.3.03. artikulua.Lizentzia-eskuratzeko baldintza osagarriak.
9.3.04. artikulua.Ingurumen-txostenetako dokumentazioa.
9.3.05. artikulua.Azterlan hidrogeologikoetako dokumentazioa.
9.3.06. artikulua.Egokitzapen paisajistikoko txostenetako dokumentazioa.
9.3.07. artikulua.Ingurumena babesteko eta integratzeko oinarrizko arauak.
9.3.08. artikulua.Itsas- lehorreko jabari publikoaren eta itsasertzaren babesa.
9.3.09. artikulua.Errepideak, bideak eta trenbidea babesteko zona mugakideak.
9.3.10. artikulua.Arkeologia-zonak edo ustezko arkeologia-zonak.
9.4. KAPITULUA. GAUR EGUNGO ERAIKUNTZEN ETAERABILEREN ERREGIMENA.
9.4.01. artikulua.Xedapen orokorrak.
9.4.02. artikulua.Gaur egun dauden bizitegi-eraikinetako zabaltzeak eta jabetza horizontaleko
banantzeak.
9.4.03. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenetarako hirugarren sektoreko erabilera
osagarriak ezartzea (ostalaritza eta landa-turismoa).
9.5. KAPITULUA. ERAIKUNTZA BERRIKO ERAIKINAK.
9.5.01. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenekin lotzen den etxebizitza (baserria).
9.5.02. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako eraikinak eta instalazioak.
9.5.03. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenez bereizitako txabolak.
9.5.04. artikulua.Azpiegituretarako eraikinak.
9.5.05. artikulua.Herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak eta instalazioak.
9.5.06. artikulua.Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko baldintza orokorrak.
9.6. KAPITULUA. LURZORU URBANIZAEZINEKOKATEGORIA BAKOITZERAKO ARAUDIA.
9.6.01. artikulua.Babes bereziko lurzoru urbanizaezina. (EP) lurzoru urbanizaezina.
9.6.02 artikulua.Ingurumen Hobekuntzako lurzoru urbanizaezina MA).
9.6.03. artikulua.Baso babesleko lurzoru urbanizaezina (F).
9.6.04. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala. Estrategikoki balio handiko lurrak
lurzoru urbanizaezina (AGV).
9.6.05. artikulua. Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala. Transisioko landa paisaia lurzoru
urbanizaezina (AG).
9.6.06. artikulua.Lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezina(AS).
9.6.07. artikulua.Akuiferoen poluzioarekiko urrakorrak diren eremuetako baldintza gainjarria.
9.6.08. artikulua.Urpean gera daitezkeen eremuetako baldintza gainjarria.
9.6.09. artikulua.Interes naturalistikoko eremuetako baldintza gainjarria. Oria Garaia- Alto Oria.
9.6.10. artikulua.Higa daitezkeen edo higatzeko arriskua duten eremuetako baldintza gainjarria.
9.6.11. artikulua.HEEAko ekologia korridore sareko korridore ekologikoaren eremua.
9.6.12. artikulua.IEEBko azterketan korridore ekologiko alternatiboaren eremua.
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ANTOLAMENDU KATEGORIEI ESLEITUTAKO ERABILEREN TAULA.
10.TITULUA.
KULTURA,
ARKITEKTURA,
ARKEOLOGIA
ETA
ETNOGRAFIA
ONDAREAREN ETA BABES ERREGIMENAREN KATALOGOA.

INTERESEKO

10.1. KAPITULUA.XEDAPEN OROKORRAK.
10.1.01. artikulua.Katalogoaren esparrua, irismena eta sailkapena.
10.1.02. artikulua.Definizioak.
10.1.03. artikulua.Obrak Eraikin, Multzo eta Espazio Babestuetan.
10.1.04. artikulua. Araudi aplikagarria.
10.2. KAPITULUA.ONDARE ARKEOLOGIKOA.
10.2.01. artikulua.Ondare arkeologikoaren kontzeptua eta tipologiak.
10.2.02. artikulua.Interes bereziko arkeologia-eremuak. Jarduteko erregimena.
10.2.03. artikulua.Interes bereziko arkeologia-eremuen zerrenda.
10.3. KAPITULUA.ONDARE HISTORIKO ETA ARKITEKTONIKOA.
10.3.01. artikulua.Kontzeptua eta tipologiak.
10.3.02.artikulua. Katalogaturiko interes Historiko eta arkitektonikoa duten elementuak babesteko
erregimen modalitateak.
10.3.03.artikulua.Ikaztegieako Hiribilduko Monumentuen Multzoan babesteko helburu duten
elementu banakatuak.
10.3.04. artikulua.Done Jakueren bideko Monumentu Multzoa.

02. LIBURUKIA.
ORDENANTZA EREMUAK HIRI LURZORU ETA LURZORU URBANIZAGARRIAN.
11. TITULUA.
XEDAPEN OROKORRAK.

11.1.ORDENANTZA-ESPARRUEN SAILKAPENA.
11.2.ANTOLAMENDU DEFINITUKO ESPARRUAK (OD).
11.2.1.Xedapen orokorrak.
11.2.2.Antolamendu definituko esparru eta lursailetan erabilerako baldintza orokorrak.
11.2.3.Antolamendu definituko esparru eta lursailetan eraikuntzako baldintza orokorrak.
11.2.4.Antolamendu definituko esparruetan erabileren arteko haztapen- koefizienteak.
11.2.5.Antolamendu definituko esparruen barne sartutako jardueren programazioa.
11.3.ANTOLAMENDU GERORATUKOESPARRUAK (OR).
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12. TITULUA.
HIRI LURZORUAN ETA LURZORU URBANIZAGARRIAN ORDENANTZA ESPARRUEN
HIRIGINTZAKO FITXA PARTIKULARRAK.

12.1. EREMUA. ELIZA
12.1..Xedapen orokorrak.
12.1.1. 1-1 area. Antolamendu definituko esparrua –ELIZA INGURUA–.
12.1.2. 1-2 area. Antolamendu geroratuko eremua – SERORETXE12.1.3. 1-3 area. Antolamendu geroratuko eremua – VILLA MARIA12.2. EREMUA. EKIALDEA.
12.2.1. Xedapen orokorrak.
12.2.2. 2-1 area. Antolamendu definituko esparrua –EKIALDE ZAHARRA–.
12.2.3. 2-2 area. Antolamendu geroratuko esparrua –EKIALDE BERRIA–.
12.3. EREMUA. TREN BIDEA.
12.4. EREMUA. POLIKIROLDEGIA.
12.4.1. 4-1. area. Antolamendu definituko esparrua –POLIKIROLDEGIA–.
12.5.
5. EREMUA. HERTELL.
12.5.1. 5. area. Antolamendu definituko esparrua –HERTELL–.
12.6. 6. EREMUA. BENTZUNTZIBAR.
12.6.1. 6-1. area. Antolamendu definituko esparrua
12.7. 7. EREMUA. KUTTURRU.
12.7.1. 7. area. Antolamendu definituko esparrua –KUTTURRU–.
12.8. 8. EREMUA. ERREPIDEA.
12.8.1. Xedapen orokorrak.
12.8.2. 8-1 area. Antolamendu definituko esparrua – ERREPIDEA –.
12.9. 9. EREMUA. BENTA.
12.9.1. Xedapen orokorrak.
12.9.2. 9-1 area. Antolamendu geroratuko esparrua – BENTA –.
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I. LIBURUKIA: HIRIGINTZ ARAU OROKORRAK.
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1. TITULUA.
HIRIGINTZA PLAN OROKORRAREN APLIKAZIORAKO EDAPEN OROKORRAK
1.1. KAPITULUA. ESPARRUA, ZEHAZTAPEN MOTAK ETA IRIZPIDE ORIENTATZAILEAK
1.1.01. artikulua. Ikaztegietako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren (IHAPO) izaera eta
esparrua.
Ikaztegietako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorra (aurrerantzean IHAPO), egiturazko hirigintzaantolamenduko plana da, eta bere aplikazio-esparrua udalerri osora zabaltzen da, indarrean
sartzen direnean aplikagarri izango direlarik.
1.1.02. artikulua.Egiturazko hirigintza-antolamenduko eta hirigintza-antolamendu xehatuko
zehaztapenak.
1

IHAPOk, udalerri osoko egiturazko hirigintza-antolamendua ezarri eta erregulatzen du, bai eta
finkatutako hiri-lurzoruren kategorian planak sartuko duen hiri-lurzoruaren antolamendu
xehatua ere. Urbanizagarri sektorizatu gisa sailkatutako lurzoruan eta hiri-lurzoru finkatu
gabean IHAPOk, aukeran, antolamendu xehatuko zehaztapenak ezar ditzake zuzenean, edo
garapeneko plan espezifikotara (plan partzialak eta plan bereziak) igor ditzake. Dena den
plan horiek, plangintza orokorraren egiturazko zehaztapenak errespetatu beharko dituzte.

2.

Ondorengo hauek, egiturazko hirigintza-antolamenduko zehaztapen gisa joko dira:
a)

Orokorrean, udalerri osoan, lurzoruaren okupazioaren eta hiri-eboluzioaren estrategiei
buruzkoak; lurraldearen egitura orokorra eta organikoa; sistema orokorren sarea zehaztea
eta, hala badagokio, gauzatze-esparruetara adskribitzea edo horien barne sartzea;
lurzoruaren sailkapen eta kalifikazio orokorra; lurzoruaren hirigintza-plangintza eta
kudeaketa lantzeko epeak programatu eta finkatzea; etxebizitza babestuko eta zuzkidurako
bizitokiko estandarrak betetzen dituztela bermatzeko zehaztapenak; hirigintzaantolamenduaren eta kudeaketaren programazioa; ingurumena, eta elementu naturalak eta
artifizialak babesteko arteztarauak, bereziki kultur ondarearekin lotuak; errealitate fisikora
egokitzeko irizpide eta parametro objektiboak, eta esparru berezien (eremuak, sektoreak,)
mugak zehatz-mehatz berriz aztertzea ahalbidetuko duten plan orokorraren helburuak
errespetatzea; eta, orokorrean, hirigintza-legeriak egiturazko izaera hori esleitzen dien
oinarrizko zehaztapen guztiak, bai eta bere erregulazioak hirigintza-antolamenduaren planmota honi esleitzen dizkionak ere.

b) Hiri-lurzorurako eta lurzoru urbanizagarri sektorizaturako zehazki, bere perimetroa
mugatzea; antolamendu xehaturako, plan berezi edo plan partzialetara jotzen duten
esparruen zehaztapena; hirigintzako eraikigarritasunak, ezaugarri bereziak eta
bateragarriak finkatzea; edo tokiko sistemen eta urbanizatzeko gutxieneko baldintzen
oinarrizko ezaugarrien definizioa.
c) Lurzoru urbanizaezinean, lurzoruaren kalifikazioa, lurralde-antolamenduko tresnetan
aurreikusitako kategoriak erantsita eta, hala badagokio, egokiak jotzen dituzten
azpikategoriak gehituta; kategoria bakoitzean onartu eta debekatutako erabilerak eta
eraikuntzak erregulatzea.
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3.

Hirigintza-antolamendu xehatuko zehaztapentzat jotzen dituzte, tokiko sistemen definizio
xehatuari buruzkoak; hiri-lurzoruan areako eta lurzoru urbanizagarrian sektoreko jarduera
integratuak mugatzea; hiri-lurzoru finkatuko eta finkatu gabeko kategorietako batean
adskribitzea hiri-lurzorua; jarduera isolatuko erregimenean eraiki ahal izango dituzten hirilurzoruko lursailak eta orubeak zehaztea; eraikigarritasun fisiko xehatuak, erabilera
bateragarriak, eta baimendutako erabilera bakoitzaren ehuneko maximoak edo minimoak
finkatzea; erabileren arteko haztapen-koefizienteak, banakideketako tresnek eguneratu
ahal izatea kaltetu gabe; altuerak, solairuak, hegalak eta ibilgailuentzako aparkalekuak
bezalako eraikuntzak definitzeko oinarrizko elementuak zehaztea; lerrokadurak eta sestrak
finkatzea; antolamenduz kanpo geratu behar duten eraikuntzak; ondoriozko lursail-zatiketa
eta gutxieneko lursaila adieraztea; xehapen-azterlanak idazteko irizpideak, baldintzak eta
mugak; eta antolamenduaren esparru orokorra osatzeko beharrezko beste edozein.

4.

IHAPOn jasotako hirigintza antolamendu xehatuko zehaztapenek, dagokion garapenplangintzari buruzko euren hierarkia-lerruna izango dute, eta antolamendu xehatuko plan
batek aldatu ahal izango ditu, beti ere egitura-antolamenduko zehaztapenen aurka ez
badoaz.

5.

Hirigintza-antolamendu, egitura-antolamendu eta antolamendu xehatuko zehaztapenak
alde batera utzita, IHAPOk, hirigintza-antolamendua osatzeko oinarrizko ordenantzak
(eraikuntzakoak, hirigintzakoak, lizentziak) ere baditu. Ordenantza hauek, tokierregimeneko
legerian
erregulatutako
udal-ordenantzak
onartzeko
prozedura
espezifikoaren arabera garatu eta aldatu ahal izango dituzte.

1.1.03.

artikulua.Ikaztegietako Hiri
orientatzaileak.

Antolamenduaren

Plan

Orokorraren

irizpide

IHAPOk, bere hirigintza-antolamenduaren, eta aldi baterako aldaketa edo berraztertzeen berezko
irizpide orientatzaile gisa hartzen ditu ingurumen-iraunkortasunekoak, lurzoruaren berezko
baliabide naturalak babestekoak, lurzoruaren okupazio iraunkorrekoak hauen birgaitzeari eta
berrerabiltzeari lehentasuna emanez, eraikuntza iraunkorrekoak eraikitako ondarea birsortzeari
eta etxebizitza hutsak erabiltzeari lehentasuna emanez, mugikortasun iraunkorrekoak
antolamendua interes publikoaren mende jarrita, eta herritarrek parte hartzekoak.
1.1.04. artikulua. IHAPOren eta lurralde-antolamenduko tresnen, udalerri mugakideen
plangintza orokorraren, eta hirigintza- eta sektore-legeriaren arteko koordinazioa.
1. Aplikazio eta eraginkortasun zuzeneko arau lotesleak diren lurraldearen antolamendurako
planen zehaztapenak (Lurraldearen Zatiko Plana, Lurraldeen Arloko Planak), hauen aurka
doazen edo hauekin bat ez datozen udalaren hirigintza- plangintzako edo antolamenduko
zehaztapenen gainetik egongo dira.
2. Ikaztegietako udalerriaren antolamendua, mugan dauden beste udalerrietako
antolamenduarekin koordinatzeko, Tolosaldea eskualdeko eremu funtzionaleko Lurraldearen
Zatiko Planean aurreikusitakoak hatuko dituzte kontuan, udalaz gaindiko lurraldeantolamenduko dokumentu gisa. Hainbat udalerriren zona mugakidetan hiri-garapenaren
ezaugarriek eta premiek hala eskatzen dutenean, eraginpeko udalerriek, plangintza orokorra
bateragarri egiteko planak egitea erabaki ahal izango dute.
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3. IHAPOn espezifikatu ez dituzten arlotan eta, orokorrean, alderdi lotesleetan, lurzoruaren
erregimenari eta hiri-antolamenduari buruzko legeria orokorra, sektorekako espezifikoa
(errepideak, kostaldeak, urak, kultur ondarea, eta abar), eta Ikaztegietako udalerriari lotutako
alderdi espezifikoak arautzen dituen udalaz gaindiko gainerako araudia aplikatuko dituzte,
alderdi espezifiko horiek jardueren, obren eta lurzoruaren erabilerekin, eraikuntzarekin eta
hirigintza-plangintzaren aplikazioarekin lotuak badaude.

1.2. KAPITULUA. INDARRALDIA, BERRAZTERTZEA ETA ALDAKETA
1.2.01.artikulua.IHAPOren indarraldia
indargabetzea.

eta

indarrean

zegoen

aurreko

plangintza

1.

IHAPOn jasotako zehaztapenak indarrean jarriko dira eta, plana behin betiko onartuta, behin
betiko onarpen-erabakia eta bertako hirigintza-arauak behar bezala argitaratzean, eta tokierregimeneko legerian aurreikusitako «vacatio legis» iragan ondoren, berehala gauzatuko
dira. IHAPO indarrean egongo da, planaren berraztertzea edo aldaketa indarrean jartzen den
unera arte.

2.

Indarrean jartzean, IHAPOk, 1996ko urrian behin betiko onartutako aurreko Plangintzako
Arau Subsidiarioak eta plangintza orokorraren ondoko erreforma, osagarri eta garapenak ere,
plan orokor horren hirigintza-arauetan zehazten dituzten salbuespenekin.

1.2.02. artikulua. IHAPO indarrean jartzearen ondorioak.
1. Publizitatea. IHAPO osatzen duten dokumentuak publikoak izango dira eta edozein herritarrek
kontsultatu eta hauen inguruko informazioa jaso ahal izango du Udaletxean bertan; halaber,
dokumentu horien edukiari eta aplikazioari buruzko informazio idatzia jasotzeko eskubidea
izango du. Helburu horrekin, egon daitezkeen kontsultak udalak bere bulegoetan hartuko
ditu. Bertan jasoko dituzte IHAPOko dokumentuak, eta plana garatuko duten plangintza eta
kudeaketa- tresna guztien dokumentazioa, pertsona interesdunek dokumentazio hori aztertu
ahal izateko eta nahi dituzten dokumentuen kopiak eskuratzeko.
2. Betearazpena. IHAPO indarrean jartzeak, bertan aurreikusitako proiektuak eta obrak
gauzatzen hasteko ahalmena ematen du. Era berean, proiektu eta obra horiek herrionurakoak aitortzea, eta zortasuneko ezarpen edo desjabetzeko helburuei dagozkien lurrak
eta eraikinak okupatzeko premia ekartzen du, eta orokorrean, bertan jasotako zehaztapenak
behar bezala betetzeko beharrezkoa den kasuetan, Legeak adierazitako funtzioak Udalak
burutzeko gaikuntza ematen du.
3. Nahitaezkotasuna. IHAPOren zehaztapenetan obligazio berberak dituzte Udalak, gainerako
Herri Administrazioek eta partikularrek. Guztiek, lurzoruaren erabilera eta eraikuntzako
jarduerak, lurzoruaren aurreikuspenetara egokitu beharko dituzte.
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1.2.03. artikulua. IHAPO berraztertzea.
1. IHAPOn ezarritako egitura-antolamendua osorik berriz aztertzeak, plana berraztertzea
eskatzen du. Ondokoa hartu behar da Planaren berraztertze gisa: Lurraldearen egitura
orokor eta organikoarekiko edo lurzoruaren sailkapenarekiko irizpide berriak hartzea, baldin
eta lurralde-eredu desberdina aukeratzen bada edo antolaketa sustraitik ukitzen duten
demografia edo ekonomiaren alorreko inguruabarrak gertatzen badira, edota Planaren
ahalbidea agortzen bada, edo legez horretara behartzen duten bestelako faktore batzuk
sortzen badira.
2.

Horrenbestez, honako kasu hauetan IHAPOren edukia berraztertu egin beharko da:

a) Biztanleriari, errentari edo enpleguari buruzko aurreikuspenak nabarmen aldatzen direnean,
IHAPOren lurralde-esparruan.
b) Bertan ezarritakoa neurri handian betetzen denean, planifikatutako etxebizitza berrien %70ari
«eraikuntza-lizentzia» ematen zaienean edo Jarduera Ekonomikoen eremuetan ezarritako
aprobetxamenduaren %70 okupatzen denean.
c)

Hasieran kontuan hartu gabeko gorabeherak sortzen direnean, horien eraginez beste
lurralde– ereduren bat erabili behar bada.

3.

Aurrekoa alde batera utzita, indarrean jarri eta zortzi (8) urteko epea igarota, Udalak,
berraztertzeko aukera egokia ote den aztertuko du.

1.2.04.artikulua.IHAPO aldatzea
espedienteak.

Plangintza

orokorraren

aldaketa-lerruna

duten

1. IHAPO aldatzea da, berau osatzen duten eta plangintza orokorraren berezko hierarkia-maila
duten egiturako zenbait zehaztapen berriz aztertzea edo aldatzea. Aldatzeko proposamenak,
aldaketa horren premia edo aukera justifikatzeko azterlanean, eta antolamendu orokorrean
duen eraginean oinarritu beharko dira. Era berean, 1.1.03. artikuluan adierazitako hirigintza–
antolamenduaren irizpide orientatzaileak kontuan izan beharko dituzte eta hauen mende
jartzea justifikatu beharko dute.
2.

Aldaketak edozein unetan egin ahal izango dituzte. Hala ere, berraztertzeko aurreikusitako
hipotesiak eta baldintzak gertatuta, ezingo dituzte IHAPOren aldaketak izapidetu.

3.

Hirigintzako eraikigarritasuna edo zuzkidura publikotakoak ez diren erabileren intentsitatea
handitzea proposatzen duten, jendeak erabiltzeko lurzorua desafektatzea erabakitzen duten,
edo babes publikoko erregimen baten mende dauden etxebizitzak egiteko edo sustapen edo
interes publikoko jarduera ekonomikoak jartzeko lurrak deskalifikatzen duten aldaketek,
zuzkidura eta lurzoru babestuei dagokienean, gutxieneko hiri-kalitatea mantentzea
justifikatzeko beharrezko neurri konpentsatzaileak jaso beharko dituzte, IHAPOn eta
indarrean dagoen hirigintza-legerian ezarritako zuzkidura-baldintzak kontuan hartuta.

4.

Bereziki, etxebizitza-erabilerarako hirigintzako eraikigarritasunaren gehikuntzak proposatuko
dituzten aldaketek honako arau hauek errespetatu beharko dituzte:

a) Berdegunetako eta espazio libretako zuzkidura publikoak handitzea. Aldaketak, berdegune
eta espazio libreetarako lur-azalera handiagoa aurreikustea eskatuko du, etxebizitzaerabilerara zuzendutako azalera eraikiko 100 m² bakoitzeko 25 metro karratuko proportzioa
gutxienez.
b) Zuzkidurako bizitokiak. Aldaketa egiteko, zuzkidurako ostatuetarako lur-azalera handiagoa ere
aurreikusi beharko da, aldaketa-espedientearen memorian, aurreko plangintzan zeuden
lurzoru-erreserbak nahikoak direla justifikatzen ez badute. Ikaztegietaren kasuan, ez dauka
zuzkidura bizitokien aurreikuspenik egin beharrik.
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Plangintza orokorra aldatzeko hierarkia-lerruna duten aldaketa-espedienteek, honako
izenburu hau izan beharko dute: «Ikaztegietako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren
Aldaketa»; eta ondoren, bere edukia eta mugak definitzeko. Behin betiko onartuta, egindako
aldaketen artean, eurei dagozkien ordena-zenbakia esleituko dizkiete.

6. Aldaketa-espedienteen dokumentazioaren barne sartu beharko dute, aldaketak eragindako
plangintza orokorreko lerrun eraginkorra duten dokumentu edo plano guztien, eta proiektu
honen dokumentu arau-emaile espezifikoen moldaketa. Proposatutako aldaketek, aurreko
betebeharra izan gabe, euren hedapena eta edukia behar bezala ulertzeko aukera ematen
badute, Udalak espedientea hasieran onartu ahal izango du eta jendeari erakutsi ahal izango
dio aipatutako dokumentazio hori gabe. Nolanahi ere, dokumentazio hori espedientera, behin
betiko onartu aurretik gehitu beharko du.

1.2.05. artikulua.
1.

Plangintza orokorra aldatzea eragiten ez duten espedienteak.

IHAPOn jasotako antolamendu xehatuko zehaztapenak, eta hori garatuta izapidetzen duten
mendeko plangintzak ezarri eta definitzen dituenak, hirigintza-antolamenduko maila horren
lerruna izango dute. Horregatik, bere aldaketa edo osatzea, indarrean dagoen hirigintzalegeriak ezartzen duen antolamendu xehatuko irudien bitartez, eta antolamendu-irudi hauen
berezko prozedura eta arauak kontuan izanda egin ahal izango dute.

2. Edozein motatako lurzorutan antolamendu xehatuaren zehaztapenak, «xehapen- azterlanen»
bitartez osatu eta egokitu ahal izango dituzte, plangintza aldatu beharrik gabe, indarrean
dagoen hirigintza–legeriak eta IHAPOk ezarritako kasuetan eta mugekin, bai eta kasu
horretarako antolamendu xehatuko planek ezar dezaketenarekin ere.
3.

Ez dituzte plangintzaren aldaketa gisa hartuko:

a) Egiturakoak eta oinarrizkoak ez diren zehaztapenetan bakarrik eragiten duten eta IHAPOk
aurreikusitako antolamendu xehatuko tresnen bitartez beste soluzioak izan ditzaketen
aldaketak, planaren araudian ezarriko dituzten baldintzetan.
b) IHAPOk ezarritako kopuruak ehuneko hamar (%10) baino gehiago aldatuko ez duten eskala
planimetrikoko aldaketak edo lurrean bertan egindako neurketa errealetan doikuntzak
eragindako mugen aldaketak.
c)

«Egikaritze-unitateak» mugatzea eta planetan ezarritako «jardun-sistemen» zehaztapena.
Hau, urbanizatzeko jarduketa- programaren bitartez, edo indarrean dagoen hirigintzalegerian ezarritako prozedura espezifikoaren bitartez aldatu eta/edo ezarri ahal izango dute.

d)

Hirigintza-antolamenduko tresna osagarriak onartzea, hala nola, eraikuntzako eta
urbanizazioko udal-ordenantzak, edo IHAPOn aurreikusi dituzten edo ez dituzten hirigintza–
antolamenduak babestu beharreko ondasun natural edo artifizialen katalogoak.

e) IHAPOren edo antolamendu xehatuko planen alderdi jakinak argitzeko Udalak emango dituen
aginduak edo zirkularrak.
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1.3. KAPITULUA. -DOKUMENTAZIO INTEGRATZAILEA ETA INTERPRETAZIOA
1.3.1. artikulua.

IHAPOko dokumentazioa eta lotura-maila.

Ikaztegietako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorra honako dokumentu hauek osatzen dute:
1.1

Hartutako antolamenduaren informazio- eta justifikazio-memoria. IHAPOren
zehaztapenak egokiak eta aproposak direla justifikatzen du, eta lurralde-okupazio eredua
deskribatzeko hirigintza– arloko beharrezko datuen analisia eskaintzen du. Dokumentu
honetan, erabakiak hartzeko, herritarrek parte hartzeko eta hartutako erabakiak
justifikatzeko jarraitutako prozedura ere deskribatzen dute.

1.2 Ingurumenaren gaineko eraginaren aurretiazko txostena betetzen dela erakusteko
justifikazio-memoria. Garapen iraunkorreko printzipiotik hartutako antolamendua justifikatu
eta arrazoitzen du, planean jasotako aurreikuspenak betetzeko lurzoruen harrerarako
gaitasuna kontuan hartuta.
1.3.- Behin behineko onarpeneko dokumentuaren memoria adierazlea
Garapen iraunkorreko printzipiotik hartutako antolamendua justifikatu eta arrazoitzen du,
planean jasotako aurreikuspenak betetzeko lurzoruen harrerarako gaitasuna kontuan hartuta,
alegazio denboraldia pasata eta behin betiko onartzeko egina.
2.

Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio bateratuko azterlana. Aurrerapenaren
zehaztapenen arabera landua eta, ingurumenaren gaineko eraginaren aurretiazko
txostenaren aginduak, eta dokumentuan beranduago sartutako aldaketak kontuan hartu
ondoren zuzenduta, era hori guztia, derrigorrezko eraginari buruzko analisiak eta neurri
zuzentzaileen proposamenak kontuan hartu eta gero.

3.

Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioko azterlana. IHAPOren dokumentuaren
aurreikuspenen eta proposamenen bideragarritasun ekonomikoa eta praktikan ezartzeko
aukera arrazionala justifikatzen ditu.

4.

Hirigintza Arauak. IHAPOk proposatutako hirigintza-antolamenduaren oinarrizko objektu
erregulatzailea osatzen dute eta, behin betiko onarpenarekin batera, argitaratu egingo
dituzte.
Bi liburuki dira, honako eduki honekin:

01. liburukia. Hirigintza arau orokorrak. 10 titulutan banatua dago, honako egitura honekin:
—1. Tituluak, plan orokorreko dokumentu berari buruzko xedapen orokorrak biltzen ditu:
Izaera, esparrua, printzipio iradokitzaileak eta zehaztapen-motak; indarraldia,
berraztertzea eta aldaketa; eta interpretazio-arauak.
—2.Tituluak,

lurralde-ereduari eta sistema
zehaztapenak barne hartu ditu.

orokorren

zuzkidura-sareari

buruzko

—3. Tituluak, lurzoru gestio eta exekuzioei buruzko arau eta zehaztapen orokorrak
biltzen dituzte;
—4.

tituluan,

hirigintzako lizentzien erregimena erregulatzen duten
antolamenduaren ordenantza osagarriak biltzen dituzte.
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—5. tituluak, lurzoru-motei eta kategoriei buruzko arau eta zehaztapen orokorrak biltzen
dituzte; eraikinak eta lurrak gordetzeko beharra eta erregimena; eta
plangintza garatu eta gauzatzea.
— 6, 7 eta 8. tituluetan, hurrenez hurren, hirigintza, erabilera, eta eraikuntza erregulatzen
duten hirigintza antolamenduaren ordenantza osagarriak biltzen dituzte.
— 9. tituluak, lurzoru urbanizaezinerako araudi partikular espezifikoa erregulatzen du eta
lurzoru– mota honetarako egitura-antolamenduko zehaztapenak behar ditu:
Antolamenduko kategoriak eta azpikategoriak, kategoria bakoitzean
onartutako eta debekatutako erabileren eta eraikuntzen aurreikuspena,
lurzoru-erreserbak, eta abar.
— 10. tituluak, araudi partikularizatua, eta hirigintza-antolamenduak babesteko helburua
duen ondasun naturalen edo artifizialen katalogoa biltzen ditu.
02. liburukia. Hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarriko eremuetarako araudi partikularra du.
Hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarriari buruzko egitura-antolamenduko
zehaztapen espezifikoak, eta hiri-lurzoru finkatuari eta finkatu gabeko hirilurzoruko zenbait eremuri dagozkien antolamendu xehatuko zehaztapen
espezifikoak erregulatzen ditu.

— 11. tituluak,. Ordenazio esparru ezberdinen xedapen orokorrak jasotzen ditu. ( Geroratua eta
definitua).
—12. tituluak: Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizgarrian ordenantza esparruen hirigintzako fitxa eta
xedapen partikularrak jasotzen ditu.
5. Planoak. Ikaztegietako lurraldearen gaur egungo kokapena, eta IHAPOn jasotako egitura
antolamenduko eta antolamendu xehatuko zehaztapenak grafikoki jasotzen dituzte. Honako
plano hauek bereiz daitezke:
A) Informazio-planoak. Arauzko izaerarik gabe. Aurreko plangintza orokorreko sailkapen eta
kalifikazio orokorra, badauden zerbitzuen azpiegituren ekipamenduak eta sareak moduko
alderdiak irudikatzen dituzte grafikoki.
B) Egitura Antolamendu planoak. Arauzko izaerarekin. IHAPOren egitura-antolamendu
proposamenak irudikatzen dituzte grafikoki.
C) Xehatutako Antolamendu planoak. Arauzko izaerarekin. IHAPOren antolamendu xehatuko
proposamenak irudikatzen dituzte grafikoki.
*.

Aipatutako dokumentu guztiek IHAPOren edukia osatzen badute ere, hirigintza-arauak eta
antolamendu planoak espezifikoki lotesleak dira eta batera definitzen dute aplikatu beharreko
hirigintza erregimena.

*. Informazio eta justifikazio memoriak, azterlan ekonomiko eta finantzarioak eta ingurumenaren
gaineko eraginaren ebaluazio bateratuko azterlanak, eta informazio-planoak justifikatzeko eta
informatzeko dira, eta proposamenak egiteko zein datu eta azterlan erabili dituzten erakusten
dute.
1.3.02. artikulua.

Interpretazioa.

1. IHAPO osatzen duten dokumentuen multzoa, Kode Zibilaren 3. artikuluan jasotako
interpretazio juridikoko irizpide orokorren arabera, sistematikoki interpretatu behar den
unitate koherentea da.
2. Ikaztegietako Udalak, dokumentua interpretatzeko dituen eskuduntzak erabiliko ditu, bere
edukia, eta informazio eta justifikazio memorietan adierazitako helburuak eta xedeak kontuan
hartuta, eta une bakoitzean indarrean dauden legeak beteta.
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3. Ondorio horretarako, lerrun berdineko zehaztapen diferenteen artean aldeak badaude,
lehendabizi, aginduzko zehaztapenak hartuko dira kontuan, deskribapenekoen,
informatiboen edo justifikazioko zehaztapenen gainetik eta, bestalde, dokumentazio
grafikoaren aurretik idatzia hartuko da kontuan, dokumentazio idatzian akatsa dagoela argi
ikusten ez bada.
4.

01 Liburukiko 9. Tituluan (lurzoru urbanizaezinerako araudi partikularra) eta 02. Liburukian
(hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarrietarako araudi partikularra) jasotako zehaztapenek, 01.
Liburukian jasotako gainerako hirigintza-araudian jasotako zehaztapen orokorrekiko
salbuespenak izan ditzaketela kontuan izanda, kontraesanak ematen badira, arau orokor
gisa, 01 Liburukiko 9. tituluan eta 02 Liburukian jasotako zehaztapen partikularrak
errespetatuko dira. Dena den, hirigintza-arauen artean egon daitezkeen desberdintasunak,
beti, hirigintza-antolamenduaren helburuekin koherenteagoa den soluzioaren alde erabakiko
dute edo, bestela, zuzkidura publikoko azalera handiagoak edo ingurumen kalitatearen
hobekuntza ekarriko dituztenen alde, edo herritarrentzako interesgarriena dena aukeratuko
dute.

5.

Dokumentu grafikoen artean diferentziak badaude, eskala txikiagoa duena hartuko da
kontuan, testua irakurrita aurkako interpretazioa egiten ez bada behintzat. Dena den, lurzoru
jakin bat publiko edo pribatu gisa kalifikatzeari dagokionean, planoetan irudikatutakoaren
gainetik errealitate juridikoa eta erregistrokoa nagusituko dira. Planoetan irudikatutakoa,
proposamen soil gisa ulertuko da.

6.

Dokumentuan antzeman ditzaketen akats materialak idatziak zein grafikoak, Udalbatzak,
gehiengo sinple bidez hartutako erabakiaren bitartez zuzendu ahal izango dituzte.
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako hirigintza-arauak badira, akatsen
zuzenketa ere argitaratu egin beharko da.

7. Zalantza nabarmenak eragiten dituen edozein interpretaziok, gaiaren inguruko txosten tekniko
eta juridikoa beharko du. Bertan, interpretazioaren inguruan eman daitezkeen aukerak jasoko
dituzte; Udalbatzak, zuzena zein den erabakiko du, eta aurrerantzean IHAPO argitzeko
instrukzio edo zirkular gisa erantsiko dute.
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2. TITULUA
LURRALDE EREDUA ETA HIRIGINTZA ANTOLAMENDURAKO ELEMENTU
ERABAKIGARRIAK
2.1. KAPITULUA. IHAPOREN LURRALDE EREDUA
2.1.01. artikulua.

IHAPOren lurralde-eredua.

1.

IHAPOk proposatutako lurralde-eredua antolamendu planoetan definitzen da, eta hartutako
antolamenduaren informazio eta justifikazio memorian adierazitako helburu demografiko,
sozioekonomiko eta ingurumenekoei erantzuten die. Horretarako jasotako proposamenak eta
iraunkortasun eta orekako irizpideekin Ikaztegieta garatzeko premiak hartuko dituzte
kontuan.

2.

Hartutako eredua garatzeko, IHAPOk udalerri osoa orokorrean sailkatu eta kalifikatzen du,
lurraldean ezarri beharreko erabilera nagusi diferenteko zonetan zatituta (Bizitegikoa,
Jarduera Ekonomikoak industriako eta hirugarren sektoreko erabilera produktiboan edo
zerbitzuetakoetan bereizita, Zuzkidurakoa edo Ekipamenduetakoak, eta Landatarra), eta
bakoitzarentzako antolamendu eta erabilera kategorien sistematika ezartzen du.

3. Ikaztegietako lurraldearen kasuan, proposatutako lurralde-eredua eta hirigintza antolamendua,
ondorengo elementu erabakigarrietan oinarrituta osatu da eta baldintzatua dago:
A)

Udalaz gaindiko komunikazioetako azpiegitura garrantzitsuak.

B) Zuzkidura publikoko eta ekipamendu komunitarioko, espazio libreetako eta oinarrizko
azpiegituretako premiei erantzuteko, plangintzak zuzendutako sistema orokor
egituratzaileen sarea.
2.2. KAPITULUA.

ELEMENTU ETA ESPAZIO NATURALAK

2.2.01. artikulua. Espazio naturalak eta interes naturalistikoko eremuak.
1. Kategoria honen barne sartzen dituzte, balio naturalengatik bereziki babestu eta zaindu behar
dituzten lurzoruak; kontuan hartu gabe, kokatzen dituzten tokiko lurzoruaren sailkapen edo
kalifikazio orokorra, eta, kasuren batean, espazio libreen sistema orokor gisa kalifikatu ahal
izateko aukera.
2. Hirigintza plangintzak espresuki jaso ez duen arren, tarteka kategoria honen barne sartu ahal
izango dute sektore edo lurralde plangintzak interesgarri edo babestu gisa deklaratutako
beste edozein espazio.
2.2.02. artikulua. Ibai-ibilguak. Ibai eta erreka ertzak
1.

Ibai-ibilguak eta bertako bazterrak babesteko espazioak hartzen ditu. Ibaien eta erreken
ertzak, eta hauen eraginpean dauden eremuak eta eraikuntzaren atzerapena erregulatzen
dituen lurraldearen arloko plangintzak zehazten du ibai sarearen erabilerako erregimen
orokorra.

2. Lurzoruaren sailkapena eta kalifikazioa edozein izanda ere, jabari publiko hidraulikoan eta
bere zortasun- eta zaintza eremuan eragiten duten IHAPOn aurreikusitako jarduera guztiak,
ibai ibilguen baldintza naturalak mantentzea edo leheneratzea bilatuz egiten dituzte. Bertan
sartuko dira, erriberako landaretza mantentzea eta hobetzea, ibilgu zimurtsuen hondoak
mantentzea, eta abar. Udalak, babesteko eta diseinatzeko neurri osagarriak sartu ahal
izango ditu, erriberak, kokatuak dauden ingurune bakoitzean behar bezala integratzeko
helburuarekin.
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2.3. KAPITULUA. UDALAZ GAINDIKO KOMUNIKAZIOETAKO AZPIEGITURA
GARRANTZITSUAK
2.3.01. artikulua.

Errepide-sarea.

1.

Kategoria honen barne egongo dira, Aldundiaren titulartasuneko errepide sarean
sartzeko proiektatutako edo bere barne dauden lurzoruak. Sare horren barne daude N-1
autobidea; eta GI-2131 errepidea (N-1 zaharra), hartzen duten lurzoruaren sailkapen edo
kalifikazio orokorra zein den kontuan hartu gabe.

2.

Errepideen udalaz gaindiko elementuek sistema orokorreko kalifikazioa dute. Kategoria
honen barne sartutako lurzoruetan ez dituzte eraikuntzak baimenduko, errepideetarako
elementu, instalazio eta eraikuntza osagarriak ez badira, eta bereziki gasolindegiekin,
hornitegiekin eta aisiarako eremuekin lotutakoak, sektoreko legerian ezarritako
baldintzetan.

2.3.02. artikulua.
1.

Trenbide-sarea.

Kategoria honetan sartuko dira, Jaurlaritzaren titulartasuneko trenbide azpiegituren
sarean sartzeko proiektatutako edo bere barne dauden lurzoruak. Sare horren barne
dago bidaiari garraioko sarea (Madrid – Irun linea)

2. Trenbide-sareko elementuek sistema orokorreko kalifikazioa dute. Kategoria honen barne
sartutako lurzoruetan ez dituzte eraikuntzak baimenduko, sare horretako elementu,
instalazio eta eraikuntza osagarriak ez badira (geltokiak, geralekuak, eta abar), sektoreko
legerian ezarritako baldintzetan.
3. Hiri-eremutik igarotzen den zatirako, IHAPOk trenbidea estaltzea proposatu du,
antolamendu-planoetan grafikoki irudikatzen duten bezala. Trenbidea lurperatuz gero,
trenbidearen gaineko plataforma, batez ere espazio libreak eta berdeguneak egiteko
erabiliko dute.
2.4. KAPITULUA.

SISTEMA OROKORREN ETA TOKIKOEN ZUZKIDURA SAREA

2.4.01. artikulua.

Sistema orokorreko kontzeptua eta hau osatzen duten elementuak.

1. Sistema orokor gisa kalifikatzen dute, plangintza orokorrak ezarritako egitura
antolamendua osatzen duten zuzkidura elementuen multzoa. Plangintza orokor honen
interesa, funtzionaltasuna eta zerbitzua, bertako herritar guztiengana zabaltzen da
hirigintza garapenena gaindituta, eta lurraldearen garapenean eragin handia du, IHAPOk
hartutako lurzoruaren okupazio eta hiri-eboluzioko estrategiaren arabera.
2. Herritarren zati baten zerbitzura dauden edo izaera integratzaile edo egituratzaile hori ez
duten edozein motatako gainerako espazioak eta ekipamenduak, tokiko zuzkidura gisa
joko dituzte.
3. Sistema orokorrak grafikoki planoetan mugatuak daude, egitura-antolamenduko
zehaztapenarekin, eta ondorengo artikuluetan aipatutako kategoria bakoitzarentzako
bilbe espezifiko batekin; hori guztia, okupatuko duten lurzoruaren sailkapena, eta
eskuratzeko edo gauzatzeko helburuarekin egikaritze-unitateren batera esleitzea alde
batera utzita.
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Sistema orokorren zerrenda ez da «numerus clausus» gisa hartu behar. Sistema
orokorreko kalifikazioa eskuratu ahal izango du, araudian eta planoetan espresuki horrela
jaso ez duten batek, bere egiturako izaera eta izaera integratzaileagatik, eta udalerriaren
garapenean duen eraginagatik, sistema orokorreko kalifikazio hori lortu edo merezi
duenean. Sistema orokor gisa kategorizazioa hainbat faktoreren mende izango da, hala
nola, bere zerbitzuko zuzkidura-gaitasuna edo bere ekintza-radioa, erabilera maiztasuna
edo sartuta dauden esparruarekin lotuta eskainitako funtzio publikoaren magnitudea.

2.4.02. artikulua.

Tokiko sistemen zuzkidura sarea.

1. Tokiko zuzkiduratzat jotzen dituzte, sistema orokorreko kalifikazioa ez izan arren
berdegune publiko, kirol edo aisiarako gune, tenplu, ikastetxe, asistentzia-zentro, osasun
zentro, gizarte zentro, kultur zentro, administrazio zentro eta gizarte intereseko beste
edozertarako gordeko direnak.
2. Tokiko zuzkidura gisa kalifikatutako lurzoruak eta ekipamenduak publikoak edo pribatuak
izan daitezke euren titulartasuna eta erabilera erregimena kontuan hartuta. Antolamendu
planoetan eta 02. Liburukiko hirigintza arauetan jasotako araudi espezifikoan, zuzkidura
bakoitzaren izaera publiko edo pribatuko esleipena eta euren hirigintza-erregimena
zehazten dituzte.

2.4.03. artikulua.Jabari eta erabilera publikoko hiri-lurzoruen espazio libreen eta
berdeguneen sistema orokorra.
1.

Hiriko eta hiri inguruko parke publiko handiek eta, orokorrean, kultur aisiarako eta
olgetarako eremu publikoek osatutakoa da.

2. IHAPOk, sistema orokorreko kategoria honen barne espresuki Kutturru parkea sartzen
du, nahiz eta parkea gune ez hiritarrean aurkitu, udaletxeko jabekoa eta Foru Aldundiko
parke publikoen sarean aurkitzen da.
2.4.04.artikulua.Sistema
orokorretako
ekipamendu kolektiboak.

zuzkidura-sarearen

titulartasun

publikoko

1. Hiri eta administrazion zerbitzuak. Toki administrazioko zerbitzu orokorrak (San Lorentzo 7 eta
Errotagain); Ikaztegietako hilerria.
2. Kirol-ekipamenduak. Polikiroldegiko instalakuntzak.
3. Irakaskuntzako ekipamenduak. Herri eskola eta ELIZA eremuko gerorako partzela.
4. Osasun eta asistentzia-ekipamenduak. Loperdi-zahar.
5. Gizarte- eta kultura ekipamenduak. Gaur egungo udaletxeko eraikina, San Lorentzo 7 kalean.
2.4.05. artikulua.

Azpiegitura eta komunikazioetako sistema orokorra.

1.Sistema Orokor honen barne sartzen dituzte, hiri barruko eta hiriarteko garraio eta
komunikazioko oinarrizko premiei erantzuteko lurzoruak, eta edozein zerbitzu mota eta, batez
ere, urbanizazioa definitzen dituzten zerbitzuak sarean eskaintzeko azpiegiturak.
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2.Askotan, azpiegitura eta komunikazioetako sareak, zerbitzuak eta instalazioak, beste
administrazio publikoetako eskuduntzek, eta arteztarau sektorialek zehazten dituzte.
Horregatik, udal-plangintzak antolatzeko duen eskuduntza mugatua da. Hori dela eta, IHAPOk
ezin ditu dauden elementu guztiak eta etorkizunari begira sistema orokor hauetarako dauden
proposamenak zehatz-mehatz bildu. Horregatik, elementu hauetako askorekin lotuta IHAPOren
egiturako antolamenduko planoetan jasotako adierazpen grafikoak ez du arauzko izaera ez eta
izaera loteslea ere, eta informatzeko eta orientatzeko bakarrik balio du.
3. Azpiegitura eta komunikazioen sistema orokorrean, generikoki honako elementu hauek sartuko
dituzte:
A) Aldundia titularra den errepide-sarea.
B) Zuzkiduren sareko elementuak elkarrekin lotu eta komunikatzen dituen bide publikoen,
oinezkoentzako bideen eta ibilgailuek zirkulatzeko bideen udal-sarea.
C) Estatua titular den trenbide-sarea.
D) Gasa tratatu eta banatzeko oinarrizko sareak.
E) Edateko uraren hodi nagusiak, kanalizazioak eta hornidura-biltegiak.
F) Hornidurako uren tratamentu eta edangarritzeko zentruak ( Kutturruko UETG a), hodi biltzaile
handiak, eta ur hornidura sare eta linea nagusiak.
G) Hodi biltzaile handiak, eta saneamendu sare eta linea nagusiak.
H) Telekomunikazio zerbitzuen zentro banatzaile edo emisoreak, instalazioak eta linea nagusiak.
I)

Eboluzio teknikoaren arabera, gaur egun edo etorkizunean urbanizaziorako definitzailea
izango den beste edozein azpiegitura.

2.4.06. artikulua.

Titulartasun pribatuko ekipamendu kolektiboen sistema orokorra.

1. Ekipamentu asistentziala: Loperdi zahar.
2. Erlijio-ekipamenduak. San Lorentzo eliza eta Pilarren ermita.

2.4.07. artikulua. Sistema orokorren eta tokikoen hirigintza-erregimena.
1.

Sistema orokor edo tokiko sistema gisa lurrak eta eraikuntzak sartzeak, babesteko erregimen
berezia eta/edo erabiltzeko eta eraikitzeko baldintza bereziak eskatzen ditu, hiri-bilbean
duten garrantziarekin bat etorrita.

2. Sistema orokorretako eta tokiko sistemetako elementuak lotzen zaizkion erabilera bakoitzaren
erregulazio partikularra, erabilera horiek gauzatzeko errespetatu beharko dituzten baldintzak
barne hartuta, 6. tituluan (erabileren araudia) jasotzen dute, hirigintza-arauen 02. Liburukian
jasotako araudi partikularra eta zehaztapenak kaltetu gabe.
2.4.08. artikulua.
Sistema orokorren eta tokikoen sareen zuzkidura publikoak eskuratu
eta gauzatzea.
1.

IHAPO onartzeak, obren erabilgarritasun publikoko aitorpena, eta plan hori gauzatzeko
beharrezko lur eta eraikinak okupatzeko premia dakar berarekin.

2. Jarduera integratuen barne edo hauei esleituta izango diren sistema orokorren eta tokiko
sistemen sareen zuzkidura publikoei zuzendutako lurzorua eta eskubideak, administrazioak
doan eskuratuko ditu, esleituko dituzten edo helburu horrekin sartu dituzten egikaritze
unitateen, sektoreen edo areen kargura. Hori, dagozkion birpartzelazio mekanismoen eta
proiektuen bitartez, edo zuzeneko okupazio aurreratuaren bitartez egingo dute, Legeak
araututako baldintzak kontuan hartuta.
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3. Zuzkidura publikorako behar den lurzorua, jarduera integratu batera esleitu ez dutenean edo
bere barne ez dagoenean, desjabetze bitartez eskuratuko dute. Hori gauzatzeko, jabaria
desjabetzeko beharrik ez balego, jabari horren gainean zortasunen bat eratu ahal izango
dute, indarrean dagoen hirigintza araudian ezarritakoa kontuan hartuta. Aldez aurretik
desjabetze bitartez, jarduera integratu batera esleitutako sistema orokorretarako lurzorua
lortuko balute, eremua edo sektorea gauzatu ahal izateko, Administrazioa, desjabetu duen
azalerarekiko, subrogatu egingo da jatorrizko jabearen posizioan.
4.

Hirigintzako arrazoiengatik egiten duten edozein desjabetzetan, Udalak, hirigintza legerian
aurreikusitako prezioa ipintzeko prozedura bateratua aplikatu ahal izango du, edo
desjabetzea banaka jarraitu ahal izango du, nahitaezko desjabetzeko legeriaren prozedura
jarraituta.

2.5. KAPITULUA.

HIRIGINTZAKO ESTANDARRAK ETA LURZORU ERRESERBAK

2.5.01. artikulua.

Eraikigarritasunari, estandarrei eta hirigintzako erreserbei mugak.

1. Jarduera integratuen bitartez gauzatzen dituzten hirigintza-jarduera guztiek, hirigintza-legeriak
ezarritako hirigintzako eraikigarritasuneko muga maximoak eta minimoak kontuan hartu eta
errespetatu beharko dituzte; halaber, legean edo araudian aurreikusitako lurren gutxieneko
erreserbak, sistema orokorren eta tokikoen sareko zuzkidura publikorako erabiltzea bermatu
behar dute, estandar exijenteagoak ezartzen dituztenean IHAPOren egiturazko
zehaztapenen errespetua kaltetu gabe.
2.

Lurzoru urbanizagarriko sektoreetan eta jarduera integratuen bitartez gauzatzeko hiri-eremu
finkatu gabeetan, erabilera nagusia bizitegirako denean, ez dago behartuta gutxieneko
kopuruak eta estandarrak gauzatzeko behar dituzten lurrak, babes publikoko erregimenen
baten mendeko etxebizitzak egiteko kalifikatzera, 3000 biztanle baino gutxiagoko udalerria
izateagatik, Hala eta guztiz Hirigintza Antolamenturako Plan Orokorrak, Ekialdea Eremuan
Etxebizitza Tasatuak gauzatzeko beharrezkoak diren lurrak aurreikusten ditu, eremuaren
biabilitatea justifikatuta eremuko hiritartze kargekin.

3.

Nagusiki bizitegikoak diren esparruetan, ez dago hirigintza-legeriak exigitutako gutxieneko
azalerak, zuzkidurako bizitokietarako kalifikatzeko obligazio legala aurreikusi eta errespetatu
beharrik. Bere kokapen zehatza, IHAPOn bertan edo garapen-plangintzako tresnetan
jasotako antolamendu xehatuak adieraziko du.
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3. TITULUA
HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN GARAPENA. HIRIGINTZA
GAUZATZEAREN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA
3.1. KAPITULUA.

XEDAPEN OROKORRAK

3.1.01. artikulua.

Jarduera-eremua.

1. Lurzoru mota bakoitzarentzako definitutako erregimenaren eta aplika daitekeen hirigintza
legerian aurreikusitakoaren, plangintza orokorra garatuz idatziko dituzten antolamendu
xehatuko plan partzialen eta plan berezien, eta hirigintza antolamendu eta kudeaketako
tresnen arabera garatu eta gauzatuko da IHAPO.
2. IHAPO garatu eta gauzatzeko ekimena beti Ikaztegietako udalari dagokio, Legeetan eta udal
plangintzaren hirigintza arauetan ezarritakoaren arabera partikularren parte hartzea kaltetu
gabe.
3. Esleipen eta eskuduntzei dagokienean, Estatuko, Euskal Autonomia Erkidegoko, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Administrazioetako gainerako entitate eta erakundeei egokituko zaie
azpiegiturak, zerbitzuak eta ekipamenduak garatzea, bai eta Udalarekin elkarlanean aritzea
ere IHAPOk bilatzen dituen helburuak hobeto lortzeko.
4. IHAPO garatuko duten plangintza tresnak, urbanizatzeko jarduketa programekin, urbanizazio
proiektuekin, eta dagozkien egikaritze edo kudeaketa tresnekin batera izapidetu ahal izango
dituzte.
3.1.02. artikulua. Erabileren haztapen-koefizienteak eta hirigintzako eraikigarritasun
haztatua.
1.

Hirigintza antolamenduaren ondoriozko mozkin eta kargen bidezko banaketa lortzeko
helburuarekin, 02 Liburukiko hirigintza arauetan jasotako antolamendu xehatuak honako
hau proposatzen du, hirilurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian sartutako jarduera esparru
bakoitzerako: Kasurako aurreikusitako tipologia diferenteko erabileren arteko haztapen
koefizienteak.

2.

Antolamendu xehatuaren bitartez ezarritako haztapen koefizienteak, hala badagokio,
banakideketako tresnek eguneratu ahal izango dituzte. Kasu horretan, birpartzelazio
proiektuak, haztapen-irizpide berriak hartzea justifikatu eta arrazoitu beharko du.

3.

Gauzatzeko lurralde esparru jakin baterako hirigintza antolamenduak ezarritako irabazizko
asmoa duten jarduera eta erabilerei dagokien hirigintzako eraikigarritasuna, 02 Liburukian
jasotako zona bakoitzeko hirigintzako fitxetan ere zehazten dute, eta erabilera bakoitzerako
sabaiaren metro karratutan adieraziko dute. Eraikigarritasun haztatua, irabazizko erabilera
bereizgarriko sabaiko metro karratutan adierazten dute. Neurriak honela kalkulatzen
dituzte: Erabilera bakoitzeko edo balio baliokideko erabileren talde bakoitzeko hirigintzako
eraikigarritasunaren eta ezarriko dituzten homogeneizazio koefizienteen arteko
biderketaren bitartez lortutako emaitzak batuta.

3.1.03. artikulua.

Hirigintza-egikaritzearen programazioa.

Jarduera integratuak eta udal-administrazioaren erantzukizun zuzenak direnak gauzatzeko
lehentasunen oinarrizko ordena 02 Liburukiko hirigintza arauetan finkatzen da. Hori guztia,
gauzatze erregimen publiko edo pribatuan garatzen ote dituzten kontuan hartu gabe.
3.1.04. artikulua.

Hirigintza-antolamendua egikaritzea eta eraikitzeko epeak ez betetzea.

1. Ekimen pribatuak edo Udalarenak ez diren ekimen publikoak, hirigintza antolamendua
gauzatzeko epeak eta hirigintzako zereginak bete ezean, eta lursailak eta orubeak
eraikitzeko edo eraikuntzak birgaitzeko gehienezko epeak bete ezean, Udalak ahalmena
izango du plangintzaren aurreikuspenak gauzatzeko Lurzoruari buruzko Legeak ezarritako
neurriak hartzeko.
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2. Lursailak eta orubeak, plangintzak eta, hala badagokio, urbanizatzeko jarduketa programak
ezarriko dituen epe maximoetan eraiki beharko dituzte. Eraikitzen hasteko epea ezingo da,
dagokion urbanizazio obrak amaitzen diren unetik urtebete baino gehiago luzatu. Helburu
horiekin, IHAPOk, orokorrean, indarrean jartzen den unetik kontatzen hasita gehienez urte
bateko epea ezarriko du, jada urbanizatuak dauden lursail eta orube betegabeetan
eraikitzeko lizentzia eskatzeko.
3. Aurreikusitako epeetan eraikitzeko obligazioa betetzen ez badute, lursaila edo orubea
desjabetzeko, derrigorrezko salmenta egiteko edo, eraikuntza-programa bat agente
eraikitzaile bati esleituta, plangintza gauzatzeko ahalmena izango du Udalak, lursaila,
nahitaezko eraikuntza erregimenean deklaratu ondoren.
4. Egikaritze pribatuko erregimenean sartutako jardueren kasuan, hirigintza antolamendua
gauzatzea betetzen ez badute, Udalak, jarduera sistema ordezkatzeko ahalmena izango
du, edo, hala badagokio, urbanizatzeko jarduketa programa egikaritzeko aukeratutako
eragile urbanizatzaileak, formalizatutako hitzarmena deuseztatu ahal izango du.
5. Aurreko ataletan aurreikusitako kasuak alde batera utzita, Udalak, hirigintzako
arrazoiengatik desjabetzeak egin ditzake, hirigintza legerian aurreikusitako kasuetan.
3.2. KAPITULUA.

HIRIGINTZA ANTOLAMENDUKO TRESNAK

3.2.01. artikulua.

IHAPOrekiko lotura hierarkikoa.

1.

Sektorikatze planak eta garapeneko plangintza xehatuko tresnak, IHAPOren egiturazko
zehaztapenetara egokitu beharko dira derrigorrez, eta bereziki, lurralde eredua osatzen
dutenetara, hala nola, lurzoruaren sailkapena, eta lurraldearen egitura orokorra eta
organikoa ezartzen dutenak. Era berean, area eta sektoreen egitura antolamendua kasu
bakoitzean garatu beharko duen plangintzak, eremu horietako bakoitzerako plangintza
orokorrak ezarritako egitura parametro lotesleak errespetatu beharko ditu. Aipatutako
area eta sektoretan IHAPOk, antolamendu hori atzeratzeko aukera ematen du.

2.

Antolamendu xehatuko plangintzak interpretazioak, doikuntzak eta salbuespenak ezarri
ahal izango ditu, IHAPOren barne sartutako eraikuntza eta urbanizazioko ordenantza
orokorrekin lotuta, eta beti ere, hiri-antolamenduko aurreikuspenak zuzen gauzatzen
ahalbidetzeko beharrezkoak direnean. Nolanahi ere, behar bezala justifikatuko dute
IHAPO betetzen dutela eta, espresuki, egindako zuzenketa zehatzak adieraziko dituzte.
Hala egiten ez badute, aipatutako ordenantza orokorretan ezarritako zehaztapen guztiak
aplika daitezkeela ulertuko da.

3.2.02. artikulua.

Plangintza formulatzeko ekimena.

1. Sektorikatze-planak egitea ofizioz Udalari dagokio, edo udalak berak baimenduta, beste
administrazio publiko edo partikularrei, Legeak ezarritako terminoetan.
2.

Hasieran udalei dagokie plan partzialak eta plan bereziak egitea, baina izaera publiko edo
pribatuko beste pertsona fisiko edo juridikok ere egin ditzake. Hala ere, EAEko edo
Aldundiko administrazioari dagozkion sektoreko eskuduntzen arabera egindako Plan
Bereziak, Eusko Jaurlaritzako edo Foru Aldundiko organo eskudunak idatzi, izapidetu edo
onartuko ditu.

3.

Plangintzako gaietan partikularrek aldez aurreko kontsulta egiteko eta burutuko duten
antolamendu xehatuko plangintza tresnak izapidetzen hasteko eskubidea dute, beti ere
kasu bakoitzean behar duten dokumentazioa aurkezten badute, eta bertan adierazitakoa
IHAPOren aurreikuspen eta zuzenbidearekin bat badator. Edonola ere, edozein motatako
plangintza tresnak onartzea, Udalaren aukera irizpideari gordeta dago, interes orokorrak
gomendatzen duena kontuan hartuta.
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Udal ekimenekoak ez diren planen kasuan, Udalak euskarri informatikoko kopiak eska
ditzake izapideetarako. Planoak.dwg edo.dxf formatuetan eta UTM koordenatuetan egon
beharko dute. Dokumentuak, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza
ofizialetan egongo dira idatzita.

3.2.03. artikulua.
1.
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Mugak zehaztea.

Plangintza orokorraren hierarkia kaltetu gabe, IHAPOk definitutako plangintza-eremuen
mugak berregokitu ahal izango dituzte, honako alderdi hauetan eragiten dutenean:
A)

Badauden eraikuntza-lerroak edo lerrokadura.

B)

Lurraren ezaugarri topografikoak.

C)

Zuhaiztiak edo bestelako elementu interesgarriak egotea.

D)

Lursail banaketak.

3.2.04. artikulua.

Sektorikatze-planak.

1.

Sektorikatze planak, lurzoru urbanizagarri sektorizatu gabeko esparruetan IHAPOren
egitura-antolamendua ezarri eta osatzen duten hirigintza-antolamenduko tresnak dira,
esparruen hirigintzako eraldaketari ekiteko. Lurraldearen garapen iraunkorrerako estrategia
orokorrekin koherenteak izan beharko dute, eta proposamena, plan orokorrak definitutako
udal-antolamenduko egituran proposatutako integrazio egokia erabaki beharko dute.
IHAPOrrean ez da lurzoru urbanizagarri sektorizatugaberik aurreikusten.

2.

Sektorikatze planak berak arrazoituta mugatuko duen esparruan jardungo du; urbanizagarri
sektorizatu gabe gisa sailkatutako lurzoru osoa edo zati bat har dezake, baina bertan
ezingo ditu urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruak sartu, baldin eta aldi berean IHAPO
aldatzen ez badute.

3.

Sektorikatze plan baten dokumentazioak, gutxienez, honako dokumentu eta zehaztapen
hauek bildu beharko ditu:
A)

Proposamenaren premiekin lotuta, azpiegiturak eta zerbitzuak nahikoak direla eta
sektorizaziorako premia dagoela justifikatzea, eta iraunkortasunaren arloan udal
estrategiaren errespetua bermatzeko konpromiso zehatzak.

B) Sektorizazio xede den eremua, antolamenduko oinarrizko baldintzak eta lurzoru
urbanizagarri sektorizatuan definitu behar diren egitura antolamenduko zehaztapen
guztiak mugatzea.
C) Sistema orokorrak osatu behar dituzten lurren kalifikazioa, udal egituraren barne sartzea
eta ezartzeko nahikoa lurzoru lortzea bermatzeko.
4.

Espezifikoki, sektore berriaren eta bide sare orokorraren eta hirigintzako zerbitzu sareen
arteko konexioarekin lotuta, beste hainbaten artean, honako alderdi hauek hartuko
dituzte kontuan:
A) Uraren zikloa: Ur hornidurarako eta erabilitako uren ebakuaziorako (bereizketa–
sistemaren bidez) sareekiko lotura konpondu beharko da, lehendik dauden sareek sor
daitekeen eskari osoa betetzeko gaitasuna dutela bermatzeko. Nahikoa izan ezean,
lehendik dauden sareak indartu egin beharko dira, hornidura eta ebakuazio egokia
bermatzeko.
B) Energia elektrikoaren hornidura: Energia elektrikoa banatzeko eta hornitzeko sareekiko
lotura konpondu behar da, lehendik dagoen sareak sor daitekeen eskaria betetzeko
gaitasuna duela bermatuta. Nahikoa izan ezean, lehendik dauden sareak berritu egin
beharko dira, hornidura egokia bermatzeko.
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C) Telekomunikazioak: Telekomunikazio sareekiko lotura konpondu behar da, baita
udalaren telebanaketako sarea ere, lehendik dauden sareek sor daitekeen eskaria
betetzeko gaitasuna dutela bermatuta. Nahikoa izan ezean, lehendik dauden sareak
berritu egin beharko dira, hornidura egokia bermatzeko.
D) Urbanizazio eta eraikuntza obrek, sektoretik kanpoko hirugarrenetan eragingo dituzten
arazoak, horniduraren jarraipena bermatzeko.
5.

Sektorikatze-planen barne ere, edukiaren zati gisa, sartu ahal izango dute, proposatuko
duten sektorearen antolamendu xehatu osoa; plan partzialei exijitutako edukizko
baldintzak beteta. Kasu honetan, ez dituzte azken aipatutako horiek idatzi, izapidetu
eta onartu beharko.

3.2.05. artikulua.

Plan Partzialak.

1.

Plan orokorrak edo dagokion sektorikatze-planak mugatutako lurzoru urbanizagarriko
sektore baten antolamendu xehatua ezartzen dute Plan Patzialek. IHAPOk bertarako
ezartzen dituen egitura antolamendu lotesleko baldintzetara egokituko dira.

2.

Eremuak ezingo du etena izan, egikaritze unitate bat edo gehiago biltzea kaltetu gabe,
eta IHAPOk lurzoru urbanizagarri sektorizatu gisa sailkatutako sektore bakoitzarekin
lotuko da; edozein kasutan planera adskribitutako sistema orokorren elementuak
integratuko ditu.

3. Plan Partzialek ere, sektorera adskribitu gabeko sistema orokorren elementuak barne
hartu ahal izango dituzte, Udal Administrazioaren iritziz, sektorearen garapenari lotutako
hirigintzako egoerak ematen direnean, eta egoera hauek sektorearen antolamendu
bateratua gomendatzen badute eta sektorearen ondoan dauden elementuak badira.
4. Plan Partziala idatzi aurretik, behar izanez gero, Plan Bereziaren bitartez plan hartara
adskribituko sistema orokorren azalerak antolatu ahal izango dituzte.
5.

Idazterakoan, Plan Partzialek honako agindu hauek bete beharko dituzte:

A) Plan Partzialaren esparruaren barne, kutsagarria izan zitekeen jarduera edo instalazioren
bat duen edo izan duen lurzoruak sartzen baditu, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta
zuzentzeko araudi espezifikoan ezarritakoa bete beharko da.
B) Antolamenduak esparru bakoitzean eta uholde arriskuaren arabera aplika daitezkeen
irizpideak eta zehaztapenak izango ditu kontuan.
C) Jabari publiko hidraulikoko lurrazalak barnean hartuz gero, ur-bazterren tratamendu
hidraulikoa sustatuko dute, eta ahalegina egingo dute landaredia interesgarrian eta
inguruko ibaibideetan ahalik eta eragin txikiena sortzeko.
D) Antolamenduak kontuan izango ditu, Soinuari buruzko 37/2003 Legea edo hau
ordezkatuko duen araudia betez aplikatuko dituzten soinu-kalitateko helburuak.
Horrenbestez, garatu beharreko zonan soinu-inpaktuaren ebaluazio-datuak baloratu
beharko dituzte, ikuspegi akustikotik alternatiba aproposenak eskaintzen saiatzeko eta,
hala badagokio, derrigorrezko neurri zuzentzaileak aurreikusteko. Era berean, planak
jardun esparruaren zonabanatze akustikoa hartuko du barnean. Garrantzi berezia ipiniko
zaio soinu iturburu bezala, N-I errepidea, tren bide sistema eta jarduera industrialei.
E) Espresuki espezifikatu beharko dituzte, plan bakoitzaren esparruan aplikatzen ari diren
IHAPOren hirigintzako araudi orokorrak, eta planaren araudiek aldatzen dituztenak
honako gai hauetan: Erabileren arteko bateragarritasunei eta osagarritasunei (6. Titulua),
eraikuntza eta urbanizazioko baldintzei (7. eta 8. Titulua), eraikuntzaren erregimenari (5.
Titulua) eta eraikuntzaren babesari (10. Titulua) dagokienean. Alda daitezkeen eta,
ondorioz, berriz erregula daitezkeen xedapenetan, IHAPOren helburuen errespetua
behar bezala justifikatuko dute, erabileren arteko bizikidetza zuzenena, eta eraikitako
espazioen ingurumen eta kalitate-arloetako baldintza onenen eta erabileren arteko
bizikidetza aproposena bermatzeko.
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Lurzoru urbanizagarriko sektore bakoitzaren garapenak, IHAPOk horretarako ezarritako
gauzatze-baldintza objektibo guztiak betetzeko aukera jaso behar du. Honako baldintza
hauek dira: Lehendik dauden erabilera eta eraikuntza batzuen ezabaketa; Sektoreari
lotutako eta sistema orokorretarako edo tokiko sistemetarako erreserbatutako
lurzoruaren aurretiazko edo aldi bereko lorpena; salbuespen gisa, sektoreko jabeek
beharrezko azpiegitura orokorrak sortzea, proposatutako antolaketaren garapen eta
betearazte
zuzena
ahalbidetzeko,
indarrean
dagoen
hirigintza
legeriak
aurreikusitakoaren arabera.

G) Modu berean, IHAPOn aipatutako bideen gutxieneko ezaugarriak errespetatu beharko
ditu, horrela hiri-lurzoruan aipatutako bilbeari jarraipena emateko eta komunikazio
sistema orokorrekin dituen loturak bermatzeko.
6.

Plan Partzialaren barruko dokumentazioa, gutxienez, honako hau izango da:

A) Hartutako erabakiari buruzko informazio eta justifikazio memoria, eta IHAPOren egituraantolamendura eta arteztarauetara egokitzea.
B)

Informazio eta antolamendu xehatuko planoak.

C)

IHAPO garatzeko hirigintza-arauak.

D)

Gauzatzearen antolamendu eta kudeaketa arteztarauak.

E)

Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioko azterlana.

F)

G)

Sistema orokorren eta tokiko sistemen sarearen zuzkidura publikoko eranskinak; kasu
bakoitzean, aldez aurretik desjabetzeko kasuak edo, okupazio zuzenaren bitartez, aldez
aurretik eskuratzeko proposatzen dituenak.
Ingurumena eta paisaia leheneratzeko arteztarauak.

7.

Artikulu honetako 5. eta 6. idatz- zatietan jasotako aurreikuspenez gain, bizitegi erabilera
globalerako lurzorua garatuko duten plan partzialek, orientabide orokor gisa, nagusiki
bizitegi erabilerarako zuzenduko dituzten eraikinak diseinatzeko honako irizpide hauek
izan beharko dituzte kontuan:

A)

Beheko solairuetan karrerapeak eraikitzea bultzatuko dute, oinezkoen ibilbideak laguntzeko.

B)

Iparraldera bakarrik begira dauden etxebizitzak diseinatzea ekiditen saiatuko dira.

8.

Artikulu honetako 5. eta 6. idatz-zatietan jasotako aurreikuspenez gain, industria arloko
jarduera ekonomikoak ezartzeko aukera emateko lurzorua garatuko duten Zatiko Planek
honako zehaztapen hauek hartu beharko dituzte kontuan:

A)

Industria eremuetako leku askeak eta lorategidun zonak ikusmen pantailatzat jarduteko
moduan kokatuko dira, behaketa leku nagusietatik; gainera, espezie autoktonoak eta
apaindurakoak erabiltzen saiatu behar da, batez ere hostotza trinkokoak eta itxura
ederrekoak.

B)

Industriako lurzoruetan ezartzen diren jarduera guztietan, suteen aurkako prebentzioko
eta horiek itzaltzeko neurriak hartu beharko dira, kasuan kasuko lurzoruen ezaugarrietara
egokituta.

C)

Legeria aplikagarriaren arabera arrisku maila nahikoa egonez gero, Kanpoko Larrialdi
Plana landu beharko da.

D)

Pertsonek zaraten, hautsen eta emisio atmosferikoen eraginezko kalterik ez dutela
jasaten frogatu behar da. Gainera, bidezko neurri zuzentzaile guztiak planeatuko dituzte,
ingurumena babesteari buruzko legerian eta udal-ordenantzetan ezarritakoaren arabera.

E)

Plan Partzialean baimendutako industrietako hondakin urak saneamendu sarerako
isurketa zuzenarekiko bateragarriak izan ezean, aurretiazko arazketa egin beharko da,
bai modu bateratuan edo bai banaka (enpresa bakoitzak), aurreikusitako isurketa mota
aintzat hartuta.
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F)

Sortzen diren hondakin solidoen gaineko kontrol ona bermatuko da (arriskutsuak, hirikoak
eta asimilagarriak nahiz bizigabeak), legeria aplikagarrian ezarritakoaren arabera.

G)

Halaber, hondakinen sorkuntza eta birziklapena murriztea sustatzen duten sistemak
aurreikusiko dira.

H)

Ezartzen diren jarduerek, ahal den neurrian behintzat, ondokoak bezalako neurriak erabili
beharko dituzte:
— Gaitasun kutsagarri urriko erregaien eta teknologien erabilera.
— Eraikinetan tenperaturak arautzeko eta isolamendu termikorako sistemen erabilera.
— Errekuntzako instalazioen errendimendu energetikoaren optimizazioa.
— Motorren eta, batik bat, garraioko ibilgailuen egoera ona, zaratak sortzeko mailak
murriztu ahal izateko.
— Industria-prozesurako uraren aurrezpenean eta berrerabileran eragina duten sistemen
instalazioa.

3.2.06. artikulua.

Plan bereziak.

1. Plan Bereziak dira, IHAPOk, hala badagokio, ezarriko duen terminoetan helburu
espezifikoa lortzeko beharrezko zehaztapenak eratzen dituzten antolamendu xehatuko
planak. Ondoren aipatuko ditugunetatik aparteko helburua duten plan bereziak idazteko
aukera kaltetu gabe, udal-ekimeneko mailan, batez ere honako plan berezi mota hauek
bereizten dira:
A)

Hiri-antolamenduko plan bereziak. Helburu espezifiko gisa, plan orokorraren egitura–
antolamendua garatzea dute. Horretarako, IHAPOK, antolamendu hori atzeratzea
ahalbidetuko duten hiri lurzoruko areen antolamendu xehatua ezarriko dute. Era berean,
IHAPOn jasotako hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua aldatzeko erabili ahal izango
dituzte.

B) Hiri-berrikuntzako plan bereziak. Jarduera zehatzak garatzeko helburua dute. Jarduera
horiek, aurreko antolamenduaren oinarrizko egitura eta hirigintzako eraikigarritasuna
gordeta, honako helburu hauek dituzte: Zuzkidura publikoak eta ekipamendu pribatuak
sortu eta zabaltzea; azpiegiturak garatzea; barne erreforma, birgaitzea eta hiria
leheneratzea; ingurumena, mugikortasuna, irisgarritasuna eta zerbitzu publikoak
hobetzea; eta, orokorrean, antzeko beste hainbat helburu.
C) Elementu naturalak eta/edo artifizialak babestu eta kontserbatzeko plan bereziak.
paisaiarekin, hiri edo landa ingurunearekin, ibai ekosistemekin, basoko espazioekin,
kultur ondasunekin, jolaserako eta aisiarako eremuak ezartzearekin eta, orokorrean,
indarrean dagoen hirigintza-araudian ezartzen dituzten helburu guztiekin lotuak egon
daitezke.
2. Plan Berezi baten esparrua, Lurraldearen Zatiko Plan batek, IHAPOren aurreikuspenek,
edo bere eraketa justifikatu eta aginduko duen administrazio ekintzan xedatutakoak
zehaztuko du.
3.

Idazterakoan, Plan Bereziek honako agindu hauek bete beharko dituzte:

A) Lurraldearen hirigintza antolamendu integraleko funtzioan ezingo dituzte Lurraldearen
Antolamendurako Planak edo IHAPO ordezkatu, eta ezingo dute lurzorua sailkatu, ez eta
IHAPOren oinarrizko zehaztapenak aldatu ere, bere lurralde ereduari eta bertako egitura
orokor eta organikoaren oinarrizko elementuei dagokienean.
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B) IHAPOren egitura-antolamendua garatzeko helburu zehatza dutenek, espresuki
espezifikatu beharko dituzte plan bakoitzaren esparruan aplikatzen ari diren IHAPOren
hirigintzako araudi orokorrak, eta planaren araudiek aldatzen dituztenak honako gai
hauetan: Erabileren arteko bateragarritasunei eta osagarritasunei (6. Titulua), eraikuntza
eta urbanizazioko baldintzei (7. eta 8. Titulua), eraikuntzaren erregimenari (5. Titulua) eta
eraikuntzaren babesari (10. Titulua) dagokienean. Alda daitezkeen eta, ondorioz, berriz
erregula daitezkeen xedapenetan, IHAPOren helburuen errespetua behar bezala
justifikatuko dute, erabileren arteko bizikidetza zuzenena, eta eraikitako espazioen
ingurumen eta kalitate arloetako baldintza onenen eta erabileren arteko bizikidetza
aproposena bermatzeko.
C)

Plan Bereziaren esparruaren barne, kutsagarria izan zitekeen jarduera edo instalazioren
bat duen edo izan duen lurzoruak sartzen baditu, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta
zuzentzeko araudi espezifikoan ezarritakoa bete beharko da.

D) IHAPOn aurreikusitako hiri antolamendu eta birgaitzeko eremuetan idatziko dituzten Plan
Bereziak, hiri kalitatea hobetzen laguntzen duten honako irizpide eta estrategietan
oinarritu beharko dira:
1.

Zuzkidura publikoen hobekuntza.

2.

Espazio publikoaren eta irisgarritasunaren hobekuntza.

3.

Etxebizitza eskuragarrien eraikuntza.

4.

Osasungarritasunaren eta segurtasunaren hobekuntzan eragina duten jarduerak.

5.

Berritu beharreko eremuetako paisaia kalitatearen eta dibertsitatearen hobekuntzan
eragina duten jarduerak.

6. Hala badagokio, orokorrean zein berariaz bizitegi zonetarako Plan Partzialetarako edo
jarduera ekonomikoak ezartzeko jarritako irizpide espezifikoak hartuko dituzte
kontuan.
4. Plan Berezi bakoitzak behar duen dokumentazioa kaltetu gabe, lortu beharreko
helburuaren arabera, orokorrean osatuko duten dokumentuak, gutxienez, plan
partzialetarako exijitutakoak izango dira, eta euren zehaztapenen edukiak, beste haien
balio bereko definizio maila izango dute. Plan bereziak, urbanizaezin gisa sailkatutako
lurzoru osoan edo zati batean eragiten duenean, ingurumenaren gaineko eragina
ebaluatzeko araudiak exijitutako dokumentazioa sartu beharko dute. Birgaitze
Integratuko Eremuak bezala aitortutako multzotan Birgaitzeko Plan Bereziak direnean,
ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruz ezarritako
zehaztapen espezifikoak izango dituzte gainera.
3.2.07. artikulua.

Garapen-plangintzaren neurri zuzentzaileak eta babesleak.

1. Garapeneko plangintza xehatuan sartu behar dituzten ingurumen-arloko neurri zuzentzaile
eta babesle guztiak, euren eraginkortasuna bermatzeko nahikoa xehetasun mailarekin
erantsi beharko dira.
2. Aurrekontuan sar daitezkeen neurriak, obra unitate gisa jarri beharko dira dagokien diru
partidarekin. Aurrekontuan sartu ezin daitezkeenak, Baldintza Teknikoen barne jarriko
dituzte.
3.

IHAPOren garapen plangintza egitean, ingurumen arloko alderdiak erregulatuko dituzten
udal ordenantzetan jasotakoa izango dute kontuan.

4. Jabari publiko hidraulikoen korridore ekologikoko funtzioa sustatuko da. Bestalde, bertako
landarediko edo ur bazterreko landarediko orbanen errespetua eta integrazioa hartu
beharko da kontuan arearako edo sektorerako diseinu xehatuko irizpide gisa.
5. Antolamendu xehatuko tresnek eraikuntza fasean hondakinen eta soberakinen kontrola
bermatzeko beharrezko neurriak hartu beharko dituzte barnean.
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Xehetasun-azterketak.

1.

Xehatasun Azterketek, edozein lurzoru-motatan antolamendu xehatuaren zehaztapenak
osatu edo egokitzeko helburua dute. Xehetasun azterketa espresuki plangintzan
aurreikusten ez bada; osatzeko eta egokitzeko premia, bere azalpen-memorian behar
bezala justifikatu beharko da.

2.

Xehetasun azterketen zehaztapenak, indarreko hirigintza-araudian aurreikusitakoak
izango dira, eta zehazki, ondoren aipatuko dugun helburuetako bat edo gehiago izango
ditu:
A)

Bide sareko zati, elementu edo eraikuntzetarako plangintza xehatuak ezarritako
lerrokadurak eta sestrak adierazi, zuzendu, egokitu edo osatzea.

B) Eraikuntza-bolumenak ordenatzea, kasu horretan, barne bidea definituta, baina beti
plangintzaren aurreikuspen orokorrak errespetatuta.
C)

Urbanizazio-obren, eraikuntzen, instalazioen eta antolamendu xehatuan definitutako
gainerako elementu osagarrien alderdi eta ezaugarri estetiko eta konposiziokoak
erregulatzea.

3.

Ezingo dituzte bide eta espazio libreetarako gordetako azalerak murriztu, ez eta Planek
esleitutako eraikigarritasunak handitu ere; era berean, ezingo dute lurzoru-okupazioari,
altuera maximoei, edo baimendutako eta debekatutako erabilerei buruzko
aurreikuspenak aldatu; ezingo dituzte kaleak kendu, zabaldu edo luzatu, barneko bideen
funtzio zehatzak betetzen ez badituzte.

4.

Indarrean dagoen hirigintza-araudian adierazitako zehaztapenak izango dituzte (Memoria,
eta informazio eta antolamendu planoak), bai eta, formulazioaren helburua kontuan
izanda, beharrezko dokumentazio gehigarri guztia ere.

3.2.09. artikulua.

Udal-ordenantzak, hirigintza-antolamenduaren osagarri.

1. Legeriak ematen dizkion gaitasunen esparruan, Udalak, hirigintza antolamenduaren
osagarri izango diren udal ordenantzak onartu ahal izango ditu, hirigintza plangintzaren
aplikazioarekin gehiago edo gutxiago lotutako alderdiak erregulatzeko, bereziki
urbanizazioari eta eraikuntzari lotutakoak. Espezifikoki, Ingurumena babesteko udal
ordenantza idazteko aurreikuspena ezartzen da.
2. Eraikuntza edo urbanizazioko udal-ordenantza berriak formulatzea, edo IHAPOn
jasotakoak aldatzea, udal ordenantzetarako toki erregimeneko araudian aurreikusitako
prozeduraren bitartez bideratu eta onartuko dute.
3.2.10. artikulua.

Katalogoak.

1.

Hirigintza antolamenduak babesteko helburu duten ondasun natural zein artifizialak
inbentariatzen eta identifikatzen dituzten hirigintza-antolamenduaren tresna osagarriak
dira katalogoak. Hauek, bertan sartutako elementuen ezaugarriak adieraziko dituzte eta,
hala badagokio, dagozkien kategoria, kalifikazioa eta babes erregimena zehaztuko
dituzte.

2.

Katalogo berriak formulatzea, edo IHAPOn jasotakoak eguneratzea eta/edo aldatzea,
udalordenantzetarako toki erregimeneko araudian aurreikusitako prozeduraren bitartez
bideratu eta onartuko dute. Katalogoaren barne babes kategoria sartu, kanporatu edo
aldatzeko, behar bezala justifikatu beharko da.

3.3. KAPITULUA. HIRIGINTZA EGIKARITZEAREN TRESNAK ETA FORMAK
3.3.01. artikulua.

Jarduera-motak.

1. IHAPOn aurreikusitako hirigintza antolamendua eta berau garatuko duten plangintza xehatuko
tresnak gauzatzea, ondoren aipatuko ditugun modu hauetako baten bidez burutuko dute:
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A) Hirigintza antolamenduan aurreikusitako hirigintzako eraikigarritasunari eta erabilerei
erantzuteko nahikoa urbanizazio maila duten lursailak eta orubeak eraikitzeko, hiri
lurzoru finkatuan burutuko duten jarduera isolatuen bitartez.
B) Hiri-lurzoru sektorizatuan eta urbanizazioak finkatu gabeko hiri lurzoruan sartutako
jardueren bitartez. Bertatik orube bat edo gehiago aterako dira, egikaritze unitate baten
edo gehiagoren bitartez egin beharko dituzten urbanizatzeko jarduketa programa baten
arabera.
C) Zuzkidura jarduketen bitartez, urbanizazio maila zehatza eta jarduera isolatuak parean
dauden hirigintzako eraikigarritasun haztatua handitzeko egoeratan.
D) Sistema orokorrak edo tokiko sistemak gauzatzeko jardueren bitartez, sistema horiek,
nahitaezko desjabetze-sistemak integratutako jardueretara adskribitzen ez direnean edo
bertan sartzen ez direnean.
2. Eraikuntzako jarduera isolatuak eta zuzkidurakoak, dagokien lursail edo orubeen jabeen–
pribatuak edo publikoak jarduera-esferaren barne daude; eraikuntza-jarduera, Legeak
ezarritako terminoetan administrazio publiko eskudunaren esku hartzearen mende badago
ere.
3. Jarduera integratuak, jarduera publikoko esferaren barne daude, eta administrazio publikoen
erantzukizuna da, gauzatze publiko edo pribatuko erregimenean garatu badaitezke ere.
4.

Sistema orokorren eta tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoak gauzatzea, jarduera
publikoko esferari dagokio, eta kasu bakoitzean egokiak diren urbanizazio eta eraikuntza
obrak hartzen ditu.

3.3.02. artikulua.

Hirigintza-egikaritzearen aurrekontuak.

1. Edozein jarduera-eremutan hirigintza-egikaritzari dagokion jarduera burutzeko, Legeak eta
udalaren hirigintza plangintzak aurreikusitako hirigintza-egikaritze eta antolatzeari dagozkien
tresnak onartu behar dituzte aurretik.
2. Horrela, eta jarduera motaren arabera, hirigintza egikaritzea burutzeko, honako behin betiko
onarpenak beharko ditu:
A) Hirigintza-plangintza egokia, dagokion lurzoru-motan antolamendu xehatua ezartzeko.
B) Urbanizatzeko jarduketa programa, jarduera isolatuak edo zuzkidurakoak, eta sistema
orokorren eta tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoak gauzatzekoak salbuetsita,
Legeak aurreikusitako nahitaezko zatiketako prozedura bereziaren ezaugarriak kaltetu
gabe.
C)

Urbanizazio proiektua edo, hala badagokio, urbanizazioko obra osagarriena edo
zuzkidura publikoen obrena.

D)

Birpartzelazio proiektua, jarduera isolatuen eta horren beharrik ez duten zuzkiduren
kasuetan izan ezik, jabe bakarreko jarduera integratuak edo desjabetze sistema bitartez
gauzatzen direnak, eta sistema orokorren eta tokiko sistemen sarearen zuzkidura
publikoak gauzatzekoak.

E) Eraikuntza programa, jarduera isolatutan eraikitzeko beharra ez betetzeko kasuan,
eraikuntza altxatzeko epe maximoa amaitu ondoren.

3.3.03. artikulua.

Egikaritze-unitateak.

1. Jarduera integratuak, egikaritze unitate baten edo gehiagoren bitartez gauzatuko dituzte.
Egikaritze unitate, jarduera urbanizatzaile baten esparru espaziala osatzen dute. Azalera
osoaren lagapen, banakideketa eta urbanizazioaren arloko betebeharrak betetzeko
moduan mugatuko dituzte unitate horiek.
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Egikaritze unitateak, urbanizatzeko jarduketa programetan eta planetan mugatu ahal
izango dituzte. Mugatzea, aurreko hirigintza-antolamendu eta gauzatze tresnetan sartuko
ez balitz, edo urbanizatzeko jarduketa-programa edo plan batean jasotakoa aldatu nahi
izanez gero, egikaritze unitateak mugatu edo, hala badagokio, aldatu ahal izango dituzte,
indarrean den lurzoruari buruzko legerian aurreikusitako prozedura espezifikoa kontuan
hartuta.

3.3.04. artikulua.

Urbanizatzeko jarduketa-programak.

1.

Urbanizatzeko jarduketa-programek, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruan eta
lurzoru urbanizagarri sektorizatuan integratutako jardueren garapena eta gauzatzea
erregulatzen eta antolatzen dute, kasu horretan faseka. Ezingo dute, dagokion
plangintzak zehaztutako egitura-antolamendua eta antolamendu xehatua aldatu, Legean
aurreikusitako terminoetan egikaritze unitateak aldatzeko aukera kaltetu gabe.

2.

Urbanizatzeko jarduketa programek, Legean aurreikusitako alderdi guztiak erregulatzeko
dokumentazio tekniko, juridiko eta hirigintzarekin lotutako dokumentazio zehatza izango
dute, bai eta honako dokumentazio hau ere gutxienez:
A)

Justifikazio-memoria.

B) Dokumentazio tekniko eta hirigintzakoa, eta urbanizazio aurreproiektua, burutu beharreko
obretarako nahikoa garapen mailarekin, indarrean dagoen hirigintza legeriak
exijitutakoaren arabera.
C) Dokumentazio juridiko eta hirigintzakoa, beste hainbat alderdiren artean, denbora
programazioa, gauzatze-erregimena eta proposatutako jarduera-sistema xehatuta;
Udalari doan emateko helburua izan behar duten lurzoruak mugatzeko proposamena;
hala badagokio, berriz ostatu emateko programa.
D) Egikaritze-unitateen informazio eta mugatze-planoak.
E)

Lursail-banaketen planoa, eta jardueraren xede diren ondasun eta eskubideen titularren
zerrenda.

F) Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioko azterlana, bere kostua gutxi gorabehera
kalkulatuta, eta jardueraren helburu diren ondasun eta eskubide guztien balorazioa.
3.

Urbanizatzeko jarduketa programaren barne ere, ingurumena eta paisaia leheneratzeko
plan bat sartu beharko dute, aurreragoko urbanizazio proiektuak kontuan hartzeko
nahikoa definizio-mailarekin. Plan horretan, beste hainbaten artean, honako alderdi
hauek sartuko dituzte:

A)

Obra eta jarduera osagarriak gauzatzearen eraginpean dauden eremuak aztertzea, hala
nola: Instalazio osagarriak; zabortegiak edo hondakindegi sortu berriak; obretan erabili
beharreko materialak erauzteko guneak; lur gaineko isurketa urak drainatzeko sarea;
obrarako irekitako sarbideak eta bideak; eta abar.

B)

Jardueraren integrazio paisajistikoa lortzeko eraginpean dagoen eremuan egin beharreko
jarduerak. Arreta berezia jarri beharko zaio: Isurketa-urak drainatzeko sare berriari;
urbanizatu beharreko esparruak inguruko orografian duen integrazioari (ezponda
lausoak, ezpondak egonkortzeko teknika «biziak»); eremu zolatuen mugapenari; interes
naturaleko zuhaiztien gaineko eragina gutxiagotzeari; leheneratzean erabiliko diren
landare espezieen deskribapenari; eta horiek ezartzeko eta mantentzeko metodoei
ezaugarri bioklimatikoetara eta lurraldearen ezaugarrietara egokitu beharko dira, eta
abar.

4.

Urbanizatzeko jarduketa-programak, aurreikuspenak bildu beharko ditu, eta urbanizazio
proiektuak xehetasunez definituko ditu, orokorrekin batera, proiektatzen duten
esparruaren hirigintzako zerbitzuen esteka konpontzeko. Zehazki kontuan hartu beharko
dute:

A)

Beharrezko ur hornidura dagoela, eta ez dagoela inguruko baliabide hidrikoen gaineko
eragin negatibo aipagarririk.
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B) Urbanizazio eremu bakoitzeko saneamendu eta hornidura sareen egokitzapena, gainerako
eremu urbanizagarriek edo hiri eremuek izan dezaketen eragina kontuan hartuta, hustu
beharreko emariak meta daitezkeenez gero, eta hornidura sarearen eta saneamendu
sarearen presioa eta emariak kontuan izanik, sareak gainase ez daitezen. Saneamendu
sarea eta euri uren sarea bereizita joango direla. Esparru urbanizagarri berrietan sortzen
diren hondakin urak saneamendu-sare orokorrera bideratuko direla.
C)

Eremu urbanizagarri berrietara sartzeko beharrezko sarbideen bide ahalmena, jasango
duten trafikoaren arabera zehaztuko dute, eta, horrenbestez, esparru horien eta
udalerriaren gainerakoaren arteko irisgarritasun eta mugikortasun arloko arazoak egoki
ebatziko direla.

D)

Udalerriko garraio publikoko lineak, eta oinezkoentzako eta txirrindularientzako sareak
esparru berri horietaraino zabaltzea, irisgarritasuna sustatuta.

5.

Kutsagarria izan zitekeen jarduera edo instalazioren bat duen edo izan duen lurzoruak
dauden eremuetan, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko araudi espezifikoan
ezarritakoa bete beharko da.

3.3.05. artikulua.

Urbanizazio-proiektuak.

1.

Urbanizazio proiektuak, helburu gisa urbanizazio obren definizio tekniko zehatza duten
obren proiektuak dira. Idatzi duena ez den beste teknikari baten zuzendaritzapean
gauzatu ahal izateko zehaztapenarekin idatziko dituzte.

2.

Jarduera integratu batean edozein urbanizazio-obra gauzatzeko, kasu horretan, jarduera
urbanizatzaileko programaren aurreproiektuan jasotako alderdi guztiak definitu, garatu
eta zehaztu beharko dituen urbanizazio-proiektu bat beharko da.

3. Hirigintza-proiektuek proiektu batean edo batzuetan ezarriko dituzte bideak, eremu askeak
eta zona berdeak, ur hornikuntza, saneamendua, energia elektrikoaren hornikuntza, gas
energetikoarena, telefonia, telekomunikazioa, hiri altzariak, bide seinale horizontalak eta
bertikalak, birziklatzeko eta zaborra biltzeko edukiontzietarako espazioak, eta plangintzak
edo jarduera urbanizatzaileko programak aurreikusi edo Udalak beharrezkotzat jotzen
duen beste edozein zerbitzu gauzatzeko behar diren obrak.
4. Urbanizazio-proiektuen edukia, indarreko hirigintza araudian ezarritakoa izango da, kasu
bakoitzean bidezkoak diren segurtasun eta kalitateko plan, programa eta azterlanez gain.
Baldintza teknikoek, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio bateratuko
azterlanetan proposatutako ingurunea zaintzeko programa eta babesteko neurri guztiak
bildu beharko dituzte. Aurrekontuan sar daitezkeen neurriak, obra unitate gisa jarri
beharko dira dagokien diru partidarekin.
5.

Estetika, homogeneotasun eta iraunkortasuneko irizpidetan oinarritutako hiri altzarien
modeloak (bankuak, farolak, eta abar) eta urbanizazio proiektuak bideratu eta idazteko
baldintza orokorrak onartuko ditu Udalak.

6.

Kutsagarria izan zitekeen jarduera edo instalazioren bat duen edo izan duten lurzoruak
dauden esparruetan, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko araudi espezifikoan
ezarritakoa bete beharko da.

7.

Jarduera isolatutan beharko dituzten urbanizazioko obra osagarrien proiektuak ez dituzte
urbanizazio proiektu gisa sailkatuko, eta eraikuntza proiektuan eranskin gisa sartuko
dituzte, eraikuntza lizentziarekin batera baimenduta.

3.3.06. artikulua.
1.

Jarduera-sistemak jarduera integratutan.

Jarduera integratu batean sartutako egikaritze unitate bakoitza garatzeko jarduera
programen gauzatzea, hirigintza legerian aurreikusitako gauzatze-sistema publiko edo
pribatutakoren baten bitartez burutuko dute.
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2.

Jarduera sistemaren zehaztapena, askatasun osoz, Udalari dagokio, hirigintza legerian
ezarritako irizpideak jarraituta. Jarduera-sistema, egitura plangintza berak edo plangintza
xehatuak ezarriko du, edo jarduera urbanizatzaileko programaren onarpen ekitaldi
definituan. Programa honek, era berean, arrazoituz gero, planak ezarritakoa aldatu ahal
izango du.

3.

Jarduera-sistemak, gauzatze publikoko erregimenean izan daitezke: Lankidetza-sistema
eta nahitaezko desjabetze sistema; edo egikaritze pribatuko erregimenean: Eragile
urbanizatzaileko sistema eta hitzarmen sistema.

4.

Lankidetza-sistema, egikaritze publikoko sistema da. Bertan, egikaritze unitatean bildutako
lurzoruko jabeek, nahitaez lagapeneko lurzorua jartzen dute, eta administrazioak,
urbanizazio obrak gauzatzen ditu jabeen kontura. Sistemaren kudeaketa eta
urbanizazioa gauzatzeko lanak, beste administrazio publiko baten, sozietate publiko
baten edo hirigintza partzuergo baten esku utz daitezke hitzarmen bitartez.

5.

Desjabetze-sistema, egikaritze publikoko sistema da. Bertan, administrazio jarduleak
lurzorua eta betearazte unitatean sartutako ondasun eta eskubide batzuk eskuratzen
ditu, (izan ere, jabeek derrigorrez besterendu behar dituzte), eta kasuari dagokion
hirigintza jarduera egin behar du, Legean aurreikusitako baldintza eta kasuetan, ondasun
jakinak desjabetzetik salbuesteko aukera kaltetu gabe. Udalak desjabetzea zuzenean,
edo bere mendeko edo berari lotua dagoen zuzenbide publikoko entitate baten bitartez
kudea dezake. Halaber, hitzarmen bidez, lurraldeko beste administrazio publiko edo
honen mendeko zuzenbide publikoko entitate bati eskatu ahal izango dio, edo lehiaketa
bidez, hirugarren emakidadun bati esleitu ahal izango dio.

6.

Hitzarmen sistema, egikaritze sistema pribatu bat da. Bertan, egikaritze unitatearen
kudeaketa eta gauzatzea lurzoruaren jabeek egiten dute, hitzarmen batzorde baten
bitartez, administrazioak gainbegiratu eta kontrolatuta; eta gainera, hitzarmen bidez
bildutakoak edo konpromiso legalak ez betetzeagatik jarduera-sistema ordezkatzeko udal
eskumena kaltetu gabe.

7.

Eragile urbanizatzaile bidezko jarduera sistema, egikaritze sistema pribatu bat da. Bertan,
gauzatze unitatearen kudeaketa eta gauzatzea eragile urbanizatzaile, pertsona fisiko edo
juridiko bati esleitzen diote lehiaketa bidez, eta pertsona horrek urbanizatzeko jarduketa
programa burutzea bere gain hartzen du, administrazioak gainbegiratu eta kontrolatuta;
eta gainera, honek hartutako konpromisoak ez betetzeagatik eragile urbanizatzailearekin
hirigintza hitzarmena konpontzeko udal eskumena kaltetu gabe.

3.3.07. artikulua.

Birpartzelazio-proiektuak.

1.

Jarduera sistema edozein izanda ere, zatiketa bezala ulertzen da, egikaritze unitate
bateko finkak taldekatzea edo integratzea, ondoren, berriro banatzeko plangintza
xehatuaren arabera. Horren ondorioz sortutako lursailak interesdunei esleituko zaizkie
(bakoitzak dituen eskubideen araberako proportzioan), baita Udalari ere, berari dagokion
neurrian.

2.

Birpartzelazioak ondorengo xedea du: Hirigintza antolamenduaren karga eta etekinak
zuzen banatu, finken konfigurazioa arautu, horien aprobetxamendua eraikuntzarako
moduko guneetan jarri, plangintza xehatuarekin bat eginez, eta, azkenik, lursail zehatz
batzuetan eta gune horietan berorietan Udalari dagokion aprobetxamendua kokatu.

3.

Birpartzelazio proiektuek araudien bidez eskatzen diren agiriak izango dituzte eta
antolamenduaren ezaugarrien arabera beharrezkoak diren agiriak gehituko dira.

4.

Jarduera integratuetan, hirigintza jarduerako programa onartuta, bertan jasotako lurrak
birpartzelazio egoeran ipintzen ditu, lursail zatiketako eta eraikuntzako lizentziak ematea
debekatuta, lursail zatiketarako ekintza administrazio bidea sendotu arte.
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Nahitaezko izaera kaltetu gabe, mozkinen eta kargen banakideketa behar denean,
zatiketa boluntarioa eta nahitaezkoa izan daiteke. Boluntarioa, jabeek eta, kasu honetan,
agente urbanizatzaileak elkarrekin hartutako erabakia da. Nahitaezko zatiketa Udalak
(udal plangintza gauzatzeko), bestelako administrazio publikoek euren eskuduntzak
gauzatuta, eta adostasun–batzordeek edo agente urbanizatzaileak (jarduera
urbanizatzaileko programa bat gauzatzeko beharrezkoa denean) egin eta sustatuko dute.

3.3.08. artikulua.

Bizitegi-eraikuntzetan irisgarritasuna gauzatzeko desjabetzeak.

1. Udalak, jabeen elkartearen edo obrak gauzatzeko nahikoa gehiengoa dutenen onurarako
desjabetu ahal izango ditu, batez ere nagusiki egoitzazko erabilera duten eraikuntzen
elementu pribatiboak, sektoreko legeria espezifikoan aurreikusitako terminoetan
irisgarritasuna gauzatzeko beharrezko igogailuak eta instalazioak egin ahal izateko.
2.

Desjabetzetarako prozedurak eta kasuak, udal ordenantzaren bitartez erregulatu ahal
izango dituzte. Ordenantza hori onartzen ez duten bitartean, mota honetako
desjabetzeak, ondorengo ataletan xedatutakoaren arabera zuzenduko dituzte.

3.

Desjabetzea, ustiapenaren onuradun izango denak sustatu beharko du. Eskaerarekin
batera honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

A)

Jabeen elkartearen erabakiaren ziurtagiria. Bertan argi adierazi beharko da igogailua
ezartzeko asmoa, erabakia baliozkoa dela eta jabetza horizontaleko arau espezifikoekin
bat etorrita nahikoa gehiengoarekin hartu dutela.

B)

Irisgarritasun gaian legeria espezifikoaren aurreikuspenak eta udalaren hirigintza
ordenantzak beteko dituen irisgarritasun elementuak ezarri edo ordezkatzeko proiektu
teknikoa.

C)

Proiektu teknikoan hartutako erabakia, irisgarritasun elementuak ezartzeko aukera
bakarra dela, eta eraginpeko ondasunen benetako eskubideak dituzten jabe eta
titularrekin lagunarteko akordioa lortzea ezinezkoa izan dela justifikatzeko memoria.

D) Jabetza horizontaleko erregimenean eraikina eratzeko erregimena eta jabeen elkartearen
estatutuak.
E)
4.

Eraginpeko eskubideen eta ondasunen gainean, katastroaren eta erregistroaren datuak,
eta gainerako informazio garrantzitsua.
Aurkeztuko dituzten desjabetze eskaerak banan banan aztertuko ditu udalak, eta
desjabetzeko proposatuko duten ondasunen benetako eskubideak dituzten jabe eta
titularrei entzun ondoren, desjabetzeko izapideak hasi ala ez erabakiko du. Hirigintza
antolamenduarekin bat datozen jarduerak desagertzea edo lekuz aldatzea eragingo duten
desjabetzerik ez dute egingo.
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4. TITULUA
HIRIGINTZAKO LIZENTZIEN ERREGIMENA
4.1. KAPITULUA.

XEDAPEN OROKORRAK

4.1.01. artikulua.

Lizentziaren mende dauden ekintzak.

1.

Hirigintza antolamenduko xede diren lurzorua, lurpea eta hegalkina eraldatu eta
erabiltzeko jarduerak legezkoak ote diren kontrolatuko du udalak, ikuskapen, baimen eta
lizentzia emateko dituen ahalmenen, eta gauzatzeko aginduen bitartez. Ondoren
aipatuko ditugun ekintzek udalaren hirigintza lizentzia eskuratu behar dute, indarrean
dagoen legeriaren terminoen barne, eta aplika daitekeen sektoreko araudiaren arabera
bidezkoak diren gainerako baimenak kaltetu gabe. Hona hemen ekintza horiek:

A)

Oin berriko instalazioak jartzeko eta eraikitzeko obrak; badauden eraikuntza eta
instalazioak handitzeko obrak; eta eraisteko obrak, berehalako aurri egoeran aitortutako
kasuak ez badira.

B) Eraikinaren egitura edo konfigurazio arkitektonikoan, edo eraikuntzen, eraikinen eta
edozein motatako instalazioen kanpoaldeko itxuran eragingo duten aldaketa edo
zaharberritze obrak;
C) barrualdeko antolakuntza aldatzeko obrak edo eraikuntzak birgaitzeko obrak. Bertan
sartuko dira, eraikita dagoen etxebizitza bitan edo gehiagotan banatzea eragingo
dituztenak.
D)

Behin-behinean egin behar dituzten obrak.

E)

Udalak onartutako urbanizazio-proiektutan sartu gabeko eraikuntzaren osagarri diren
urbanizazio-obrak.

F) Lur-mugimenduak, inausketak, lur-berdinketak edozein lurzoru motatan.
G) Aleak ateratzea eta harrobiak ustiatzea.
H) paisaia naturalaren ezaugarriekin loturarik ez duten material biltegiratzea eta isurkiak
metatzea, paisaia narriatu edo andeatu dezaketenean.
I)

Finkak ixtea, hormak eta itxiturak.

J) Bideak zabaltzea, eta hauek aldatu edo zolatzea.
K) Etxe aurrefabrikatuak eta antzekoak, behin-behineko edo behin betiko ezartzea.
M) Negutegiak ezartzea.
N) Kartelak eta iragarki-panelak ezartzea, egitura euskarri gisa balio duten elementuen
gainean edo ondoan jartzen dituztenean.
Ñ)

Obretako elementu osagarriak ezartzea; linea elektrikoak, telefonokoak edo
telekomunikaziotakoak; edozein motatako antenak ezartzea; lurpean kokatuko dituzten
edo bertan eragina izango duten instalazioak.

O) Obren edo obra hauen zatien lehen erabilera, eta eraikuntzaren erabileren aldaketa,
erabatekoa edo zati batean.
P) Mota guztietako establezimenduen jarduerak eta establezimendu hauek zabaltzea; bertan
sartzen dira jarduera industrialak, komertzialak, profesionalak eta elkartzekoak.
Q) Lurralde-plangintzak edo hirigintza plangintzak babesten dituen, edo interes
naturalistikoko edo babes bereziko eremutan kokatzen diren zuhaitzen eta zuhaixka
formako landareen mozketa.
R) Zatiketa proiektu batean sartzen ez diren edozein lurzoru-motatan finken eta lurren lursailzatiketako eta bereizteko ekintzak, eta jabetza horizontaleko erregimenean eraikinak
banatu edo bereiztea.
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S) Lan arkeologikoak eta explorazio geoteknikorako mustadak egitea.
T) Kanping eta akanpadako istalakuntzak.
V) Zaboretegi bezala lurrak erabiltzeak.
W) Sestrak edo lurzoruen konfigurazioa, edo euren elementu naturalak aldatzea eskatzen
duen beste edozein ekintza.
X) Auto, makina, materialak edo beste elementuen pilaste biltegi gisa edozein lur moeta
erabiltzeko. Orokorrean, lurralde eta hirigintza antolamenduko plangintza tresnek
adierazten dituzten beste edozein eta, orokorrean, obrak gauzatzea, edo lurzorua, lurpea
edo hegalkina erabiltzea suposatuko duten jarduerak, aurreko ataletan aurreikusitakoen
antzekoak.
Y) Betelanak egitea. Hondakinak zabortegian biltegiratzeko eta betalanak eginda ezabatzea
arautzen duen 2009ko otsailaren 24ko 49(2009 Dekretuak III. Tituluan definitutako
baimen erregimena bete beharko da.
2.

Aurretiazko lizentzia indarrean egongo da, salbuespenik gabe, aurreko atalean aipatutako
jarduera guztietarako, jarduera horiek Ikaztegietako lurralde eremuan egiten direnean,
horiek jabari edo ondare publikoak izan arren, eta kasuan kasuko ekintzak beste Herri
Administrazioren baten baimena, lizentzia edo emakida behar duen arren.

3.

Aurreko ataletan aipatutako ekintzak, Herri Administrazioen organoek, Autonomia
Erkidegoak edo zuzenbide publikoko erakundeek (Estatuko edo Autonomiako ondasunak
administratzen dituztenak) sustatzen dituztenak, udal lizentziaren mende egongo dira,
indarrean den araudian aurreikusitako salbuespenak kaltetu gabe.

4. Udal ordenantza bitartez, lizentziak eskuratzeko beharraren ordez, interesdunak Udalari,
idatziz, aldez aurreko jakinarazpena aurkeztu beharko dio, edo lizentzia eta baimen
jakinak eskuratzeko prozedura laburtuak edo sinplifikatuak ezarri ahal izango dira.
Aukera hau, proiektu teknikoa aurkeztea beharrezkotzat jotzen ez duten garrantzi tekniko
txikiko obrak gauzatzeko, edo kalteak edo ondorio kaltegarriak produzitzeko gaitasun
txikia edo batere gaitasunik ez duten jarduera jakinak gauzatzeko bakarrik izango da.
5. Obra txikitzat jotzen dira etxebizitza eta lokalen bolumena, erabilera eta kopurua aldatzen
ez duten eta eraikin edo instalazioaren egiturari, kanpoko diseinuari edo bizigarritasun
edo segurtasun-baldintzei eragiten ez dien teknika errazeko eta eraikuntza- eta
ekonomia-garrantzi txikiko barruko nahiz kanpoko obrak.
6. Obra txiki bezala hartzen dira, kanpoko edo barneko obrak, ekonomi eta eraikuntza izate
txikia dutenak eta teknika arrunta dutenak. Bolumen, erabilera, etxebizitza kopura, eta
lokalen aldaketarik ekartzen ez dutenean eta egitura, kanpo diseinu eta bizi baldintza eta
eraikinen instalakuntza eta segurtasunei ikutzen ez diotenean.
Obra txikien artean sartzen dira etxebizitzen, lokalen eta eraikinen barruko banaketaren
aldaketa partziala, finkak, orubeak eta lursailak ixtea, babes-hesiak, aldamioak,
eskoratzeak eta obretan eraikuntzako gainerako elementu lagungarriak jartzea, teilatuak,
teilatu lauak, fatxada-akaberak edo urbanizazioko elementu puntualak konpontzea,
esaterako, zoladura berritzea, toldoak, errotuluak edo markesinak jartzea eta antzeko
beste batzuk.
7. «Jarduera» ezartzea lursail, eraikin edo lokal jakin batean jarduera jakin bat garatzera
bideratutako jarduketa izango da, bai ex-novo izaera duena eta bai aurreko beste bat
ordezten duena. Edozein kasutan, indarrean dagoen hirigintza-araudian eta legezko
xedapen aplikagarrietan xedatutakora doitu beharko da.
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Jarduera horiek, Jarduera Gogaikarri, Kaltegarri, Osasungaitz eta Arriskutsuen
Erregelamenduan edo horiek ordeztu edo osatzen dituzten arauetan xedatutakora doitu
behar diren edo ez diren arabera bereiztuko dira, hau da, irekitzeko lizentzia
derrigorrezkoa izatearen edo ez izatearen arabera.
Jarduera ezartzeko nolabaiteko egokitzapen-obrak gauzatzea behar bada, obrak egiteko
eta jarduera ezartzeko baimen-eskaerek nahikoa dute espediente bakarra eta udalebazpen bakarra edo aldiberekoa izatea. Bestela, nahikoa izango da irekiera- nahiz
jarduera-lizentzia izapidetzea.
4.1.02. artikulua.

Lizentzien hedadura eta edukia.

1.

Lizentziak emanda bezala hartuko dira, jabetza eskubidea izan ezik eta gainontzekoen
kalterik gabe.

2.

Lizentziak, bestalde, legerian, eraikuntzako eta erabilera aplikagarrietako arau
orokorretan, indarreko udal plangintzan eta emate ekintzan adierazitakoetan ezarritako
baldintza orokorren arabera emandakotzat hartuko dira, lurzoru motaren nahiz horren
helburuaren arabera. Legezko xedapenen edo hirigintza arauen urraketa ezin izango da
justifikatu isiltasunarekin edo lizentziaren edukiaren nahikotasunik ezarekin.

3.

Hirigintza lizentzia eduki arren, titularrak indarreko araudi orokorrak, sektorialak edo
udalekoak eskatzen duen beste edozein lizentzia ere lortu beharko du. Jarduera lizentzia
eman artean, ezin izango da jarduera sailkatuetarako obra lizentziarik eman.

4.

Lizentzia eman aurretik, dagozkien udal-zergak kitatuko dituzte, eta IHAPOren, garapen
plangintza aplikagarriaren eta Udal Ordenantzen arabera exiji daitezkeen bestelako
izapide espezifikoak egingo dituzte.

4.1.03. artikulua.

Hirigintzako lizentzien eskaera.

1.Lizentzia emateko prozedura, interesdunak eskatuta hasiko da, proiektu teknikoarekin
eta/edo burutu nahi duten jarduera mota bakoitzarentzako beharko duten
dokumentazioarekin batera.
Alkatetzari zuzendutako eta interesatuak edo ordezkatzen duen pertsonak izenpetutako
lizentzia-eskaerak honako hauek izan beharko ditu: Sinatzailearen datu pertsonalak eta
lizentzia eskatzen den eragiketa-mota eta modalitatearen identifikazioa obra, jarduera edo
instalazioa.
Eskaerarekin batera legeriak xedatutako kopurua eta gutxienez hirukoiztuta, lizentziaren
izaeraren arabera behar diren agiriak eskatuko dira, arau hauetan adierazitakoak eta beste
xedapen batzuek eska ditzaketenak barne.
Administrazioko beste erakunde batzuek eman behar dituzten aurretiko baimen edo
txostenen pean edo haien aurrean egin beharreko beste edozein izapidetzeren pean jarri
behar diren espedienteen kasuan, baldin eta izapidetzea udalak egin behar badu,
eskatutako dokumentazioaren bost ale aurkeztuko dira gutxienez.
Dokumentu tekniko guztiak eskatzaileak eta, ondorengo artikuluan adierazitako
salbuespenekin, fakultatibo eskudunak sinatuko dituzte. Fakultatiboaren kasuan, dagokion
Elkargo Ofizialaren bisatua ere izan beharko dute.
2. Eskaerarekin batera, kasu bakoitzean aplikatu beharko litzatekeen legeriak exijituta
bildutako baimenak, eta dagokion emakida aurkeztu beharko dituzte, ekintzak, jabari
publikoa okupatzea edo erabiltzea suposatzen duenean.
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Proiektuak kontrolatzea eta urritasunak zuzentzea.

Lizentzia eskabidea aurkeztu ondoren, egon daitezkeen akats teknikoak edo beste mota
batekoak interesdunari jakinaraziko zaizkio, denak batera eta ekintza bakarrean. Zuzenketak
egin ondoren, baldin eta konponketa berririk sortzen bada, ez dute izan beharko arestian
adierazi diren horien esparru edo arlokoak.
4.1.05. artikulua.

Kutsatuak egon daitezkeen lurzorutan lizentziak.

Kutsakorra izan daitekeen jarduera bat dagoen edo izan den lurzoruen kasuetan, obra
berriko, jarduera bat instalatzeko edo handitzeko, edo lur mugimenduak egiteko lizentziak
emateko, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko araudi espezifikoan xedatutakoa
hartuko da kontuan eta, hala badagokio, ingurumen organo eskudunak egindako lurzoruaren
kalitatearen aldez aurreko deklarazioa.
4.1.06. artikulua.

Administrazio isiltasuna.

1.

Ebazpen espresa emateko obligazioa alde batera utzita, hirigintza lizentzia emanda dagoela
ulertuko da, ebazpenik jakinarazi gabeko eskaera aurkezten denetik ebazteko epe maximoa
igarotzen den denboran. Aplikatu beharreko erregulazio espezifikoak edo udal-ordenantzek
espresuki beste epeak adierazten ez badituzte, subsidiarioki, eta arau orokor gisa, ebazpen
espreseko jakinarazpenerako epe maximoa hiru hilabete izango da.

2.

Lizentzia behar duen jardueraren baterako beste Administrazio publiko baten baimenak edo
txostenak behar izanez gero, isiltasunerako epea luzatu egingo da, harik eta erakunde horrek
bere baimena edo txostena eman arte, hori lizentzia baino lehenagokoa izan behar bada.
Halaber, ebazpenerako epea ere eten egingo da, interesdunari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik prozedura gelditzen den kasuetan, eskaeran okerrak edo hobekuntzak
zuzentzeko, entzunaldi edo informazio publikoko izapidea zabaltzeko, edo hala justifikatzen
duten beste hainbat arrazoitarako.

3. Legeriaren, hirigintza plangintzaren edo Udal Ordenantzen aurkako ahalmenak edo
eskubideak ez dira inoiz lortuko administrazio isiltasunaren bitartez.
4.1.07. artikulua.

Lizentzien eskualdatzea.

1. Lizentziaren titulartzat joko da, berak edo beste norbaitek ordezkatuta, eskatzen duena.
2.

Lizentziaren titularrak egikarituko ditu, udalak kontrolatuta, lizentzian finkatutako
aurreikuspenak eta bera izango da egikaritza hori finkatutako baldintzetara egokitzearen eta
dagokion Ordenantza Fiskalak xedatutako tasak ordaintzearen erantzulea.

3. Eskatzaileak ordezkaritzaz edo mandatuz jokatzen badu, egiaztatu egin beharko du. Beste
kasu batzuetan lizentziaren titulartzat joko da xede guztietarako, ordezkatuarekin edo
mandatu-emailearekin modu solidarioan.
4. Lizentziak eskualdatu ahal izango dituzte, baina eskualdatzen dituenak eta lizentziaren titular
berriak Udalari jakinarazi beharko diote lizentziaren titulartasunaren aldaketa, idatzi baten
bitartez. Bertan, titular berriak, lizentziaren ondoriozko baldintza guztiak espresuki bere gain
hartzen dituela adieraziko du. Obrak betearazte fasean egonez gero, akta batean horien
egoeraren berri azaldu beharko da. Baldintzak eskritura publikoan jasota badaude,
titulartasun aldaketa egiteko formalitate berberak erabiliko dituzte.
5. Baldintza horiek betetzen ez badituzte, lizentzia betebeharretik sor daitezkeen erantzukizunak,
sorospidez, lizentziaren lehengo titularrarenak eta berriarenak izango dira.
6.

Jabari publikoko ondasunei eragiten dien obra edo jardueren lizentzien titulartasuna
eskualdatzeko udalaren edo ondasun horien erakunde titularraren berariazko baimena
beharko da.
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Lizentzien aldaketak eta lizentzien titulartasuna.

1.

Emandako lizentziari edozein aldaketa egin nahi izanez gero, Udalak horretarako baimena
eman beharko du aurretiaz, eta emandako lizentzia-mota eta aldaketa nolakoak diren
kontuan hartuta beharrezko dokumentazio teknikoa aurkeztu ondoren.

2.

Onetsitako proiektuari dagokionez egin nahi diren aldaketa guztiak lizentziaren titularrak eta
obren zuzendari teknikoak sinatu beharko dituzte.

4.1.09. artikulua.

Obren betearazpenaren kontrola.

1.

Udalaren lizentzia beharko duen edozein obra mota hasteko, Udalari jakinarazi beharko zaio.

2

Oin berriko obretan, lizentziaren titularrak Udalari jakinarazi beharko dio, gutxienez hamabost
(15) egun lehenago, obrak hasteko aurreikusita daukan eguna; gainera, zuinketa onesteko
eta lerrokadurak nahiz sestrak adierazteko eskabidea ere egingo du; halaber, eraikin baten
zimendatzea ezin daiteke hasi harik eta udal-zerbitzu teknikoek adierazpen hori beteta
dagoela esan arte. Hori alde batera utzita, lizentziaren baldintzak finkatzean, eta ikuskapenak
egiteko helburuarekin, udalak, obrak gauzatzeko beste faseen (egitura, kanpoko eta barruko
itxiturak) amaiera edo hasiera jakinarazteko obligazioa ezarri ahal izango du.

3

Hirigintza lizentziak emateak, erregulatutako edozein moetatako lizentziak, udal zerbitzu
teknikoen aldetik dagozkien obren ikuspena egitea eskatuko du, ematen duten organuen
arabera, zirkuntantziak aholkatzen badute berikusi daitezkenak eta kasu guztietan gutxienez
egin beharko litzateke:
Bere lehenengo zuinketan
Obrak hasterakoan
Obra egiten ari diren denbora erdian.
Obrak amaitzen direnean.

4

Udal-agintaritzak obrak berehala eteteko agindua emango du, baldin eta euren ezaugarriak
kontuan hartuta eskatzeko modukoa den zuzendaritza teknikoa behar bezala egiaztaturik ez
badago.

5

Udal zerbitzu teknikoek, obrak,
kanpo

4.1.10. artikulua.

emandako lizentzian derrigorrez bete beharreko epetik

Lizentziak hasi, iraungi eta eten.

1. Udal agintaritza eskudunak, lizentzia emateko ekintzan, obra hasteko, eteteko eta amaitzeko
gehieneko epeak adieraziko ditu.
2.

Lizentziak baimendutako jarduerak, lizentzia hori emateko ekintzan finkatutako epeetan
hasiko dira. Epe horiek luzatu egin daitezke, ondo justifikatutako arrazoiren bat egonez gero.

3. Obra hasteko, eteteko edo amaitzeko gehieneko epeak bukatu ondoren, edota kasu horretan
emandako bidezko luzapena edo luzapenak amaitutakoan, lizentziak iraungita geldituko dira,
finkatutako epeak urratzeagatik, interesdunari entzunda aldez aurreko espediente-instrukzio
bidez.
4. Lizentziaren iraungitasuna adierazi ondoren, interesdunak ezin izango du jarduera hasi edo
berriro hasi iraungitako lizentziaren babesean, baldin eta obrak beharrezkoak ez badira
pertsonen nahiz ondasunen segurtasuna eta egindako eraikinaren balioa bermatzeko,
Administrazioaren baimenaren edo aginduaren ostean.
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5.

Eraikitzeko eskubidea lortzen ez bada (lurraren titularrari leporatzeko moduko zergatiren
baten ondorioz), edo eskubide hori iraungitzen bada (eraikuntza lizentzian finkatutako epeak
ez betetzearen eraginez), eraikina eta horren lursaila orubeen eta derrigorrezko eraikuntzako
beste higiezin batzuen udal erregistroan sartuko dira.

6.

Lizentziak ondorerik gabe geldituko dira, ezartzen zaizkien baldintzak betetzen ez badituzte.

7.

Lizentzia iraungita edo ondorerik gabe dagoela egiten diren obrak, udal agintaritzak
baimendutako segurtasun eta mantentze lanen kasuan izan ezik, baimendu gabekotzat
hartuko dira, eta horrela, obrak lizentziarik gabe egitearen eraginezko erantzukizunak sortu
eta bidezko neurri guztiak hartuko dira.
Lizentzia gauzatzeko isileko uko egite gisa uler daitezkeen luzaroan lanik egin ez duten
egoerak alde batera utzita, jarduera- eta irekiera lizentzien iraungitasuna deklaratu ahal
izango da, jarduera hasi ez bada edo gelditua badago, udal ordenantza bidez erregulatuko
dituzten epe eta kasuetan.

4.1.11. artikulua. Lizentzia- edo betearazpen-agindu gabe edo horien baldintzetara egokitu
gabe egiten diren obrak.
1.

Obra-lizentzia baten baldintzak hirigintza urratze larria sortzen badu (ustez legeztatzeko
modukoa ez den urratzea), etetea mantendu egingo da harik eta kasuan kasuko zigor
espedientea gauzatu arte; gainera, indarreko plangintzarekiko bateragarria izan ezean, legez
kanpo egindako guztia eraitsi egin beharko da, ez da kalte ordaina jasotzeko eskubiderik
egongo eta bidezko zigorra ezarri ahal izango da.

2.

Hirigintza urratze larririk egon ezean, dekretatutako etetea ondorio gabe utz daiteke, bidezko
zigor-espedienteak aurrera jarraitzearen kalterik gabe.

4.1.12. artikulua. Obra lizentzien ezeztapena.
Obra lizentziak ezeztatu egin daitezke hori justifikatzen duten irizpide berriak hartzen
direnean, sortutako kalteak eta galerak ordaintzearen kalterik gabe. Halaber, ezeztu egin
daitezke emakida eragin zuten inguruabarrak desagertu direnean edota beste arrazoi batzuk
sortu eta emakidaren unean izan balira lizentzia ez ematea ekarriko zutenak.
4.1.13. artikulua. Obrak eta beste erabilerak betearazteko eta eteteko aginduak.
1.

Betearazteko eta eteteko aginduen bidez, udalak bere eskumena erabiliko du urratutako
hirigintza-antolamendua inposatu edo berrezartzeko, eraikinen eta instalazioen segurtasun,
osasungarritasun eta apaingarritasunari eusteko betebeharrak betearazteko, eta hala
denean, hartuko dituen erabakien eraginkortasuna ziurtatzeko, beti ere hirigintzaren inguruan
dagoen interes publiko eta indarreko xedapen orokorrak betetzeari begira.

2. Betearazpen agindua ez betetzeak, hirigintza urratzea dela-eta egoki den erantzukizunaz
gain, ordezko betearazpen administratiboa eragin dezake; betearazpen hori behartuta
daudenen kargura izango da, baldin eta ez badu gainditzen horien betebeharren muga.
3.

Betearazpen-aginduak nahitaez izango du eraikuntza edo instalazioaren segurtasun,
osasungarritasun eta apaingarritasun publikoaren baldintzak ezartzeko behar diren lanei
buruzko erabaki zehatza. Era berean, agindutakoa norbere borondatez betetzeko epea
finkatuko du eta, agindutako lanen proiektu teknikoa egitea eta teknikarien zuzendaritza,
obren izaerak beharrezkoa dela eskatzen badu.

4.

Obrak eteteko aginduak ez betetzeak, udalak jarduera erabat eteteko beharrezkoak diren
neurriak hartuko direla bermatzea ekarriko du. Horretarako, honako aginduak eman ditzake:
Obran erabiltzekoak diren prestatutako materialak kentzeko eta obrako makineria kentzeko;
interesdunak egin ezik Udalak berak emango du obratik kentzeko agindua edo prezintatua;
eta behin betiko eragoztea obrak eman ditzakeen erabilerak.

- 54 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

4.2. KAPITULUA. HIRIGINTZAKO LIZENTZIA MOTAK
4.2.01. artikulua. Lizentzia-motak.
1.

Udalari ematea dagozkion hirigintzako lizentziak, mota edo kategoria espezifiko hauen
barne sar daitezke:

A)

Lursail zatiketako eta bereizteko lizentziak.

B)

Urbanizazio-obra osagarrien lizentziak.

C)

Era berean, honako hauetan bana daitezkeen obren lizentziak:
a)

Oin berriko obrak eta obra handiak.

b)

Obra txikiak.

D) Eraikinak, erabilerak eta jarduerak erabiltzeko baimeneko lizentziak. Hauek, era berean,
honako hauetan bana daitezke:
a)

Lehen erabilerako lizentziak.

b)

Jarduera-lizentziak.

c)

Irekitzeko lizentziak eta erabilera-baimenak.

E)

Behin-behineko obra eta erabileretarakoak.

F)

Obretako elementu osagarrietarako instalaziokoak.

G)

Erabilera publikoko espazio eta bideetan instalazio iraunkorretakoak.

2. IHAPOren aurreikuspenak eta indarreko legeria garatuta, udalak, hirigintzako lizentzien
izapidetzea erregulatzeko udal ordenantzak onartu ahal izango ditu.
4.2.02. artikulua.

Lursail-zatiketako eta bereizteko lizentziak.

1. Aurretiazko udal lizentzia behar dute partzelak eta finkak zatitzeko, eraikinak banatzeko, eta
lokalak edo etxebizitzak zatizeko ekintza guztiek eta, orokorrean, hiritar edo urbanizagarri
gisa sailkatutako lurzoruan kokatutako eraikinetan egin nahi duten edozein bereizte fisiko edo
erregistrokoek. Lurzoru urbanizaezinean banantzeak, sektoreko legerian xedatutakoaren, eta
lurzoru urbanizaezina erregulatzeari buruzko 9. Tituluan jasotako baldintza espezifikoen
arabera zuzenduko dituzte.
2.

Partzelatu, zatitu edo banantzeko lizentziak, ondorengo edukia duen eskabide batean
oinarrituta emango dira:

A)

Oinarri moduan hartzen duen IHAPOren zehaztapenak kontuan hartuta, arrazoiak azaltzen
dituen justifikazio memoria. Bertan, katastroko eta erregistroko datuei dagokienez,
jatorrizko finka eta partzela bakoitzaren azalpena egingo dute; gainera, kasu bakoitzean,
berori zergapetzen duten zorrak eta zamak azalduko dituzte, baita ondoriozko lursail berri
bakoitza ere; halaber, udal plangintzak esleitutako erabilerarako egokitzapena egiaztatu
behar dute, eta eraikuntzarako egokiak direla frogatu beharko dute.

B)

Egungo egoeraren planoak eskala egokian plano horietan agiri ofizialetan erregistratuta
dauden jatorrizko finkak, eraikinak, dauden zuhaitzak eta lurren erabilerak adieraziko
dituzte.

C)

Zatitzeko edo banantzeko proposamenaren planoak, eskala egokian; bertan, ondoriozko
partzela, lokal edo etxebizitza bakoitza ondo identifikatuta agertu behar da.
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3. Lizentzia hauek eta lurzoru urbanizaezinean banantzeei buruzko erabakiak, bi hilabeteko
epean hartuko dituzte, baldin eta lursail zatiketa, erabaki epe luzeagoa aurreikusi duen beste
hirigintza lizentzia mota bati (obrak edo erabilerak) lotua ez badago.
4. Lizentziaren bidez sortuko den emaitzako lursaila edo lursailak mugatu edo zedarritu daitezke.
Aginduzko lursail zatiketa lizentziarik gabe egingo diren itxierak edo lurren banaketa
materialak edo lizentzia hori urratuz egiten direnak, hirigintza urratze gisa joko dira, beti ere
egin den lur-zatiketa hori legeztagarria ez balitz bidezkoak liratekeen erantzukizunak
gorabehera.
4.2.03. artikulua.

Urbanizazio-obra osagarrien lizentziak.

1.

Urbanizazio obra bati baimena ematen zaio urbanizazio proiektua eta bidezko obra arruntak
behin betiko onesten direnean, eta hori horrela da beti ere obra horietan lanak gauzatzeko
baldintza moduan gero beste baimen bat lortzea jarri arren, betetzeko geratu diren
beharkizun osagarriak bete ondoren.

2.

Jarduera isolatu eta zuzkidurakoekin lotutako urbanizazio-obra osagarriak edo bereziak, eta
kontserbazioko zein mantentzeko obrak, bestalde, eraikuntza lizentzien antzean izapidetuko
dira, edo horiekin batera, baldin eta horiek besteen osagarri hutsak badira. Mota honetako
lizentziak, eta lurzoru urbanizaezinean banantzeei buruzko erabakiak, hiru hilabeteko, epean
hartuko dituzte, baldin eta urbanizazioa, erabaki epe luzeagoa aurreikusi duen beste
hirigintza lizentzia mota bati lotua ez badago. Obren ezaugarrien eta bolumenarengatik
proiektua zabaltzea gomendagarria litzatekeen kasuetan, jendaurrean jartzeko eta
mugakideei entzunaldia egiteko izapidea zabaltzea erabaki dezakete; kasu horretan
ebazteko epea eten egingo da.

3.

Udalak urbanizazio obren hasierarako baimena ematen duenean, sustatzaileak, gutxienez
hamabost (15) egun lehenago, horiek hasteko asmoa jakinaraziko du; horrela, zuinketa
egiaztatzeko ekintza sinatzeko data finkatu ahal izango da. Urbanizazio obrak gauzatzeko
epea, akta hori izenpetu den egunaren biharamunean hasiko da. Obrak gauzatzen diren
bitartean, Udalak, ikuskapen teknikoari eta hirigintzako ikuskapenari lotutako eginkizunak
izango ditu, eta obren zaintza eta kontrola ere egingo du, indarreko udal legerian ezarritakoa
kontuan hartuta.

4. Ibai-ibilguetara esekidurako solidoak botatzea saihestu beharko da. Hori dela eta, obra
fasean hori saihesteko beharrezko bitartekoak jarriko dira ( dekantadoreak, lastofardelak,
sedimentazio-oztopoak, eta abar).
5. Egin diren obra faseetan kontuan izango da gertu dauden etxebizitzetan bizi den jendearen
lasaitasuna eta beharrak. Horregatik eguneko ordutegi batzuek bete beharko dira, eta
bizilagunen atsedena errespetatuko da. 212/2002 ko otsailak 12ko Errege Dekretua bete
beharko da, kanpokaldean egiten diren makinen erabilereetan zarata egokituz.
4.2.04. artikulua.

Eraikuntza obren eta obra handien lizentziak.

1. Obra handitzat eta eraikuntza-obratzat hartzen dira, oin berriko obrak eta birgaitze obrak
orokorrean, bai eta aurretik zegoen eraikin bat altueran handitzea edo azalera handiagoa
hartzea ekarriko duten lanak ere. Obra handien kategorian sartzen dituzte eraikin bat bere
osotasunean finkatzeko lanak, eraikina osorik edo zati bat eraisteko lanak, eta
zailtasunagatik edo garrantzi teknikoagatik, edo garestia izateagatik, hirigintza zerbitzuko
teknikariek obra handi gisa kalifikatzen dituztenak. Bereziki, atal honen barne sartuko dituzte,
aurretik erabilera edo azpibanatze hori ez zuten lokalak etxebizitza egitea eta gaur egun
dagoen etxebizitza kopurua handitzea ekarriko duten obrak.
2. Mota honetako lizentzien eskaerak hiru hilabeteko epean erabakiko dituzte, baldin eta erabaki
epe luzeagoa aurreikusi duen beste hirigintza lizentzia mota bati lotua ez badago.
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3. Eraikuntza obren lizentzia eskatzeko, nahikoa izango da teknikari eskudunak sinatu eta bere
elkargo profesionalak ikus onetsitako oinarrizko proiektua aurkeztea; horrekin batera, arauz
eskatzeko moduko ikerketa osagarriak ere aurkeztu beharko dituzte. Halaber, eskaerarekin
batera, exijituko dituzten kasuetan behar bezala osatutako eraikuntzako estatistika inprimakia
aurkeztu beharko dute. Ikerketa horietarikoren bat aurkeztu ezean, dokumentazioa osatu
gabe dagoela joko da, lizentzia emateko ezarritako epea zenbatzeari dagokionez.
4.

Hirigintza lizentzia, obren oinarrizko proiektuaren arabera eman ahal izango dute, obrak hasi
aurretik gauzatze proiektua aurkezteko obligazioa kaltetu gabe. Udal teknikariek gauzatze
proiektua gainbegiratu ondoren, eta onartutako oinarrizko proiektura, eta lizentzia emateko
ekintzan ezarritako baldintza eta aldaketetara proiektua egokitu dela egiaztatu eta gero,
interesdunari, obrak hasteko aukera jakinaraziko diote. Gauzatze proiektuak oinarrizko
proiektuan aldaketak proposatuko balitu, aldaketa horiek, lizentzia baimendu zuen organoak
espresuki onartu beharko lituzke.

5. Lizentziak emateko, eraikinen barrualdean, legeria aplikagarrian ezarritako soinu eta
bibrazioak jasotzeko soinu maila maximoak errespetatzen dituztela bermatu behar dute.
Halaber, inpaktu horiek erregulatzen dituen udal ordenantzan adierazitakoa ere
errespetatzen dutela bermatu behar dute. Bereziki, saihesbidearen, autobidearen edo
trenbidearen inguruan eraikuntza obren kasuetan egokiak diren neurri zuzentzaileak exijitu
beharko dituzte. Egin diren obra faseetan kontuan izango da gertu dauden etxebizitzetan bizi
den jendearen lasaitasuna eta beharrak. Horregatik eguneko ordutegi batzuek bete beharko
dira, eta bizilagunen atsedena errespetatuko da. 212/2002 ko otsailak 12ko Errege Dekretua
bete beharko da, kanpokaldean egiten diren makinen erabilereetan zarata egokituz.
6.

Eraikuntza obren lizentziak emateko, proiektatu den jarduerak, plangintzak eta aplikagarriak
diren gainerako araudiek ezarri dituzten baldintza teknikoak, lurzorua okupatzekoak,
hirigintzako eraikigarritasuneko eta eraikigarritasun fisikoko baldintzak, eta erabileren
baldintzak betetzen dituela ez ezik, ondoko beharkizunak benetan bete direla egiaztatuko du:
A) Jabetzak hartu beharreko neurrien zerrenda, lurren eta ondoko eraikinen egonkortasuna
eta segurtasuna bermatzeko. Ibai-ibilguetara esekidurako solidoak botatzea saihestu
beharko da. Hori dela eta, obra fasean hori saihesteko beharrezko bitartekoak jarriko dira (
dekantadoreak, lastofardelak, sedimentazio-oztopoak, eta abar).
B) Lursail zatiketa lizentzia edo, hori ez baldin bada eskatu behar, aplika daitekeen
plangintzarekin bat etortzea.
C) Hiri lurzoruko jarduera isolatuen kasuan, lursaila orube bihurtu dela egiaztatuko da edo
urbanizazioaren eta eraikuntzaren aldi bereko betearazpena ondo bermatuko da.
Zuzkidura jarduketen kasuan, dagokion zuzkidura karga altxatzea ere egiaztatu beharko
da.
D) Jarduera instalatzeko lizentzia, proposatutako erabilerak halakorik behar izanez gero;
halaber, gainerako baimen sektorial guztiak edo emakidak ere, kasuan kasuko lurraldean
edo higiezinean eragina duten legezko zorrak eta babes nahiz lotura erregimenak kontuan
hartuta derrigorrezkoak direnak, norbanakoak lortu behar dituenean; horiek
Administrazioak beste instantzia batzuetatik lortu behar dituenean, ostera, norbanakoak ez
du halako betebeharrik izango.
E)

Obren izaeraren arabera behar den teknikari gaituaren zuzendaritza onartzea.

7. Lizentzien emakidan Udalak ezartzen dituen baldintza bereziak Jabetza Erregistrora bidaltzea
eska dezakete; horrela, gainontzekoa izatea ezin izango da udal jardueraren aurka jarri.
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4.2.05. artikulua. Aldi bereko urbanizazioa eta eraikuntza.
1.

Eraikuntza eta urbanizazio obrak aldi berean betearaztea baimentzeko, ondorengo
ataletan adierazitako baldintzak bete beharko dituzte.

2.

Egikaritze unitatetan ez dauden lursailak eraiki behar direnean, lizentzia eskatzen duenak
fidantza bat jarri behar du, tokiko legeriak onartutako edozein modutan; horren
zenbatekoa nahikoa izango da urbanizazio obrak betearazi egingo direla bermatzeko;
aldi berean, etorkizuneko eraikuntza ez erabiltzeko edo lagatzeko konpromisoa hartu
behar du, harik eta urbanizazio obrak amaituta egon arte. Kontuan hartu behar da
hirigintza egiteko konpromisoak kasuan kasuko lurraren aurrealdean edo aurrealdeetan
duela eragina, baita beharrezko zerbitzu guztiak emateko behar diren azpiegitura
guztietan ere; esate baterako, ur hornidura, saneamendua, argiztapen publikoa,
espaloien nahiz galtzaden zoladura, sare orokorrekin lotzeko lekuraino.

3.

Egikaritze unitateen barne sartutako lurren kasuan, eraiki egin ahal izango da, eraikuntza
lizentzia egokia lortu ondoren, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badira:

A) Onura eta kargen banaketari ekiteko beharrezkoa balitz banakideketa proiektua onartzeko
ekintza administrazio bidean sendotu egin denean.
B)

Obren egoera kontuan hartuta, Udalak uste badu eraikina amaitu ondoren lursailak
beharrezko zerbitzu guztiak edukiko dituela (orube izaera edukitzeko).

C) Lizentzia eskabidearen idazkian, eraikuntza ez erabiltzearen konpromisoa hartzen bada,
harik eta urbanizazio obra amaituta egon arte; gainera, muga hori eraikin edo erabilera
osoaren nahiz horren zati baten jabetza eskubidearen lagapen osoari aplikatu beharko
zaio.
4. Edonola ere, eraikinaren aldi berekoa den urbanizazioko eginbeharra ez betetzeak,
kalteordainerako eskubiderik gabe lizentziaren iraungipena sorraraziko du, eskuratzaileak
direnen aldetik beraiei sorrarazi zaizkien kalteen ordainketarako eskubidearen kalterik gabe.
Utzitako fidantza galtzea ere eragiten du.
5. Ibai-ibilguetara esekidurako solidoak botatzea saihestu beharko da. Hori dela eta, obra fasean
hori saihesteko beharrezko bitartekoak jarriko dira ( dekantadoreak, lastofardelak,
sedimentazio-oztopoak, eta abar).
6. Egin diren obra faseetan kontuan izango da gertu dauden etxebizitzetan bizi den jendearen
lasaitasuna eta beharrak. Horregatik eguneko ordutegi batzuek bete beharko dira, eta
bizilagunen atsedena errespetatuko da. 212/2002 ko otsailak 12ko Errege Dekretua bete
beharko da, kanpokaldean egiten diren makinen erabilereetan zarata egokituz.

4.2.06. artikulua.

Obra txikien lizentziak.

Aurreko artikuluetan jaso ez den beste edozein obra mota egiteko, eraikuntza berriko edo
eraberritze beste lizentzia batek babesten ez badu, edo beste hirigintza lizentzia motaren bat
behar ez badu, obra txiki gisa joko da. Mota honetako lizentzien eskaerak bi hilabeteko
epean ebatziko dituzte, garrantzi tekniko txikiko obretarako izapide laburtua ezartzeko
aukera, eta halako zenbait obratarako lizentziaren beharretik salbuesteko aukera kaltetu
gabe; kasu horretan, aldez aurreko jakinarazpena baino ez dute exijituko, 4.1.01.
adierazitakoaren arabera.
4.2.07. artikulua. Babestutako eraikinetan esku hartzeko obren lizentzian espezifikazioak.
1.

Obra handi edo txiki gisa kalifikatzea alde batera utzita, babestutako eraikinen eta
elementuen ezaugarriak kontserbatzeko edo aldatzeko obrak egiteko, horien babes maila
edozein izan arren, kasuan kasuko udal baimena beharko da.
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Babestutako eraikinetan esku hartzeko lizentzia eskabidearekin batera, edozein
lizentziatarako eskatzen diren agiriak eta babes-maila bakoitzeko agiri bereziak ez ezik
(IHAPOren 01 liburukiko 10. tituluan jasotakoak), honako agiri gehigarri hauek ere aurkeztu
beharko dira:
A)

Egin nahi den esku-hartze obraren egokitasuna eta komenigarritasuna justifikatzen duen
memoria.

B)

Udal-zerbitzuen iritziz proiektatutako esku-hartzea garrantzitsua izanez gero,
proposatutako obra inguruaren ezaugarrietara egokitzearen justifikazioa ere eskatu egin
ahal izango da; integrazio morfologikoa aztertu eta eraginpeko kale bitarte guztien bistak
erantsiko dira, oraingo egoera eta proposamenaren ondoriozko egoera ikusi ahal izateko.

C)

Eraikinaren egoeraren azterketa eta ordura arteko erabileraren deskribapena.

3. Esku hartzeko lizentziak IHAPOn eta, hain zuzen ere, bertako 01 liburukiko 10. tituluan
ezarritakoari lotuta emango dira. Kalifikatutako Ondasun Kulturalak direnean, horien
gaineko edozein esku hartze EAEko Kultura Ondareari buruzko legeria espezifikoan
ezarritakora egokituko da.
4.2.08. artikulua. Lehen erabilerako lizentziak.
1.

Eraikinen lehenengo erabilerarako lizentzien helburua, eraikinen erabilerarako baimena
ematea da, eraikinok lizentzia emateko proiektuaren eta baldintzen arabera egin direla
egiaztatu ondoren.

2. Lizentzia hori beharrezkoa izango da bai eraikuntza berrietarako eta bai birmoldaketa orokorra
izan duten eraikinak berriro erabiltzeko, nahiz eta horien erabilera aldatu ez. Era berean,
lehen erabilerako lizentzia beharko dute, eginak dauden etxebizitzak bitan banatzeko
gauzatutako obren bidez egingo dituzten etxebizitzek, edo lehen etxebizitza gisa erabiltzen
ez zituzten lokalak etxebizitza egiten dituztenak.
3. Lizentzia horien eskabidearekin batera, ikus-onetsitako planoak aurkeztu behar dira; horietan,
obretan zehar egin diren aldaketa guztiak adieraziko dira, edo berariaz adieraziko da ez dela
halako aldaketarik egin; gainera, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:
A) Obra-amaierako ziurtagiria, bertako teknikari zuzendariak sinatuta eta Elkargo Ofizialak ikus
onetsita; halakorik dagoenean, urbanizazio obren amaieraren ziurtagiria, obra horiek
eraikuntzarekin batera egin direnean.
B) Eraikitakoa Hiri Izaerako Ondasun Higiezinen gaineko Zergan altan egotearen ziurtagiria,
baita beste erakunde publiko batzuen eskumenak direla bide eskatzeko modukoak diren
gainerako ziurtagiriak eta baimenak ere.
C)

Behin betiko kalifikazioaren zedula, etxebizitza babes publikoko motaren batekoa izanez
gero.

D) Kasu horretan, obra berriko deklarazioa. Bertako testuak, Jabetza Erregistroan inskribatu
aurretik, udal-zerbitzuek aldez aurretik onartu behar du. Obra berriko deklarazioan, modu
grafikoan jasoko da eraikinari lotuta gelditzen den lurraren zatia, eta hori ezin daitekeela
zatitu edo saldu eraikinetik aparte; halaber, erabilera eta jabari publikoan gelditzen den
lurraren zatia ere adieraziko da.
E)

Kanpoko fatxaden argazkiak koloretan.

F)

Obraren kostuaren behin betiko likidazioa.

G) Eraikuntzak dituen instalazio eta zerbitzuak (jasogailuak, elektrizitate eta gas instalazioak,
telekomunikazioak, eta abar) abian jartzeko baimena, araudi teknikora egokitzeko eta
egiaztatzeko erakunde eskudunek luzatutako akta eta ziurtagiriak.
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H) Kaleen zenbakiei buruzko arauak betetzea egiaztatzen duen agiria, kasuan kasuko udal
arloak emanda eta, eraikuntzaren lizentzia-eskaerarekin batera aurkeztu ez badute,
Eraikuntzaren Estatistikaren inprimakia, behar bezala beteta.
I)

Udal zerbitzuek luzatutako txostena. Bertan, aditzera eman behar da uraren,
saneamenduaren eta argiztapen publikoaren udal sarerako lotura eta kokaleku egokia
dagoela, eraikinari dagokionez.

J)

Udalak, behar bezala arrazoituta, beharrezko edo egoki ikusten duen beste edozein
dokumentu.

4. Urbanizazio eta eraikuntza obrak aldi berean gauzatzeko baimena ematen denean,
urbanizazio obrak hartzeari buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko da:
A)

Egindako urbanizazio obrak hartzeko eskabidea.

B)

Urbanizazio-obra arrunten proiekturik egonez gero, obra-amaieraren eta obren
likidazioaren ziurtagiria, kasuan kasuko elkargo ofizialaren oniritziarekin.

C)

Urbanizazioaren eta zerbitzuen sareen amaierako egoeraren jasotze topografikoko
planoak, paperean eta Udaleko aplikazio informatikoarekin bateragarri den formatu
digitalean.

D) Urbanizazio obra arrunten proiekturik egon ezean, urbanizazio obrak Udalak adierazitako
baldintzen arabera egin izanaren ziurtagiria.
5.

Lurzoru urbanizaezinean kokatutako eraikinak direnean, 01 Liburukiko 9. Tituluan jasotako
arauez gain honako alderdi hauek bete beharko dira:
A)

Obra berriko deklarazioan, eraikina, lizentzia lortzeko eskaini den lurrera lotuta dagoela
jasoarazi beharko da berariaz, baita hori banatu eta eskualdatu ezin dela ere,
eraikitakoarekin batera ez bada.

B)

Hornidurarako erabilitako ura edatekoa izatearen osasun ziurtagiria.

C)

Isuritako hondakin uren kalitatearen ziurtagiria.

6.

Lehenengo erabilerarako lizentzia ebazteko epea hiru hilabetekoa izango da, konpontzeko
akatsen bat dagoenean izan ezik, eta epe hori, berriz, aurreko atalari lotutako dokumentazio
guztia aurkezten denetik hasiko da zenbatzen.

7.

Lehenengo erabilerako lizentzia emateko, honako jarduera hauen instalaziorako lizentziak
eduki beharko dira: Ibilgailuen zaintza, aire girotuko instalazio zentralizatuak, galdaren eta
erregai biltegien gelak. Horretarako, aplikazio orokorreko ordenantzen, arauen eta araudien
araberako proiektua aurkeztuko dute.
Lehenengo erabilerarako lizentzia lortu arren, eskatzaileek, eraikitzaileek eta teknikariek
euren jardueraren ondoriozko erantzukizun zibil edo zigor erantzukizun guztiak edukiko
dituzte, eta gainera, administrazio-erantzukizuna ere edukiko dute, eurei leporatzeko
akatsaren edo faltsukeriaren eraginezko hirigintza urratzerik egonez gero. Halaber,
eraikuntzen erabilerari eta kontserbazioari buruzko betebehar legalak ere bete beharko
dituzte.
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Jarduera-lizentziak. Jarduera sailkatuak eta salbuetsiak.

1. Pertsona edo ondasunei kalteak edo arriskuak eragin diezaieketelako, eta ingurumenean
kalteak eragin ditzaketelako «sailkatuak» deitutako jarduera eta instalazio publiko zein
pribatuek, ezartzeko nahiz handitzeko edo berritzeko, jarduerako udal lizentziak beharko
dituzte. Instalazioak modernizatzeko edo ordezteko, horrek bertako ezaugarri teknikoen edo
faktoreen aldaketa eragiten ez duenean, baita keen nahiz usainen, zaraten, bibrazioen edo
eragile kutsagarrien sorrerarako ere, ez da jarduerarako lizentzia aldatu beharrik egongo,
baina Administrazioari egin nahi diren aldaketa guztiak jakinarazi beharko zaizkio.
2. Jarduerako lizentziak emateko, udal plangintzan ezarritako hirigintza-baldintzak, eta
aplikatzeko araudi teknikoa eta prozedura bete behar dira. Jarduerako udal lizentzia
ebazteko epea sei hilabetekoa izango da, jarduera motaren arabera eskatutako
dokumentazio guztia aurkezten denetik kontatzen hasita. Beste erakunde eskudunen baten
aldeko txostena lortu behar duten jardueretan, lizentzia halako txostena egotearen mende
egongo da.
3. Jardueraren helburu, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren mendeko erabilera edo jarduerak
direnean, lizentziaren baldintzen artean, dagokion deklarazioan aurreikusiko dituzten
inpaktua murrizteko, zuzentzeko eta jarraitzeko neurriak hartuko dituzte.
4.

Jarduera lizentzia ematean jardueraren edo instalazioaren eraginezko eragozpen mailen
zuzentze-neurriak ezartzen direnean, halako zuzentze-neurririk ez dagoela edo akastunak
direla egiaztatuz gero, lizentziaren eraginkortasuna galdu egingo da. Gero, zuzentze neurriak
nahikoak ez badira, horiek gaurkotu edo beste batzuk ezarri beharko dira, arauz
ezarritakoaren arabera.
Jarduera lizentzia lortzetik salbuetsita geratuko dira, arauz ingurumenean eta pertsonen
osasunean eragin txikia dutela adierazten dituzten jarduerak. Nolanahi ere, gauzatu aurretik,
generikoki «salbuetsiak» deitutako jarduera hauen titularrek, aplikatzen diren arau tekniko
orokor eta sektorialek exijitutako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko beharrezko
dokumentazio teknikoa aurkeztu beharko dute. Jarduera horiek behar bezala burutzeko,
Udalak neurri osagarriak ezar ditzake, eta instalazioak, aurkeztutako dokumentazio teknikora
eta ezarritako neurri osagarrietara egokitu ote diren egiaztatu ahal izango du.
Udalak, jarduera salbuetsi zehatzak baimentzeko, izapide laburtua ezarri ahal izango du,
jarduera horiek ezartzeko garrantzi tekniko txikiko obrak egin behar direnean, eta halako
zenbait obratarako lizentziaren beharretik salbuesteko; kasu horretan, aldez aurreko
jakinarazpena baino ez dute exijituko, 4.1.01. adierazitakoaren arabera.

4.2.10. artikulua.
1.

Irekitzeko lizentziak eta erabilera-baimenak.

Lehenengo erabilerarako lizentzia edo jarduera lizentzia ez ezik, irekitzeko lizentziaren eta
erabilera baimentzeko lizentziaren helburua, etxebizitzetarako ez den beste edozein
jarduerarako lokalak erabiltzen hastea da, jarduera lizentziaren baldintzak bete egin direla
egiaztatu ondoren, jarduera sailkatuak direnean, eta hori beharrezkoa izan ezean, horiek
ondo amaituta eta gaituta daudela egiaztatu behar da, euren helburuari lotutako hirigintza,
higiene, ingurumen eta segurtasun baldintzak aintzat hartuta.

2. Irekitzeko lizentziak ez dira izapidetzeko onartuko eman nahi den erabilera udal plangintzak
aurreikusitakoekin bateraezina denean edo legeriak erabilera hori berariaz debekatzen
duenean.
3. Irekitzeko lizentzia edo, hala badagokio, erabilera baimenak edo erabilera aldaketa
beharrezkoak dira ondorengoak egiteko:
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A)

Kanpoko edo barruko egitura aldatzeko egindako obren ondoriozko lokalak erabileran
jartzea, lehengo erabilerak aldatzeko edo horien intentsitatea aldatzeko.

B)

Instalazioak erabiltzen hastea eta industria, merkataritza eta bulegoetako
establezimenduak irekitzea.

C)

Jarduera profesionalak egitea.

D)

Eraikinak edo lokalak atontzeko obrak egin ondoren horiek berriro erabiltzen hastea.

E)
4.

Orokorrean, aurreko ataletan aurreikusitakoen antzeko eraikinak erabiltzeko beste edozein
jarduera.

Irekitzeko lizentziak emateko, beharrezko baldintza teknikoak egiaztatu beharko dira, kasuan
kasuko instalazioaren edo jardueraren arabera.

5. Lizentzia emateko edo ukatzeko epea bi hilabetekoa izango da, konpontzeko moduko akatsak
daudenean izan ezik. Toki erregimenari buruzko legerian aurreikusten diren isiltasun
positiboaren epeak igarotzea dela bide lortutako lehen okupaziorako lizentziak ez ditu
plangintzaren kontrakoak diren obrak edo erabilerak legeztatzen, eta, geroago, lizentzia
formalizatu beharraren kalterik gabe ulertuko da.
6.

Irekitzeko lizentziarik ez duen instalazioren bat irekitzea, hori aginduzkoa denean, hirigintza
urratzea izango da, baldin eta erabilera legez kontrakoa bada edo ondorengo legeztatzea
ekiditen duten inguruabarrak badaude.

7.

Jarduera jakinen baterako irekitzeko lizentzia legez eskatzeko modukoa ez denean, titularrak
Udalari jakinarazi beharko dio, nahiko aldez aurretik, jardueraren izaera; horrela, egiaztatu
egin ahal izango da proiektatu den erabilera indarreko hirigintza araudira egokitzen den ala
ez.

4.2.11. artikulua.

Behin-behineko erabileratarako lizentziak.

1.

Lizentzia-mota honen mende geratuko dira, oraindik antolamendu xehatua onartu ez duten,
eta legeriak, lurralde plangintzak edo hirigintza plangintzak espresuki debekatu ez arren,
erabilera horiek gauzatzea eragotziko ez dutela aurreikusten duten egikaritze-unitate, sektore
edo areetan behin behineko erabilerak.

2.

Behin-behineko erabilera gisa honako hauek baimendu daitezke:

A) Nekazaritzakoak, abeltzaintzakoak edo basokoak, eta hauekin lotutako erabilera komertzialak.
B) Sukoiak, toxikoak edo arriskutsuak ez diren gaiak soilik biltegiratu edo gordetzea, instalaziorik
egin gabe.
C)

Herritarrei zerbitzu partikularrak eskaintzea.

D)

Kirol, kultur eta aisiarako erabilerak.

E)

Bulego eta merkataritzako erabilerak, baina eginak dauden eraikuntza eta instalaziotan
ezartzen badituzte, eta bertako hirigintza erregimena aldatzen ez badute eta euren bizi
iraupena luzatzen ez badute.

3.

Bizitegi eta industria erabilerak ezingo dira inolaz ere behin behineko bezala sailkatu.

4.

Behin-behineko erabileren baimena honako obra hauek bakarrik eman ahal izango zaie:
Dagokion erabilera garatzeko ezinbestekoak izanda, erraz desmuntatu eta/edo eraisteko
instalazioak eskatzen dituztenak. Nolanahi ere, obrek eta instalazioek legeak exijitutako
baldintzak bete beharko dituzte, bereziki segurtasuna eta higieneari dagozkienak.

5.

Lizentzia mota hauek emateko edo ukatzeko epea hiru hilabetekoa izango da; bertan ez da
kontuan hartuko 20 eguneko epea izango duen eskaera jendaurrean jartzeko izapidea.
Baimena prekario gisa emango dute, udalak eskatuta eta kalte ordainik jasotzeko eskubiderik
gabe, instalazioak desmuntatu, obrak eraitsi eta behin behineko erabilera edo erabilerak
gelditzeko baldintza legalak errespetatuta.
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6.

Bere garaian eraiste eta desmuntatzeko obrak eta lanak gauzatuko dituztela ziurtatzeko,
subsidiarioki ekin behar izanez gero udalarentzako kosturik ez izateko, lizentzia emateko
baldintzen artean, fidantza edo bermea beharrezko kopuru eta baldintzetan jarri beharko da,
eraistea egiteko garaian lan hauek eragin ditzaketen kostu handiagoak ordaintzeko duten
obligazioa kaltetu gabe.

7.

Lizentzia eskaeran, proiektu teknikoarekin eta/edo dagokion dokumentazioarekin batera,
idatzi bat aurkeztu beharko dute. Bertan, behin behineko erabilera proiektatzen duten
lurzoruaren, eraikuntzaren eta eraikinaren gaineko edozein eskubide errealeko edo
erabilerako jabeek eta titularrek, aurreko ataletan adierazitako konpromisoak, eta hauek,
baimendutako obra, instalazio eta jardueren gaineko edozein eskubide eskuratzen dituztenei
jakinarazteko ardura euren gain hartzen dituztela.

8. Lizentziak, Jabetza Erregistroko aurreko ataletan adierazitako konpromisoak inskribatu arte
ez du balioko, udalari beharrezkoa iruditzen zaizkion kasuetan.
4.2.12. artikulua.

Obretako elementu osagarrietarako lizentziak.

1.

Mota honetako lizentziek, obra bat egiteko beharrezko elementu eta instalazio osagarri
guztiak bide publikoan jartzeko beharra dute, hala nola, garabiak, hesiak, aldamioak,
toberak, zuloak, eta abar. Halako lizentziak eskuratzeko, ordenantza espezifiko bidez ezarri
dituzten baldintzez gain, honako hau ezinbestean bete beharko dute: Elementuak lotuta
dauden obra nagusia gauzatzeko hirigintza-lizentzia izatea; era berean lanek, eraginpeko
erabilera publikoko espaziotan eragin ditzaketen kalteak konpondu ahal izateko fidantza
jarri beharko dute.

2.

Mota honetako lizentziak emateko edo ukatzeko hilabeteko epea izango dute.

4.2.13. artikulua.

Bide publikoan instalazioak egiteko lizentziak.

1.

Mota honetako lizentziak beharko dituzte, bide publikoa eta lurpea denboraldi luze batean
okupatu behar dituzten ekintzek eta obrek, hala nola, kioskoek, postontziek, publizitate
zutabeek, elektrizitate, gas, telekomunikazioko sare eta azpiegituren kanalizazioek, eta
abar. Halako lizentziak eskuratzeko, ordenantza espezifiko bidez ezarri dituzten baldintzez
gain, honako hau ezinbestean bete beharko dute: Lanek, eraginpeko erabilera publikoko
espaziotan eragin ditzaketen kalteak konpondu ahal izateko fidantza jarri beharko dute.

2.

Mota honetako lizentziak emateko edo ukatzeko BI HILABETEKO epea izango dute.

4.3. KAPITULUA.

PROIEKTU TEKNIKO MOTAK

4.3.01. artikulua.

Proiektu-motak eta kontzeptua.

Helburuaren arabera, proiektu teknikoak ondorengo talde hauetakoren batean sartzen dira:
A)

Eraiste-proiektuak.

B)

Lur higiduretarako edo induskatzeko proiektuak.

C)

Eraikuntza-proiektuak.

D)

Instalazio proiektuak.

E)

Eraikuntza- eta instalazio proiektu bateratua.

4.3.02. artikulua.
1.

Proiektu teknikoen baldintza orokorrak.

Udalak lurzoruaren gaineko jarduera publikoen edo pribatuen esku hartzeari buruzko udal
eskumena erabiltzeko, proiektu teknikoetan guztiz zehazten dira egin beharreko obrak eta
instalazioak, euren helburuak behar duen edukiarekin eta xehetasunarekin; horrela,
proiektuan jasotakoa zuzen zuzen betearazteko modukoa da, bertako zehaztapenak ondo
interpretatuta eta aplikatuta.
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Proiektuak Memoria deskribatzailean eta justifikatzailean, Planoetan, Aurrekontuetan eta
Baldintzetan egituratzen dira, legez eskatzeko moduko ikerketa osagarriekin, baita udal
plangintzan eta udal Instrukzio Tekniko nahiz Ordenantza aplikagarrietan ezarritako
dokumentazioarekin ere. Hala eta guztiz ere, berez edo garrantzi tekniko urriagoa izateagatik
dokumentazio sinplifikatua edo partziala aurkeztea nahikoa dutenak, edo euren garrantzi
txikiaren eraginez udalari jakinarazpena egitearekin soilik egin daitezkeen jarduerak kaltetu
gabe.

3. Obra-lizentziak edo instalazio lizentziak lortzeko proiektu teknikoa behar denean,
proiektatutakoaren ezaugarriei edo helburuari dagokionez eskudun den teknikariak, edo
teknikariek, sinatu behar du eta elkargo ofizialak ikus onetsi behar du. Udalak euskarri
informatikoko kopiak eskatu ahal izango ditu izapideetarako. Kopia horietako planoak dwg
edo.dxf formatuetan egongo dira, eta UTM koordenatu-sistema erabiliko dute. Udal lizentzia
bidezko oinarrizko proiektuak garatuko dituzten egikaritze-proiektuen kasuan, euskarri
informatikoko kopiek paperezko dokumentua ordezkatu ahal izango dute, betiere ikus onetsia
egiaztatuz gero.
4.

Proiektua, onetsi eta lizentzia eman ondoren, lizentziari erantsiko zaio honen baldintza
material gisa. Horrenbestez, Udalaren aurretiazko baimena beharko dute lizentzia eman
duten proiektuaren aldaketa guztiek, obran egiten direnak; horretarako, beharrezko
dokumentazioa aurkeztu eta, bertan, argi eta berariaz azalduko dira kasuan kasuko
aldaketen irismena eta justifikazioa.

5.

Aldaketen garrantzia edo ezaugarriak ikusita, Udalak proiektu tekniko berria aurkezteko
eskabidea egin ahal izango dio interesdunari, eta proiektu horrek ezin izango du interpretazio
mailako zalantzarik agertu, obraren ezaugarriei edo planteatzen den egiturari buruz. Hortik
salbuetsita geldituko dira eraikuntza mailako zehaztapenak edo interpretazio mailako
garapenak, baldin eta onetsitako proiektuan jasota ez badaude edo lizentziaren baldintza
berezietan ezarrita ez badaude.

4.3.03. artikulua.

Eraiste proiektuak.

1. Eraiste obrak lehendik dagoen eraikina guztiz edo neurri batean desagerrarazteko egiten
diren eraikuntza esku-hartzeak dira.
2.

Erabateko eraisteko esku-hartzea, berriz, oin berriko, berrikuntzako edo birgaitzeko
ondorengo eraikuntza-jarduera bati lotuta egon daiteke.

3.

Konponketako, finkapeneko, berrikuntzako edo birgaitzeko esku-hartzeetan behar diren
eraispen partzialeko obrek ez dute proiektu berezirik beharko, horiek obra nagusiaren
proiektuan jasota egon beharko baitute.

4.

Eraitsi behar den eraikinaren tipologia eta ezaugarri arkitektonikoak edota haren elementu
partikularrei buruzko dokumentazio gehigarria eskatu ahal izango du udalak (planoak,
argazkiak, deskribapen-memoria).

4.3.04. artikulua.

Eraikuntza-obren proiektuak.

1. Eraikuntza obren proiektuak dira, helburutzat eraikinen betearazpenaren ezaugarriak zehaztea
dutenak, kasu jakin bakoitzean hartu diren irtenbideak, eraikitzeko horien ezaugarri fisikoak
eta materialak, horien elementu erkideen eta bereizleen kokapena, instalazioak eta
inguruarekiko egokitzapena bidezkotuz eraikiko den lursailaren mugen barruan.
2.

Proiektuak, egin beharreko obren zehaztapen egokiak behar dituen ezaugarriekin eta
xehetasunarekin idatziko dira, eta gainera, nahitaez bete beharreko arau teknikoetan
ezarritakoa jasoko dute.

3.

Proiektu-mota definitzeko eta IHAPOn ezarritako baldintza orokorrak eta zehatzak
aplikatzeko, eraikuntza-obrak honako talde hauen barne sartuko dira:
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A)

Eraikuntzako edo oin berriko obrak lehendik dagoen lurren edo oruberen baten gaineko
jardueraren baten ondorioz garatzen dira. Era berean, oin berriko eraikuntza-obrak izango
dira lehendik dagoen eraikin bat handitzeko egiten direnak, lurzoruaren okupazio berria
sortzen dutenean.

B)

Eraikinetan egiten diren obren barruan, eraikinaren barruan edo horren itxierako
elementuetan (fatxadak, estalkiak, etab.) egiten diren esku hartze guztiak sartzen dira.
Helburuaren arabera, badauden eraikinetan egindako eraikuntza esku hartzeak,
kontserbazio eta apaindurakoak, finkatzekoak, berritzekoak, birgaitzekoak eta abar izan
daitezke. Produktu eta obra mota diferenteak definitzeko, erreferentzia gisa, ondare
urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko Dekretu autonomikoan edo
bere ordezko araudian jasotako definizioak hartuko dituzte.

4.3.05. artikulua. Instalazio- eta jarduera-proiektuak.
1.

Instalazioko edo jarduerako proiektutzat jotzen dira jarduera zehatz baten betearazpena
baimentzeko lokal batean beharrezkoak diren erabilera baldintzak, elementu mekanikoak,
makineria edo instalazioak, bere osotasunean edo zati batean, definitzeko helburu duten agiri
teknikoak.

2. Instalazioko proiektu teknikoak eskumena duen fakultatibo batek idatziko ditu, eta aplikatu
behar diren araudi tekniko espezifikoak eta sektoreko araudi espezifikoak, IHAPOk eta
udalordenantzek exijitutako zehaztapenak beteko dituzte. Gutxienez, memoria
deskribatzailea eta justifikatzailea, eta planoak izango dituzte.
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5. TITULUA
LURZORUAREN ETA ERAIKUNTZAREN HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA
5.1. KAPITULUA. LURZORU MOTAK, KALIFIKAZIOA, ZONIFIKAZIOA ETA LURZORUAREN
JABETZAREN HIRIGINTZA ARLOKO EDUKIA
5.1.01. artikulua.

Lurzoruaren sailkapena.

1. Hirigintza legerian aurreikusitakoaren arabera, IHAPOk, udalerriko lurralde osoa, ondoren
aipatuko ditugun lurzoru mota hauetakoren batean banatzen du: Hiri-lurzorua, lurzoru
urbanizagarria eta lurzoru urbanizaezina. Sailkapena, egiturako antolamendu planoetan
jasotzen dute eta grafikoki irudikatzen dute.
2. Aurreko atalean adierazitako lurzoru mota bakoitzeko lurrek, oinarrizko eta bereizitako
arauzko erregimen bera dute, plangintza garatu eta gauzatu ahal izateko.

5.1.02. artikulua.

Hiri-lurzorua finkatua eta finkatu gabea.

1.

Hiri-lurzoru gisa sailkatuko dituzte, dagoeneko eraldatuak dauden eta badagoen hiri-bilbean
sartu dituzten edo sartu ahal izango dituztenak, eta plan orokorrak berak bere barne hartuko
dituenak. Lur horiek, horrela sailkatzen dituzte, indarrean dagoen hirigintza-legeriak
exijitutako antolamendu finkatuko edo urbanizazioko gutxieneko baldintzak beteko
dituztelako. Halaber hiri-lurzoru gisa sailkatuko dituzte, plangintza burutzen, eta bere
aurreikuspenen arabera, urbanizatuko dituzten lurzoruak.

2.

Hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurrak honako bi kategoria hauetan esleituko dituzte: Hiri-lurzoru
finkatua eta hiri-lurzoru finkatu gabea.

3. Hiri-lurzoru finkatua, jada urbanizatuak dauden edo oruberako legezko izaera duten lurrek
osatuko dute, lur hauek hiri-lurzoru finkatu gabeko kategorian ez badaude.
4. Hiri-lurzoru finkatu gabean sartuko dira, ondoren aipatuko ditugun egoeretako bat emateagatik
lurzoru-mota honi hirigintza-antolamenduak esleitzen dizkion lurrak:
a)

Lurzoruaren legean zehaztutako terminoetan finkatutako urbanizazioa ez izatea.

b)

Urbanizazio finkatua izatea, baina antolamenduak, aurretik zegoena baino hirigintzako
eraikigarritasun haztatu handiagoa esleitu izatea. Helburu horietarako, hirigintzako
eraikigarritasun haztatu gisa ulertzen dute, lurzoruaren legeak horrela definitzen duena.
Zenbaketa horretatik kanpo geratuko da zuzkidura publikoen eraikigarritasun fisikoa.

5. Hiritar gisa sailkatutako lurzoruei esleitutako kategoriak (finkatua edo finkatu gabea),
antolamendu-planoetan jaso eta grafikoki ordezkatzen dituzte antolamendu xehatuko
izaerarekin.
6. Hiri-lurzoru finkatu gabea kategoriatik lurzoru finkatuko kategoriara pasatuko da, plangintzaren
aurreikuspenen arabera hirigintza-antolamendua gauzatzen delako eta lurzoruaren jabetzari
dagozkion hirigintzako zereginak betetzen direlako. Hiri-lurzoru finkatu bat, finkatu gabeko
kategoriara pasatuko da, eremuaren hirigintzako eraldaketa edo hirigintzako eraikigarritasun
haztatua handitzea eragingo duten egitura-antolamenduan edo antolamendu xehatuan
aldaketak ematen badira.
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Lurzoruaren hirigintza kalifikazioa.

Lurzoruaren kalifikazio gisa ulertzen da, udalerri osoko edo zati bateko lurrak banatzen
dituzten zonei erabilera global eta xehatuak esleitzea plangintzaren bitartez. Erabilera
orokorreko eremu baten barne, esleitutako jatorrizkoarekin bat etor daitezkeen bestelako
erabilerak dauden ala ez kontuan hartu gabe, IHAPOk, hiri-lurzorua, lurzoru urbanizagarria
eta urbanizaezina osatzen duten lurraldearen zatiak, honako erabilera orokor hauen arabera
kalifikatzen ditu:

A) Bizitegi erabilera. Horrela kalifikatzen dituzte, batez ere pertsonei modu egonkorrean eta
iraunkorrean ostatu emateko hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarriko eremuak.
B) Industriako erabilera produktiboa Horrela kalifikatzen dute, batez ere bigarren sektorearekin
lotutako jatorri industrialeko jarduera ekonomikoa nagusi duen hiri-lurzoru eta lurzoru
urbanizagarriko eremuen multzoa.
C) Zuzkidura edo Ekipamenduko erabilerak. Horrela kalifikatzen dute, batez ere zuzkidura edo
ekipamenduko jarduera nagusi duen hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarriko eremuen
multzoa, jarduera publikoa edo pribatua den kontuan hartu gabe.
- Komunikabideetako erabilera.
- Espazio libreeetarako erabilera.
- Elkarteko ekipamenturako erabilera.
- Ibai ertzen erabilerak.
- zerbitzu Azpiegituretarako erabilera.
D) Erabilera landatarra. Horrela kalifikatzen dute, lurzoru urbanizaezineko eremuen multzoa;
esparru horien balio naturala, edo nekazaritza, baso edo abeltzaintzako balioaren arabera
zein azpikategoriatan banatuta dauden kontuan hartu gabe.
2. Hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako lurzoruei esleitutako erabilera orokorrak
eta/edo xehatuak, grafikoki, egiturako antolamendu-planoetan (erabilera orokorrak) eta
antolamendu xehatuko planoetan (erabilera xehatuak) jaso eta grafikoki irudikatzen dituzte.
Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren araudi partikularrari buruzko 01 Liburukiko eta
02 Liburukiko 6. tituluan, lurzoru-mota hauetako eremu bakoitzerako erabilera eta erregimen
partikularreko ordenantza orokorrak xehetasunez jasotzen dituzte.
3. Lurzoru urbanizaezinean, erabileren erregimen xehatua ez dute grafikoki irudikatzen. Lurzoru
urbanizaezinaren araudi partikularrari buruzko 01 Liburukiko 9. tituluan, lurzoru-mota
honetako kategoria eta azpikategoria bakoitzaren barne erabilera nagusiak, baimenduak eta
debekatuak xehetasunez adierazten dituzte.

5.1.04. artikulua.

Lurzoru urbanizagarria. Sektorizatua eta sektorizatu gabea.

1. Lurzoru urbanizagarria izango da, hiri-bilbearen barne egon gabe, udalerriko biztanlehazkuntzako aurreikuspenen ondoriozko hirigintzako hazkuntzei laguntzeko balio izateko
egokiena jotzen dutena.
2. Lurzoru urbanizagarri sektorizatua, plan orokorrak edo, hala badagokio, sektorekatze-planak,
dagokion plan partziala egiteko mugatuko duen sektoretan espezifikoki sartzen da.
3. Urbanizagarri gisa sailkatutako lurzoruei esleitutako kategoriak, egiturako antolamendu–
planoetan jaso eta grafikoki ordezkatzen dituzte.
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Lurzoru urbanizaezina.

Lurzoru urbanizaezina izango da, IHAPOren egiturako antolamendu-planoetan hala mugatu
dutena; gainera multzo horren barne sartu dute, bere hirigintzako eraldaketa bidezkoa jo ez
dutelako, edo hiri-garapenerako desegokia ikusi dutelako.

5.1.06. artikulua.

Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren zatiketa.

1.

Dokumentua hobeto sistematizatzeko, IHAPOk, hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarri gisa
sailkatutako lurzoru guztiak, eremu edo zati bereiztuetan banatzen ditu; horretarako kontuan
hartzen ditu, sailkapen-irizpideak, erabilera orokorrak, lurralde-kokapena, hirigintzako
funtzionaltasuna, garapen-maila, eraikuntza-morfologia edo aurretik plangintza xehatuak ote
zeuden.

2.

Plangintzak aurreikusitako hirigintza-antolamendua garatu eta gauzatzeko, IHAPOk modu
horretan mugatutako eremu bakoitzak, ondoren aipatuko ditugun artikuluetan definitzen
dituzten antolamendu-mota edo kategorietakoren batean sartuko dituzten eremu bat edo
gehiago hartuko ditu. Area eta eremu bakoitzaren mugen definizioa, antolamendu-planoetan
jaso eta adieraziko dute. Area bakoitzaren zehaztapen espezifikoak eta hirigintzaerregulazioa, 02 Liburukiko hirigintza-arauetan jasotzen dituzte.

5.1.07. artikulua.

Antolamendu Definituko Esparruak.

1. Hiri-lurzoruko esparrutarako IHAPOk zuzenean gauzatu daitekeen antolamendu xehatua eta
helburuduna proposatzen du, garapen plangintzako tresnaren beharrik gabe. Hori guztia,
antolamendu eta eraikuntzako zenbait parametroren (kanpoko eta barruko lerrokadurak,
sestrapeko okupazioa, espazio publiko eta pribatuen mugatzea) behin betiko konfigurazioa
Xehetasun Azterketetara igortzeko aukera kaltetu gabe.
2.

Oro har, eremu hauetan IHAPOk, plan orokorraren aurretik zegoen hirigintzako estatusa
mantendu egiten du. Euren homogeneotasun edo heterogeneotasun tipologikoa alde batera
utzita, berezko izaera identifikagarria eta urteen poderioz finkatuta duten eremu urbanizatu
eta eraikiak dira. Kasu hauetan, erregela orokorra legez, bertan dauden eraikuntza eta
antolamendua errespetatu egiten dira honako parametro hauei dagokienean: Lerrokadurak
(kanpokoak eta barrukoak); altuera edo profila; sestrapeko okupazioa; sestrak eta
berdinketak; erabilerak, lurzoruaren erregimen publikoa edo pribatua; hirigintzako eskubideak
eta zereginak; eta abar; 02 Liburukiko hirigintza-arauetan eta antolamendu planoetan,
salbuespenak eta berezitasunak jasotzen dira.

3. Zenbait kasutan, plan orokorrak jaso eta espresuki indarrean gordetzen du, aurreko plangintza
orokorra betez onartutako plangintza xehatua edo garatzeko plan partzialetan eta plan
berezietan jasotakoa. Honako honetan ere, kasu bakoitzerako adierazitako salbuespen eta
zehaztapenekin.

5.1.08. artikulua.

Antolamendu Geroratutako Esparruak.

IHAPOk bakarrik egiturazko zehaztapenak ezartzen dituen hiri-lurzoruko eremuak edo
lurzoru urbanizagarriko eremuak dira. Kasu honetan bere antolamendu xehatua plan
berezietara edo plan partzialetara igortzen dute, lurzoruaren sailkapena zein den kontuan
hartuta.

- 69 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

5.1.09. artikulua.
1.

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

Kategoriak lurzoru urbanizaezinean.

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan ezarritako zehaztapenak jarraituta,
Ikaztegietan, lurzoru urbanizaezinean antolatzeko ondorengo kategoria hauek bereizten
dira:
A) Babes berezia (EP). Ondo zaindutako edo berezia den bertako landaretza eta basoak
dituzten eremuetan, hezeguneak eta estuarioa ondo kontserbatua duten habitat
naturaletan, eta, orokorrean, ikuspegi ekologiko eta paisajistikotik, edo kultura edo
etnografia ikuspegitik, balio handia duten elementu guztietan aplikatzen dute.
B)

Ingurumen Hobekuntza (MA). Ekologiaren, ingurumenaren eta/edo paisaiaren arloko
garrantzi handiko balioa izanik ere, mota eta kategoria askotariko aldaketa antropikoak
jasan dituzten espazioei aplikatzen zaie kategoria hori, betiere atzera buelta izan
dezaketen aldaketak badira. Era berean, kategoria horretan bestelako ingurune
batzuetarako trantsizio funtzioa betetzen duten area degradatuak ere sartzen dira komeni
da area horiek ekologiaren eta paisaiaren arloan leheneratzea eta egokitzea.

C) Basoa (F). Gaur egun duten erabileragatik eta/edo arrazoi fisikoengatik (aldapa, ligadura
arriskua, ibilguen babesa, eta abar), basoko erabilerarako joera argia duten lurrak
sartzen dira.
D) Nekazaritza eta abeltzaintza, eta Landazabala (AG). Oso gaitasun agrologiko diferenteko
lurzoruak biltzen ditu. Honen barruan gaur egun belardiek eta laboreek okupatutako
lurzoruak sartzen dira, malda txikieneko zonetan daudenak; horiek udalerriaren
hegoaldeko zonetako baserriei lotuak daude. kategoría honen barruan bi azpi kategoria
bereizten dira:Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala. AGV Estrategikoki balio
haundiko lurrak. AG Trastsitziozko o landa paisaia.
E)
2.

Lur gaineko Uren Babesa (AS). Honen barruan, udalerritik igarotzen diren ibaien eta
erreken ubideak nahiz erriberak sartzen dira, baita horien babesteko eremua ere.
Azaldutako kategoriak ez ezik, beste lau baldintza ere hartzen dira aintzat:
A)

Akuiferoen zaurgarritasuna./ Akuiferoen poluzioarekiko urrakorrak

B)

Urpean gera daitezkeen eremuak.

C)

Interes naturalistikoko eremuak. Oria Garaia- Alto Oria.

D) Higatzeko moduko edo higadura-arriskua duten eremuak.
E) HEEAko ekologia korridore sareko korridore ekologikoaren eremuak.
F) IEEBko azterketan korridore ekologiko alternatiboa
3.

Urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruei esleitutako kategoriak eta azpikategoriak, egituraantolamenduko planoetan jaso eta grafikoki irudikatzen dituzte.

5.1.10. artikulua. Lurzoruaren jabetzaren hirigintza-arloko edukia.
1. Lurzoruaren jabetza-eskubidearen edukia, lurzorua erabiltzean eta gozatzean, eta lurzoru
horren egoera, ezaugarri eta helburuen arabera bere ustiapen arruntean zehazten da, aplika
dakiokeen administrazio legegilearen arabera eta, bereziki, hirigintza-antolamenduaren
arabera.
2.

Indarrean dagoen hirigintzako legeak eta bere garapen-xedapenek, lurralde plangintzak eta
udalaren hirigintza plangintzak zehaztutako hirigintza antolamenduak, lurzoruaren jabetzaren
eskubideak eta obligazioak definitu eta mugatzen ditu, lurzoru mota, kalifikazio eta kategoria
bakoitza kontuan hartuta.
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5.2. KAPITULUA. -HIRIGINTZA PLANGINTZAREKIN LOTUTA ERAIKINEN ETA
ERABILEREN ERREGIMEN JURIDIKOA
5.2.01. artikulua.
1.

Hirigintza-plangintzarekin lotutako egoerak.

IHAPO behin betiko onartu aurretik dauden erabilera, instalazio, eraikuntza eta eraikinei
aplikatu beharreko erregimenarekin lotuta, honako bi egoera-mota hauek bereizten dira:
A) Antolamenduaren barne. Antolamenduaren barne egongo dira, ondorengo idatz-zatian
erregulatutako egoera bakar batean ez dauden eta, erabilerak erregulatzen dituzten
arauak eta altuera, aprobetxamendu eta lerrokaduren oinarrizko parametroak
betetzeagatik, garapeneko plangintza xehatuarekin edo IHAPOren zehaztapenekin bat
datozenak.
B) Antolamenduarekin bat ez datorrena. Antolamenduarekin bat ez datozela joko dituzte,
hirigintza-arauetan eta antolamendu xehatuko planoetan espresuki horrela adierazten
dituztenak, edo bertan agertu ez arren, IHAPOren edo garapeneko plangintza
xehatuaren aurreikuspenekin bateragarri ez direnak edo oso desberdinak direnak. Hala
gerta daiteke, baimendutako lerrokadurak, hondoak edo altuerak gainditzen dituztelako
edo plangintza berrira egokitzen ez den beste edozein arrazoirengatik.

2.

Hirigintza-antolamenduarekiko bateraezintasun handiagoaren edo txikiagoaren arabera,
hirigintza-antolamendu horrekin orokorrean dagoen desadostasunaren barne, honako
kategoria hauek bereizten dira:
A)

Espresuki antolamendutik kanpo.

B)

Antolamendutik kanpo baina geroratua.

C)

Antolamendutik kanpo baina onargarria.

3. Antolamenduz kanpoko egoera ezin zaie babes-erregimenen baten barne dauden eraikinei
aplikatu. Kasu horretan, eraikuntza egokia dela jotzen dute, jatorrizko eraikinaren berezkoak
ez diren elementuetan izan ezik. Elementu hauei, antolamenduz kanpoko erregimena
aplikatuko diete.
4. Zati bat edo elementuren bat bakarrik antolamenduz kanpoko egoeran dituzten eraikinen
kasuan (teknikoki eraikuntzatik ken daitezkeelako), antolamenduz kanpoko erregimena, zati
edo elementu horietan aplikatu ahal izango dute eta ez eraikuntzaren gainerako
elementuetan.
5.2.02. artikulua. Espresuki antolamendutik kanpo.
1.

Antolamendutik kanpoko egoera honen barne sartuko dituzte, antolamendu berriarekin
erabat bateraezinak diren eraikin, eraikuntza, erabilera eta instalazioak eta, plangintzak,
epe jakin batean desagertuko direla aurreikusten dituenak. Desagertzea aurreikus
dezakete, plangintzak aurreikusitako jarduera isolatu edo integratuetakoren baten barne
geratzeagatik, edo zuzkidura publikoetarako lurzorua okupatzeagatik. Orokorrean atal
honen barne sartuko dira, plangintzarekin bat ez datozen bestelako kategorietakoren
batean (geroratua edo onargarria) sartu ez dituztenak.

2.

Antolamenduz kanpoko erregimen honetan, bizigarritasuneko eta osasuneko gutxieneko
baldintzak gordetzeko, eta hirugarrenei kalteak ekiditeko behar diren konponketa txikiak
bakarrik egin ahal izango dituzte, aurri-egoerako lege-erregimenerako xedatutakoa kaltetu
gabe. Orokorrean debekatuak daude berriro eraikitzeko, modernizatzeko, finkatzeko,
eraikitako bolumena eta/edo azalera handitzeko, berritzeko eta konpontzeko obrak, edo
desjabetze-balioa handitzea eragingo duen beste edozein konponketa.
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3.

Salbuespen moduan bakarrik eta, gutxienez hamabost urteko epean eraikina desjabetzea
edo eraistea aurreikusi ez duten kasuetan, baimendu ahal izango dituzte finkatzeko zatiko
obrak edo behin-behineko obrak.

4.

Jarduera edo irekierako baimenak, edo erabilera aldatzeko baimenak eman ahal izango
dituzte antolamendu espresetik kanpoko eraikinetan, beti ere jarri nahi duten jarduera,
indarreko antolamenduan ezarritako erabileren aurka ez badoa eta jarduera bera
ezartzeak, erregimen honen barneko eraikinetan debekatutako obrak egitea eskatzen ez
badu. Debekatua dago eraikina bera edo bertako elementuren bat banatu beharra
eskatzen duen edozein erabilera-aldaketa edo eraldaketa.

5.2.03. artikulua.
1.

Antolamendutik kanpo baina geroratua.

Antolamendutik kanpoko egoera honen barne sartzen dituzte, antolamendu espresatutik
kanpoko egoeran egon gabe, garapeneko antolamendu xehatua (Plan Partziala edo Plan
Berezia) burutzeko duten eremu edo sektoretan dauden eraikin, eraikuntza eta instalazioak.
Antolamenduz kanpoko kategoria honetan sartzea behin-behinekoa da, etorkizuneko
garapen plangintzak bere behin betiko egoera zein den erabaki arte.

2. Erregimen honetan, antolamendu espresetik kanpo daudenei baimendutako obrak egiteaz
gain, finkatzeko zatiko obrak egiteko baimentzen dute, honako egoera hauek betetzen
direnean:
a) Obretan, gehienez egiturako elementuen ehuneko hogei (%20) aldatzen dutenean.
b) Obren kostua, gehienez eraikinaren gaur egungo balioaren ehuneko hogeita hamar (%30)
izatea, lurzoruaren balioa kontuan hartu gabe.
c) Garrantzi txikiko akatsak konpontzeko edo zuzentzeko helburua duten konponketa arruntak
izatea eta, normalean, eraiste-obrak eskatzen ez dituzten eraikuntzako teknika sinpleak
erabili behar izatea.
3.

Debekatua dago eraikina bera edo bertako elementuren bat banatu beharra eskatzen duen
edozein erabilera-aldaketa edo eraldaketa.

5.2.04. artikulua.
1.

Antolamendutik kanpo baina onargarria.

Egoera honen barne kokatzen dituzte, aurreko bi kategorietan sartu ez dituzten, hirigintza–
plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak. Ez dira bat etorriko,
erabilerarekin, lerrokadurarekin edo altuerarekin lotutako egoeraren bat eman delako, eta
beti ere, plangintzak, eraikin horiek desagertzea aurreikusi ez badu edo desagertzeko epea
zehaztu ez badu. Halaber, egoera honen barne sartuko dituzte, sektorizatu gabeko lurzoru
urbanizagarrian daudenak sektorizazio-plana onartzen ez duten bitartean. Hori guztia, lurzoru
urbanizaezinerako aurreikusitako eraikuntza eta erabileren erregimen orokorrarekin
bateragarri badira gertatuko da.

2. Adibidez, plangintzarekin bat ez datozenen egoera honen barne sartzen dituzte, ondoren
aipatuko ditugun kasutakoren batean dauden eraikinak eta instalazioak:
A) Edozein lurzoru-motatan kokatuak. Hauek, plangintzan aurreikusitako solairu- edo altuera
kopurua bakar batean gaindituta, antolamenduak proposatutako lerrokaduretara ez dira
egokitzen ondoren aipatuko dugunaren arabera:
a)

Galtzada, plaza edo espaloiak egiteko gordetako espazioekin lotuta, eraikuntzak
okupatutako lurzoruaren azaleraren %10 baino gutxiagotan, trafikoan edo oinezkoek
pasatzeko kalte handirik eragin gabe.
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b)

Eraikuntzak okupatutako lurzoruaren azaleraren %20 baino gutxiagorekin, eraikuntzak
(etxadi-patioak) okupatu ezingo duen erabilera pribaturako espazioekin lotuta.

B)

Aurreikusitako lerrokaduren barne egongo diren edozein lurzoru-motatan kokatuak, baina
plangintzak ezarritako profila baino altuagoak direnean.

C)

Jarduera amaitu arte, plangintzak espresuki debekatutako erabilerara zuzendutako
edozein lurzoru-motatan kokatuak. Bereziki, atal honen barne sartuko dira, nekazaritza
eta abeltzaintzako ustiapenekin lotu gabe eta bizitegi-erabilerarako edo izaera ez
industrialeko beste hainbatetara zuzendutako lurzoru urbanizaezinean dauden
eraikuntzak, lurzoru urbanizaezinerako araudi partikularrean jasotako berezitasunak
kaltetu gabe.

3. Egoera honen barne dauden eraikinetan, kontserbazio eta apaindurako obrak, finkatzeko
obrak eta berritzeko obrak baimendu ahal izango dituzte, aplikatu beharreko hirigintza
erregimenera fisikoki ez egokitzeko arrazoiak areagotu egiten ez badira. Horrenbestez, bere
erregimena, antolamendu barruko eraikinen antzekoa izango da, haren bizitza erabilgarria
amaitzen den arte edo nahita ordezkatzen duten arte. Kasu horretan eraikuntza berria,
plangintzan aurreikusitako eraikuntza, erabilera, altueren erregimena eta beste hainbat
baldintzatara egokitu beharko da.
4.

Dena den, erabilera-erregimenari dagokionean, honako muga hauek ezartzen dituzte:
A) Debekatua dago eraikina bera edo bertako elementuren bat banatu beharra eskatzen
duen edozein erabilera-aldaketa edo eraldaketa.
B)

Lerrokaduren barne dauden eraikin osoetan dauden plangintzarekin bat ez datozen
erabileren kasuan, erabilerak amaitu arte jarraitzeko baimena ematen diete. Erabilera
berriek, eraikina kokatua dagoen zonaren arabera baimendutako erabileren eta erabilera
osagarrien erregimen orokorra errespetatu beharko dute, bai eta bertan dauden
gainerako erabilerekin bateragarritasuna ere.

5.3. KAPITULUA. LURZORUA ETA ERAIKUNTZA ERABILI, ZAINDU ETA BIRGAITZEKO
BEHARRA
5.3.01. artikulua.

Erabili, zaindu eta birgaitzeko beharra.

1.

Lurren, urbanizazio pribatuen, lorategien, eraikuntzen, eraikinen, kartelen eta edozein
motatako instalazioren jabeek, hirigintza-plangintzarekin bateragarriak izango diren
erabileretarako zuzendu beharko dituzte, eta segurtasun, osasun, apaindura publiko eta
duintasuneko egoeran zaindu beharko dituzte. Helburu horrekin, behar bezala zaindu edo
birgaitzeko behar diren mantentze-, konpontze- edo berritze-lanak egin beharko dituzte,
bertako bizigarritasuna eta erabilera eraginkorrerako behar dituzten baldintzak izateko.
Lurzoruak eta eraikuntzak ere, ingurumena babesteko arauak bete beharko dituzte, bai eta
ondare arkitektonikoarekin eta arkeologikoarekin lotutako, eta hiri-birgaitzearekin lotutako
arauak ere.

2.

Etxe baten jabetzari exiji dakiokeen kontserbazio-premia normala, errentadunen edo
bestelako okupatzaileen obligazioak eta eskubideak kaltetu gabe ulertzen da, legeria
espezifikotik ondorioztatzen duten bezala. Honako muga hau dute: Eraikina berritzeko
kostuarekin lotuta eduki normala gainditzen duten eta etxearen aurri-egoera legala zehazten
duten ezaugarri teknikoak edo kostuak dituzten obrak egitea. Hori guztia eraikuntza
katalogatuak ez badira. Kasu honetan euren kontserbazio–erregimen espezifikoa izango
dute.

3. Urbanizazioen kasuan, jabeen kontserbazio-premiari dagokionean honako obligazio hauek
dituzte:
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A)

Udalari ez dagokion erabilera publikorako urbanizazioen kasuan (jarduera isolatuak edo
jarduera urbanizatzaileak gauzatze pribatuko erregimenean), instalazioen eta hirigintzako
zerbitzuen kontserbazioa, mantentzea eta behar bezala funtzionatzen jartzea sustatzaile
pribatuen kontura eta kargura izango dira Udalak urbanizazioa behin betiko jasotzen ez
duen arte.

B)

Titulartasun eta erabilera pribatuko urbanizazioen eta lursailen jabeen kontura egingo
dituzte zerbitzu orokorretako saretarako hartuneen kontserbazioa eta, orokorrean,
urbanizazio pribatuaren zerbitzu komuneko instalazioen eta espazio libreen kontserbazioa.

C) Erabilera publikoko zortasuna duten titulartasun pribatuko lurzoruen kasuan (sestrapeko
edo espazio publikoaren gaineko –karrerapeak– erabilera pribatuko eraikuntzak dituzten
plaza eta kaleak), erabilera publikoa duten gune eta elementuen garbiketa, zaintza eta
konponketa Udalaren ardura izango dira; aitzitik, egitura mantentzea –karrerapeak eta
erabilera publikoko espazioak aldi berean erabilera pribatu bateko eraikuntzaren zati edo
sabai direnean–, eta egitura horiek iragazkaiztea eraikinaren jabeen kontura izango dira.
Jabeek, erabilera publikoko espazioan eraginez iragazkaizte-obrak, egiturak sendotzea
edo antzeko lanak egiten dituztenean, jabeek espazio horiek, erabiltzeko moduan ezarri
beharko dute, udal-teknikarien aginduak jarraituta.

5.3.02. artikulua.

Segurtasun, osasun eta apaindurako gutxieneko baldintzak.

1. Garapeneko udal-ordenantza espezifikoren baten bitartez, indarrean dagoen araudian
ezarritakoa edo ezarri daitekeena kaltetu gabe, eraikin-mota bakoitzean ikusi behar diren
segurtasun, osasun, apaindura eta duintasuneko gutxieneko baldintza zehatzak honako
hauek izango dira:
2.

Eraikuntzen segurtasun-baldintzak:
A) Eraikuntzek, uraren eta hezetasunaren aurkako itxitura eta estalki estankoak izan beharko
dituzte.
B) Elementuen eta agente erasotzaileen ekintza korrosibotik euren egitura babestu behar
dute.
C) Fatxada-estaldurako materialak kontserbatzea, erortzeko arriskurik izan ez dezaten.
D) Karel, baranda eta itxitura egokien bitartez, erorketen aurkako babesa izan beharko dute.
E) Igogailuentzako eta urarentzako igotzeko edo presiorako motorrak eta instalazio
elektrikoak, tximistorratzak eta gas- edo berogailu-instalazioak, suaren eta istripuen
aurkako segurtasuneko baldintzetan gorde beharko dira.
F) Bizilagunik gabeko eraikinen kasuan, itxita eta legez kanpoko okupazioen aurka
babestuak egon beharko dute.

3.

Eraikuntzen osasun eta bizigarritasun baldintzak:
A)

Higiezinak behar bezala mantenduko dituzte, berezko duten zeregina bete dezaten:
Garbitu egingo dituzte degradatu ez daitezen eta egoera onean mantenduko dituzte
zerbitzu sareak, instalazio sanitarioak, aireztapen eta argiztapen baldintzak.

B)

Bestalde, ke, partikula eta substantzia kaltegarrien jaulkipena murrizteko eta
kontrolatzeko osagaiak kontserbatuko dituzte ongi funtziona dezaten.

C) Orokorrean, IHAPOren eraikuntzako ordenantzetan bildutako kalitate eta higieneko
ezaugarriak bete beharko dituzte.
4.

Eraikuntzen apaindura-baldintzak.
A) Fatxadak garbi eta ongi pintatuak mantenduko dituzte, eta estaldura-materialak aldatu
egingo dituzte fatxadok egokitzeko beharrezkoa denean.
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Berdin mantenduko dituzte lorategiak, altzariak eta hesiak, horrelakorik balego, baita
barruko elementu pribatibo guztiak edo bide publikotik ikusten diren itxiturak ere.
5.

Hiri-erabilerarako lur-baldintzak.
A) Hiritar gisa sailkatutako lurrak sastrakarik eta hondakinik gabe zaindu beharko dituzte, eta
itxiak egon beharko dute. Itxitura horrek itxura, iraunkortasun eta erresistentzia egokia
izan beharko du. Bestalde, lurraren gainazalean tratamendu egokia egingo dute istripurik
gerta ez dadin.
B) Eraikuntzarako lizentzia ematen den arte, hiri-lur hauetan Udalak izaera publikoko
erabilerak ezarri eta baimendu ahal izango ditu, behin-behineko izaeraz eta beren jabeen
baimenarekin (aparkalekua, pertsonen atsedenaldia eta egonaldia, haurrentzako jolasak
eta aisialdia, desmunta daitezkeen behin-behineko instalazioekin). Erabilera edo
instalazio horiek, norbanakoek ezarriak badira, eraitsi behar izango dira Udalak horrela
erabakitzen duenean, kalte-ordainerako eskubiderik gabe, eta Jabetza Erregistroan
inskribatu beharko dute jabeak onartutako behin-behineko baimena.

6. Hiri-erabilerarako ez diren lur-baldintzak Hiri-erabilerarako izango ez diren lurrak (lurzoru ezurbanizagarria), beroni egokitutako osasungarritasun eta apaindura publikorako egoera
onean kontserbatu beharko dituzte. Horretarako, jabeak aldian behingo garbiketa egin behar
du, bertan zaborrik, hondakinik, kiratsik, ur geldirik edo badaezpadako animaliarik ez
egoteko; gainera, finketan hesiak jarri beharko ditu, hori segurtasunerako, osasunerako edo
apaingarrirako beharrezkoa izanez gero.
7.

Kartelak, argi-iragarkiak eta markesinak.
A) Kartelek, argi-iragarkiek eta markesinek itxura estetiko egokia izan beharko dute kaletik
ikusten diren neurrian. Halaber, behar bezalako segurtasun-neurriak mantentzea
bermatzeko nahiko sendoak eta iraunkorrak izan beharko dute.
B) Non kokatu eta baimen-baldintzen erregulazioa, Udal Ordenantza bitartez garatu ahal
izango dute, IHAPOren eraikuntza-ordenantzetan jasotako zehaztapenak kaltetu gabe.

5.3.03. artikulua.

Ikuskapenak eta gauzatze aginduak.

1. Jabeek, eraikuntzen kontserbazio egoera aldizka ikuskatzeko obligazioa dute, bereziki
katalogatu edo babestuak daudenenak eta 50 urte baino gehiago dituzten bizitegi-erabilera
zuzenduak, eta Legeak agintzen duen moduan. Udalak eta, hala badagokio, gainerako
erakunde eskudunek, ikuskapenak agindu ditzakete edo eurek egin ditzakete obligatuak
daudenen kontura.
2. Lurrak, urbanizazio partikularrak eta eraikuntzak kontserbatzeko obligazioa betetzeko behar
diren obrak gauzatzeko agindu ahal izango du, indarrean dagoen araudian ezarritakoa
jarraituta.

5.3.04. artikulua.

Ondasun katalogatu eta definituak gordetzeko eginkizun espezifikoak.

1. Eraikin bat edo bere elementuetako bat Kultur Intereseko Ondasun gisa kalifikatzean edo
babestu beharreko ondasunen udal-katalogoan sartzean, euren jabeek eta euren gaineko
gainerako eskubideen titular guztiek horiek kontserbatu, babestu eta zaindu egin behar
dituzte. Halaber, kontserbatu, babestu eta zaintzeko obligazioa dute, oso-osorik gordetzen
dela ziurtatzeko eta bere galera, eraistea edo narriadura ekiditeko.
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2. Kontserbazioko obligazio orokorrak betetzeko, etxe eta eraikin hauen jabeek, plangintzak
eskaturiko obrak egin behar dituzte, eraikinak baldintza estetikoetara eta ingurumenekoetara
egokitzeko; gainera, indarreko legerian ezarritako laguntzak, diru-laguntzak, salbuespenak
edo hobariak jaso ahal izango dituzte, baita gerora onesten diren guztiak ere; halaber,
kalifikazioaren arabera kasu bakoitzean ezarrita daudenen mantentzea ere ziurtatu behar da,
eta baldintza horiek guztiak betetzeko behar diren jarduera guztiak ere egin beharrekoak
izango dira beti.
3. Kalifikatutako ondasunen gaineko benetako eskubideak dituzten jabeek edo titularrek lehen
aipatutako kontserbazioko eta babeseko legezko betebeharrak betetzen ez dituztenean,
administrazio eskudunak, arauzko izapide guztiak egin ondoren, betearazte subsidiarioari
ekingo dio eta hori jabearen kontura izango da. Gainera, segurtasun-arrazoien eraginez
bidezkoak diren premiazko neurri guztiak ere hartuko dituzte.
4. Kalifikatutako higiezinetan, Kultura Ondareari buruzko euskal legeriak edozein administrazio–
baimen ematea aurreikusita duenean, ezin izango da lizentziarik eman edota obrak egiteko
agindurik eman, harik eta baimen hori emanda egon arte.
5. Lizentzia edo betearazte-agindu gabe, edo bertan adierazitako baldintzak bete gabe,
kalifikatutako kultura-eraikina edo horren zatiren bat eraisten edo desmuntatzen dutenek,
baita jabeak izanik eraispenerako edo desmuntatzeko baimena ematen dutenek ere,
betebehar solidarioa edukiko dute eraikina berreraikitzeko; gainera, bidezko erantzukizun
edo zigor ekonomikoak ere ezarriko zaizkie, Euskal Autonomia Erkidegoko Kultura Ondareari
buruzko araudian ezarritakoaren arabera.
5.4. KAPITULUA.

ERAIKUNTZEN AURRI EGOERA

5.4.01. artikulua.

Aurri deklarazioaren jatorria eta hipotesiak.

1. Eraikinen aurri egoera legalaren adierazpena bidezkoa izango da, eraikin edo eraikuntza bati
egonkortasuna, segurtasuna, estankotasuna eta egitura finkatzeko behar diren konponketen
kostua, kontserbazio arrunterako obligatua dagoen muga gainditzen duenean.
2.

Aurri egoera legalaren adierazpena Udalari dagokio erabakitzea Legean aurreikusitako
prozedura jarraituta, indarrean dagoen hirigintza legerian ezarritako kasuetan, hau da:
A)

Jarduera integratuen esparrutan kokatutako eraikinen kasuan, konponketa-lanen
zenbatekoa, eraikina berritzeko kostuaren %50etik gorakoa denean, lurzoruaren balioa
kontuan hartu gabe.

B) Gainerako jardueretan, konponketa-lanen zenbatekoa, eraikina berritzeko kostuaren
%60etik gorakoa denean, lurzoruaren balioa kontuan hartu gabe.
C) Antolamenduz kanpoko egoeran dauden eraikinen kasuan, egin beharreko konponketek,
aurreko ehunekoak gainditzen ez duten arren, hirigintza-erregimen horretan eraikinetan
onar daitezkeenak gainditzeagatik ezin dituzte baimendu.
3.

Eraikinaren balorazio zuzenerako, aintzat hartuko da birjarpenaren kostua, koefiziente
zuzentzaile batzuen eraginpean: Antzinatasuna, kontserbazio-egoera eta indarreko
antolaketarekiko adostasuna edo adostasunik eza, Lurralde Historikoko katastrobalorazioaren Arau Teknikoetan jasotako irizpideak beteta. Konponketa-obratzat, eraikina
lehengo moduan uzteko behar direnak hartuko dira, bai egonkortasun itxurari eta bai
osasunari, bizigarritasunari eta apaindura publikoari dagokienez, edertasun hutsezkoak,
erosotasun handiagorakoak eta modernizaziorakoak nahiz hobekuntzakoak direnen kasuan
izan ezik. Horretarako, kontuan hartuko dituzte abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuko III.
eranskinean ezarritako definizioak, edo dekretua ordezkatzen duen araudia.
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4.

Pertsonen eta ondasunen segurtasun publikoa edo osotasuna arriskuan jarriko duten
berehalako aurri fisikorako arriskua dagoela egiaztatzen dutenean, eta interesdunei
entzunaldia luzatu gabe, udal-agintaritzak berehala jardungo du, eraikinen eta eraikuntzen
egoeraren ondoriozko arriskua prebenitu, eragotzi edo murrizteko behar dituzten neurriak
hartzeko: Eraikinaren eskoramendua eta bertan bizi direnak ateratzea; eremua inguratzea,
euskarriak jartzea, pertsonen zirkulazioa eta ibilgailuen trafikoa desbideratzea, suhiltzaileak
eta osasun neurriak hartzea, eta abar. Salbuespen-kasuetan, eraikina eraistea agindu ahal
izango dute kalte handiagoak saihesteko.

5.

Aurria erabatekoa edo partziala izan daiteke, hurrenez hurren, eraikuntza osoan edo horren
zatian eragina izatearen arabera. Horri dagokionez, kontuan hartuko da batasun predialaren
kontzeptua: Eraikin baten elementu guztiak modu jakinean banaturik egongo dira, egitura
fisikoaren eta arkitekturaren aldetik mendekoak izateko, horiek berezi ezin direlako, bestela
gainerako elementuek kaltea jasaten baitute, eta gainera, ezin izango dira modu autonomoan
erabili. Onibarraren batasuna apurtzeko, beharrezkoa da eraikinak gorputz desberdinak
edukitzea eta horiek nahitasun-estruktura edukitzea, eraispen partzial autonomoa
ahalbidetzeko, eraikinaren gainerako zatiaren funtzionalitatea murriztu gabe.

6.

Kultur ondareari buruzko legeriaren arabera kalifikatu edo inbentariatutako eraikinak, eta
babestu beharreko ondasunen udal-katalogoan sartutakoak, xedapen partikularrek
zuzenduko dituzte. Babesteko araudi espezifiko harren aurka ez doazen puntutan, artikulu
honetan jasotako arauak aplikatuko dizkiete. Kalifikatuen edo inbentariatuen kasuan, kultur
ondarearen inguruan autonomia-erkidegoko legeriako xedapenek zehaztutakoa jarraituko
dute, Aldundiko eta Jaurlaritzako administrazioek esku hartuta.

5.4.02. artikulua.

Aurri-deklarazioaren ondorioak.

1.

Eraikuntza baten edo bere zati baten aurri-deklarazioak eraikuntza guztiz edo alde batez
eraitsi beharra ezartzen dio jabeari, adieraziko duten epearen barruan. Gainera,
kontserbatzearen betebeharra ez betetzeagatik edo arduragabekeriaz egiteagatik,
erantzukizunak eskatu ahal izango zaizkio. Administrazioak bidezko erabakiak har ditzake,
okupatzaileak kanporatzeari dagokionez.

2.

Eraitsiz gero, ondoriozko lursailean edo orubean, aurri-deklaraziotik hasi eta gehienez bi
urteko epean eraikin berria altxatu beharko dute, baldin eta lursail hori ez dagoen beste
epe eta prozedura dituen jarduera-esparruren baten barne. Eraikitzeko obligazio hori betetzen ez badute, Udalak, lursaila edo orubea desjabetzeko edo derrigorrezko salmenta
egiteko ahalmena izango du.
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6. TITULUA. ERABILEREN ORDENANTZA OROKORRAK
6.1. KAPITULUA.

XEDAPEN OROKORRAK

6.1.01. artikulua.

IHAPOn aurreikusitako erabileren erregulazioa eta aplikazioa.

1.

Lurzoruaren erabileraren kontzeptuak, lurzorua eta, bertan, sestra gainean edo azpian
kokatzen diren elementuak hartzen ditu.

2.

Titulu hau arautzen duten manuek lurzoruaren eta eraikuntzen erabilera desberdinak
erregulatzeko arau orokorrek ezartzen dituzte; gainera, bertan garatzeko moduko erabilerak
ere finkatzen dituzte, IHAPO hauetan ezarritako lurzoruaren kategoria desberdinak kontuan
hartuta. Titulu honetan jasotako orokorrean aplikatzeko arauez gain, erabileren erregulazio
espezifikoa edo xehatua, IHAPOren hirigintza-arauen ondorengo ataletan jasoko dute:
A) 02. Liburukiko eremu bakoitzeko hirigintzako fitxetan Hiri Lurzoru eta Lurzoru
Urbanizagarrirako.
B) Lurzoru Urbanizaezinerako, 01. Liburukiko 9. Tituluan.

3.

01. Liburukiko 1.3.02. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, kontraesana gertatuz gero, arau
orokor gisa, 02. Liburukian eta 01. Liburukiko 9. izenburuan jasotako zehaztapenak jarraituko
dituzte.

4. Erabilerak erregulatzeko arauak, IHAPO indarrean jartzen den unetik ezarriko dituzten
erabilera berritan aplikatuko dituzte orokorrean. IHAPO indarrean jartzeko, eraikuntzako
ordenantza orokorrak eta zona bakoitzerako espezifikoak ere bete beharko dituzte.
5. IHAPOren aurretik ezarritako erabilerei, 01. Liburukiko 2. Tituluko 5.2. kapituluan ezarritako
erregimena (hirigintza-plangintzarekin lotuta eraikuntzen eta erabileren erregimen juridikoa)
aplikatuko dizkiete erabilera horiek aurki ditzaketen egoeretarako.
6.

Erabilera berriak ezartzeko eta/edo daudenak aldatzeko baimena emateko, eraikuntza–
gaietan aplikatzeko sektoreko araudi teknikoetan erabilera bakoitzerako jasotako derrigorrez
bete beharreko zehaztapenak hartuko dituzte kontuan eta, bereziki, segurtasuna,
osasungarritasuna, soinuaren aurkako babesa eta energia-eraginkortasunari lotutako
zehaztapenak.

6.1.02. artikulua.

Erabilerekin lotutako kontzeptu funtzionalak.

1. Erabilera orokorra, plangintza-eremu edo -zona bakoitzeko helburu generikoa definitzeko
IHAPOk ezarritakoa da. Erabilera-kategorizazio honek, lurraldearen egitura
organikoarekin lotuta bakarrik ditu ondorioak, lurzoruaren eta eraikuntzaren
erregimenean eragin gabe. Bere adierazpen grafikoa, IHAPOren planoetan adierazten
da egitura antolamendu gisa.
2.

Erabilera bereizgarria, hirigintza-eremu batean nagusitzen dena da eta, kasu horretan,
eremu edo sektore zehatz baten hirigintzako eraikigarritasun haztatua definitzeko balio
du. Erabilera bereizgarriak izango dira, orokorrean eta nagusiki, lurralde-esparru jakin
bat gaitzen dutenak.

3. Erabilera xehatua, eremu bakoitzean, dagozkion erabilera orokor eta bereizgarriekin
bateragarritasun-erregimena erregulatzeko helburuarekin, lursail edo eraikuntza
bakoitzerako IHAPOk zehatzago jasotzen duena da. Erabilera xehatuek eragina dute
lurzoruaren eta eraikuntzaren erregimenean; era berean, dokumentu honen
ondoriotarako orokorrean sailka daitezke, ondorengo bi kategoria osagarrietan:
A)

Erabilera xehatuak, plangintzarekiko bateragarritasuna kontuan izanda.
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Erabilera xehatuak, euren hirigintza-jatorria kontuan izanda.

6.1.03. artikulua.

Erabilera xehatuak, plangintzarekiko bateragarritasuna kontuan izanda.

1.

Erabilera nagusia, IHAPOk, partzela edo eraikuntza zehatz baterako erabilera nagusi gisa
esleitzen duena, zertarako erabiltzen ari diren kontuan hartu gabe.

2.

Erabilera alternatiboa, lursaila edo eraikina kokatua dagoen eremuaren arabera,
proposatutako edo esleitutako erabilera nagusiaren alternatiba gisa IHAPOk ahalbidetzen
duena da. Nagusia ordezkatuta partzela jakin batean ezarri ondoren, erabilera
bateragarrien eta debekatuen erregimena, erabilera berriaren arabera erregulatuko da.
Hala ere, erabilera alternatiboa ez da erabilera nagusi gisa hartuko eta, ondorioz, ezingo
da dagoenaren ordez, IHAPOk proposatutako nagusiarekiko baimendutako alternatiboen
artean ez dagoen bat ezarri. Nagusia ez den erabilera alternatibo bat ezartzea, zuzkidura
jarduera gisa joko dute, erabileren arteko haztapen-koefizienteak aplikatu izanaren
ondorioz, eta eremu fisikoa handitu ez arren, hirigintzako eraikigarritasun haztatua
handitzen bada.

3.

Erabilera Bateragarria edo Onargarria da, funtzionaltasun-arrazoiengatik, hirigintza legeriak
exijitzeagatik edo IHAPOren zehaztapenek aplikatzeagatik, osagarri gisa, erabilera
nagusiarekin batera eman daitekeena, edo, hala badagokio, baimendutako ordezko
erabilerarekin batera eman daiteke, haien lurzoru berberak okupatu eta partekatuta.
Sustatzen den erabilera nagusia eta eremu edo arearen ezaugarriak hipotekatzen ez
dituzten erabilerak sartzen dira kategoria honetan. IHAPOren araudiarekin bat etorrita
erabilera hauek ezartzeak ez du inoiz hirigintza eraikigarritasuna handitzea esan nahiko.

4.

Debekatutako erabilera da, lurzoru edo eraikuntza batekin lotuta, plangintzan baimentzen
ez dena.

5.

Erabilera okerra da, indarrean dagoen hirigintza-plangintzaren aurreko hirigintza-egoera
batetik etorrita, hirigintza-antolamendu berriak aurreikusitako erabilerekin neurri
handiagoan edo txikiagoan bateragarri ez dena. Lurzoru edo eraikuntza batean dagoen
erabilera, IHAPOk nagusi gisa esleitutakoarekin, edo baimendutako ordezko batekin ez
badator bat, erabilera baimendu egingo dute, kokatua egongo den eremuaren kalifikazio
orokorrarekin bateraezina ez bada. Hala ere, IHAPOk esleitutako erabilera nagusiaren
arabera baimendu ahal izango dituzte erabilera-aldaketak. Erabilera okerren hirigintzaerregimena, hirigintza legeriak eta IHAPOk berak erregulatzen dute (01. liburukia, 5. titulua,
5.2. kapitulua).

6.

Behin-behineko erabilera da, kasu jakinetan baimendu daitekeena, oinarri sendoen arabera,
obra edo instalazio iraunkorrak behar ez dituelako, plangintza gauzatzea oztopatuko ez
duela aurreikusten delako. Erabilera hauek baimentzeko baldintzak, hirigintza-legeriak eta
IHAPOk berak 01 liburukiko 4.2.11. artikuluan erregulatzen dituzte.

6.1.04. artikulua.
1.

Erabilera xehatuak, euren hirigintza jatorria kontuan izanda.

IHAPOk ondorengo Erabilera Xehatu hauek bereizten ditu:
1.

Komunikazioetarako erabilera.

2.

Azpiegituretarako erabilera.

3.

Espazio Libre eta Berdegunetarako erabilera.

4.

Zuzkiduretarako eta Ekipamenduetarako erabilera.

5.

Bizitegi-erabilera.

6.

Hirugarren sektorerako erabilera.

7.

Produkzio- eta industria-erabilera.

8.

Bestelako erabilerak.
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Hobeto eta argiago ulertzeko, erabilerak zenbakikuntza ordinalaren bidez egituratzen dira (1.
erabilera, 2. erabilera, eta abar); horren barruan, erabilera bakoitza eduki dezakeen mota
desberdinak bereizten dira (1. mota, 2. mota, eta abar).
1.Komunikazioetarako erabilera.
Bide Sareko erabilera (1. erabilera, 1. mota).
Trenbide Sareko erabilera (1. erabilera, 2. mota).
Erregaiak banatzeko hornitegien erabilera (1. erabilera, 3, mota).
2. Azpiegituretarako erabilera.
Energia elektrikoko sarearen erabilera (2. erabilera, 1. mota).
Ur hornidurako Sarearen erabilera (2. erabilera, 2. mota).
Saneamendu Sarearen erabilera (2. erabilera, 3. mota).
Telekomunikazioen Sarearen erabilera (2. erabilera, 4. mota).
Gas Sarearen erabilera (2. erabilera, 5. mota).
Hondakin solidoen tratamendu- nahiz ezabaketa-erabilera (2. erabilera, 6. mota).
3. Espazio libre eta berdeguneen erabilera.
4. Ekipamenduetarako eta zuzkiduretarako erabilera.
Hiri Zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 1. mota).
Administrazio Zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 2. mota).
Kirol-erabilera (4. erabilera, 3 mota).
Irakaskuntza-erabilera (4. erabilera, 4. mota).
Osasun-erabilera (4. erabilera, 5. mota).
Erlijio-erabilera (4. erabilera, 6. mota).
Zuzkidurazko bizitokietako erabilera(4. erabilera, 7. mota).
Egoitza komunitarioko eta erabilera(4. erabilera, 8. mota).
Asistentzia-erabilera (4. erabilera, 9. mota).
Hotel-erabilera (4. erabilera, 10. mota).
Jolas, aisia eta ikuskizunerako erabilera (4. erabilera, 11. mota).
Erabilera soziokulturala (4. erabilera, 12. mota).
Elkartzeko erabilera (4. erabilera,13. mota).
Ehorzketa-zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 14. mota).
Aparkaleku autonomoak (4. erabilera, 15. mota).
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5. Bizitegi erabilera.
Familia bakarreko zein familiabiko etxebizitza-erabilerako partzelak (5. erabilera, 1. mota).
Taldeko etxebizitza-erabilerako partzelak (5. erabilera, 2. mota).
Erantsitako etxebizitza-erabilera (5. erabilera, 3. mota).
6. Hirugarren sektoreko erabilera.
Bulego-erabilera (6. erabilera, 1. mota).
Salmenta ibiltariko erabilera (6. erabilera, 2. mota).
Txikizkako merkataritza erabilera, pilatu gabea (6. erabilera, 3. mota).
Txikizkako merkataritza-erabilera, pilatua (6. erabilera, 4. mota).
Teknologia aurreratuko hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera, 5. mota).
7. Produkzio-Industria erabilera.
Etxebizitzarekin bateragarria den industria-erabilera (7. erabilera, 1 mota).
Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria-erabilera (7. erabilera, 2 mota).
Etxebizitzarekin bateragarria den biltegi-erabilera (7. erabilera, 3. mota).
Etxebizitzarekin bateragarria ez den biltegi-erabilera (7. erabilera, 4. mota).
Merkantzien garraiorako agentzien erabilera (7. erabilera, 5. mota).
Nekazaritza eta abeltzaintzako, eta basoko jardueren erabilera (7. erabilera, 6. mota).
Erauzketa-jardueretarako erabilera (7. erabilera, 7. mota).
Teknologia aurreratuko Industria erabilera (7. erabilera, 8. mota).
.8. Bestelako erabilerak.
Beste erabilera bati lotutako aparkalekua eta garajeko lokalaren erabilera (8. erabilera, 1.
mota).
Eraikinetako instalazio orokorren edo komunen erabilera (8. erabilera, 2. mota).
Trastelekuen erabilera (8. erabilera, 3. mota).
3.

Titulu honetako ondorengo kapituluetan erregulatzen diren erabilera-motek adierazpeneko
izaera dute. Egindako sistematizazioa eta ondoren egingo den bere garapena, irekitzat eta
ez baztertzailetzat hartuko dira; era honetan, bertan espresuki barne hartzen ez diren
erabilerak tipifikatu ahal izango dituzte, haren hirigintza-eraginek aipatutako beste
erabileren eraginekin parekotasuna handia dute-eta. Erabileraren bat espresuki barne
hartzen direnetakoren batean argi eta garbi sartu ezin denean, bere ezaugarrien arabera
antz handiena duenaren barne hartuko da, aldez aurretik txosten arrazoitua jaulki ondoren.

4. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian erabileren arteko haztapen-koefizienteak IHAPOren
02. Liburukian definitzen dituzte, banakideketako tresnek plangintza gauzatzeko unean
eguneratu daitezen kaltetu gabe.
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6.2. KAPITULUA. KOMUNIKAZIOETARAKO ERABILERA (1. ERABILERA)
6.2.01. artikulua. Definizioa.
1.

Komunikabide eta garraioentzako eremuetan egiten diren jarduerak biltzen ditu, baita
pertsona, merkantzia eta edozein motatako ibilgailuren ibilera eta egonaldia ere, garraio
publiko zein pribatukoak. Horren barruan honako hauek sartzen dira: Errepideko,
trenbideko, tranbiako nahiz autobuseko garraioa eta horiek betearazteari eta zerbitzu
emateari lotutako elementu funtzionalak.

2.

Biltzen ditu, berebat, erabilera baimenduak eta nagusiaren osagarri direnak, zirkulazioaren
funtzionamendua hobetzeko beharrizanak betetzeko direnak, eta garraioaren erabiltzaileen
segurtasuna eta erosotasuna errazteko behar direnak ere bai.

3.

Orokorrean, erabilera-kategoria honetan ez dute eraikuntza baimenduko, honako kasu
hauetan ez bada: Komunikabide-sareetarako zerbitzu-eraikinak, eta sektoreko legerian
ezarritako baldintzetan bide- eta trenbide-sareen berezko instalazio eta elementu
funtzionalak eta osagarriak (gasolindegiak, hornitegiak eta aisiarako eremuak, geltokiak,
geralekuak, eta abar) ezartzea.

6.2.02. artikulua.
1.

Bide Sareko erabilera (1. erabilera, 1. mota).

Pertsonen mugimendua erraztera zuzentzen diren komunikazio-bide guztiak hartzen ditu.
Hurrengo azpizatiketa hau ezartzen da:
A)

Errepide bidezko komunikazio-bideak.

B)

Bidegorriak (bizikletetarako erraiak edo pistak).

C)

Zidorrak.

D)

Landa-bideak.

E)

Oinezkoentzako bideak.

F)

Taldeko garraioen baliabide mekanikoei dagozkien instalazioak, adibidez, igogailuak,
eskailera mekanikoak eta arrapala edo sarbide mekanikoak.

2. Bide-sarearen erabilera-erregimena ondorengo hauen bidez zehaztuko da: Aldundia titularra
den errepide eta bide erregulatuetan, errepide eta bideetako Aldundiaren sektoreko
araudiaren bitartez; udalerriaren titulartasuneko bide-sareari dagokionean, jabari publikoari
dagokion erregulazioaren bitartez, eta IHAPOn, garapeneko udal-ordenantzetan eta,
subsidiarioki, Aldundiaren sektoreko araudietan aurreikusitakoaren bitartez.
3.

Bide-sarearekin mugakideak diren ondasunen jabeek galtzadaren ertzaren eta eraikuntza–
linearen arteko lur-zatia apaindura- eta garbitasun-egoera egokietan zaindu beharko dute.
Betebehar hori hautsiz gero, aldez aurretik zuen egoera berdinean ipini beharko dute.

4.

Bide-sarearen elementu berrien betearazpena, eraikuntzako proiektu tekniko espezifikoa
izapidetuta egin ahal izango da. Hala eta guztiz ere, Zerbitzuguneren bat ere baimendu nahi
denean, Plan Berezia izapidetu beharko da. Plan hori, aplika daitekeen sektoreko araudira
egokitu beharko da.

5.

IHAPOk aurreikusten duen tokiko bide-sarea, jabari publikoan barne hartuta geratu beharko
da, legez ezarrita dauden kudeaketa-mekanismoen bitartez. Ondorioz, hala gainazalaren
nola zorupearen erabilerak jabari publikoaren erregimen orokorrari lotuak egongo dira.

6. Gainazalean, ibilgailuen eta oinezkoen bideen berezko instalazioez gain, hondakinen bilketari
edo hiri-altzarien ezarpenari buruzko instalazio publikoak bakarrik baimenduko dira, hala
nola: Farolak, eserlekuak, jardinerak, garraio kolektiboko markesinak eta abar, eta, ezohiko
izaeraz, erabilera berezi eta soileko beste zenbait, hala nola: Gutunontziak, telefono–
instalazioak, prentsa edo kupoiak saltzeko kioskoak eta abar.
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7. Herri-jabariko zorupean, bakarrik baimendu ahal izango dira hiri-azpiegiturei eta –instalazioei,
talde-garraioei (trenbidea) eta egoiliarrentzako nahiz, emakida-erregimenean, txandakako
aparkalekuei dagozkien erabilerak. Era berean, Udalak emakidaren bitartez baimendu ahal
izango du aparkalekuen erabilera, baldin eta alde jakin bateko oinezkoentzako baldintzak
hobetzeko bada.
8. IHAPOren antolamendu-planoek oinezkoentzako eta txirrindularientzako sarearen proposamen
orientatzailea jasotzen dute. Txirrindularien eta oinezkoen zirkulaziorako udal-sare
integralaren diseinua eta definizioa Plan Berezi bat bidez egingo da espresuki.
6.2.03. artikulua.

Trenbide Sareko erabilera (1. erabilera, 2. mota).

1. Horren barruan, lurpeko eta gainazaleko trenbide-lineak sartzen dira, baita bidaiarien
geltokiak, geralekuak eta garraiobide horren zerbitzuguneak ere, bai eta lurrak,
gainazaleko nahiz lurpeko azpiegiturak eta instalazioak ere, horiek trenbideak erabiltzeko
baliozkoak direnean, pertsonak eta merkantziak garraiatzeko.
2. Indarreko sektore-legeriak eta IHAPOn ezarritakoak zehaztuko dute trenbide-sarearen
erabilerari buruzko erregimena. Udalak diseinu-neurri bereziak sartzeko eskatu ahal izango
du, hiriko lurretako instalazioen integrazioa lortze aldera.
3. Trenbidearen ondoko lurretan, estatuko eta autonomia-erkidegoko sektoreko araudiak
ezarritako mugak errespetatuko dituzte; bertan jabari publikoko zona, zortasuna eta
eraginpeko zona bereiziko dituzte.
4. Trenbidearen hurbiltasunak, trenbideen zaintza-eremuaren helburua, osorik edo zati batean
eragotzi, mugatu edo oztopatzen ez duenean, eremu hori berdegune edo aparkaleku gisa
erabili ahal izango dute.
6.2.04. artikulua.

Erregaiak banatzeko hornitegien erabilera (1. erabilera, 3, mota).

1. Ibilgailuentzako erregai likidoen eta lubrifikatzaileen txikizkako hornidura eta biltegiratzea
egiteko lokalak edo instalazioak dira. Kategoria honen barruan zerbitzuguneak, hornitegiak
eta hornitzeko unitateak sartzen dira, martxoren 20ko 28/2001 Foru Dekretuan, edo berau
ordezkatzen duen araudian aipatzen direnak.
2. Instalazio horiek, oro har, eraikin bereko bestelako erabilerekiko bateraezintzat jotzen dira.
Tailer, garaje eta aparkaleku estalien barruan hornigailuak espresuki debekatuta daude.
Hornitegietarako lursailetan, ibilgailuen mantentze, konponketa eta salmentarekin
erlazionatuta dauden jarduerak ezin izango dira garatu.
3. Hornitegi berrien kokalekua zorrotz egokituko da arlo hori arautzen duten arau sektorialetan
ezarritakora. Edozein kasutan ere, ezin izango dira izan mugakide jende askoren
mugimendua eragiten duten eraikinekin edo ikastetxeekin nahiz etxebizitzekin.
4. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian, hornitegi berriak industria-erabilerarako
esleitutako lursailetan baino ez dira onartuko, baita bideko jabari publikoan dauden
lursailetan ere. Halaber, baimendu egin daitezke garapeneko plangintza-tresnetan berariaz
jasota daudenean, lehen adierazitako mugekin.
5. Hornitegiak bideko jabari publikoaren emakidarekin baimentzeko, beharrezkoa izango da
udal-zerbitzuen aldeko txosten teknikoak, baita legeria sektorialaren arabera eskatzeko
modukoak diren txosten guztiak ere. Udalaren txosten horietan instalazioaren eragina
baloratuko dute, honako honetan oinarrituta: Trafikoko azterlanak, oinezkoentzako
aurreikuspenak, hiri-eremuaren kalitatea, trafikoa handitzeak eragindako bide-arazoak,
autoilarak sortzea, eta abar.
6. Erregaiak hornitzeko hornitegirako lizentziak (komunikazioen sistema orokorreko lurzoru
urbanizaezinean kokatutako hornitegia) Gipuzkoako Foru Aldundiaren manuzko baimena
beharko du.
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6.2.05.
artikulua.
Erabilera
nagusia,
baimendua,
osagarria
Komunikazioetarako Erabileretarako partzeletan (1. erabilera).

eta

debekatua

1. Komunikazioetarako erabilera bat dator Komunikabideen Sistema Orokor gisa kalifikatutako
lurrekin, IHAPOri eta bere plangintzaren garapenari jarraituz tokiko bide-sistematzat
kalifikatzen diren lurzoru guztiekin, eta lurzoru urbanizaezinean dagoen bide-sarearekin.
2.

Erabilera nagusia: Komunikazioetarako erabileraren barruan sartzen diren mota guztiak.

3.

Erabilera bateragarriak eta onargarriak:
A)

Azpiegituretarako erabilera (2. erabilera), lurzoru berberak okupa eta parteka ditzake.

B)

Garraio, trenbide eta errepideko hornitegitan, ondoren aipatuko ditugunen moduko
erabilerak:
A)

Espazio Libre eta Berdegunetarako erabilera (3. erabilera).

B)

Ekipamendu-erabilera (4. erabilera).

a)

10. mota. Hotel-erabilera.

b)

15. mota. Aparkaleku autonomoak.

c)

Erabilera nagusiari lotuta egon daitezkeen gainerako mota guztiak.

C)

Bizitegi-erabilera (5. erabilera, 3. mota). Erantsitako etxebizitza.

D)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera).

a)

1. mota. Bulegoak.

b)

3. mota. Txikizkako merkataritza-erabilera, pilatu gabea.

E)Produkzio-erabilera (7. erabilera, 1. eta 2. motak). Garraioari eta komunikazioei
lotutako industria eta bereziki, zerbitzuko eta konpontzeko tailerrak, hornitegietarako
ezartzen duten salbuespenarekin.
4.

Erabilera debekatuak: Baimendutakoen eta osagarrien artean aipatu ez diren guztiak.
Era berean, Garraio Sistema arautzen duen sektoreko legeriak debekatzen dituenak ere.

6.3. KAPITULUA. AZPIEGITURETARAKO ERABILERA (2. ERABILERA)
6.3.01. artikulua. Definizioa.
1. Azpiegituren erabileren barruan, oinarrizko zerbitzu orokorren azpiegiturak eta sareak hartzeko
espazioak eta jarduerak daude.
2.

Barruko sareak, eraikuntza edo erabilera bakoitzak dituenak, ez dira erabilera berezitzat
hartzen, eta erabilera hori eraikinaren erabilerari lotuta dagoela jotzen da.

6.3.02. artikulua. Energia elektrikoko sarearen erabilera (2. erabilera, 1. mota).
1.
2.

Honen barruan garraioko eta energia elektrikoa banatzeko sare eta instalazio orokorrak
sartzen dira, baita horien zerbitzu osagarriak ere.
Erabilera honetan bereizten dira:

A) Lurpeko lineak. Honen barruan, garraio-sareen edo elektrizitatea hornitzeko sareen multzo
osoa sartzen da, lurpetik doana, baita horren instalazio osagarriak ere.
B)

Aireko lineak. Honen barruan garraio-sareen edo elektrizitatea banatzeko sareen multzoa
sartzen da, gainazaletik doana, baita sarearen instalazio osagarriak eta euskarriak ere.

C)

Azpiestazio elektrikoak.

D)

Elektrizitatearen transformazio-zentroak.
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Ur hornidurako Sarearen erabilera (2. erabilera, 2. mota).

1. Honen barruan, ur-hornidura garraiatzeko eta banatzeko sare eta instalazio orokorrak sartzen
dira, baita horien elementu osagarriak ere.
2.

Erabilera honetan bereizten dira:
A)

Lurpeko lineak edo sareak. Honen barruan, garraio-sareen edo ur-horniketa banatzeko
sareen multzo osoa sartzen da, lurpetik doana, baita horren instalazio osagarriak ere.

B)

Gainazaleko lineak edo sareak. Honen barruan, ura gainazaletik garraiatzeko edo
banatzeko sareen multzoa sartzen da, baita horren instalazio osagarriak ere.

C)

Hornidurako biltegiak.

D)

Araztegiak.

6.3.04. artikulua.

Saneamendu Sarearen erabilera (2. erabilera, 3. mota).

1.

Honen barruan, hondakin-urak eta euri-urak biltzeko eta ebakuatzeko instalazio eta sare
orokorrak sartzen dira, baita horren elementu osagarriak ere.

2.

Erabilera honetan bereizten dira:
A)
B)

Lurpeko lineak edo sareak. Honen barruan, erabilitako urak (euri-urak edo gorotz-urak)
ebakuatzeko sareen multzoa sartzen da, baita horren instalazio osagarriak ere.
Saneamenduko araztegiak.

6.3.05. artikulua.

Telekomunikazioen Sarearen erabilera (2. erabilera, 4. mota).

1.

Honen barruan, telekomunikazioen sare eta instalazio orokorrak sartzen dira, baita horien
elementu osagarriak ere.

2.

Erabilera honetan bereizten dira:
A)

Lurpeko lineak. Honen barruan, lurpetik egindako telekomunikazioen sareen multzo osoa
sartzen da, baita horren instalazio osagarriak ere.

B)

Aireko lineak. Honen barruan, airetik egindako telekomunikazioen garraioko edo
banaketako sareen multzoa sartzen da, baita sarearekiko osagarriak diren euskarriak eta
instalazioak ere.

C)

B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak; honen barruan era askotako
instalazioak sartzen dira, adibidez, dorreak, antenak eta irratirako, telebistarako zein
telefoniarako estazioak.

D)

Telekomunikazio-zentroak eta -zentralak.

E)

Hartzen dituen eraikinari espezifikoki lotuak ez dauden barruko sareak eta nodoak.

6.3.06. artikulua.

Gas Sarearen erabilera (2. erabilera, 5. mota).

1. Honen barruan, gasa garraiatzeko eta banatzeko sare eta instalazio orokorrak sartzen dira,
baita horren elementu osagarriak ere.
2.

Erabilera honetan bereizten dira:
A) Sarea. Honen barruan, gasa garraiatzeko eta hornitzeko sareen multzoa sartzen da,
lurpekoa edo gainazalekoa, baita horren instalazio osagarriak ere.
B) Erregulazio- eta neurketa-zentroak.

6.3.07. artikulua.
6. mota).

Hondakin solidoen tratamendu- nahiz ezabaketa-erabilera (2. erabilera,

Mota honen barruan, hondakin solidoen tratamendurako, ezabaketarako, aprobetxamendurako
eta ikerketarako instalazioak eta lekuak sartzen dira.
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6.3.08. artikulua Azpiegituren erabilera duten partzelen erabilera erregimen orokorra (2.
erabilera).
1.
2.

Erabilera nagusia: Azpiegitura berari lotutakoa da.
Erabilera bateragarriak eta onargarriak:
A)

Komunikabideena (1. erabilera), beti ere funtzionalitatea erabilerarekin bateraezina ez
bada.

B)

Hiri- eta administrazio-zerbitzu (4. erabilera, 1. eta 2. motak) osagarriak, instalazioari
berari lotutakoak.

C)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera, 1. mota). Bulego osagarria, instalazioari edo
zerbitzuari berari lotutakoa.

3.

Erabilera debekatuak: Azpiegitura-mota bakoitzari zuzenean lotuta ez dauden erabilera
guztiak eta azpiegiturak arautzen dituen sektoreko legeriak debekatzen dituenak.

4.

Lursailaren, okupazioaren eta eraikuntzaren baldintzak lursaila kokatuta dagoen aldeko
ordenantzan ageri dira. Edozein kasutan, eraikigarritasuneko baldintzak Azpiegituretarako
erabilerako aparteko ezaugarrietara eta baita bere ingurukoetara ere moldatuko dira.

5. Azpiegituren instalazioak udal-zerbitzu teknikoen aurretiazko aldeko txostena exijituko du,
kasu bakoitzean euren kokapeneko baldintza bereziak ezarriko dituztela.
6. IHAPO garatzeko plangintza nahiz plangintza hori burutzeko idatzi eta azpiegituren
instalazioak ukitzen dituen edozein proiektu egiterakoan, koordinaziorik handiena egon
beharko da erakunde idazlearen eta erakunde kudeatzaile edo, horrela izanez gero, enpresa
emakidadunen artean. Lankidetza, lantzeko lehen fasetik hasi beharko da gauzatzen eta era
integralean egingo da, prozesu osoan zehar. Agirietako batzuk horretan esku hartzen duten
erakundeen arteko akordioak izan behar dira.
7.

Orokorrean, eta modu xehatuan adierazi ez arren, IHAPOk baimena ematen du azpiegitura
erabileraren lurpeko instalazioak egiteko, eraikinen sotoetan eta eraikinak okupatu gabeko
eremuen lurpean, bai pribatuak eta bai publikoak.

6.3.09. artikulua. Energia elektrikoko sarearen eta telekomunikazioen sarearen baldintza
partikularrak (2. erabilera, 1. eta 4. motak).
1. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian, energiaren eta telekomunikazioen sarearen
hornikuntzarako instalazioak lurrazpikoak izango dira.
2. Hiri-lurzoruan, energia elektrikoaren hornidurarako eta telekomunikazioetarako obrei lotutako
urbanizazio-proiektuen barruan, sarean beharrezko aldaketak egingo dira horiek lurpetik
joateko. Obren gauzatzea urbanizazioaren gainerako obrekin batera gauzatuko da
programatutako obra guztien gauzatze-prozesuak arrazionalizatzen dituen programazio
baten barruan.
3.

Lurzoru urbanizagarrian, hori gero hiri-lurzoruan sar daitekeela kontuan hartuta, energia
elektrikoaren eta telekomunikazioen sareak ezin izango dira airekoak izan. Mota honetako
lurzoruak, Planak seinalatutako energia elektrikoko instalakuntzen elementuek gurutzatuko
balitu edo elementu horiek izango balitu, dagozkien zortasunetara ezarriko dira eta garapenplangintzan jasoko dira linea lurperatuan bere leku-aldaketa edo transformazioa ezinezkoa
denean.

4.

Lurzoru urbanizaezinean, telekomunikazioetarako erabilera ezar daiteke, hori Plan Berezi
baten ondoriozkoa denean, eta plan horretan, berriz, erantzun orokorra eman beharko zaio,
udalerri-mailan, antenen, emisoreen, hargailuen eta errepikagailuen (publikoak nahiz
pribatuak) sistema osoari.
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Transformazio-estazio eta azpiestazioak horretarako zuzentzen diren lurzoruetan edo beste
erabilera bateko eraikuntzetan instalatuko dira segurtasuneko jarraibide egokiak betetzen
badituzte. Instalazio hauek ez dituzte, erabilera nagusi gisa bizitegia duten eraikuntzen sestra
gaineko lokaletan baimenduko.

6.3.10. artikulua. Hondakin solidoen tratamendu eta ezabaketa erabileraren eta
saneamenduko sistema orokorraren baldintza partikularrak (2. erabilera, 3. eta 6. motak).
1.

Hondakin solidoen tratamendu- eta ezabaketa-erabilera, ez da desiragarria, beti ingurumen
azterlana eta gero, eta bizitegirako hiriguneetatik nahikoa urrundutako zonatan bakarrik
eman daiteke.

2.

Hondakinak edo zaborrak horretarako lekuetatik kanpo botatzeak plangintza urratuko du;
kasu horretan, lurzorua lehengo moduan utzi beharko da berriro, eta gainera, kasuan kasuko
legeria sektorialaren arabera egokiak diren ekintzak ere gauzatuko dira.

3.

Hondakin solidoen tratamendu- eta ezabaketa-mota honen barruko jarduerak ezartzeari
dagokionez, legeria aplikagarrian ezarritakoa beteko da. Saneamendu-azpiegituretarako
erabileran sartutako araztegiak eta instalazioak, dagokion sektoreko legerian ezarritako
erregimen bereziak arautuko ditu, eta orokorrean produktibo/industrial gisa kalifikatutako
lurzorutan kokatu ahal izango dira.

6.4. KAPITULUA. ESPAZIO LIBRE ETA BERDEGUNEEN ERABILERA (3. ERABILERA)
6.4.01. artikulua. Espazio libre eta berdeguneetako partzelen erabileren matrizea eta
definizioa.
1.

Espazio libre eta berdeguneen erabilera nagusia honako hau da: Biztanleen jolasa, aisialdia
eta atsedenaldiarekin lotzea, bide eta eraikuntzen babesa eta isolamendua eta hiriaren
ingurumen-egoera eta egoera estetikoa hobetzea.

2.

Erabilera bateragarriak eta onargarriak:
A)

Espazioaren funtzioarekin eta jatorriarekin bateraezin izango ez diren azpiegiturak (2.
erabilera).

B)

Ekipamendu-erabilerak (4. erabilera) honako kategorietakoren batean:

a)

3. mota, Kirola; 11. mota, Jolasa, aisia eta ikuskizuna; eta 12. mota. Soziokulturala, berez
dagozkien helburu libre eta zabala aldatuko ez duten instalazio txikien bitartez.

b)

15. mota. Aparkaleku autonomoak. IHAPOren dokumentazio grafikoan eta/edo idatzian
edo garapen-plangintzan berariaz baimenduta daudenean, bertan ezarritako kokalekuan
eta baldintzetan.

C)

Lurazpiko edo lurperaturiko bide sarea erabilera (1 Erabilera 2 moeta). Gainjarri
daitezkeela.

3. Erabilera debekatuak: Erabilera debekatutzat jotzen dira, eremu hauen izaera modu batera
edo bestera alda dezaketen erabilerak.
6.4.02. artikulua. Jabari eta erabilera publikoko espazio libreen eta berdeguneen baldintza partikularrak (3. erabilera).
1. Erabilera eta jabari publikoa duten espazio libreek eta berdeguneek euren izaera mantenduko
dute, batez ere zuhaitzen eta lorategien bidez. Hala ere, umeentzako, aisiarako eta kiroljardueretarako instalazioak baimenduta daude.
2. Baimendutako instalazioak edo eraikinak, ingurunearekin bat etorriz egingo dira. Horretarako,
ekidin egingo dira eraiki gabeko espazio libre izate hori kaltetu edo aldatu dezaketen itxurak,
bolumenak, gainazalak, materialak edo instalazioak.
3.

Bereziki, espazio libreen eta berdeguneen sistema orokorrean edo toki-sisteman dagoen
landaretzak tratamendu berezia merezi du. Horregatik moztu ahal izateko, premiazkoa edo
komenigarria dela adieraziko duen justifikazioa beharko da.
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4. Erabilera kulturala edo dibertimenduzko erabilerarako eta ikuskizunetarako behin-behineko
instalazioak baimendu ahal izango dira, bai eta ostalaritzako establezimenduetan terrazak
ezartzea ere.
5.

Baimentzen diren instalazio edo eraikuntzak, izaera orokorrez, aldi baterako administrazio
emateari buruzko erregimenean izango dira; lurzoruak udal-jabetzakoa izaten jarraituko du.

6. Onartuko diren eraikuntza bakarrak gune libreei zerbitzua emateko ekipamendu eta
instalazioak izango dira; horren barruan sartzen dira ostalaritzakoak, emakida-erregimenaren
bidez.
7. Gainazaleko aparkalekuak debekatuak daude, hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarriko espazio
libre eta berdegunetan. Lurzorupean beste erabilerei lotuta ez dauden aparkalekuak
baimendu ahal izango dira, lehendik dauden zuhaitz-masak eta landaretzaren iraupena
bermatzen badira. Nolanahi ere, halako aparkalekua jartzeko, bere premiaren berariazko
justifikazioa, eta aurretiazko xehapen azterlana idatzi beharko da, aparkaleku autonomoaren
erabileraren baldintza bereziei buruzko 6.5.16. artikuluan adierazitakoaren arabera.
8. Edari, izozki eta abarren behin-behineko etxolak, salmenta-tokiak, begiratokiak, terrazak eta
instalazioak (sasoikoak) baimendu ahal izango dira.
9. Espazio publikoan dagoen zuhaiztia, ingurumena babesteko espazio libre edo berdegune gisa
kalifikatu ez duten arren, babestu eta zaindu egin beharko dute. Zuhaitzak kendu eta
ordezkatzeko, irizpide teknikoak eta inguruneari lotutako irizpideak hartuko dira kontuan.
6.4.03. artikulua.
Jabetza pribatuko eta erabilera publikoko zortasuna duten espazioen
baldintza partikularrak.
1.

IHAPOren arabera, titulartasun pribatua izaten jarraitzen duten gainazalean eraikuntzako
lurzoru libreak daude; baina hauen gainean, zorupean edo hegalkinean (karrerapeak)
erabilera pribatiboa egotearekin bateragarri den gainazalean erabilera publikoko zortasuna
ezartzen dute.

2.

Lurzoru hauek erabiltzeko baldintzak aurreko artikuluan ezarri denari atxikiko zaizkio, baina,
gainazalean onartzen diren atzemate bakarrak izango dira etxola, saltokia, beilatokia eta
abarri dagozkienak, egitura desmuntagarriez eraikiak. Karrerapeak ez dira okupatuko,
eguraldi txarretik babesteko duten funtzioa bermatzeko.

3.

Orokorrean, zortasuna formalizatzen duten dokumentuan bestelako baldintzak ezartzen ez
badituzte, espazio hauek kontserbatzeko obligazioarekin lotuta IHAPOren 5.3.01. artikuluan
aurreikusitakoa aplikatuko dute.

6.4.04. artikulua.

Jabari eta erabilera pribatuko espazio libreen baldintza partikularrak.

1. Hirigintza-plangintzak, erabilera eta jabari pribatuko espazio eraiki ezin bezala definitutako
lurzoruak, oinezkoen sarbiderako, atseden eta jolas eremutarako, kirol-pista irekiak jartzeko,
gainazalean aparkalekuak jartzeko, eta lurzoru horren espazio libreko izaera aldatuko ez
duten antzeko erabilerekin bete ahal izango dira.
2. Gainazalean, apaindurako elementuak jartzea ere onartzen da, 7. Tituluko 7.3.12. artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorrita (Eraikuntza Ordenantzak). Debekatua dago, eraikuntza eta
elementu estaliak ezartzea, hala nola, estalpeak, txabolak, aparkalekurako teilatuak, eta
abar.
3. Lurpean, lursailean instalatutako erabilera nagusira eta hiri-instalazioetara lotarazitako
garajearen erabilerak bakarrik baimendu ahalko dira, 7. Tituluko 7.3.12. artikuluan ezarritako
baldintzetan (Eraikuntza-ordenantzak).
6.5. KAPITULUA.
ERABILERA).

-EKIPAMENDUETARAKO ETA ZUZKIDURETARAKO ERABILERA (4.

6.5.01. artikulua.

Definizioa.

Zuzkiduretarako eta Ekipamenduetarako erabileraren barne sartzen dira:
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A) Herritarrentzako oinarrizko hornidurak edo zerbitzuak zuzenean edo zeharka eskaintzeko
jarduerak eta instalazioak.
B)

Herritarrei, euren atsedenerako, hezkuntzarako, aberastasun kulturalerako, osasunerako,
euren laguntzarako, ongizaterako eta bizitza-kalitatea hobetzeko beharrezko zerbitzuak
emateko jardueretarako espazioak, lokalak eta eraikinak.

6.5.02. artikulua.

Hiri Zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 1. mota).

1.

Erabilera honek orokorrean hartzen ditu, azpiegituretarako erabileran sartu gabeko hiriko
zerbitzu publiko orokor jakinak zuzenean edo zeharka eskaintzeko jarduera eta instalazioak.

2.

Aurreko kontzeptuaren barne honako erabilera hauek sartzen dira: hilerria, telefonia eta
energia elektrikoaren horniketarako enpresen bulegoak, eta abar; hilerria, ibilgailuen udalgordailua; ibilgailuen gasen kontrolerako guneak, soinuaren kontrolerako guneak,
atmosferaren kutsaduraren kontrolerako guneak.

6.5.03. artikulua.

Administrazio Zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 2. mota).

1. Honen barruan, Tokiko, Autonomiako edo Estatuko Administrazioaren nahiz horren organismo
autonomoen ordezkapeneko, burokraziako edo teknikako bulego nahiz jarduera publikoak
sartzen dira.
2.

Halaber, 1. motaren barruko jarduerekiko eta instalazioekiko bereiz ezartzen diren egoitza
administratiboak ere sartzen dira. Adibidez: Orokorrean administrazioaren bulegoak (Eusko
Jaurlaritzako Ordezkaritzak, Justizia Administrazioa), horren sail teknikoak, burokratikoak,
zerbitzuetakoak, enplegu-bulegoak, Insalud, eta abar.

6.5.04. artikulua.

Kirol-erabilera (4. erabilera, 30 mota).

1.

Kirol-espezialitateak edo kultura fisikoa egin, irakatsi edo erakusteko jarduerak sartzen dira,
bai eta jarduera nagusiaren jarduera osagarri guztiak ere. Kirol-ekipamenduko erabileran
sartzen dira, adibidez, kirol-instalazio estaliak eta ez estaliak, gimnasioak, kiroldegiak, eta
abar.

2.

Ez dira atal honetakoak fisikoki eta funtzionalki beste erabilera batzuetara loturik dauden
jarduerak, hala nola unibertsitatekoak, irakaskuntzakoak, eta abar.

6.5.05. artikulua.
1.

Irakaskuntza-erabilera (4. erabilera, 4. mota).

Irakaskuntza-maila guztietarako jarduerak hartzen ditu, giza prestakuntza eta prestakuntza
intelektuala, hala nola ikerkuntza, zaintza, administrazio, eskolako jantoki eta beste hainbat
motako jarduera osagarriak.

2. Atal honetakoak dira, besteak beste, ondokoak: Unibertsitate-zentroak (fakultateak, eskola
teknikoak eta unibertsitate-eskolak), Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza,
Batxilergoa, Eskolaurrea, hezkuntza berezia, helduentzako hezkuntza, akademiak,
okupazioko tailerrak, musika eskolak, arte eta lanbideen eskolak, irakaskuntzari lotutako
ikerketa-zentroak (ikerketa zientifikoa eta teknikoa), eta abar.
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Osasun-erabilera (4. erabilera, 5. mota).

1. Erabilera honen barruan medikuntza- eta kirurgia- edo ospitale-zerbitzuei buruzko orientazioa,
prebentzioa, informazioa, administrazioa eta horiek ematea daude, bai eta jarduera
nagusiaren jarduera osagarriak ere. Atal honetakoak dira, besteak beste, ondokoak: Gaixoen
egoitzak, anbulatorioak, kontsultategiak, oinarrizko nahiz prebentzioko arretako osasun-etxeak, taldeko osasun-kontsultategiak, profesional baten kontsulta pribatua baino garrantzi
handiagoko lokaletan, kontsultategiak, analisi klinikoetarako eta erradioterapiako zentroak,
anbulantzi –zentroak, zentro hematologikoa eta, orokorrean, osasun-laguntzako zentro-mota
guztiak. Era berean, farmaziatarako lokalak ere sartzen dira.
2. Ez dira sartzen osasun-zentroetatik kanpo (profesionalen bulegoetan) ematen diren medikuntzako zerbitzuak, horiek profesionalen gainerako zerbitzuen multzoan baitaude.
6.5.07. artikulua.

Erlijio-erabilera (4. erabilera, 6. mota).

Edozein sinesbideko erlijio-gurtzarako nagusiki zuzendutako espazioak eta eraikuntzak barne
hartzen ditu, baita gurtza horri lotutakoak ere (adibidez, erlijio-sinesbideei lotutako hiri zentroak).
Bertan ere sartzen dira, komunitateen eta komentuen gisako erlijiozko bizimodu elkartuak.

6.5.08. artikulua.Zuzkidurazko bizitokietako erabilera(4. erabilera, 7. mota).
Bereziki beharra duten taldeen aldi baterako ostatu edo ostatu sozialetara zuzendutako
titulartasun publikoko zuzkidura-bizitokietara plangintzak espezifikoki zuzendutako lurzoruak
hartzen ditu. Erabilera hau, bizitegi-erabilera globaleko eremutan bakarrik ezarri ahal izango dute.
6.5.09. artikulua.

Egoitza komunitarioko eta erabilera(4. erabilera, 8. mota).

1. Erlijio-sinesbideei lotzen ez diren taldeen etengabeko ostatua emateko zuzendutako eraikinak
hartzen ditu, hala nola, unibertsitateko ikasleentzako egoitzak, adinekoentzako apartamendu
zainduak, gazteentzako aterpetxeak, eta abar.
2.

Laguntzarik gabe moldatzen diren adinekoentzako, eta gehienez 14 lagunentzako tokia duen
egoitza, bizitegi-erabileran sartutako etxebizitza gisa sailkatzen dute (5. erabilera).

6.5.10. artikulua.

Asistentzia-erabilera (4. erabilera, 9. mota).

1. Toxikotasun, gaixotasun kroniko edo elbarritasun, marjinazio, pobrezia handi, zahartzaro eta
babesik eza juridikoari buruzko arazoez informazioa, orientazioa eta zerbitzugintza edo
laguntzak emateko jarduerak dira.
2.

Atal honetakoak dira, besteak beste, ondokoak: Errehabilitazio-zentroak, informazio- edo
orientazio-zentroak, gizarte-laguntzako zentroak, Gurutze Gorriaren eta Errepideko
Laguntzaren egoitza eta lokalak eta, orokorrean, ongizate- nahiz gizarte-helburuak dituzten
jarduera guztiak, kasuan kasuko erregistroetan inskribatuta daudenak.

3. Halaber, atal honen barruan sartuta gelditzen dira osasunekoa soilik ez den zaintzarako,
egonaldirako, jolasaldirako edo geriatria-erabilerako gainerako ekipamendu guztiak: Eguneko
zentroak, adinekoen egoitzak, eta abar.
6.5.11. artikulua.

Hotel-erabilera (4. erabilera, 10. mota).

1. Batez ere dirua irabazteko helburuarekin, aldi baterako ostatua emateko eskaerei erantzuteko
jarduerak dira. Atal honetakoak dira, besteak beste, honako hauek: Hotelak, kanpinak edo
ostatuak.
2.

Ostalaritza-jarduera mota honetatik kanpo daude, hirugarren sektorean sartuta dauden
tabernen eta jatetxeen moduko ostalaritzako jarduerak (6. erabileran, 3. mota, Txikizkako
merkataritza, pilatu gabea), erabilera nagusiari lotuta ez daudenean.
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Jolas, aisia eta ikuskizunerako erabilera (4. erabilera, 11. mota).

Aisia, harreman-bizitza, denbora librea eta, oro har, atsedenarekin lotutako jarduerak barne
hartzen ditu, bai eta beste erabilera batzuetan barne hartuta ez dauden antzeko jarduerak ere,
ondorengo eraikin, lokal eta instalazio hauetan burutzen direnak: Zine-aretoak, antzokiak,
kontzertu aretoak, kirol jardueren irabazizko erakusketarako instalazioak, eskualde-etxeak eta
zirkuluak, elkarte gastronomikoak, eta abar.
6.5.13. artikulua.

Erabilera soziokulturala (4. erabilera, 12. mota).

Ezagupenak zaindu, transmititu eta gordetzeari lotutako jarduerak, arte eta ikerkuntzako lanak
erakustea, jarduera soziokulturalak, harremanetarakoak edo elkartzekoak eta jarduera
nagusiarekin zerikusia duten guztiak dira. Atal honetakoak dira, besteak beste, ondokoak: Kultur
etxeak, liburutegiak, artxiboak, museoak, erakustaretoak, auzo-elkarte, kultur elkarte, kirol elkarte
eta hiritar-elkarteen zentroak, kluben egoitzak, bilera-gelak, eta abar.
6.5.14. artikulua.

Elkartzeko erabilera (4. erabilera,13. mota).

Elkarte-izaera duten jarduerak dira, adibidez alderdi politikoek, sindikatuek, enpresa elkarteek,
gremioek eta artisautza-taldeek egiten dituztenak.
6.5.15. artikulua.

Ehorzketa-zerbitzuen erabilera (4. erabilera, 14. mota).

Gaubeilari eta gorpuen ezabaketari (gizaki-hondakinak betirako gordetzeko gunerik gabe)
lotutako instalazioak dira, eta ehorzketa agentzien eta enpresen zerbitzuak sartzen dira.
6.5.16. artikulua.

Aparkaleku autonomoak (4. erabilera, 15. mota).

1.

Ibilgailuak aparkatzeko beste ezertarako ez diren guneak, beste ezein erabilerari loturik ez
daudenak. Garaje-erabilerarekiko aldea da azken hau ibilgailuen aparkalekurako zuzentzen
den lokal bat dela baina beste erabilera nagusiaren zerbitzuari lotua.

2.

Aparkaleku-erabilerako lokaletan ez da baimenik izango, aparkalekua bera zaindu eta
ustiatzearekin espezifikoki lotuak ez dauden materialak eta objektuak gordetzeko.

3.

Aparkaleku autonomoa lurzoru publikoan edo pribatuan ezar daiteke, aire zabalean edo
horretarako eraikinean, sestra gainean edo azpian, eta gainera, hirigintza-arau hauetan
eraginezko baldintzak eta mugak ere bete beharko dira.

4. Aparkalekuak lurzoru publikoan dagoen sestra azpian eraikitzen direnean, lehenengo eta
behin xehetasun-azterketa onetsi beharko da eta horrek justifikatu egin beharko du
aparkalekuen neurria eta mota, ezarritako helburuen araberakoak direla; gainera, ibilgailuen
nahiz oinezkoen sarbideen kokalekua adierazi beharko du, baita gainazaleko urbanizazioa
ere.
6.5.17. artikulua. Zuzkiduretarako eta Ekipamenduetarako partzelen erabilera nagusia,
baimendua, osagarria eta debekatua (4. erabilera).
1. Erabilera nagusia: Ekipamendu-erabileraren barruan aipatutako edozein, 6.5.19 artikuluan
adierazitako muga eta zehaztapenak kontuan hartuta.
2.

Erabilera bateragarriak eta onargarriak:
A)

Azpiegituretarako erabilera (3. erabilera), erabilera nagusiaren zerbitzura, baldin eta
horrekiko bateragarria bada.

B)

Zuzkidura eta ekipamenduen erabilerak (4. erabilera), mota guztietan.

C)

Bizitegi-erabilera (5. erabilera, 3. mota). Erantsitako etxebizitza. 4. (irakaskuntza) eta 6.
(erlijioa) motetan.
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D)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera). Txikizkako merkataritzakoa, pilatu gabea,
ekipamenduari lotua edo honekin bateragarria, eta hurrengo artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorrita, eta udal-ordenantzak edozein erabileraren (adibidez,
dibertimendurako jokoen areto, ostalaritza, etab.) murriztapenari buruz ezarritako mugen
kalterik gabe.

E)

Bestelako erabilerak (8. erabilera). 1. mota, beste erabileraren bati lotutako aparkalekua
eta garajeko lokala; eta 2. mota, eraikinetako instalazio orokorrak edo komunak,
ezarritako erabilerei lotuta.
Erabilera debekatuak: Bateragarrien eta onargarrien artean aipatu ez diren guztiak, baita
bizitegikoa, bulegoetakoa, tailerretakoa eta biltegietakoa ere. Era berean, gunearen
kalifikazio orokorrarekin bateraezinak izango diren guztiak.

6.5.18. artikulua.Txikizkako
erabilerarako partzeletan.

merkataritza-erabileraren

onargarritasuna

ekipamendu–

1. Orokorrean, ekipamendu-erabilera duten partzeletan, txikizkako merkataritza erabilera
onartuko da beheko solairuetan kokatzen diren lokaletan, beti ere hauek hurrengo baldintzak
betetzen badituzte:
A) Lokalaren jabeak ekipamenduak duen titulartasun bera izango du, orubearen erabilera
eta jabea bat direla egiaztatzeko.
B) Lokalen fatxadaren lerrozko garapenak ezin izango du fatxadaren lerrokapeneko
luzeraren ehuneko berrogeita hamarra (%50) gainditu, kaleko tarte bakoitzean neurtuta.
C) Artikulu hau aplikatuta ezar daitezkeen merkataritzako erabilerek, instalatzen diren
ekipamenduaren erabilera nagusiarekin zerikusi zuzena eduki beharko dute.
2.

Bertan diren eraikinetan, merkataritzako erabileraren ezarpenak errespetatu egingo ditu
eraikinaren ezaugarri arkitektonikoak eta, bere kasuan, beroni atxikitako eremu askea,
udalak ustez egokiak ez diren konponbideak baztertuta.

6.5.19. artikulua.
1.

Zuzkidura- eta ekipamendu-erabileraren baldintza orokorrak.

Dokumentu grafikoetan, erabilera nagusi gisa ekipamendu-erabilerarako IHAPOk zuzentzen
dituen lurzoruak eta eraikuntzak zehazten dituzte, Sistema Orokor edo Tokiko Sistema gisa
hartzea kaltetu gabe. Zuzkidura eta ekipamendu erabileraren esleipenak, lurzoruak eta
eraikuntzak lotzen ditu, IHAPOren 02. Liburukian jasotako salbuespenekin eta artikulu
honetan eta 6.1.03. artikuluan adierazitako onarpenekin.

2. Ekipamendura zuzendutako edo proposatutako eta, gainera, ekipamendu-erabilerarekin
bateragarri edo osagarri ez diren bestelako erabilerak biltzen dituzten partzelak
antolamenduaren barruan daudela jotzen dira erabilera-aldaketa gertatzen ez den bitartean
edo eraikina ordezten ez den bitartean. Edozein kasutan, dauden erabilerak finkatzeko obramota guztiak egin ahalko dira, beraien bidez erabilera baimendu ezinetarako den azalera
gehitzen ez baldin bada.
3.

IHAPOk lurzoru edo lursail bati zehazki esleitutako ekipamendu-mota espezifikoak balio
loteslea du, sistema orokorrei eta zuzkidurazko bizitokietarako dagokienean bakarrik;
horrenbestez, sistema orokorretan erabilera nagusiko mota ezin du beste ekipamendu
alternatibo batek aldatu edo ordezkatu IHAPO aldatu gabe. Ekipamenduei lotutako gainerako
erabilerak irekiak izango dira, eta horrela, ezarritako erabilera instalatzeko unean hirigintzabaldintzek horien aldaketa gomendatuz gero, hori ez da IHAPOren aldaketatzat hartuko,
baldin eta erabilera hori kapitulu honetan ekipamendukoa balitz bezala erregulatutakoen
barruan mantentzen bada. Gainera, eraikin berean erabilera horietariko bat edo gehiago
konbinatu ahal izango dira.
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4.

IHAPO onartu aurretik eraikitako titulartasun publikoko zuzkidura eta ekipamendutarako
eraikinen kasuan, orokorrean, euren eraikigarritasun fisikoa %10 handitzeko aukera
onartzen dute (eraikuntzaren profila igotzeko aukera barne) xehetasun-azterketa baten
bitartez, baldin eta honekin batera, eraikinak daukan eraikitako azalera eta ekipamendua
handitzeko beharra justifikatzen duen txostena aurkezten badute. %10 baino
eraikigarritasun fisiko handiagotan, aldez aurretik plan berezia izapidetu beharko dute.

5.

Babes arkitektonikoko katalogoan sartutako eraikinen kasuan ez dituzte onartuko, eraikina
babesteko erregimenarekin bateraezinak diren eraikigarritasunak handitzea.

6.

Etxebizitza eraikinetan kokatzen dituzten ekipamendu-instalazio txikiak, bizitegi
erabilerarako ezarritako baldintzetara egokituko dira. Bulego-erabileran sartutako
jarduerak garatzen dituzten Administrazioko eraikuntzetan, hirugarren sektorearen
erabilerari (6. erabilera) buruzko Titulu honen 6.7. kapituluan haientzako ezartzen
dituzten baldintza espezifikoak beteko dituzte.

7.

Ekipamenduko eraikinetan, beheko solairuko sestraren azpitik, ekitaldi-aretoak eta horien
zerbitzurako beste egoitza batzuk egon daitezke. Hala ere, titulu honetan ezarritako
aparkaleku erreserba eduki beharko dute.

6.6. KAPITULUA.

-BIZITEGI ERABILERA (5. ERABILERA)

6.6.01. artikulua.

Definizioa.

Ekipamendu-erabileran sartzen ez den, eta pertsonei ostatu iraunkorra eta egonkorra emateko
eraikinetan garatzen den erabilera da. Erabilera honen barruan daude laguntzarik gabe
moldatzen diren adinekoentzako egoitzen erabilerak, baldin eta gehien jota, hamalau (14)
pertsonarentzako lekua badute.
6.6.02. artikulua.
Familiabakarreko zein familiabiko etxebizitza-erabilerako partzelak (5.
erabilera, 1. mota).
1. Etxebizitza isolatu, atxiki, bildu, lerroan edo beste modu batetara antolatutako tipologia
diferenteak dituzten partzelak biltzen ditu. Erabilera honetan eraikinak, lursailarekin batera,
erregistro-unitate bakarra osatzen du, bidetik sarbide bakar eta independentearekin. Mota
honen barne sartzen da ondorengo ataletan definitutako erabileren matrizea:
2.

Erabilera nagusia: Edozein tipologiako familiabakarreko edo familiabiko etxebizitza.

3.

Erabilera alternatiboak: Bizitegi-eremuekin bateragarria den ekipamendu-erabilerak (4.
erabilera) eta hirugarren sektoreko erabilerak (6. erabilera, merkataritza-erabilera metatuak
salbu, eta ondasunak eta produktuak merkaturatzeko merkataritza erabilera ez-metatuak
izan ezik).

4. Erabilera bateragarriak eta onargarriak: Beheko eta sotoko solairuetan: Bestelako erabilerak
(8. erabilera). IHAPOk aurreikusitako hiru motetan.
5. Erabilera debekatuak: Erabilera nagusiarekin eta ingurunean onargarriak direnekin
bateragarri ez den edozein.
6.6.03. artikulua.

Taldeko etxebizitza-erabilerako partzelak (5. erabilera, 2. mota).

1. Normalean jabetza horizontaleko erregimenean dauden eraikuntza multzoen ingurukoa da.
Erabilera honetan sartzen dute, babes publikoko erregimenetakoren baten barne sartutako
taldeko etxebizitzarena, IHAPOk ekipamendu gisa espresuki kalifikatu ez duenean; hala
ere kasu honetan, erabileren erregimena, bere erregulazio espezifikoak eta artikulu
honetako 7. idatz zatian adierazitakoak baldintzatuko dute.
2.

Taldeko etxebizitza mota honen barne sartzen da ondorengo ataletan definitutako
erabileren jatorria:

3.

Erabilera nagusia: Eraikin osoan taldeko etxebizitza da.
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Baimendutako erabilera alternatiboak:
A)

Ekipamendu-erabilera (4. erabilera) bizitegi-eremuekin bateragarria.

B)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera). 1. mota, bulegoa.

C)

5.

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera) 4.1 eta 4.2.A motak, Saltokiak eta Saltoki
handiak, espresuki debekatua dagoen eremutan izan ezik eta beti ere, 6.9.06 artikuluan
aurreikusitako aparkalekuen gutxieneko zuzkidurak errespetatzen badira eta eraikinaren
barruan edo saltokiaren barrutian zama-lanetarako espazioak badituzte, 6.7.08.
artikuluan aurreikusten denaren arabera.

Erabilera bateragarriak eta onargarriak: Honako hauek onartzen dira.
A)

Goi-solairuetan, beti ere erabilera nagusitik aparteko sarbidea badute edo beheko
solairua lehenarekinkomunikatua badago:
a) Zuzkiduretarako eta ekipamendurako erabilera (4. erabilera). Bizitegi–eremuekin
bateragarri diren motaguztiak, 14. mota, ehorzketa–zerbitzuak, eta 15. mota,
aparkaleku autonomoak, salbuetsita.
b) Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera). 1. mota, bulegoa, 3. mota, txikizkako
merkataritza, pilatu gabea; eta 4.1. mota, saltokiak.

B)

IHAPO indarrean sartu zenean bertan zeuden eraikinetako lehen solairuan, aparteko
sarbidea ez badute edo beheko solairuarekin komunikatua ez badaude.
a) Zuzkiduretarako eta ekipamendurako erabilera (4. erabilera). Bizitegi–eremuekin
bateragarri diren mota guztiak, eta bizitegi-erabilerara edo bulego–erabilerara
asimilagarriak direnak.
b)

C)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera). 1. mota, bulegoa.

Beheko solairuan:
a) Azpiegituretarako erabilera (2. erabilera), azpiegituren zerbitzurako elementuak bakarrik,
baldin eta bizitegi-erabilerarekin bateragarriak badira eta teknikoki solairu honetan
kokatu behar badira Berariaz debekatuak daude transformazio zentroak beheko
solairutan.
b) Zuzkiduretarako eta ekipamendurako erabilera (4. erabilera). Bizitegi eremuekin
bateragarri diren mota guztiak, 14. mota, ehorzketa zerbitzuak, eta 15. mota,
aparkaleku autonomoak, salbuetsita.

D)

c)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera). 1. mota, bulegoa; 3. mota, txikizkako
merkataritza-erabilera, pilatu gabea: Eta 4.1. mota, saltokiak.

d)

Produkzio- eta industria-erabilera (7. erabilera). 1. mota, etxebizitzarekin bateragarria
den industria-erabilera.

e)

Bestelako erabilerak (8. erabilera). 1. mota, beste erabilera bati lotutako aparkalekua
eta garajeko lokala.
Erdisotoan edo sotoko lehen solairuan:

a)

Azpiegituretarako erabilera (2. erabilera), azpiegituren zerbitzurako elementuak bakarrik,
baldin eta bizitegi-erabilerarekin bateragarriak badira eta teknikoki solairu honetan kokatu
behar badira, baita transformazio-zentroak ere.

b)

Zuzkiduretarako eta ekipamenduetarako erabilera (4. erabilera). Beheko solairuan
erabilera osagarri gisa baimentzen dute, gaineko solairuko erabilerarekin lotuak badaude
eta gutxieneko garaje-plaza kopurua jarri badute, edo garajeak aprobetxatzeko balio ez
duen orubea denean, udal-ordenantzetan ezarritako mugak kaltetu gabe.

c)

Bestelako erabilerak (8. erabilera). 1. mota, garajeko eta aparkalekuko lokala, beste
erabileraren bati lotutakoa; 2. mota, eraikinetako instalazio orokorrak edo komunak; eta
3. mota, trastelekuak, kasurako adierazitako baldintzei lotuta.
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d) IHAPO indarrean sartu aurretik zeuden eraikinetan, gainera, hirugarren sektoreko
erabilera (6. erabilera, 3. mota), txikizkako merkataritza pilatu gabea, baimenduko dute,
gaineko solairuari lotua, eta garaje gisa erabili ezin dela egiaztatzen badute, eta udalordenantzetan ezarritako mugak errespetatuta.
E)

Sotoko bigarren solairutik gora:

a)

Azpiegituretarako erabilera (2. erabilera). Azpiegituren zerbitzurako elementuak bakarrik,
baldin eta bizitegi-erabilerarekin bateragarriak badira eta teknikoki solairu honetan kokatu
behar badira, baita transformazio-zentroak ere.

b)

Bestelako erabilerak (8. erabilera). 1. mota, garajeko eta aparkalekuko lokala, beste
erabileraren bati lotutakoa; 2. mota, eraikinetako instalazio orokorrak edo komunak; eta
3. mota, trastelekuak, kasurako adierazitako baldintzei lotuta.

6. Erabilera debekatuak: Erabilera nagusiarekin edo gunearen kalifikazio orokorrarekin
bateraezinak izango diren guztiak.
7.

Babes publikoko erregimenen baten mende (babes ofizialeko etxebizitza, salneurri
finkatuko etxebizitza) dauden etxebizitzen erabilera nagusia duten lursail eta eraikuntzen
kasuetan ez dituzte erabilera alternatiboak baimenduko, ez eta etxebizitza bat
etxebizitzen eraikinetan bateragarri edo onartzen diren beste erabilera batera aldatzea
ere, eraikuntzak, babes ofizialeko etxebizitza bezalako kalifikazio legala duen bitartean.

6.6.04. artikulua.

Erantsitako etxebizitza-erabilera (5. erabilera, 3. mota).

Instalazio baten zaintzaz eta kontserbazioaz arduratzen diren langileentzako etxebizitza bakarra
da. Beste erabilera nagusi baten osagarri gisa onartzen da, izaera esklusibo hori bada,
eraikuntza barrukoa izango da edo bestela lursailaren barrukoa, erabilerako ordenantza
orokorretan berariaz horrela jasotzen den kasuetan, edo esparru espezifiko bakoitzeko
ordenantza partikularretan.
6.6.05. artikulua. Bizitegi erabilera nagusia duten partzeletan erabilera osagarri edo
onargarrien baldintza partikularrak.
1. Bizitegi-eraikinen goi-solairutan ezarriko diren hirugarren sektoreko merkataritza-erabilerak
behe-solairuko lokalarekin lotuak egon behar dute, eta bi solairuen artean, goi–
solairuaren edo lehen solairuaren azaleraren ehuneko hamabosten (%15) baliokidea
izango den azalera erregular batean gutxienez elkarri ukitzen egon behar dute.
2.

Badauden eraikuntzetan, Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera, 1. mota) –Bulegoa–
baimendu ahal izango dute eraikinen lehen solairuetan, eta kaletik aparteko sarbiderik ez
izan arren; hala ere, erabilera hauetarako zuzendutako lokalen banaketa eskatuko duten
jarduerak debekatzen dituzte.

6.6.06. artikulua. Beheko solairuetan bizitegi-erabilera, etxebizitzen zatiketa, eta erabilera
aldaketak goi solairuetan etxebizitzak egiteko.
1.

Beheko solairuetan bizitegi-erabilera baimentzen dute, familiabakarreko zein familiabiko
tipologiako eraikinetan. Halaber, baimentzen da bizitegi-erabilera hirigintza-araudietako 02
Liburukian berariaz adierazten duten kasuetan, eta etxebizitza horiek IHAPO onartu aurretik
eraikiak dauden eta, garai hartan indarrean zen plangintzaren arabera, etxebizitzak egiteko
zuzenduko lituzketen kasuetan. Beheko solairutan etxebizitzak baimentzeko erabileraaldaketak, IHAPOn berariaz jasotzen diren kasu eta baldintzetan baimenduko dituzte
bakarrik edo, hala badagokio, udal-ordenantza batean.

2. Oin berriko eraikuntzetako beheko solairuetan etxebizitzak egin ahal izango dituzte, eremuko
plangintza xehatuak horrela xedatzen badu.
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3. Aurreko kasuetatik kanpo, beheko solairuan ez dute etxebizitza-erabilera baimenduko, ez eta
eginak dauden eraikinen beheko solairutan erabilera-aldaketak ere, etxebizitza egin ahal
izateko erabilera zein lokalek alda dezaketen eta zein baldintzatan egin dezaketen zehazki
adierazten duen ordenantza Udalak onartzen ez duen bitartean. Ordenantza hori idazteko,
lokalaren ondoko esparrua berriz erabiltzea egokia dela justifikatzeko balioko duen hiriespazioaren azterketa egingo dute, espazio horren hirigintza-balioa, oinezkoen joan-etorriak
eta abar haztatu ondoren.
4.

Etxebizitzen zatiketa, berariaz horrela adierazten duten bizitegi area eta eremutan bakarrik
baimenduko dituzte, 01 Liburukiko 7.4. kapituluan ezarritako higiene eta kalitateko baldintza
orokorrekin, eta 02. Liburukian ezarriko dituzten baldintza espezifikoekin bat etorrita.

5.

Solairuak ezin izango dira bizitegirako erabili, baldin eta produkzioko edo merkataritzako
jarduerak dituzten beste solairu batzuen azpian badaude.

6.6.07. artikulua. Soto-oinetan, erdisoto-oinetan eta estalkipeko oinetan etxebizitzaerabilera.
1.

Soto-oinetan ez dute bizitegi-erabilera onartzen.

2.

Erdisoto-oinetan ez dute bizitegi-erabilera onartzen, 02 liburukian espresuki adierazten diren
kasuetan izan ezik. Aurreko kasu horiez kanpo, erdisotoan ez da etxebizitza-erabilera
baimenduko. Izan ere, Udalak Ordenantza baten bitartez zehatz-mehatz finkatu beharko du
zein lokalek alda dezaketen haien erabilera eta izan dezaketen etxebizitza-erabilera; gainera
zer baldintzetan egin beharko duten ezarri beharko du. Izatez, 7.4.08 artikuluan ezartzen
diren baldintzez gain honako baldintza ere bete beharko da: Garajera zuzentzen diren
erdisotoko solairuak ezin izango dira etxebizitza gisa gaitu, aparkalekuko gutxieneko
zuzkidura betetzen dela justifikatzen denean izan ezik.

3. Orokorrean, estalkipeko espaziotan eskuratutako bizitzeko egoki diren lekuak, ezingo dira
etxebizitza independente gisa autonomoak izan. Etxebizitza-erabilerarako zuzentzen
badituzte, azken solairuari dagozkion etxebizitzen barne egon beharko dute. Bertatik bakarrik
sartu ahal izango dira, eta juridikoki etxebizitza horiei lotuak egongo dira erregistro-elementu
bakar gisa. Goi-solairuan dagoen etxebizitza batek, etxebizitza honi lotuta duplex moduan
prestatutako estalkipeko espazioa badu, berez (gaineko espazioa zenbatu gabe) gutxieneko
etxebizitzako derrigorrezko azalera beteko du, eta multzoaren guztizko azalera
erabilgarriaren %50a ordezkatuko du gutxienez.
4. Salbuespen gisa, bizitegiko hiri-areetan kokatzen diren estalkipeko solairuetan etxebizitza
independentearen erabilera onartuko da, baina etxebizitzak zatitzea eta etxebizitzak gaitzeko
erabilerak aldatzea onartzen den zonetan eta esparruetan soilik. Horretarako, 7.4.08.
artikuluan ezarritako eta aurreikusitako kalitate eta higiene arloko baldintzak bete beharko
dira.
6.7. KAPITULUA.

-HIRUGARREN SEKTOREKO ERABILERA (6. ERABILERA)

6.7.01. artikulua.

Definizioa.

Hemen, merkataritza-transakzioak, zerbitzu pertsonalak, administratiboak, teknikoak edo
monetarioak eta merkantzien zerbitzuak barne hartzen dituzte, Zuzkidura eta Ekipamenduerabileretan barne hartuta daudenak salbu. Hirugarren sektoreko erabileren barruan, honako
artikulu hauetan deskribatzen diren motak bereizten dira.
6.7.02. artikulua.

Bulego-erabilera (6. erabilera, 1. mota).

Bulego erabilerak, honako zeregin hauetarako diren jarduerak hartzen ditu barne: Enpresako
zereginak, administraziokoak, burokratikoak, teknikoak, sorkuntzakoak, monetarioak eta finantza
eta informaziorako zerbitzuenak, bitartekari profesionalak eta antzeko zerbitzuak. Mota honetan
barne hartzen dira, adibide gisa, banku egoitza eta -bulegoak, gestoriak, agentziak, enpresen
gizarte-egoitzak edo egoitza teknikoak, estudioak, bulegoak eta kontsulta profesionalak, asegurukonpainiak, errentamendu-zerbitzuak, bulegoak oro har, eta abar.
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Salmenta ibiltariko erabilera (6. erabilera, 2. mota).

1. Honen barruan, ohiko edo noizean behingo saltzaileek egiten dituzten jarduerak sartzen dira,
merkataritzako establezimendu batetik kanpo egiten direnak, postu edo instalazio
desmuntagarrietan egindakoak, baita ibilgailuetan egiten direnak ere.
2.

Honen barruan ere, aldian behingo merkatu tradizionalak sartzen dira, leku edo eremu
jakinetan kokatu eta aldizkakotasun finkoa dutenak, azoketan, jaietan edo herri-gertakarietan
instalatutako aldi baterako merkatuak ere, eta dendakamioietan edo bide publikoan
instalatutako postuetan egiten den salmenta ere bai, horiek kasu eta baldintza berezietan
baimentzen direnean.

3. Orokorrean, salmenta-mota hau debekatua dago merkataritza guneetarako sarbideetan eta
erakusleihoen aurrean.
4.

Salmenta ibiltariaren erregulazioa (jarduera hau gauzatzeko baimena lortzeko baldintzak,
salmenta ibiltari-moten ezaugarrien zehaztapena, lekuak, maiztasuna, ordutegia, baimen–
kopurua eta baimendutako produktuak) udal-ordenantza espezifikoaren bidez egingo dute.

6.7.04. artikulua.

Txikizkako merkataritza erabilera, pilatu gabea (6. erabilera, 3. mota).

1. Honen barruan, ondasunak eta produktuak jendeari erakusteko eta merkaturatzeko jarduerak
ez ezik, zerbitzuak emateko jarduera guztiak sartzen dira (ostalaritza, konponketazerbitzuak, zerbitzu pertsonalak), baldin eta merkataritza-jarduera produkzio-zentrotik
bereizita badago.
2.

Ondasunak eta produktuak merkaturatzeko jardueren barruan, eguneroko produktuen
eta/edo espezializatutako produktuen salmentarako establezimenduak sartzen dira,
autozerbitzu-erregimenean, salmenta tradizionaleko atalekin eta azalerarik handiena
eraikitako 400 metro koadro baino handiagoa ez bada.

3.

Eguneroko eta/edo espezializatutako ondasun eta produktuak merkaturatzean barne hartzen
dira, adibide gisa, elikadura, edari, tabako, oihal, jantzigintza, arropak eta osagaiak,
oinetakoak, lurrinak, drogeria-gaiak, etxearen ekipamendukoak, etxerako tresneria,
etxetresna elektrikoak, brikolajea, burdindegiko tresnak, tresna sanitarioak eta
iturgintzakoak, elektrizitateko tresnak, eta autoen ekipamendurako saltokien moduko
jarduerak.
4.

Jendeari saltzeko behar duten azalera aintzat hartuta, txikizkako merkataritza ez-metatu
honetan sartzen dira 400 m² eta 800 m² eraiki arteko azalera duten eta honako ezaugarriak
dituzten ondasunak eta produktuak merkaturatzeko saltokiak:
a)

Automobil-ibilgailuen salmenta.

b)

Etxearen ekipamenduak (altzaria).

c) Antzeko beste batzuk, elikagaien eta eguneroko gaien artean sartzen ez direnak.
5. Ostalaritzako zerbitzuen prestazioan sartzen dira orokorrean, pertsonei ostatua ematen ez
dietenak, eta inolako kultur ñabardurarik gabeko aisiarako jarduerak biltzen dira, jatetxeak,
tabernak, kafetegiak, dastalekuak, pubak, diskotekak, dibertimendurako jokoen aretoak,
dantzatokiak, bingoak eta abar.
6.

Konponketa-zerbitzuen prestazioan sartzen dira, esate baterako, makina txikiak, etxetresna
elektrikoak eta kontsumoko ondasunak konpontzeko lokalak.

7. Zerbitzu pertsonalen prestazioan sartzen dira, adibidez, tindategiak, garbilekuak, ile–
apaindegiak, edertasun-institutuak, eta abar.
8. Zerbitzu orokorren prestazioan sartzen dira, adibidez, mezularitzako egoitzak (horien azalera
75 m²-koa edo hortik beherakoa denean), liburu-dendak, paper-dendak, inprentak, eta abar.
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Txikizkako merkataritza-erabilera, pilatua (6. erabilera, 4. mota).

1.

4.1. mota, Saltokiak. Honen barruan, aurreko artikuluaren antzeko ezaugarriak dituzten eta
gehienez eraikitako 1.000 m² eta gutxienez 400 m² erabilgarriko azalera duten
establezimenduak sartzen dira. Halaber, aurreko motan adierazitako jarduerak sartzen dira,
baldin eta modu pilatuan eta sarbide nahiz elementu komunekin egiten badira (galeria
komertzialak).

2.

4.2. mota. Merkataritzako establezimendu handiak Merkataritzako establezimendu handietan
txikizkako merkataritza egiten da, eta, euren ezarpenaren edo ondorengo handitzeen
ondorioz, jendeari salmenta egiteko azalera eraikitako 1.000 m² edo hortik gorakoa izango
da. Saltoki handien barne bi kategoria bereizten dira:
1) Saltoki handiak. Aurreko ataletan adierazi diren jarduera berberak biltzen ditu, baina, kasu
honetan, eraikin esklusibo bateko erabilera nagusi bilakatzen da, nahiz eta erabilera
osagarriak ezarri ahal izan. Saltoki handiaren kontzeptuak helburu horretarako dagoen
espazio osoaren kudeaketa bakarra (titulartasuna eta ustiapena) darama berarekin.
Jarduera bat mota honen barruan dagoela jotzeko, bermatu egin behar da janarien
salmentarako eta janariena ez den eguneroko salmentarako azalerak ez duela gainditzen
salmenta guztietarako azalera osoaren %15a.
2)

Saltoki guneak. Honen barruan, lehen aipatutako txikizkako merkataritzako jarduerak
sartzen dira, azalera handitan garatutakoak, horretarako bakarrik den eraikinean eta
sektore edo adar jakin baten barruko espezializazioaren inguruan oinarrituta. Lekuaren
kudeaketa anitza izan daiteke, bai titularitateari eta bai ustiapenari dagokionez. Atal honen
barruan sartzen diren instalazioetan, bermatu egin behar da janarien salmentarako eta
janariena ez den eguneroko salmentarako azalerak gainditu egiten duela salmenta
guztietarako azalera osoaren %15a.

6.7.06. artikulua.
mota).

Teknologia aurreratuko hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera, 5.

Honen barruan, I+G+B deritzonari eta teknologia berriei loturiko jarduerak sartzen dira; horiek
industriarako zerbitzu prestaketa eta bulego jarduera artean daude. Orokorrean hirugarren
sektoreko bulegoaren (6 erabilera, 1 mota) erabilera-erregimena aplikatuko zaio erabilera honi.
Behar denean, jarduera bakoitzaren arabera, ingurumenean izan dezakeen eraginagan edo
pertsonei edo beren ondasunei eragozpenak edo arriskuak sortzeko potentziala dela eta,
teknologia aurreratuko Industria erabileraren erregimena (7 erabilera, 8 mota) aplikatuko zaio.
6.7.07. artikulua. Erabilera nagusia, osagarria eta debekatua bulego-erabilerako partzeletan
eta baldintza partikularrak (6. erabilera, 1. mota).
1.

Erabilera nagusia: Bulego-erabilerari dagokiona da.

2.

Erabilera alternatiboak: Kokatuak dauden eremuaren kalifikazio orokorrarekin bateragarriak
badira eta arean onartuta badaude.

A)

Ekipamendu-erabilera (4. erabilera), mota guztiak eta badira.

B)

Bizitegi-erabilera (5. erabilera, 2. mota).

C)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera, 4.1 eta 4.2.1. mota) Saltokiak eta Saltoki
handiak.

3.

Erabilera bateragarriak eta onargarriak:
A)

Azken solairuan: Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera). Txikizkako merkataritza,
pilatu gabea, ostalaritza zerbitzua soilik.

B)

Goi-solairutan: Ekipamendu erabilera (4. erabilera), kokatuak dauden eremuaren
kalifikazio orokorrarekin bateragarri diren mota guztiak.

C)

Lehen solairuan eta beheko solairuan: Kokatuak dauden eremuaren kalifikazio
orokorrarekin bateragarriak badira eta arean onartuta badaude.

a)

Ekipamendu-erabilera (4. erabilera). Mota guztiak.
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Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera). 3. mota Txikizkako merkataritza, pilatu
gabea; eta 4.1. mota Saltokiak.

c) Produkzio-erabilera (7. erabilera). 1. mota, etxebizitzarekin bateragarria den industriaerabilera; eta 3. mota. Etxebizitzarekin bateragarri den biltegia.
D)

Sotoko solairutan:

a) Erdisotoan edo sotoko lehen solairuan, c) letrarekin erlazionatutakoak, lehen solairuko eta
beheko solairuko erabilera osagarritzat, baldin eta goiko solairuko erabilerari loturik
badaude, betiere garajeko gutxieneko plaza-kopurua beteta badago edo garajeaprobetxamendurako balio ez duen orubea bada, Udal Ordenantzetan ezarritako muga
guztien kalterik gabe.
b)

Azpiegitura-erabilera (2. erabilera), 6. mota –Hondakin solidoen tratamendua eta
ezabaketa– izan ezik, solairu guztietan.

c)

Bestelako erabilerak (8. erabilera). 1. mota. Beste erabilera bati lotutako garajeko lokala
eta aparkalekua», goiko solairuetan; 2. mota. Eraikinetako instalazio orokorrak edo
komunak, goiko solairuetako jarduerei lotuta, solairu guztietan.

4. Erabilera debekatuak: Erabilera nagusiarekin edo gunearen kalifikazio orokorrarekin
bateraezinak izango diren guztiak. Bulego-erabilera duten lokalen antolaketan ez da inoiz
onartuko erakusmahaia, salmenta gunea edo jendea egoteko gelak bide publikoarekin
kontaktu zuzenean egotea.

6.7.08. artikulua. Erabilera nagusia, osagarria eta debekatua merkataritza-erabilerako
partzeletan (6. erabilera, 3. mota) eta baldintza partikularrak.
1.

Erabilera nagusia: Merkataritzako erabilerari dagokiona da, bai 3. mota Txikizkako
merkataritza, pilatu gabea, bai 4. mota Txikizkako merkataritza, pilatua.

2.

Erabilera alternatiboak:

A)

Ekipamendu-erabilera (4. erabilera). Eremuaren kalifikazio orokorrarekin bateragarriak diren
mota guztietan.

B)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera, 1. mota) –bulegoa–.

3.

Erabilera bateragarriak eta onargarriak:

A)

Goi-solairutan: Aurreko atalean baimendutakoez gain:
a)

B)

C)

Produkzio-erabilera (7. erabilera, 1. mota). Etxebizitzarekin bateragarria den industriaerabilera, jarduera-lizentzia eskuratzeko premiatik salbuetsiak dauden jardueratan.

Beheko solairuan:
a)

Goi-solairuetan baimendutako guztiak.

b)

Produkzio-erabilera (7. erabilera). 1. mota, etxebizitzarekin bateragarria den industriaerabilera; eta 3. mota, etxebizitzarekin bateragarri den biltegia.

Erdisotoan edo sotoko lehen solairuan: Beheko solairuan baimenduta daudenak, baldin eta
goiko solairuko erabilerari lotuta badaude eta garajeko gutxieneko plaza-kopurua betetzen
bada, edo garaje–aprobetxamendurako gauza ez den orubea bada, betiere Udal
Ordenantzetan ezarritako muga guztiak beteta.
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Soto-oin guztietan:
a)

Azpiegitura-erabilera (2. erabilera), 6. mota –Hondakin solidoen tratamendua eta
ezabaketa– izan ezik.

b)

Bestelako erabilerak (8. erabilera, 1. mota). Beste erabilera bati lotutako garajeko lokala
eta aparkalekua.

4. Erabilera debekatuak: Erabilera nagusiarekin edo gunearen kalifikazio orokorrarekin
bateraezinak izango diren guztiak. Orokorrean, bide publikoan debekatuta dago hirugarren
sektoreko erabileraren jarduera garatzea, udalak mota bakoitzerako berariazko baimena
ematen duenean izan ezik.
5. Pilatutako txikizkako merkataritza-erabileran baldintza bereziak Lizentzia lortzeko frogatu egin
beharko da establezimendu horiek trafikoan eta oraingo merkataritza-egituran sor ditzaketen
inpaktuak onargarriak direla, bai inguru hurbilean eta bai halako eraginak jasan ditzaketen
hiriko beste leku batzuetan. Merkataritza jardueraren zama-lanak establezimenduaren
eraikinaren barruan egingo dira beti, trafikoan inolako eraginik sortu gabe; gainera, kasuan
kasuko udal-ordenantzan ezarritakoari egokituko zaizkio.
6. Lokal komertzialak, galeria-moduan antolatuak. Hala baimentzen dutenean, beheko solairuan
eta lehen solairuan, edo eraikin osoan eta, tarteka, sotoko lehen solairuan gaitu ahal izango
dira. Horretarako, honako baldintza hauek exijituko dituzte:
A)

Solairu bakoitzean, maila horretan dauden lokal komertzialei dagozkien osasun
zerbitzuak bildu ahal izango dira. Erabilera publikorako diren osasun-zerbitzuak ere
erantsiko dira.

B) Zama-lanetarako azalera modu komunean jar daiteke, eta halako lanak eraikinaren
barruan egingo dira beti, trafikoan inolako eraginik sortu gabe.
7.

Oinezkoentzako eremutan, beheko solairutan erabilera-mugak. Oinezkoentzako eremu eta
kaleetako beheko solairuetan ezingo dituzte, jarduerari lotutako ibilgailuak etengabe sartzea
eskatzen duten hirugarren sektoreko erabilerak ezarri, hala nola, mezularitzak, etxez etxeko
zerbitzua duten ostalaritzako establezimenduak (ad., pizzeriak), automobil-tailerrak, merkantziak garraiatzeko agentziak, eta abar, sarrera oinezkoen kaletik bertatik egin behar denean.

8.

Ostalaritza-jardueratan, aisiarako jardueratan, eta bizitegi eta ekipamendu publikoetako hiri–
eremutan kokatutako beste hainbat gauzari lotutako establezimendu publikoen murriztapena.
Udal-ordenantza espezifikoaren bitartez Udalak, ostalaritza, aisia eta beste hainbat jarduera
instalatzeko murriztapenak ezarri ahal izango ditu. Izan ere, jarduera hauek bizitegi-eremutan
eta ekipamendu jakinen inguruan pilatuz gero, eta zenbait jarduerak gaueko ordutegian
zabalik izateko aukera dutela kontuan izanda, alde batetik, jarduera horiek berez, bestetik
establezimendu horiek erabiltzen dituztenek eta, azkenik, establezimendu horien inguruko
plaza eta kaleetan biltzen diren pertsonek soinu handia eta bibrazioak eragiten dituzte. Soinu
eta bibrazio horiek, onar daitekeen muga gainditu dezakete. Era berean, bertan dagoen
lokal-kopuruagatik, lokal gehiago zabaltzeko edo daudenak handitzeko baimena ez ematea
erabaki dezake udalak. Era berean, zenbait areatan, hasiera batean onargarriak diren
erabilera askoren ezarpena ere mugatu ahal izango da, baldin eta Eremuko merkataritzaren,
ostalaritzaren edo industriaren ehunean eragina izan badezake (esate baterako bizitegieremuetan finantza-zerbitzuen ezarpena, edo industria eta produkzioko eremuetan
hirugarren sektoreko zerbitzuen ezarpena).

9.

Indarreko udal-ordenantzetan xedatutakoa, edo mugatze horiek espezifikoki erregulatuko
dituzten ordenantza berriak idaztea kaltetu gabe, IHAPOk honako mugatze hau egiten du:
Irakaskuntza-ekipamenduko erabileraren unibertsitatez kanpoko ikastetxeen inguruan (4.
erabilera, 4. mota), debekatua dago dibertimendurako jokoen aretoak eta antzeko jarduerak
ezartzea. Debeku hori ehun eta berrogeita hamar metroko (150 m) distantziaren barruan
dagoen eremu osora hedatuko da, eskola-erabilerara loturiko lursaileko inguru fisikoan
dagoen edozein puntutik hasi eta instalazioaren fatxadako edozein puntura arte kale edo
oinezko pasealekuen ardatzean neurtuta.
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6.8. KAPITULUA. PRODUKZIO ERABILERA (7. ERABILERA)
6.8.01. artikulua.

Definizioa.

Produkzio-erabilera, landutako materia eta produktuen fabrikazioari, eraldaketari eta
biltegiratzeari dagokio, bai eta nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenekin lotutako jarduerari ere.
Produkzio-erabileraren barruan, honako artikulu hauetan deskribatzen diren motak bereizten dira.
6.8.02. artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria den industria-erabilera (7. erabilera, 1.
mota).
1. Neurri txikikoak direla, ezarritako potentzia txikia dela eta arriskurik ez dutela kontuan
hartuta, eraikin berean etxebizitzak egotearekin bateragarri izango diren industria-jarduerak
hartzen ditu.
2. Etxebizitzarekin bateragarria den industria-erabileran, artisautzako nahiz eskulangintzako
jarduera sartzen da, baita zerbitzuko zein konponketako lantegien jarduera ere,
instalatutako guztizko potentzia 50 kW baino txikiagoa denean eta bere azalera erabilgarria
200 m² baino txikiagoa denean.
3.

Mota honen barne ondoko hauek sartzen dituzte:

A)

1.01. mota. Artisautza- eta eskulangintza-industria. Bertan sartuko dira, besteak beste,
ondokoak:

01.

Bitxitegia eta bisuteria.

02.

Musika-tresnak.

03.

Argazkigintzako laborategiak.

04.

Jostailuak eta jolasak.

05.

Kiroletarako gauzak.

06.

Oihalen, larruen eta oinetakoen industria txikia.

07.

Zehaztasuneko, optikako eta argazkigintzako tresnak.

08.

Erloju-denda.

09.

Papera eta arte grafikoak (fotokopiagailuak, inprenta txikiak).

10.

Janariak eta tabakoa.

11.

Manufakturak.

B)

1.02 mota. Zerbitzu- eta konponketa-tailerrak. Bertan sartuko dira, besteak beste,
ondokoak:

01.

Bizikleta eta motorren konponketa mekanikoa egiteko tailerrak (txapan, pinturan eta
motorrak probatzen lan egiten dutenak izan ezik).

02.

Makinen eta ordenagailuen konponketarako eta mantentzeko tailerrak.

03.

Makinen eta material elektrikoaren konponketarako eta mantentzeko tailerrak.

04.

Material elektronikoaren konponketarako eta mantentzeko tailerrak.

05.

Automobilgintzako osagarrien konponketarako eta mantentzeko tailerrak.

06.

Etxetresna elektriko txikien konponketarako eta mantentzeko tailerrak.

07.

Artisautzako eta eskulangintzako industrian sartzen ez diren ondasunen eta produktuen
konponketarako eta mantentzeko tailerrak, udaleko zerbitzu teknikoen ustez hori
bizitegi-erabilerarekin bateragarria izanez gero.

6.8.03. artikulua.
mota).

Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria-erabilera (7. erabilera, 2

Honen barruan, honako hauen moduko industria-jarduerak sartzen dira:
01. Konponketa mekanikoko, eta ibilgailu motordunak garbitu eta koipeztatzeko tailerrak.
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02. Paperaren eta kartoiaren fabrikazioa eta eraldaketa.
03. Material plastikoen eraldaketa.
04. Aurreko ataletan sartzen ez diren ondasunen eta produktuen konponketa eta mantentzea.
05. Makinen eta ordenagailuen fabrikazioa.
06. Makinen eta material elektrikoaren fabrikazioa.
07. Material elektronikoaren fabrikazioa.
08. Automobilgintzako gauzen fabrikazioa.
09. Etxetresna elektriko txikien fabrikazioa.
10. Mineralen eraldaketa edo produkzioa.
11. Metalen eraldaketa.
12. Industria kimikoa.
13. Makina-erremintaren eta ekipo mekanikoen fabrikazioa.
14. Nekazaritzako, abeltzaintzako eta elikadurako industria.
15. Metalezko produktuen fabrikazioa.
16. Ibilgailuen eta txatarraren biltegiak.
17. Zuraren eraldaketa (zerrategiak).
18. Erauzketa-jarduerak.
19. Industria eta biltegiratze arriskutsuak.
20. Orokorrean, «1. mota. Etxebizitzarekin bateragarria den industria» deritzonean jaso
gabeko jarduera guztiak.
6.8.04. artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria den biltegi-erabilera (7. erabilera, 3. mota).
1. Honen barruan, biltegiratzen diharduten jarduera guztiak sartzen dira, handizkako
merkataritzarik gabe; hauek, neurri txikikoen ezaugarriak dituztenez, eta biltegiratutako
produktuek arriskurik ez dutenez, eraikin berean etxebizitza- erabilerarekin bateragarri jotzen
dituzte.
2.

Biltegiratze-erabileraren barne sartzen dira material, ondasun edo erregai ez diren
produktuak, produktu ez kaltegarriak eta arrisku txikikoak, azalera erabilgarria 200 m² baino
txikiagoa denean. Lokal hauetan bigarren mailako eragiketak egin ahal izango dituzte, hala
nola, paketatzea, etiketatzea, eta abar, hots, produktuak banatzen laguntzeko beharrezkoak.

6.8.05. artikulua.
mota).

Etxebizitzarekin bateragarria ez den biltegi-erabilera (7. erabilera, 4.

Honen barruan, handizkako salmenta duten materialak, ondasunak eta produktuak gordetzeko
jarduerak sartzen dira, eta orokorrean, 3. mota –Etxebizitzarekin bateragarri den biltegia–
honetan sartzen ez diren biltegiratze-jarduera guztiak. Bertan sartuko dira, besteak beste,
ondokoak:
01. 3. motan Etxebizitzarekin bateragarri den biltegia sartu ez dituzten biltegiratze jarduerak.
02. Nekazaritzako lehengaien handizkako merkataritza.
03. Janarien, edarien eta tabakoaren handizkako merkataritza.
04. Oihalen, zapatagintzaren eta larruzko gauzen handizkako merkataritza.
05. Farmaziako, lurrin-dendako eta etxeko produktuen handizkako merkataritza.
06. Kontsumo iraunkorreko produktuen handizkako merkataritza.
07. Burdindegietako, industrien arteko eta/edo kimikako produktuen handizkako merkataritza.
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Merkantzien garraiorako agentzien erabilera (7. erabilera, 5. mota).

1. Modu desberdinetan garraiatzeko merkantziak eta paketeak orokorrean biltzen, aldi baterako
hartzen eta enkarguz eta preziopean egindako banaketa jarduerek osatzen dute talde hau.
2.

Honen barruan, 75 m² erabilgarritik gorako azalera duten mezularitza egoitzak sartzen dira.
Hirurogeita hamabost metro koadroko edo hortik beherako egoitzak honako honen barruan
daude: Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera), 3. mota. Txikizkako merkataritza, pilatu
gabea.

3.

Erabilera horretarako lokalak, industria-erabilerako eremutan bakarrik ezarri ahal izango
dituzte eta bide publikotik sarbide zuzena izango dute. Ibilgailuen zama-lanetarako lekua
eduki beharko dute lokalaren edo kokatua dagoen lursailaren barruan, jardueraren neurrirako
egokiak diren proportzioan eta baldintzetan.

6.8.07. artikulua. Nekazaritza eta abeltzaintzako, eta basoko jardueren erabilera (7.
erabilera, 6. mota).
1. Produktuen eraldaketa exijitzen ez duten nekazaritza, baso eta abeltzaintzako lehen mailako
baliabideen ustiapenarekin lotutako jarduerek osatzen dute multzo hau. Erabilera-mota
honen barne ere sartzen dira ustiapenaren berezko produktuekin lotutako eta bere
produkzio–gaitasunarekin proportzioan dauden lehen eraldaketako jarduerak, baita
nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenari lotutako jarduera nagusiaren osagarri gisa uler
daitezkeen ingurunearekiko egokiak diren bestelako jarduera-motak ere: Produktuak
dastatzea eta saltzea, eskulangintza-tailerrak, aisiarekin lotutako jarduerak, eta abar.
2. Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera gisa ulertzen dira: Nekazaritza estentsiboa, laborantza
esperimentala eta berezia, estalperik gabe edo negutegietan egiten den baratzezaintza eta
lorezaintza, eta animaliak haztea eta zaintzea ukuiluratze-erregimenean edo askean.
3. Halako jarduerak lurzoru urbanizaezinean soilik egin daitezke, erabilera baimendutzat hartzen
diren kategorietan. Erabilera hauen erregimen espezifikoa, lurzoru urbanizaezinean
erabileren erregulazio espezifikoa jasotzen duen 01. Liburukiko 9. Tituluan biltzen dute.
6.8.08. artikulua.

Erauzketa-jardueretarako erabilera (7. erabilera, 7. mota).

1.

Harrobi, ibai-ibilgu, meategi eta abarretatik aleak eta beste mineral batzuk erauzten aritzen
diren jarduerak daude talde honetan. Halako jarduerak lurzoru urbanizaezinean soilik egin
daitezke, 01. Liburukiko 9. Tituluan adierazitako baldintzetan.

2.

Ingurumen-inpaktuaren azterlana eta ustiapenaren eraginpeko espazioa leheneratzeko beste
edozein proiektu-mota alde batera utzita, halakoa ezartzeko beharrezkoa izango da lanen
eraginpeko eremu naturala Suspertzeko Plan Berezia idaztea. Halaber beharrezkoa izango
da inpaktua, eragozpenak eta nahasteak txikitzeko, eta abandonatutako ateratze-eremuak
eta zabortegiak bestelako erabileretarako –lurzoru urbanizaezinetan baimendutakoen
artekoa– prestatzeko.

3.

Ez dira mota honen barruan sartuko hormigoi-kamioian garraiatzeko prestaturik dagoen
hormigoia fabrikatzeko instalazioak, ezta zementua erabiltzen dutenak edo harri naturala
erabiltzen dutenak ere. Jarduera horiek, «2. mota. Etxebizitzarekin bateragarria ez den
industria» deritzoneko Produkzio Erabileran jasota daudela ulertzen da.

6.8.09. artikulua.

Teknologia aurreratuko Industria erabilera (7. erabilera, 8. mota).

Honen barruan, I+G+B deritzonari eta teknologia berriei loturiko produkzio edo eraldaketa
jarduerak sartzen dira; horiek bigarren sektoreko industria klasikoaren barruko produkzioa eta
hirugarren sektoreko jardueren artean daude.
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6.8.10. artikulua. Erabilera nagusia, baimendua eta debekatua industria-produkzio
erabilerako partzeletan eta biltegian (7. erabilera) eta baldintza partikularrak.
1. Erabilera nagusia: Industria-produkzio erabilerako 1, 2, 3, 4, 5 eta 8. moten barne
espezifikatutako edozein. Erabilera nagusiaren barne sartzen dira, oinarrizko produkzio–
jarduera garatzeko beharrezko hirugarren sektoreko (bulegoa, merkataritza) jarduera
osagarri guztiak.
2.

Erabilera alternatiboak:

A) Komunikazioetarako erabilera (1. erabilera, 3. mota). Erregaien hornidurarako zerbitzuguneak.
B) Ekipamendu-erabilera (4. erabilera), bere kokalekua industria-erabilerako aldeetan ezartzea
bateraezina ez denean.
C) Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera).
a) 1. mota, Bulegoa.
b) 5. eta 4. mota, txikizkako merkataritzakoa pilatua eta I+G+B.
3.

Erabilera bateragarriak eta onargarriak:

A)

Behe- eta goi-solairutan:

a)

Bizitegi-erabilera (5. erabilera, 3. mota). Erantsitako etxebizitza, 3.000 m² baino gehiago
dituen industria- jarduera bati lotutako azalera eraikia duen instalazio bakoitzeko gehienez
etxebizitza batekin (1). Etxebizitzak ezingo du 100 m² baino azalera eraiki handiagoa izan.

b)

Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera), honako modalitate hauetan: 1. mota (bulegoa)
eta 3. mota (txikizkako merkataritza pilatu gabe), produkzio eta industriako jarduera nagusira
lotu gabeak, espresuki horrela baimentzen duten produkzio eta industriako kalifikazio
orokorra duten eremutan:

B)

Solairu guztietan: Bestelako erabilerak (8. erabilera). 1. mota, Beste erabilera bati lotutako
garajeko lokala eta aparkalekua.

4.

Erabilera debekatuak: Espezifikoki bizitegikoa, bai familia baterakoa zein kolektiboa eta,
orokorrean, pertsonen ohiko edo irauteko egoitza inplikatzen duten erabilera guztiak, edo
produkzio eta industriako erabilera nagusiarekin edo eremuaren kalifikazio orokorrarenarekin
bateraezinak direnak.

5.

IHAPO indarrean jartzean, jarduera hori baimendua ez dagoen eremutan dauden industria–
jarduerak onartuak daudela ulertuko da jarduera hori amaitu arte, berariaz aurkakoa
adierazten ez badute; hala ere, jarduera behar bezala garatzeko beharrezko neurri tekniko
eta zuzentzaileak hartu beharko dituzte.

6.9. KAPITULUA. BESTELAKO ERABILERAK(8. ERABILERA)
6.9.01. artikulua.
Beste erabilera bati lotutako aparkalekua eta garajeko lokalaren
erabilera (8. erabilera, 1. mota).
Aparkatzeko edo garajerako lokal gisa ulertzen dugu ibilgailuak aparkatzeko lekua. Baina toki
horretan ezin izango da egin enpresa-jarduerarik, ez baititu horretarako eraikuntza-ezaugarri
egokiak izango, ez eta funtzionalak ere.
6.9. 02. artikulua.
2. mota).

Eraikinetako instalazio orokorren edo komunen erabilera (8. erabilera,

Instalazio orokortzat hartzen ditugu eraikinen erabilera eta gozamen egokirako beharrezkoak
diren elementuak, hala nola, ura banatzeko sarea, gasa, estolderia, saneamendua, kaleko argiak,
energia elektrikoa, igogailua, egokitzapen termikorako instalazioak eta abar.
6.9.03. artikulua.

Trastelekuen erabilera (8. erabilera, 3. mota).

Trastelekutzat hartzen ditugu etxebizitzei edo bulego-lokalei lotuta dauden eta tresneria
gordetzeko diren lokalak, baldin eta gehienez 25 m²-ko azalera erabilgarria badute.
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6.9.04. artikulua.
Garajeko lokalaren, eraikinetako instalazio orokorren eta trastelekuen
baldintza partikularrak.
1.

Berariaz debekatzen ez den bitartean, 1. motako erabilerak –Beste erabilera bati lotuta
garajeko lokala eta aparkalekua– eta 2. motako erabilerak –Eraikinetako instalazio orokorrak
eta komunak–, titulu honetan ezarritako edozein erabilera nagusiri lotuta daude, erabilera
bateragarrien edo osagarrien artean aipatuta egon edo ez.

2.

Halaber, 3. motako erabilera –Trastelekuak–, ondorengo erabilera nagusi hauetako edozeini
lotuta ulertzen da: Zuzkidura eta ekipamenduen erabilera (4. erabilera), Bizitegi-erabilera (5.
erabilera), eta Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera).

6.9.05. artikulua.

Beste erabilera bati lotutako aparkalekua eta garajeko lokala.

1. Garaje-erabilera baimenduta dago erabilera osagarrietarako eta/edo baimenduetarako
ezarritako baldintzetan, erabilera nagusi bakoitzaren arabera. Aurkakorik adierazi ezean,
garaje-erabilerak sotoko edo sestra azpiko solairuak soilik okupatuko ditu, erabilera
nagusirako erabiltzen den eraikinean.
2. Aurkakoa xedatzen ez bada, eta familia bakarreko zein familiabiko etxebizitzetarako
zuzendutako eraikinen kasurako ezarritako salbuespenarekin, ez dute bide publikotik sarbide
zuzeneko ibia duten aparkaleku-lokalak erabiltzea baimenduko, udal-ordenantza
espezifikoak araututako baldintzen aurka.
3. Aurreko arauaren salbuespentzat, aparkalekuko lokalak industria-eraikinetako goi–solairuetan
jartzeko baimena ematen dute. Era berean, aparkalekua gainazalean ere egon daiteke,
izaera pribatiboa duen lursailaren barruan.
4. Oinezkoentzako eremuetako erabilera- mugak. Oinezkoentzako areetan ezin izango dira
garaje eta aparkalekuko erabilerak ezarri, horietarako sarbidea oinezkoentzako kaletik edo
plazatik bertatik egin behar denean.
6.9.06. artikulua.

Beste erabilerei lotuak dauden aparkalekuen gutxieneko zuzkidurak.

1. Oin berriko eraikinek, eta baita ere aldez aurretik dauden eraikinetan ezartzen diren erabilera
nagusiaren erabilera alternatiba berriek edo handiagotzeek, erabilera nagusiaren osagarriak
izango diren aparkalekuak izan beharko dituzte ondorengo ataletan arautuko duten
kantitatean:
2. Ekipamendu-erabilera (4. erabilera).
A) 5. mota. Osasun-erabilera. Gutxienekoa: Aparkaleku bat lau (4) oheko, edota aparkaleku
bat kontsulta eta administraziorako laurogei (80) metro koadro erabilgarriko.

3.

B)

7. mota. Bizitegi-zuzkidura babestua. Orokorrean bizitegi-erabilerarako ziren zuzkidura
berberak.

C)

8. mota. Egoitza komunitarioa eta zuzkidurako ostatuak. Aparkaleku bat 100 m²
erabilgarriko.

D)

10. mota. Hotel-erabilera. Gutxienekoa: Aparkaleku bat hoteleko 6 plazako. 20 plaza
baino gutxiagoko hoteletan ez dute gutxieneko zuzkidurarik exijitzen.

E)

Ekipamendu orokorreko erabilera eta orain arte adierazi ez diren beste erabilera guztiak.
Gutxienekoa: Aparkaleku bat 200 m² erabilgarriko.

Bizitegi-erabilera (5. erabilera). Plaza bat etxebizitza bakoitzeko gutxienez. 80 m² baino
gehiagoko etxebizitzak baleude, plaza bat ezarri beharko da 50 m² bakoitzeko edo zatiko;
emaitza hori 80 m²-tik gorako etxebizitzen gehiegizko metroen batuketatik dator.

4. Hirugarren sektoreko erabilera (6. erabilera).
A) 1. mota –Bulegoa–, 3. mota –Txikizkako merkataritza-erabilera, pilatu gabea–, eta 4.1 mota –
saltokiak–.Gutxienekoa, plaza bat 80 m² erabilgarriko, bulegotarako edo dendak jartzeko.
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B) 4. mota. Txikizkako merkataritza-erabilera, pilatua. Gutxienekoa: Plaza bat 40 m² erabilgarriko,
jendeari gauzak saltzeko zonarako, Saltoki handien kasuan; eta plaza bat 15 m²
erabilgarriko, jendeari gauzak saltzeko zonarako, Saltoki guneen kasuan.
5. Hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarritan ezartzeko produkzio-erabilera (7. erabilera).
Gutxienekoa, plaza bat 150 m² erabilgarri bakoitzeko industria-erabilerarako, edo 250 m²
erabilgarri biltegirako.
6.9.07. artikulua. Gutxieneko zuzkiduren salbuespenak.
1. Gutxieneko zuzkidurak betetzetik salbuetsita gelditzen dira, honako egoera hauetako batean
dauden hiri-lurzoruko eraikinak:
A) Laurehun (400 m²) metro koadrotik beherako azalera duen lursail baten gainean eraikita
egotea.
B) Beren fatxadaren pareko aldea hamar (10 m) metrotik beherakoa izatea.
C)

Eraikin eraldatuak edo birgaituak izatea, edo hauetan erabilerak aldatzea, bertan,
zuzkidurak lortzeko erabateko zailtasuna frogatuta geratzea.

D) Zuzkidura- eta ekipamendu-eraikinetan funtzionaltasun-arrazoiengatik.
E) 4. motako hirugarren sektoreko erabilerak ezartzearen kasuan (txikizkako merkataritzaerabilera metatuak), ez da gutxieneko zuzkiduraren premiaz salbuetsiko.
2. Udalak mugatu egin dezake gehieneko soto-oinen kopurua, baldin eta aurreikusteko modukoa
bada inguruko trafikoan kalteak sortuko direla, oinezkoen baldintzak hobetu ahal izateko, edo
segurtasun-arrazoiak medio.

6.9.08. artikulua.

Sarbide mankomunatuen baldintzak.

Bide publikoan eraikinetako garajeen sarbideekin ahalik eta nahaste txikiena sortzeko, sarbide
mankomunatuak erabiltzeko joera egongo da, eraikinetako solairuen baldintzei buruzko 7.
tituluan –Eraikuntza Ordenantzak– ezarritako arau espezifikoak kontuan hartuta.
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7. TITULUA
ERAIKUNTZA ORDENANTZAK
7.1. KAPITULUA.

XEDAPEN OROKORRAK

7.1. 01. artikulua.

Eraikuntza-ordenantzen aplikazio-esparrua.

1. Eraikuntzako arau orokorrak honako obra hauetan aplikatuko dituzte, Ikaztegietako Udalerri
guztian:
a) Eraikuntza berriko obretan edo, duten garrantziagatik, eraikuntzak ordezkatzearen pareko
izango diren egindako eraikinetan gauzatutako edozein esku-hartze.
b)

Eginak dauden eraikinak handitu, berritu edo birgaitzeko obretan.

c)

Eraikinen zatiko zaharberritzetan, erabilera-aldaketetan edo banantzeetan.

d)

Edozein motatako berrikuntza-obratan, udalaren iritziz hori egin daitekeenean.

2. Artikulu honetan ezarri dena ezingo da aplikatu 10. Tituluko babes-erregimenari lotuta dauden
eraikinetan, hau da, kontserbazioaren helburuari kontrajartzen zaionean.
3. Babes ofizialeko erregimenean dauden eraikinak, bai oin berriko eraikuntzan eta bai
birgaitzean, kasuan kasuko araudi berezian ezarritakoari egokituko zaizkio. Babes ofizialeko
etxebizitzen eraikuntzari buruzko araudian erregulatuta ez dagoenari dagokionez, titulu
honetan jasotakoak aplikazio osagarria izango du.
4. Izaera baliokidearekin, titulu honetan arautu gabeko alderdietan, une bakoitzean indarrean
dauden Babes Ofizialeko Etxebizitzak Diseinatzeko Ordenantzetan ezarritakoak aplikazio
subsidiarioa izango du.
5. Lurzoru urbanizaezineko eraikuntzetan, 9. tituluko zehaztapenak aplikatuko dituzte. Titulu
horretan araututakoan, ordenantza orokor hauetan zehaztutakoa gehigarria izango da.
7.1.02. artikulua. Orubeetan eragiten duten parametroen definizioa.
1. Partzela. Erabilera, instalazio edo eraikuntza bati lotutako azalera da «partzela», eta Jabetza
Erregistroan horrela inskribatutako unitate fisikoa da. Partzelak, eraikigarritasun fisikorako
eta/edo hirigintzakorako erreferentzia-esparru izango dira.
A)

Partzela-lerrokadura: Lurzoru pribatiboaren muga adierazten du berariaz jartzen denean.

B)

Gutxieneko partzela: Eraikuntzaren ondoreetarako ordenantza orokor edo partikularretan
ezarri den partzelaziorako gutxieneko unitatea da; hirigintza–legerian adierazi den hedadura
du.

C)

Lursaileko espazio librea: Baimendutako gehieneko parametroen barruan, hala
planeamenduak ezarri duelako nola baimendu diren gehieneko parametroen barruan
eraikinak duen itxuraren emaitzagatik, atzeman gabe dagoen lursail-azalera da. Erabilera
publikoa ezarri ahal izango dute, sestrapeko aprobetxamenduarekin.

2.

Sestra. Lurrazal edo bide baten plano horizontalarekiko inklinazioa zehazten duen lerroa da.
Kontzeptu honen barne honako definizio hauek ezarri dituzte:

A)

Sestra-kota: Sestra-kota da, oinarri kartografikoaren erreferentzia-planoarekiko puntu bat
igotzea.

B) Sestra berria: Antolamenduak markatutako maila-altuera da.
C) Gaur egungo sestra: Aldez aurretik duen egoeran, planak mantentzen duen maila-altuera da,
geroko urbanizazio-erreformak kaltetu gabe.
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D) Badagoen sestra edo erreferentziakoa: Fatxaden altuera maximoa neurtzeko, bertan dauden
sestrak edo, hau uniformeegia izango ez balitz, partzela inguratzen duten bideen edo lursailmugen (partzelak bideekin mugatzen ez duenean) sestra-kotak lotuko dituen aldapa
maximoko lerroa hartuko dute kontuan.
7.1.03. artikulua.

Eraikuntzan eragiten duten parametroen definizioa.

1. Atzeraemangunea. Kanpoaldeko lerrokaduraren eta eraikuntza-lerroa atzeratuaren artean
dagoen distantzia da, elkarzuta den lerro gaineko puntu guztietan neurtuta.
2. Eraikuntza-lerroa. Eraikuntzako fatxadaren plano bertikalaren (hegalkinak izan ezik) eta
lurreko planoaren gurutzagunea da.
3. Azalera eraikigarria. Azaleran eraiki daitekeen eta eraikitzeko gai den guneari horrela
deritzo.
4.

Azalera okupatua. Fatxadako planoek plano horizontalean jarriz gero betetzen duten
azalera da, baimendutako hegalak izan ezik, lurrazalaren gainean. Partzelen patioei eta
patio mankomunatuei dagozkien eremuak aintzat hartu beharko dira parametro hau
neurtzeko eta kalkulatzeko, beheko solairuaren mailara iristen direnean ere bai.

5. Eraikitako edo eraikitzeko sabai-azalera. Eraikitako azalera iritziko zaio eraikuntza baten
perimetroko parametroen kanpo-lerroaren barruan eta, horrela badagokio, mehelinen
ardatzen barruan sartutako azalerari, argi-patioen azalera kenduta. Eraikin batean
eraikitako azalera zenbatzeko, honako zehaztapen hauek hartuko dituzte kontuan:
A)

Balkoiek, terrazek, karrerape pribatuek eta hegal irekiek azalera osoaren %50a
egingo dute, estalkiko terrazak izan ezik; hauek, eraikitako azaleraren kasurako, ez
dituzte kontuan hartuko. Hegal itxiak %100 zenbatuko dituzte.

B)

Ez dituzte zenbatuko, erabilera publikoa duten karrerapeko azalerak; espazio libre
publikotara sartzeko pasabideak; estalkian dauden apaindurako elementuak eta
altuera erabilgarria 1,5 m baino txikiagoa den zatiko (edo azalera hori erabili ezin
bada edo eraikinaren gordetegirako edo bestelako instalazio orokorretarako
erabiltzen bada) estalkipeko azalera. Era berean, babes publikoko etxebizitzei
eransten zaizkien estalkipeko oineko trastelekuek ez dituzte zenbatuko, ezta
bizikletak gordetzeko behe-oinean eraikitako espazioak eraikinaren elementu komun
gisa konfiguratuak edo 01 Liburukiko 7.2.08., 7.2.09. eta 7.2.10. artikuluetako
baldintzak betetzen dituzten solairuarteak ere.

6. Azalera erabilgarria. «Lokal edo gela baten azalera erabilgarria», dagozkion parametro
bertikalen barrukoa da, hau da, duen helburuan erabilera zuzenekoa, terrazak barne,
baleude. Eraikin baten azalera erabilgarria zenbatzeko, honako zehaztapen hauek
hartuko dituzte kontuan:
A) Azalera erabilgarriaren zenbaketatik kanpo geldituko da egiturako elementu bertikalek
okupatutako azalera, baita 100 cm²-tik gorako ebaketa horizontaleko bideek edo
hodiek okupatutako azalera ere, eta 1,50 m-tik beherako altuera askea duen lurzoruazalera ere bai.
B)

Etxebizitza edo lokal berdinak direnean, eraikin beraren barruan zutabe bertikalean
kokatuta egonez gero, aurreko paragrafoan adierazitako elementuek solairuan
okupatzen dituzten azalerak zenbatzeko, zutabearen beheko eta goiko solairuetan
dauden etxebizitzen edo lokalen balioen neurri aritmetikoa hartuko da.

C) Balkoiak, terrazak, karrerape pribatuak eta hegal irekiak azalera osoaren %50ean
konputatuko dira, estalkiko terrazak izan ezik horiek ez dira azalera erabilgarriaren
ondorioetarako kontuan hartuko. Hegal itxiak %100ean konputatuko dira.
7. Lerrokadura. Kaleetan edo espazio publikoan zehar eraikuntza mugatuko duen lerroa da
lerrokadura, beraz, lursaila mugatuko duena.
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A) Kalearen eta/edo kanpoaldearen derrigorrezko lerrokadura. Eraikinaren fatxada
baterako edo gehiagotarako, eraikin horren muga zehatza adierazten duen lerroa da,
antolamendu-planoetan horrela ezarrita datorrenean.
B) Eraikuntzaren lerrokadura maximoa. Proiektatutako eraikuntzaren eraikin-lerroak
barne geratu behar duen lerroari deitzen zaio eraikuntzaren lerrokadura maximoa.
C) Mehelineko lerrokadura: Eginda edo egiteko dagoen eraikuntzarekin mugakide den
lerroa da.
D) Sestrapeko lerrokadura. Sotorako gehienezko okupazioa markatzen duen lerroarekin
bat dator.
8. Altuerak. Honako definizio hauek ezartzen dira:
A) Eraikuntza-altuera: Lurrazalaren sestratik kanpo ateratzen den eraikinaren dimentsio
bertikala da. Eraikinaren solairu-kopurua neurtuta eta fatxaden gehienezko altuera
ezarrita neurtzen da.
B) Altuera librea. Solairu bateko zoladuraren eta sasi-sabaiaren arteko distantzia
bertikala da.
9. Solairuak. Honako definizio hauek ezartzen dira:
A) Soto-oina: Solairu honen sabaia ez da bertan dagoen edo erreferentzia gisa balio
duen sestra ofizialetik 1 m baino gehiago ateratzen, eraikin osoan. Lehenengo sotoa,
beheko solairutik hurbilen dagoena da, hurrengoa bigarren solairua da, eta horrela.
B) Erdisoto-oina: Solairu honen zorua sestra ofizialaren edo erreferentziazko sestraren
azpitik dago azalera osoan, eta haren fatxadetako batean inguruko lurraren sestraren
gainetik metro bat baino gehiago ateratzen da.
C) Beheko solairua: Bertara, bide publikotik edo espazio libretik sartzen da, eta bertako
lurzorua bide publikoaren sestraren gainetik gehienez metro batera dago bide
publikora ematen duten puntu guztietan, baita bere fatxadetakoren bat erdilurperatua
dagoenean ere.
D) Oinartea: Oso-osorik lokal baten barruan dagoena da; gainera, modu funtzionalaren
nahiz fisikoaren eta erregistroaren aldetik, bera hartzen duen lokalari lotuta dago.
E)
F)

Goi-solairua: Beheko solairuaren edo erdisotoaren gainetik dauden guztiak dira.
Teilatupea: Azken solairuko forjatuaren goialdearen, eta estalkiko eraikuntza
elementuen behealdearen artean kokatutako beheko solairuko lerrokaduratik atzera
eman den solairua da. Ezingo ditu tarteko forjatuak izan. Solairu hori teilatupe gisa
sailkatzeko, solairu osoan, erabiliko duten funtziorako exijitutako gutxieneko altuera
izan beharko du.

G) Estalkipeko solairua: Azken solairuko forjatuaren goialdearen, eta estalki inklinatuko
eraikuntza-elementuen behealdearen artean kokatutako txapitula-formako solairua
da. Ezingo ditu tarteko forjatuak izan. Solairu hauetan ez dira azalera erabilgarri eta
eraikiak izango, 1,50 m baino altuera libre txikiagoa duten zatiak.
10. Fatxaden irtenuneak eta sartuneak. Irtenuneak edo sartuneak dira, eraikinaren
lerrokadura orokorra aldatzen duten elementu guztiak, hala nola, balkoiak, begiratokiak,
terrazak, hegal itxiak, eta abar.
A) Balkoia: Fatxadarekiko forjatu edo kanporantz ateratako hegala da. Balkoiaren
kontzeptuak ez du zer ikusirik bertako babes-elementuen eraikuntza eta diseinu–
soluzioarekin.
B)

Estalkiko terraza: Eraikinen edozein solairutan baimendutako atzeraemanguneen
ondorioz osatutako espazio ireki eta estali gabea.

C) Terraza: Eraikuntzako fatxadak egin duen atzeraemangunearen ondorioz eratutako
barruti estalia da.
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D) Begiratokia: Hegal itxia da eta zerbitzua egiten dion gelaren paramentutik abiatzen
da; elementua kanporantz luzatzen da, gehienetan beira-egitura hartuta.
E) Hegaldun gorputz itxia: Begiratoki-motakoak ez diren fatxada-irtenuneak dira.
F) Teilategala: Hegalkin gisako eraikuntza-elementua, eraikin motaren arabera azken
solairuko forjatuaren kanpoalderako luzapena izango dena edo horretatik
independentea izango dena.
11. Patioak. Eraikinen kanpoko edo barruko lerrokadurak hiru aldeetan gutxienez osatutako
espazioak dira. Honako tipologia hauek bereizten dira:
A)

Fatxadarantz irekitako patioa: Eraikinaren lerrokadurarekiko eraikin horren
atzeraemanguneak osatutako patioa da. Bertan ez dira sartuko, normalean
fatxadarekiko neurtuta, 1,5 m baino gutxiagoko atzeraemanguneak; eta hori guztia,
aldamenetako planoetan baorik zabaltzen ez badute.

B) Barruko edo lursaileko patioa: Etxea edo eraikinaren barruko fatxadek eratuko duten
esparrua da; eraikinaren solairu guztiei argiak eta ikuspegiak emateko balio du, hala
denean, beheko solairua salbuetsita.
C) Patio mankomunatua: Mehelineko barruko patioa da; bertan gutxieneko neurriak,
lursail diferentetako bi patio erantsita lortzen dituzte.
D) Etxadi-patioa: Etxadi-patioan, bere forma eta posizioa, zenbait lursailetako eraikini
ezarritako barruko lerrokaduren bitartez plangintzak definitzen dituzte. Sarbide
publikoa, pribatua eta/edo beheko solairuan baimendutako okupazioarekin izan
daiteke.
12. Konposizioko unitatea. Zatikako betearazpenaren kalterik gabe, diseinu baterakoi bati
erantzunez, berariazko eraikin edo eraikin-multzoek bete behar duten baldintza da.
Konposiziozko unitatea, inguratzaile eta eraikineko aldeen tratamenduari, eta, baldin
eta balego, urbanizazioari buruzkoa ere izango da, osoa edo zatizkoa izan daitekeela
hurrengo sailkapenaren arabera:
13. Eraikuntzen tipologiak. Honako hauek bereizten dira:
A) Bizitegi-erabilera.
— Taldeko etxebizitza: Barne-zirkulazioko elementu komunak izan ala ez, hurrenez
hurren bloke edo etxe deitzen ditugun etxebizitza-eraikin isolatuak dira.
— Etxebizitza isolatua: Lursail bakoitzak eraikuntza exentu bat edo gehiago ditu,
gehienez 3 etxebizitzez osatua.
— Familia bakarreko atxikia: Elkarren artean atxikiak dauden familia bakarreko
etxebizitza-multzoak dira, eraikuntza jarraituko lerroa osatuta.
B) Ekipamenduak eta zuzkidurak: Tipologia libreko eraikinak; zuzenduak dauden
zerbitzuaren premietara egokitu beharko dira, eta gutxienez ordenantza orokorretan
ezarrikoetara.
C) Hirugarren sektoreko erabilerako eraikinak: Nagusiki bulegoak eta dendak jartzeko.
D) Produkzio-erabilerako eraikina: Mota honetako eraikinek hainbat solairu izan
ditzakete, jabetza horizontalean banatuak egon daitezke eta altuera diferentetan
kokatutako bideetatik solairu bakoitzerako sarbidea izan ditzakete.
14. Eraikinen kalitate- eta higiene-baldintzak, eraikuntza modu egokian egin eta pertsonek
erabiliko dituzten lokaletako osasungarritasuna bermatuko duten baldintzak dira. Helburu
horiekin, kalitate- eta higiene-baldintzak honako elementu hauei buruzkoak izango dira:
A) Eraikina, eraikuntza-unitate independizagarria osatzen duen etxea da.
B)

Ataria da, lokal-multzo eta/edo etxebizitza-multzo baten sarbiderako
komunikabide bertikalerako nukleo batetik zerbitzatzen den higiezina
higiezinaren atala.
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C) Eraikin baten barne-zirkulaziorako espazioaren bitartez, erabilera kolektibo bateko
lokal edo etxebizitzen arteko komunikazioa ahalbidetzen dute; halaber, lokal horien
eta kanpoko sarbideen artean, instalazioen geletarako sarbideetara, garajeetara eta
eraikuntza osatzen duten beste hainbat píezatara. Zirkulazio-elementuak dira:
Sarbideak, eskailera-buruak, eskailerak, arrapalak, igogailuak, banatzaileak eta
korridoreak.
D) Lokala da, bere barruan, eta eraikinean duen kokapena edozein izanda, bizitegirako
ez den jarduera (komertziala, industria, tailerra, eta abar) gauzatu dezakeen espazio
itxia.
E) Gelak (piezak), etxebizitza baten gelak edo espazioak dira, eta egoitzazko gelak
deritze pertsonak era iraunkorrean egoteko eska daitezkeen higiene-baldintzak
dituztenean. Etxebizitza bateko gela eta espazio guztiak pieza bizigarriak dira,
bainugelak, komunak, korridoreak, banatzeko eremuak eta jakitokiak edo antzekoak
salbuetsita.
F)

Etxebizitza da, elementu mankomunatu batetik zerbitzatzen den, eta ordenantza
hauetan ezarritako gutxieneko programa betetzen duen unitate funtzionala.

7.2. KAPITULUA. ERAIKINEN BALDINTZA GEOMETRIKOAK
7.2.01. artikulua.

Lerrokadurak.

1.

Orokorrean, derrigorrezko jotzen dira IHAPOn definitutakoak edo lerrokadurak garatzeko
plangintza-tresnak (Plan Bereziak eta Plan Partzialak). Hala ere, Xehetasun Azterketek
aldatu ahal izango dituzte, plangintzak proposatutako antolamendua hobetzeko, edo
badauden baldintza errealetara egokitzeko. Hori guztia beti interes orokorraren ikuspuntutik
eta antolamenduaren oinarrizko zehaztapenak errespetatzeko irizpidea kontuan hartuta.

2.

Beheko solairuan okupatutakoaz gain, sotoko solairuan okupatu ahal izango dute planoetan
definitutako eremua, eraikuntza diseinatua denean, edo fitxetan, gehienezko okupazio gisa
definitutako azalera.

3. «Diseinatu gabeko eraikuntzaren» sotoek, aparkaleku gisa, eraikuntzaren beheko solairuko
okupazioak zehaztutakoa baino azalera handiagoa okupatu ahal izango dute. Kasu honetan,
lursail pribatuen barrualdean bakarrik baimenduko dituzte eta, orokorrean, mugetatik
gutxienez 3 metrora egongo dira, udal-arau edo sektore-arau espezifikoren batek gehiago
murrizten ez badu.
7.2.02. artikulua.

Eraikuntza-hondoak eta –aurrealdeak.

1. Aurretik eraiki gabeko orubetan egingo dituzten eraikinetan, fatxadak, gutxienez, 7 m izango
ditu. Hirigunearen baldintzak, Hirigunearen Plan Bereziek xedatutakoaren arabera arautuko
dituzte. Eraikuntza jarraituko lerroa osatuta, elkarren artean atxikiak dauden familia bakarreko
etxebizitza-multzotan, unitate bakoitzaren gutxieneko fatxada-aurrealdea 5,5, metrokoa izango
da.
2.Orubeen eraikuntza-hondoak, planoetan finkatuko dituztenak, edo IHAPO garatzeko idatzi
beharko den Xehetasun Azterketen, Plan Partzialen edo Plan Berezien ondorioz emango
direnak izango dira. Aurretik eraiki gabeko orubetan egingo dituzten eraikinetan, eraikinak,
gutxienez, 7 m-ko hondoa izango du.
7.2.03. artikulua.

Eraikinen altuera.

1. Solairu-kopurua eta teilategal-kota eta/edo altuera aldi berean aplikatzen dira, eta guztiak
maximoak dira. Zehaztapen hauek, lurzorua antolatzeko planoetan eta ordenantza hauetan
biltzen dira. Gaur egun dauden eraikinak gehieneko altuera horietara egokitu ahal izango
dira, betiere oinen kopurua edo profila errespetatzen jarraitzen bada.
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Altuerak neurtzeko modua. Zehaztutako arauzko altuera, espaloiaren sestra minimoaren eta
maximoaren arteko puntuan neurtuko dute. Bide publikora ematen ez duten fatxadetan,
badagoen edo erreferentzia gisa balio duen sestra hartuko dute kontuan. Eraikinaren altuera
maximoa, teilategalaren beheko aldeak zehaztuko du fatxada nagusian, edo, fatxada guztiek
maila bera dutenean, fatxada kaltetuenean.

3. Eraikinen altuera maximoak. Subsidiarioki, eta 02. Liburukian eremu edo esparru bakoitzerako
espezifikoki adierazitakoa salbuetsita, eraikuntzen tipologiaren arabera, honako altuera
maximo aplikagarri hauek ezartzen dituzte:
A) Bizitegi-erabilerako eraikinak:
a) Profil maximoaren arabera, honakoa izango da teilategalaren azpiko aldeko altuera
maximoa:
i. PB (edo solairu 1 sestra-gainean) = 4 m.
ii. PB (edo 2 solairu sestra-gainean) = 7 m.
iii. Gehitutako solairu bakoitzeko 3 m.
b) Erlaitza, mugakide diren etxe edo eraikuntzetako batekin berdintzeko helburu
bakarrarekin, eraikuntza berriaren guztizko altuera gehienez 1 metro aldatu ahal izango
da, udalak berariaz baimentzen duenean, eta horrek eraginda solairu-kopurua handitzen
ez bada. Aldaketa hori, honako lehentasun-ordena hau jarraituta egin beharko da:
i. Beheko solairuan.
ii. Azken solairuan.
iii. Solairu guztietan proportzionalki banatuta.
c)

B)

Teilatupeko solairuek teilategalera 2,6 m-ko altuera izango dute. Aitzitik, estalkipeko
solairuek, teilategalaren muturretik hasita, gehienez %40ko aldapa-lineak osatutako
bolumenaren barne egon beharko dute.

Zuzkidurarako eta ekipamendurako erabilera-eraikinak:
a) Ekipamendurako erabilera-eraikinetan eta antzekoetan, profil maximoaren arabera, altuera
maximoa honako hau izango da:
i. PB (edo solairu 1 sestra-gainean) = 4 m.
ii. Gehitutako solairu bakoitzeko 4 m.
b) Pabilioiak eta kirol-ekipamenduak bezalako beste mota bateko eraikinetan, zuzenduko
dituzten erabileratarako behar den altuera izango dute, horretarako premia dagoela
justifikatu ondoren.
c) Edozein kasutan, titulartasun publikoko eraikinetan, udalak altuera handiagoak onartu
ahal izango ditu, horren beharra dagoela justifikatu ondoren.

C)

Hirugarren sektoreko erabilerako eraikinak:
a)

Bulego-erabilerako eraikinetan, profil maximoaren arabera, altuera maximoa honako hau
izango da:
i. PB (edo solairu 1 sestra-gainean) = 4 m.
ii. Gehitutako solairu bakoitzeko: 4 m.

b)

Merkataritza-erabilerako eraikinetan:
i. PB (edo solairu 1 sestra-gainean) = 5 m.
ii. PB+1 (edo 2 solairu sestra-gainean) = 9 m.
iii. Gehitutako solairu bakoitzeko: 4 m.
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D)

Industria-Produkzio erabilerako eraikinak: Produkzio-erabilerako eraikinek, bide
kaltetuenarekiko gehienez 12 m-ko altuera izango dute, solairu bakar batean edo bitan
gauzatzen diren kontuan hartu gabe. Bi solairu baino gehiagoko profila definitzean, gehienez
14 m-ko altuera izango du. Industria-instalazioen arabera, funtzionamendurako beharrezkoak
diren elementuek altuera hori gaindi dezakete, kontuan hartuta indarrean dagoen araudia.

E)

Eraikin guztietan, erdisotoak gehienez 2 m-ko altuera irten daitezke. Distantzia hori, bertako
sabaiko forjatuaren goiko alderaino neurtuko da, bertan dagoen sestraren edo
erreferentziakoaren gainean. Dena den, erdisotoa profilean finkatuta agertzen denean,
altuera hori ez da kontuan izango eraikinaren gehieneko altueraren ondorioetarako.

7.2.04. artikulua.

Solairuen baldintza orokorrak.

1. Gutxieneko altuera libreak, solairu bakoitzean egingo duten erabilerarako adieraziko dituzte,
eraikinaren erabilera nagusia zein den kontuan hartu gabe, artikulu honetako azken atalean
jasotakoa jarraituta.
2. Azpiegitura eta komunikazioei lotutako eraikinen kasuan, eraikin horien gutxieneko altuera
libreak, ekipamendu erabileretarako ezarritakoen barne sartuko dira. Erabilera baten
ezaugarrien ondorioz, altuera libre txikiagoa baimentzen duen beste baten barruan sartzen
badute, lehenengoaren neurriak aplikatuko dituzte.
3. Eginak dauden eraikinetan, orokorrean, erabilera bakoitzerako exijitutako altuera libreak bete
beharko dituzte, baina arrazoituz gero, altuerak murriztea onar daiteke, lokala behar bezala
erabiltzea eragozten ez dutenean.
4.

Babes Erregimenaren barne sartutako eraikinetan, aurretik definitutako altuera libre eta
erabilgarriak orientagarriak izango dira. Eraikin babestuaren fatxadako baoen, eta forjatuen
eta egiturako elementuen antolaketa errespetatuko duten altuerak ezarri beharko dituzte,
horren ondorioz adierazitako gutxieneko altuerak murrizten badira ere.

5. Aurreko ataletan ezarritako arauak kontuan hartuta, gutxieneko altuera libreen erregimen hau
ezartzen dute:
A)

Sotoak.

a)

2,20 m. Trastelekuetan (8. erabilera, 3. mota).

b)

2,50 m. Garaje eta aparkalekuetako lokaletan (4. erabilera, 15. mota, eta 8. erabilera, 1.
mota), eraikinaren instalazio orokorretan (8. erabilera, 2. mota) eta, orokorrean, eraikinaren
azpiegitura independenteetan (2. erabilera).

c)

2,80 m. Soto-oinetan baimendutako gainerako erabileretan.

d)

b) eta c) epigrafeetan 30 cm-ko murrizte puntualak baimentzen dituzte, habeak eta/edo
instalazioak eraisteagatik.

B)

Beheko solairuak:

a)

2,20 m. Trastelekuetan (8. erabilera, 3. mota).

b) 2,50 m. Garaje eta aparkalekuko lokaletan (4. erabilera, 15. mota, eta 8. erabilera, 1. mota),
eraikinaren instalazio orokorretan (8. erabilera, 2. mota) eta, bizitegi–erabileran (5. erabilera).
c) 2,80 m. Bulegoko hirugarren sektoreko erabileran (6. erabilera, 1. mota) eta, orokorrean,
eraikinaren azpiegitura independenteen erabileran (2. erabilera).
d)

3,20 m. Beheko solairuetan baimendutako gainerako erabileretan.

e)
Garaje eta aparkalekuetako lokaletan 30 cm-ko murrizte puntualak baimentzen dituzte,
habeak eta/edo instalazioak eraisteagatik.
C)

Goi-solairuak.
a)

2,20 m. Trastelekuetan (8. erabilera, 3. mota).
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2,50 m. Garaje eta aparkalekuko lokaletan (4. erabilera, 15. mota, eta 8. erabilera, 1.
mota), eraikinaren instalazio orokorretan (8. erabilera, 2. mota), bizitegi-erabileran (5.
erabilera) eta, bizitegi-erabilerarekin bateragarri den industria- eta biltegi-erabileran (7.
erabilera, 1. eta 3. motak).

c) 2,80 m. Gainerako epigrafeetan aipatu ez dituzten goi-solairuetan baimendutako gainerako
baimendutako erabileretan.
d)

3,20 m. Erabilera komertzialean (6. erabilera, 3. eta 4. motak).

e)

Garaje eta aparkalekuetako lokaletan, 30 cm-ko murrizte puntualak baimentzen dituzte,
habeak eta/edo instalazioak eraisteagatik.

7.2.05. artikulua.

Sotoen baldintza espezifikoak.

1.

Titulartasun pribatukoak diren eta eraikuntzari lotuak dauden, eta eraikuntzaren
lerrokaduretatik kanpo proiekzioa duten soto-oinek, IHAPOk edo bere garapenean
izapidetzen diren planek adierazitako ezin izango dute bide publikoaren sestratik metro bat
baino gehiago atera.

2.

Diseinatu gabeko eraikuntzaren» sotoetan, eraikuntzaren beheko solairua okupatzeagatik
zehaztutakoa baino azalera handiagoa erabil dezakete aparkaleku gisa, 7.2.01. artikuluan
adierazitakoarekin bat etorrita. Kasu honetan proiektu bat aurkeztu beharko du. Bertan,
edozein eraikuntza-proiekturako exijentzia orokorrez gain, ondoren aipatuko den
dokumentazioa bildu beharko du:
A)

Partzelaren hasierako egoeraren plano topografikoa, mugakideei eta bideragarritasunari
erreferentzia eginez, eta bertako zuhaiztia eta landaretza adierazita.

B)

Lursailaren amaierako egoeraren plano topografikoa, proposatutako zuhaiztia eta
landaretza adierazita, bai eta aurreikusitako zortasun behartuak ere.

C)

Lursailaren egoeraren eta formaren koloretako argazkiak.

3. Sotorako sarbideek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Lursailaren hasierako profila gordeko dute, eta aldaketak, perimetroko espazio publiko edo
bideetan ezarritako sestretara doitzen bada bakarrik onartuko dituzte.
B)

Lurzorutik 1,50 m-ra 65 cm baino gehiagoko perimetroa duten zuhaitzak mantenduko
dituzte, horretarako bere substratua errespetatuko dute, 3 m-ko erradioan zirkuluan eta 4
m-ko sakoneran.

C) Eraikiko duten sotoaren sabaiaren gainean, belar- eta zuhaixka-espezieen egoera ona
bermatzeko nahikoa izango den lur begetaleko geruza ezarriko dute.
D)

Aparkalekuko azalera eraiki osoarekiko 100 m² bakoitzean, gutxienez, zuhaitz bat
landatuko dute.

E) Sarbideak, beheko solairutik edo lurzoru libre pribatutik antolatu beharko dituzte; helburu
horrekin ezingo dute lurzoru publiko librea okupatzeko baimena eman.
F)

Garajetarako sarbideek, kasurako onartzen dituzten udal-ordenantza espezifikoak bete
beharko dituzte.

G) Eraikiko duten edozein eraikinen barruan, eraikin mugakideetako aparkalekuek sarrera eta
irteera izateko behar dituzten sarbideak aurreikusi beharko dituzte. Horretako, soto-mailan
beharrezkoak diren bide-zortasun behartuak eratuko dituzte, gehienez bi.
H) Beste lekuren batetik sarbiderik ez duten aparkalekuek, zortasun egokiak ezarrita ez
edukitzeagatik, eraikinaren fatxadatik edukiko dute sarbidea, eta bide-zortasuna osatuko
dute ondoko orube guztietarako, lehenengo sototik hasita. Ondoko orubeetara, hurrengo
sotoetan, beste sarbide batzuk ere egon daitezke. Sotoek oinean duten banaketak eta
mailakatzeak ondoko orubeetarako sarbidea ahalbidetu beharko du.
I) Sarbideko zortasunak edo jabetzaren mugak, artikulu honetan aipatutakoak, Jabetzaren
Erregistroan inskribatu beharko dira.
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7.2.06. artikulua. Erdisotoen baldintza espezifikoak.
1.

Garaje gisa erabiltzeko erdisotoak, aurreko atalaren arabera erregulatuko dituzte, baoak
zabaltzeko debekuari eta lurzoruko sestrak zuzentzeari dagokienean izan ezik.

2.

Edozein motatako eraikinetan, erdisotoko solairuek ondoko funtzio hauek izango dituzte:
Garajeak, trastelekuak eta/edo eraikinaren edo eraikin-mota bakoitzean baimendutako
erabilerentzako komunak diren zerbitzuen instalazioak, beti ere altuera libre eta erabilgarriak,
nahi duten erabilerarekin bat badatoz eta aparkalekuen estandarra bete badute.

7.2.07. artikulua.

Beheko solairuen baldintza espezifikoak.

1.

Eraikin guztietan, batez ere hirugarren sektoreko erabileretakoetan, beheko solairuaren
altuera, lehen solairuaren altuerarekin batera hartu ahal izango da, altuera bikoitzeko lokalak
edo gelak osatzeko. Bere altuera «profil» bidez erregulatzen denean, soluzio hauek ez dute
beste solairua jartzea baimenduko.

2.

Beheko solairuetako lokalek, eraikuntzaren aurrean dagoen espazio publiko edo bidetik
sarbide independentea eta zuzena izateko baldintza bete beharko dute. Ez dute onartuko,
berez edo solairu bereko beste lokal bati erantsita, aurreko baldintza betetzen ez duten
zatien banantzea.

3. Oinarteak edo tarteko oinak eraikitzeko baimena emango dute, beheko solairuko nahiz tarteko
oinetako ondoriozko gelek, gutxienez 2,20 m-ko altuera librea badute. Ondoriozko altueren
arabera, honako erabilera hauek izango dituzte: 2,20 m-tik 2,50 m-ra biltegiak, instalazioak
eta komunak jartzeko; 2,50 m-tik gora, erabilera nagusiaren erabilera osagarrietarako, baina
jendeari zabaldu gabe; eta 2,80 m-tik gora, beheko solairuko lokalaren erabilera berbererako.

7.2.08. artikulua.
1.

Bizitegi-eraikinetako solairutarako baldintza espezifikoak.

Beheko solairuan oinarteak edo tarteko oinak eraikitzeko baimena emango dute, honako
baldintza hauek betetzen badituzte:
A) Eraikinaren elementu komun batera edo erregistro-unitatea eratzeko aukera duen beste
finka batera irteera independenterik gabe, beheko solairuko lokala osatuko dutenak baino
ez dituzte baimenduko. Lokal bakoitza, dagokion oinartera lotuta geratuko da eta ezingo da
banandu. Aurrerantzean ezingo dute banantzea baimendu. Ondoriozko lokalek, zati
zaharrarekin bolumen bakarra osatu beharko dute.
B) Espazio publikoetarako irisgarritasuna bermatu beharko dute.
C) Oinarte horrek solairuan duen okupazioak ezingo du lokalaren itxiturek mugatutako
azaleraren %40 baino handiagoa izan.
D) Oinartekoa ezin izango da inongo kasutan fatxadan islatu, hau dela eta, hura, fatxadaren
barruko paramentutik 3 metro aldendu beharko dela gutxienez.

2. Goi-solairutan, eraikinaren altuera libreak eta altuera erabilgarriak, solairuen baldintza
orokorrei buruzko 7.2.04 artikuluan adieraziko dituzte, bizigarritasun-baldintzei buruzko
7.4.07. artikuluan zehaztutako salbuespenekin. Estalkipeko espaziotan eskuratutako gela
bizigarriei dagokienean, azken solairuko etxebizitza egokietan integratu behar dira; horiek
berez beteko dute gutxieneko etxebizitzaren nahitaezko azalera (osoko azaleraren %50a
gutxienez), eta sarbide bakarra bertatik izango da.
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Hirugarren sektoreko eraikinetako solairutarako baldintza espezifikoak.

1. Beheko solairuan oinarteak edo tarteko oinak eraikitzeko baimena emango dute, honako
baldintza hauek betetzen badituzte:
A) Eraikinaren elementu komun batera edo erregistro-unitatea eratzeko aukera duen beste
finka batera irteera independenterik gabe, beheko oineko lokala osatuko dutenak baino ez
dituzte baimenduko. Lokal bakoitza, dagokion oinartera lotuta geratuko da eta ezingo da
banandu. Aurrerantzean ezingo dute banantzea baimendu. Ondoriozko lokalek, zati
zaharrarekin bolumen bakarra osatu beharko dute.
B) Espazio publikoetarako irisgarritasuna bermatu beharko dute.
C) Oinarte horrek solairuan duen okupazioak ezingo du lokalaren itxiturek mugatutako
azaleraren %40 baino handiagoa izan.
D) Oinartekoa ezin izango da inongo kasutan fatxadan islatu, hau dela eta, hura, fatxadaren
barruko paramentutik 3 metro gutxienez aldendu beharko dela.
2. Estalkipeko solairuan beheko solairuetako erabilera berberak egin daitezke, baldin eta lotura
funtzionala eta titularitatekoa mantentzen badira eta erabilera horretarako ezarritako altuera
libreak betetzen badira.
7.2.10. artikulua.

Produkzio-erabilerako eraikinetako solairutarako baldintza espezifikoak.

1.

Solairu bakarreko eraikinetan, azaleraren %40 gehienez duten oinarteak onartuko dituzte,
Oinarte horiek onartzeko, nahi duten erabileren arabera ezarritako gutxieneko altuera izan
behar dute.

2.

Bi forjatu-kotetara sarbide independentea duten bi solairuko eraikinetan, azaleraren %20
gehienez duten oinarteak onartuko dituzte. Oinarte horiek onartzeko, nahi duten erabileren
arabera ezarritako gutxieneko altuera izan behar dute. Hiru solairuko eraikinetan ez dituzte
oinarteak onartuko.

3. Lokalen banantzetan, oinarte horien gauzatze-maila baloratuko dute, ondorioz sortuko den
lokal bakoitzari, oinarteko azalera-muga ezarrita, eta lokaletako bati gauzatu daitekeen
azalera maximoa ere esleitu ahal izango zaio.
4.

Beti, eraikinaren konfigurazioa errespetatu beharko da. Eraikinaren inguratzaile geometrikoa
bera izango da, oinarteak barne hartu ala ez. Aire- eta argi-bao berriak zabaldu ahal izango
dituzte, baina fatxadaren osaera bateratua bermatu beharko da.

7.2.11. artikulua Estalkiaren profila eta altueraren gainetik dauden elementuak.
1.

Eraikinaren gehieneko altueraren gainetik, zona bakoitzeko ordenantzetan ezarritako mugak
kontuan hartuz, honako eraikuntza hauek onartuko dira:

A)

Teilategalak gehienez 1,25 m-ko irtenunea errespetatuko du eta gehienez 0,25 m-ko ertza
izango du.

B) Estalkiaren isurialdeak, teilategalaren muturretik trazatutako aldapa maximoko %40ko lerro
batek definituko ditu (bat etorriko da fatxadako gehieneko altuerari dagokion plano
horizontalarekin). Estalkiko gailurraren altuera maximoa profilak zehaztuko du eraikinaren
sekzioaren erdiko puntuan, inoiz altuera maximoaren gainetik 3,5 m-ko maximoa gainditu
gabe. Muga hau fatxada guztietan aplikatu beharko da, bai kanpokoak zein barrukoak ere,
eraikinaren partzela-patioek osatzen dutenak barne sartuta.
C) Ehuneko hamabost (%15) moduko edo txikiagoko aldapadun estalkiko plano oro, estalki lau
gisa kontsideratuko da eta erreferentziako bere maila, adierazi den okerdura jartzearen
ondorioetarako, fatxadako gehieneko altuerari dagokion plano horizontalekoa izango da.
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D) Azken solairuko forjatuaren gainetik, estalkiko isurialdeen etendura baino ez dute
baimenduko, baoak zabaltzeko parametro bertikalak lortzeko helburuarekin, fatxada osoak
egiten dituztenean. Estalkian argizuloak jarriz gero, forma uniformea izan behar dute.
E) Eskailera-kutxaren, igogailu-kutxaren, biltegien eta beste instalazio batzuen erremateek ezin
izango dute gainditu 4,50 m-ko altuera maximoa, eraikinaren gehieneko altuerari dagokionez,
ez eta 2 m estalkiaren hegaletik ere, eta gainera, gutxienez 2 m atzera eman beharko dira,
fatxada nagusiari dagokionez.
F)

Karelak, barandatxoak eta apaindurazko erremateek, apaindura isolatuak izan ezik, ezin
izango dute eraikinaren gehieneko altueraren gainetik 1 m-ko altuera gainditu eta %40ko
gehieneko pendizaren barruan egongo dira beti.

G) Aireztapenerako edo kea kanporatzeko tximiniak, eta berogailurako eta aire giroturako
tximiniak. Tximiniok ondo funtziona dezaten indarrean dagoen araudian ezarritako altuera
edukiko dute, edo eraikuntzari ondo dagokion altuera. Tximiniak gutxienez 1 m atzera eman
beharko dira lerrokaduretatik.
H) Eguzki-energia erakartzeko eta beste hainbat energia berriztagarriren instalazioak.
I)

Eraikinei beraiei eta telekomunikazio-sareetako instalazio orokorrei zerbitzu egingo dieten
antenak eta tximistorratzak.

J)

Bide publikotik ikus daitezkeen instalazioak saihesten saiatuko da. Edonola ere, antenak,
oinarrizko estazioak edo telekomunikazioetako elementuen edukiontziak gutxienez 2 metro
eraman beharko dira atzera, kanpoko edozein fatxadaren planotik.

7.2.12. artikulua.
1.

Hegalkinen baldintza orokorrak.

Hegalkinen gehieneko lerroa irudimenean baino egongo ez den marra bertikala izango da,
fatxadaren plano bertikalaren paraleloan taxututa eta haren lerrokaduraren gainean.
Hegalkinen lerro hori espaloiaren zoladuraren sestratik 3 metrora sortuko da. Neurketa,
hegalkinaren puntu guztietan egingo da.

2. Fatxadetako hegalkin guztiak, esaterako eraikuntzari lotuta dauden apaindurarako elementuak,
hegalak, balkoiak, begiratokiak eta antzeko beste batzuk kasu bakoitzean adieraziko den
hegalkinen gehieneko marraren barruan beharko dute egon.
3.

Balkoien eta balkoi korrituen gehienezko alboko hegalkina, fatxadaren mugatik 0,5 m-ra
geratuko da, eta begiratoki eta beste eraikin itxietakoa 1 m-ra, aldameneko eraikin bat
erreferentzia gisa hartuta, eta baoen tratamendua edozein dela ere.

4.

Kanpora aterata dauden elementuen gehieneko irtenunea, 1 m-koa izango da, bere jatorria
edozein dela ere. Terrazen sakonera handitu nahi badute, handitze hori eraikinaren
barrurantz egin beharko dute.

5.

Hegalkin ireki eta itxien baturak inoiz ezingo du kanpoko fatxaden garapen osoaren %50
baino handiagoa izan; fatxada bateko edo gehiagoko hegalkinak elkar daitezke, ordenantza
partikularrak hegalkinen xedapen zehatza zehazten ez duen bitartean.

6.

Etxadien patioetan balkoi-motako hegalkinak baino ez daude onartuta. Kasu guztietan
onartuta dagoen gehienezko hegalkina 0,8 metrokoa izango da.

7. Hegalkinak izkinetan eta alaketan handitu ahal izango dira, teilatuko hegalak eta apaingarriak
balkoien eta begiratokien paraleloak edota zentrokideak izan daitezen.
8.

Fatxadaren osaera orokorraren barruan, espaloiaren sestratik 2,5 m-ko altuerara arte
gehienez 10 cm-ko irtenunea, eta altuera horretatik gora 20 cm-koa izan dezaketen
apaindurazko portadak egin ahal izango dituzte.
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Patioen baldintzak.

1. Patioek, gela kaltetuenaren gutxieneko neurria aplikatuta aterako dituzten neurriak izango
dituzte gutxienez.
2. Patioen altuera, paramentu eta horma bakoitzean, argiak eta ikuspegiak hartzen dituen lokal
edo gela bizigaiaren zoru-mailatik hasita eta koroatzearen goiko muturreraino zenbatuko da.
3.

Patioaren forma, oinean, ondoko baldintza hauek betetzeko modukoa izango da:
A) Poligono horretan bista zuzenaren zabalera edo dagokion gutxieneko zabaleraren pareko
diametroko zirkulua egin ahal izango da.
B) Arestian ezarri diren azalerak edo gutxieneko distantziak ezin dira murriztu edo atzeman
inolako obrako materialez itxita dagoen eraikuntzako elementu, metalezko elementu edo
beste edozein elementurekin.

4.Ondoren erakutsiko dugun taula kontuan izanda, gela-motaren arabera exiji daitekeen
inskribatutako zirkuluaren diametroak definituko ditu neurriak, patiotik argiztatzea eta
aireztatzea konponduko duten lokalen erabileraren, eta lokal horien lurzoruaren eta patioaren
goialdearen artean dagoen altueraren (H) arabera:
A)

Familia bakarreko etxe bizitzak patio independentearekin Ø

B)

Etxebizitzak altueran edo patio partekatuarekin:
a)

Egongela-jangela, egongela Ø

H.

b)

Logela eta sukaldea Ø

3 m.

c)

Komunak eta esekitokia Ø

d)

Eskailerak Ø

0,15H

0,3H

0,15H

2 m.

2 m.

2 m.

C)

Zuzkidura, ekipamendu edo hirugarren sektoreko erabilerako eraikinak: Lokala Ø

D)

Industria-erabilerako eraikinak: Lokala Ø

5.

Fatxadarantz irekitako patioak.

H.

H.

A) Lerrokadura ofizialarekiko atzeraemangune maximoa 4 m da; zabalera, atzeraemangunearena
bera edo handiagoa da, gutxienez 3 m-koa. Bere perimetroaren barne ezingo du
atzeraemangunerik edo azpipatiorik izan.
B)

Mehelinen arteko eraikinetan lerrokadura ofiziala
atzeraemangunearen distantzia 1,5 aldiz biderkatuta.

gorde

beharko

du

gutxienez

C)

Fatxadarantz irekitako patioak egin ahal izango dira etxadiaren barruko lerrokaduran.

6.

Barruko edo lursaileko patioa.

A) Patioen forma, angelu zorrotzean lerrokapenak, tipologia konplexuak eta abarreko egoera
bereziek inposaturiko baldintzetara moldatu ahalko da. Nolanahi ere patioaren formak aukera
eman beharko du diametro jakina duen zirkulua barruan sartzeko. Diametro hori altueraren
arabera kalkulatuko da.
B)

Patioak estali ahal izango dira, beti ere euren erabateko gardentasuna, garbitasuna eta
etengabeko aireztapena bermatzen badute. Aireztapen hori bermatuko dute, gutxienez
patioaren azaleraren %15eko irekidurak egiten badira.

C) Estalkiaren egiturak eta isurialdeek estalduraren isurialdeen malda berbera eduki behar dute,
eta laua bada, %40 baino malda txikiagoa.
D) Patioen lurzoruak urak erraz korritzeko moduan eratuko dira, horretarako bidezko isurtzeguneak instalatuko dira. Lursail-patioetara, garbiketa eta mantenua egin ahal izateko, etxeak
edo eraikinak komunean dituzten guneetatik sartu ahal izango da.
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Patio mankomunatuak.

A) Barruko patioak egin daitezke mehelinetan; horretarako, gutxieneko dimentsioa lortzeko,
lursail desberdinetako bi patio erantsi ahal izango dira; horretarako, patioaren gutxieneko
neurriak mantenduko direla bermatuko duen zortasunen bat dagoela egiaztatu beharko dute.
B)

Mehelina patio erdia agerian duela geldituz gero, patio erdi biak aldi berean ez
betearaztearen ondorioz, sareta desmuntagarri batekin itxiko da; horrela, patio erdiaren
aireztapena eta argiztapena bermatu eta barruko patioa ezkutuan geldituko da.

8.

Etxadi-patioa:

A)

Hiru etxadi-patio mota bereizten dira: Sarrera publikoa duen etxadi-patioa, sarrera pribatua
duen etxadi-patioa eta baimendutako okupazioa duen etxadi-patioa.

B) Sarrera publikoa duen etxadi-patio baten inguruan egindako edozein eraikin berrik,
komunikazioko elementu komunetatik (ataria eta/edo eskailera) sarbide zuzena izan beharko
du.
C) Sarbide pribatuko patiodun etxadietako orubeen jabeek, hauen erabilera publikoa eskatu ahal
izango diote Udalari, honek, egokitzat iriztearen kasuan, baimendu ahal izango duena.
Halaber, halako patioen erabilera publikoa onartzeko, Udalak bidezko baldintza guztiak jar
ditzake.
D) Udalak, barruko bigarren lerrokadura bat ezar dezake sestra azpiko eraikuntzetarako, bertako
zuhaitzak kontserbatzeko edo espezie berrien landaketa ahalbidetzeko.
E) Baimendutako okupazioa duen patioan, beheko solairuko patioaren azaleraren %100
okupatzea baimentzen dute, beheko solairuko lokal bakoitzaren arauzko altuera betetzen
badute. Fatxadaren lerrokaduratik 3 metroko tartea errespetatu beharko da, eta, tarte
horretan, behe-oinetako estalkiak patioan izango duen altuerak ezin izango du goi-oineko
etxebizitzaren lurzoruaren altuera gainditu. Altuera hauen aplikaziotik sortutako
mailakatzeetatik ondorioztatzen diren paramentu bertikaletatik argiak eta aireztapena ezin
izango dira hartu inolako kasutan.
F) Etxadiaren barruko beheko solairuen arauzko altuerak aplikatu izanaren ondorioz,
eraikuntzaren ikuspegitik soluzio oker argiak ondorioztatzen badira, Udalak xehapen azterlan
bat izapidetzeko exijitu ahal izango du.
7.3. KAPITULUA. ESTETIKA BALDINTZAK
7.3.01. artikulua.

Xedapen orokorrak.

1.

Hiriaren estetikarako adierazten diren baldintza horiek udalaren baimena duten ekintza
guztiek bete behar dituzte. Horretarako udalak hiri-ondasunen jabeari eskatu ahal izango dio
behar diren ekintzak egin daitezela IHAPO honetan adierazten diren baldintzak betetzeko.
Baldintza estetikoak honako baldintza orokorretan eta eremu bakoitzeko ordenantza
xehatuetan araupetuko dira. Halaber, udal-ordenantza bidez erregulatu ahal izango dira.

2.

Udalak, hiriaren irudirako estetikaren aurkakoa, desegokia edo kaltegarria den edozein
jarduera ukatu edo baldintzatu ahal izango du, eta estetikaren ikuspegitik inguruarekin
desegokia gertatzen dena eraistea eska dezake, higiezina jatorrizko itxuran birjarriz.
Jarduera baldintzatzeak, hiriaren irudia osatzen duen edozein arlo ukitzen du, hala nola,
fatxaden, estalkien eta baoen ezaugarriak; eraikinaren taxutzea; erabili diren materialak eta
material horiek erabiltzeko erak; materialen kalitatea edo kolorea; landareak; landare horien
espezieak eta tamaina.
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IHAPOk, garapen-plangintzak edo etorkizuneko ordenantzek hala zehazten dutenean,
eraikuntza berriek eta daudenetan egindako aldaketek duten diseinua eta osaera,
zehaztutako ezaugarrietara egokitu beharko dira. Era horretan, eraikin guztiek, edo udalak
baldintza hau ezarriko dien eraikin-taldeek antzeko ezaugarriak izango dituzte. Helburu
horrekin arreta berezia jarriko dute estalki-sistemak, erlaitzak, forjatuen posizioa, erritmoak,
bao eta elementu trinkoen neurriak, osaera, materialak, kolorea eta eraikuntzako
xehetasunak bateratzen.

4. Oso markatua dagoen konposizio-tipologiako esparru batean kokatua dagoen etxadi edo
eraikin baten zati den beste eraikin bat bada, udalak, erlaitzak, hegalak, aldapak eta
materialak, aurretik bertan daudenetara egokitzeko exiji dezake.
5. Eraikitzeko erabiliko dituzten materialek, indarreko legeria beteko dute eta garbitasun eta
kontserbazioari dagokienean baldintza onenak bermatuko dituzte.

7.3.02. artikulua.

Estalkiaen tratamendua.

1. Estalki-tipologia, eremu bakoitzaren fitxa partikularrean definituko da, Estakiarean gehienezko
malda %36 izando. Estalkiaren tipologia definitua ez badago, hau librea izango da. Dauden
teilatuak kontsolidatu egiten dira planarekin bat etorri eta berak baliotzen dituenean.
2.

Estalkiaren gainetik irten daitezkeen tximinia, makina-gelak eta bestelako instalazioak, ,
tailatuko azaleran paralekoak izango dira tailatuko leihoak eta gehienez 40 cm izango dute.
Telebista eta irratiko antenak, eguzki plakak eta beharrezkoak diren instalakuntzen beste
elementu teknikoak. Tximini, makina gela eta teilatutik ateratzen diren beste instalakuntzak
fatxadako materialekin errematatuak egongo dira.

3. Estalkiak gauzatzeko materialen aukeraketa, estalkien kalitateari eta estaldura-motari
dagokienean, eta euren kolore, ehundura eta despiezeari dagokienean, eremu bakoitzaren
irizpide estetiko eta osaera-irizpideen arabera oinarrituko dira, teila gorrizko zeramikak
izango duelarik lehentasuna.
4.

Zabaltza edo estalkietan eguzki-energia eta bestelako energia berriztagarriak jasotzeko
instalazioak ezartzea erregulatuko duten ordenantzak onartu ahal izango ditu udalak,
instalazio horiek hiri-ingurunera estetikoki egokitzen direla bermatzeko. Ordenantza hori
idatzi arte, aipatutako instalazioak ezarri ahal izango dira honako baldintza hauek betetzen
badituzte:

A) Instalazioak diseinu arkitektonikoaren barne sartzen ez dituen edozein jarduera debekatu edo
baldintzatu ahal izango du udalak.
B) Eguzki-energia biltzeko instalazioak estalki lautan zein okertuetan ezarri ahal izango dituzte,
hiriaren itxurari begira kalterik eragiten ez badute. Kaltegarritzat jotzen dituzte:Eguzkihargailuen lerrokadura bat ez badator eraikinaren lerro nagusiekin (estalki lauak ez badira)
eta Eguzki-hargailuek, eraikinaren arkitekturako elementu bereziren bat ezkutatzen badute.
C) Hoditerien, kableen eta bestelako kanalizazioen instalazioek, eraikinen edo argi–patioen
barrutik joan beharko dute; berariaz debekatua dago fatxada nagusietan, etxadiko barnepatioetan eta zabaltzetan barrena ipintzea, azken kasu honetan, zati horizontaletan gainleiho
bertikaletara heldu arte. Aparte dauden eraikinak komunikatzen dituztenean, lurpean egon
behar dute edo ikus–eragina ahalik eta txikiena izan dadin antolatu behar dute.
7.3.03. artikulua. Fatxadak.
1.

Fatxaden osaera, eremu bakoitzaren fitxa partikularrean definitu ahal izango da. Estalkiaren
tipologia definitua ez badago, osaera librea izango da.
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2. Badauden eraikinetan fatxada-tratamenduaren edozein aldaketak (karelak, barandatxoak eta
arotzerien diseinu edo materialen aldaketa) tratamendu homogeneoa exijituko du fatxada
osorako gaineko solairuetan eta beheko solairuko elementu iraunkorretan.
3.

Eraikin baten fatxadak osorik margotu beharko dira. Udalak, erabili behar dituzten pinturen
laginak aurkezteko exiji dezake, eta eraikina kokatua dagoen ingurunearekin argi eta garbi ez
badator bat lizentzia ukatu ahal izango zaie.

4. Aldeetako eta atzealdeko fatxadak, eta etxadi-patiora ematen dutenak, osaerari eta materialei
dagokienean, fatxada nagusikoarekin bat etorriko dira, beste fatxaden osaera–tipologiak
berezko ezaugarri berezi nabarmenak ez baditu.
5. Fatxada ikus daitekeen eremutan egokitzapen termikoko elementuak (galdarak edo
klimatizagailuak) ezartzea debekatzen da. Fatxadan keak hustu edo aireztatzeko saretxoak
edo hodiak baino ez dituzte baimenduko, eraikinak, bertan dauden erabileretarako arau
hauetan exijitutako aireztatze-baldintzak ez dituenean eta udal-teknikariek arrazoizko beste
irtenbiderik ez dagoela adierazten dutenean.
7.3.04. artikulua. Balkoien itxiturak eta fatxadetako beste hainbat aldaketa.
1. Babes-erregimenik ez duten eraikinetan, balkoiak, terrazak eta eguterak ixteko baimena eman
daiteke, profilaren barne garatzen den bitartean. Ixteko eskaerarekin batera, teknikari
eskudunak idatzitako proiektua aurkeztu beharko dute. Bertan, fatxadako soluzio orokor
berriak eta fatxada-unitate bat osatzen duten elementu guztietan aldi berean obra egiteko
Jabeen Elkartearen erabakia bildu beharko dituzte. Kanpoko hegal estalien %50 baino
ezingo da itxi, eta estali gabeak ezingo dira ukitu.
2.

Ez dute balkoiak, balkoi korrituak eta terrazak banaka ixteko baimena emango. Balkoiak eta
terrazak bakoitza bere aldetik itxi dituzten eraikinetan ez dituzte itxitura horiek berritzeko
baimena emango, eraikineko fatxada osoan esku-hartzea aurreikusiko duen proiektu bat
izapidetzen ez badute. Proiektu honek, fatxada antolatzeko irizpide bateratua izan beharko
du.

3. Itxitura berriak batera egin beharko dituzte, bao edo balkoien zutabe edo ardatz beraren
barne. Badauden fatxadako osaera diferenteak kontuan izanda, baoen erlazio bertikal argirik
ez badago, bestelako erlazio bat lortzen saiatuko dira, fatxadaren osaera kontuan hartuta.
4. Hiri-lurzoruko bizitegi-erabilerako eraikinetan ez dituzte fatxada-itxitura berriak baimenduko
honako kasu hauetan:
A) Balio estetiko, historiko edo kulturalen arabera, hirigintza-araudiak babestutako eraikinen
multzoak edo eraikinak.
B) Kokapenaren, kontserbazio-egoeraren edo balio estetikoen arabera, udalak, balkoiak
ixteko baimena emateko egokiak ez direla irizten dien eraikinak.
C) Ordenantza partikularrek balkoiak ixtea baimenduko ez duten eremutan kokatutako
eraikinak.
5.

Dagozkien obrak osorik gauzatu beharko dituzte eta fase bakar batean, lizentzia ematean
adierazitako epearen barne.

6. Jarrita dauden pertsianak eta arotzeria banaka aldatu behar dutenean (material-aldaketa,
modulazioa) eraikinaren jatorrizko materialera edo jabeen elkarteak berariaz erabakitzen
duenera erabat egokituko da, udalak, behar bezala arrazoituta, debekatzen ez badu
antiestetikoa, desegokia edo hiriaren irudirako kaltegarria delako. Arotzeriaren eta pertsianen
kolore-aldaketa eraikinaren fatxada osoan aldi berean egin beharko da.
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Mehelinak.

1. Kanporantz begira geratzen diren mehelin-hormak eta aurrerago handitzeko aukera duten
paramentuak fatxada bailiran tratatu beharko dituzte, eta obra amaituko kalitatea eskaini
beharko dute.
2. Hiri-apaindurako arrazoiengatik, Udalak, mehelinak hobetzeko obrak gauzatzeko agindu ahal
izango du ikusmenerako eta estetikaren aldetik garrantzia duten espazio publiko jakinetan.
7.3.06. artikulua. Esekitokiak.
1.

Esekitokiak ezingo dira kaletik ikusi. Barruko argi-patiorik ez duten etxebizitzak daudenean,
derrigorrez esekitokia izan beharko dute.

2.

Fatxadan jarritako esekitokiak ezkutatzeak ez du fatxadaren jarraitutasuna hautsiko. Babes
hori, fatxadaren osaeran integratuko diren baoen bitartez egingo dute, beharrezko sareta edo
itxiturak erabiliko dituzte arroparako esekitokia kaletik ez ikusteko.

7.3.07. artikulua.

Sestraren gainetik aterako diren soto eta erdiko sotoen tratamendua.

1.

Topografiaren ondorioz lurzoruaren sestraren eta beheko solairuko maila-koten artean
desfaseak gertatzean, lurzoruaren sestrak zuzentzen saiatuko dira sotoa oso-osorik
sestraren azpian gera dadin.

2.

Baldintza geoteknikoek edo ingurukoen egoerek aurrekoa erabat gauzatzea eragotziko
balute, Udalak, harri-leunduko hormaren edo antzeko zerbaiten bidez estalita, kanpoan
geratzen diren sotoko edo erdisotoko paramentuen tratamendua exijituko du; estaltze hori
eraikinarekin eta ingurunearekin bat etorrita tratatuko dute. Kale edo erabilera publikoko
mugakideak direnetan debekatua dago argi, bista eta/edo sarbiderako edozein motatako
baoak zabaltzea, aireztatze naturaleko saretxoak izan ezik –inola ere aireztatze behartua–,
larrialdi-irteerak edo bertara sartzeko baoak ez badira, eraikinaren elementu komunetatik
egin ezin direnean.

3.

Plan Orokorrean ezartzen den profilean erdisotoko solairua zehazten denean, haren
fatxadak gainerako solairuen fatxadaren tratamendu bera izan dezake. Argiztapenerako
eta bistetarako mota guztietako baoak irekitzea onartuko da, baina familia bakarreko edo
familia biko etxebizitza-erabilerako eraikinetan soilik onartuko dira horietara sartzeko
baoak. Etxebizitza kolektiboko eraikinetan larrialdi-irteerak edo bertara sartzeko baoak
onartuko dira, baina soilik eraikinaren elementu komunetatik egin ezin direnean.

7.3.08. artikulua.

Beheko solairuen tratamendua.

1.

Beheko solairuko lokaletan konpontzeko egin daitezkeen obrek ezingo dute fatxadaren
elementu iraunkorren neurriak, kokapena eta jatorrizko osaera aldatu. Beheko solairutako
lokalen baoen osaera-konposizioak, prestatu ondoren, irizpide arkitektoniko orokorrak
errespetatuta integratu beharko dira. Material hauskaitzak eta gogorrak izan behar dute.

2.

Baoek ezingo dute itxitura itsua izan; baorako diseinu egokia egin beharko dute eta baoen
azalera osoaren %20ko bao-azalera gutxienez sartuko dute alde bakoitzean. Lokalak
salbuesten dituzte; hauek, behin betiko erabilerarako prestatzen ez dituzten bitartean,
fabrikako obrarekin itxi beharko dira, gutxienez 2,5 m-ko altuerara arte, eta akabera
dotorea eta margotua izan beharko dute.

3.

Nolanahi ere, sarrerako ateak eta erakusleihoak, fatxadako planoarekiko gutxienez 20 cm
sartuta utzi beharko dira, hegalkinaren lerroa kontuan hartu gabe. Era berean, garajera
sartzeko baoen integrazioa zaindu beharko da fatxadaren osaera orokorrarekin bat etorrita.
Ez dute fatxadatik aterako diren beira-arasak edo elementuak ezartzeko baimena emango.
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Kaletik ikus daitezkeen aire girotuko tresnak ezartzea debekatua dago. Etxadi-patio
pribatuko fatxada batean daudenean, eraikinaren aurretiko bistaren azterlana egin beharko
da tresna horiek jartzeko. Fatxadaren estetika gutxien kaltetuko duen posizioan bakarrik
ezarri ahal izango dira. Kalerantz begira dauden klimatizagailuen aire-irteerako saretxoak,
gutxienez 2,20 m-ko altuerara ipini beharko dira.

7.3.09. artikulua.

Karrerapeen tratamendua.

1.

Plangintza orokorrak edo xehatuak adierazten duenean, erabilera publikoko karrerapeak
eraiki beharko dituzte. Oin berriko eraikinetan, barrutik gutxienez 3 m-ko zabalera izango
dute (neurketan ez dira eusteko elementu bertikalak kontuan hartuko) eta altuera librea,
eraikinaren beheko solairuari dagokiona izango da eta gutxienez 3 m-koa. Sabaien
akabera, fatxadari dagokion kalitatearekin egingo dute.

2.

Erabilera pribatuko gainerako karrerapeek gutxienez 2,8 m-ko altuera izango dute eta
pasabideko zabalera, puntu guztietan, 2 m baino handiagoa izango da. Arkupetako
sabaian hodi eta kanalizazio guztiak ezkutatuak egongo dira.

7.3.10. artikulua.

Errotuluak eta iragarkiak:

1.

Argi-errotuluak eta iragarkiak erregulatu ahal izango dituzte Udal Ordenantza espezifiko
baten bitartez eta, bestela eta bere ordez, IHAPO honen edukiak araututakoa bete beharko
dute. Eremu bakoitzeko fitxa partikularretan erregulazio espezifikoak ezarri ahal izango
dituzte.

2.

Babes-motaren bat duten eraikinetan, kasurako «10. Tituluan» zehaztutakoa bete beharko
da.

3.

Debekatua dago, kanpoko paramentuen gainean zuzenean margotutako errotuluak
erabiltzea. Nolanahi ere, erabilitako errotuluak, agente atmosferikoek hondatu ezin duten
materialekin egingo dituzte. Eraikuntzaren jabea da errotulua egoera onean mantentzeko
eta kontserbatzeko arduraduna.

4.

Beheko solairuan iragarkiak baimendu ahal izango dituzte, fatxadaren osaera orokorra
errespetatzen dutenean, honen konfigurazio orokorra aldatu eta hondatu gabe, baoak
bakarrik okupatuta eta elementu iraunkorrak erabat errespetatuta.

5.

Fatxadekiko paralelo garatzen diren errotulu, iragarki argidun edo apaingarriak gehienez
0,25 metro irtengo dira fatxadatik, gutxienez 2,20 metroko altueran kokatu beharko dira,
ezingo dute lehen solairuko forjatuaren beheko kota gainditu eta ezingo dute baoen neurria
gainditu.

6.

Fatxadarekiko elkarzut jartzeko baimendutako iragarki bakarrak, lehen solairuko hegalen
barne geratzen dira, lurzoruarekiko gutxienez 2,50 m-ko altuerara jarrita. Administrazio,
laguntza edo informazioko zerbitzuak (posta, telegrafoak, telefonoak, anbulatorioak eta
antzekoak) eskainiko dituzten titulartasun publikoko jarduerak, laguntzako titulartasun
pribatuko jarduerak (klinikak eta farmaziak) eta aitortutako zeregin sozialeko titulartasun
pribatukoak izan beharko dute. Aurretik, Udalak, ezarri beharreko errotuluak homologatu
beharko ditu, jarduera–taldetan eta moduan. Era horretan, titulartasun pribatuko
jardueratan, eskainitako zerbitzua identifikatu behar da baina titularra edo sozietatearen
izena adierazi gabe.

7.

Eraikin korporatibotan edo jabe bakarreko produkzio-erabilerako eraikinetan, fatxada
bakoitzarentzako eskema bakarra hartuko dute kontuan. Eskema hori aldez aurretik onartu
behar da, iragarki horien edozein elementu jarri baino lehen. Iragarkiak eta jar daitezkeen
logotipoak, orokorrean, hutsuneen barruan edo fatxadako elementu horizontal itsuen
gainean egongo dira; gainera, kasu bietan ere, horrekiko plano paraleloan egongo dira.
Paramentuarekiko gehieneko hegalkina 25 m-koa izango da.

8.

Elementu hauek guztiak, bide publikotik ikusgai diren bitartean, egoera onean zaindu behar
dira.
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Eguzki-oihalak.

1.

Lehen solairutik gora eguzki-oihal guztiek diseinu eta kolore bera izango dute, eta fatxada
bakoitzeko etxebizitza guztiek dagozkien baoetan aldi berean ipini behar dituzte, udalak
baimendutako osaera jarraituta. Eguzki-oihalak, kokatuak dauden eraikinaren baoen
egituran sartu beharko dira; fatxadaren lerrokaduratik gehienez 2,30 m-ko hegalkina
baimentzen dute.

2.

Beheko denden eguzki-oihalek, fatxadaren lerrokaduratik gehienez 3 m-ko hegalkina izango
dute, eta espaloiaren ertzetik gutxienez 50 cm-ra jarriko dira. Gehieneko altuera, beheko
solairuko sabai-forjatuaren azpialdearena izango da, eta gutxieneko altuera 2,50 m izango
da edozein puntutan. Baxuago eta fatxadako lerrotik gehienez 0,20 m aterata, eguzkioihalak zabaldu eta jasotzeko aurreikusitako euskarri eta gainerako elementuak bakarrik
jarri ahal izango dira. Hegalak ezingo dituzte eguzki-oihal edo bestelako materialen bitartez
itxi.

7.3.12. artikulua. Espazio libre pribatuak.
1.

Erabilera eta titulartasun pribatuko espazio libreak, 6. Tituluko 6.4.04. artikuluan
aurreikusitako erabileretarako zuzenduko dituzte (erabileren ordenantza orokorrak).

A)

Sestrapeko aparkalekuaren aukera, lursail pribatu berean eta, ahal izanez gero,
eraikinaren barruan kokatutako sarbideko arrapala bateratua ezartzeari lotua egongo da.

B)

Gainazalean, apaindurazko elementuak eta, begiratokiak, pergolak edo lorezaintzako
dekorazio-elementuak bezalako bestelako elementuak ezartzeko baimena emango dute,
estaldura eta itxiturarik gabe, espazio librearen gehienezko okupazioaren %5 arte, eta
mugetatik 3 metroko distantzia errespetatuta beti.

C)

Lorategiak dituzten patio edo espazio libreek, bertako landareak egoera onean gorde eta
zaindu beharko dituzte, zein tamaina duten kontuan hartu gabe. Obra batek edozein
zuhaitz pribatu kaltetu dezakeenean, dagokion lizentzia-eskaeran jakinaraziko dute, eta
plano topografikoetan zein tokitan eta egoeran dauden adieraziko dute. Kasu horietan,
zuhaitzen baten ezaugarriek hala justifikatzen badute, udalak, zuhaitzaren suntsidura
edo narriadura eragozteko behar diren bermeak exijitu ahal izango ditu. Eraikitzeko
lizentzia ematean, udalak baldintzak ezarri ahal izango ditu partzelan landatu beharreko
zuhaitzen ezaugarriekin lotuta.

2.

Orubeen eta lursailen itxiturak.

A)

Udalak beharrezkoak ikusten dituen orubeak eta lurrak hesitu egin beharko dira,
lursailaren lerrokadura ofizialean kokatutako itxitura iraunkorren bitartez. Itxitura hauek
gehienez 2 m izango dute, eta euren egonkortasuna eta egoera onean gordetzea
bermatuko duten materialez egingo dira.

B) Finken arteko banaketa burdin-hesi, heskai edo horma bidez egingo da. Hauek, gehienez,
2 m-ko altuera izango dute. Bide publikoarekin mugatuko duten itxituretan paramentu
itsuak gehienez 1,00 m-ko altuera izango du sestratik neurtzen hasita. Gainerako zatian,
estetikoki tokiarekin bat etorriko den babes garbia ezarriko dute (burdin-hesia, pezoia
edo zuresia).
C)

Ez dute baimenduko, pertsona edo animaliei lesioak eragin diezaieketen elementuekin
itxiturak errematatzea.

D) Izango duten erabileragatik, segurtasun-neurri bereziak behar dituzten eraikinak
salbuesten dituzte. Kasu hauetan itxitura, eraikinaren premietara egokituko da eta udalerakunde eskudunaren baimena beharko du.
3.

Erabilera publikoko zortasunak dituzten titulartasun pribatuko espazio libreak, 6. tituluko
(erabileren ordenantzak) 6.4.03. artikuluan xedatutakoaren arabera baimenduko dira.
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Paisaiako baldintzak.

1.

Eraikuntza berriak ondorengo neurriak kontuan hartuta egin beharko dira: Lurraren
topografia, landaredia, lurrak daukan kokalekua erlaitz eta ikusten diren beste elementu
batzuekiko, eraikuntzak ingurunean izango duen eragina, ondoko lurrekiko eraikuntzen
aireztapen eta saneamenduan izango duen eragina. Bide publikoan, honekin daukan
erlazioa, eta inguruko materialetara eta tipologiara egokitzea, eta baita hiri-giroan
integratzeko beste parametro batzuk ere hartuko dira kontuan.

2.

Lizentziaren eskabidea egiten denean aurkeztu behar diren agiriak ez ezik, alde horrek
egun duen egoeraren irudikapena eta etorkizunean izango lukeenaren ikerketa egiteko
eska dezake Udalak; ikerketa horretan proiektatu den eraikina ezarriko da, edo espezie
begetal-motak eta kopurua, eta aurrekontua zehaztuko dituen lorezaintzako proiektua.
Era berean, Udalak lehentasunezko edo hautabidezko irizpideak ezar ditzake
eraikuntzako materialak eta lorategien elementuak era harmonikoan erabiltzeko; gauza
bera gertatuko da onar daitezkeen koloreekin.

7.4. KAPITULUA.

KALITATE ETA HIGIENEKO BALDINTZAK

7.4.01. artikulua.

Xedapen orokorrak.

1.

Eraikuntzek, euren proiektuetan aurkezten dituzten irtenbideetan, erabili diren eta obran jarri
dituzten materialen egonkortasuna, iraunkortasuna, erresistentzia, segurtasuna eta
mantentzearen ekonomia bilatuko dute.

2.

Aplikazio-esparruan, Eraikuntzaren Kode Teknikoak behartutako eraikuntzako baldintzak
bete beharko dira. HAPO honetan jasotakoa eta berez dituen ahalmenak aplikatuz, Udalak,
eraikuntza-kalitatea hobetzeari eta, beraz, biztanleen bizi-kalitatea hobetzeari lotutako
neurriak betetzeko exiji dezake.

3.

Oinarrizko printzipiotzat, eraikuntzak egiteko joera egongo da; horietan lehentasuna emango
zaio iraunkortasunari eraikuntzako oinarrizko printzipio gisa. Eraikinaren posizioa zaindu
egingo da, honako hau kontuan hartuta: Mikroklima, intsolazioa, kutsadura akustikoa,
aireztapena eta energiaren aurrezpena hobetzeko aukera ematen duten gainerako
parametro guztiak: Horrela, energiaren jokabidea (batezbesteko tenperatura, berogailuaren
kontsumo txikiagoa, etab.) eta eguzki-argiaren aprobetxamendua (elektrizitatearen
kontsumo txikiagoa) sustatuko dira, bai eta soinu-erosotasuna ere.

4.

Eraikinen fatxadek, bereziki gogaikarriak diren soinuak emititzeko fokuen aurrean
babestearekin eta orientabidearekin bat etorriko den tratamendua izateko joera izango
dute, bi gaiei irtenbide bateratua emanez.

7.4.02. artikulua.

Oztopo arkitektonikoak eta hirigintzakoak kentzea.

Oin berriko eraikin guztiek eta eginak dauden eraikinetako elementu komunetan egi esku–
hartzeek, Irisgarritasunaren Sustapenari buruz indarreko legeria beteko dute.
7.4.03. artikulua. Hirugarren sektoreko erabilerara zuzendutako lokalen baldintzak.
1.

Hirugarren sektoreko erabilerara zuzendutako lokal bakoitzaren azalera erabilgarriak
gutxienez 25 m² izango ditu, eta bere fatxadak gutxienez 3 m, hirigintza-lerrokaduren
noranzkoan eta atzeraemanguneak kontuan hartu gabe. Banantzeen kasuan, gaur egun
dauden baoak errespetatu beharko dira. Beheko solairuko lokal guztiek eraikinaren kanpotik
zuzeneko sarbidea edukiko dute. Merkataritza-lokal bakoitzean jendearentzako salmentarako
eremuak ez du 10 m²-tik beherako azalera izango. Aurreko egoeratatik ateratako lokalak, atal
honetan aurreikusiko dituzten minimo gisa azalera erabilgarriak betebeharretik salbuetsiak
gera daitezke, aipatutako jarduera garatzeko beharrezko baldintza fisikoak badituzte; eta,
edonola ere, jendearentzako salmentarako 5 metro karratuko gutxieneko azalera
errespetatzen badute. Banaketa baten ondorioz sortutako lokaletan, gainera, banaketa,
IHAPO behin betiko onartu zen dataren aurretik formalizatua zegoela erregistroan egiaztatu
beharko da.
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Lokal bakoitzak, espazio publiko batera emango duten baoak izan beharko ditu zabalduta.

3. Etxebizitza edo bizitegi kolektibo gisa erabiltzeko zuzenduta ez dauden beheko solairuko eta
goi-solairuko lokal bakoitzak gutxienez garbigela baterako beharrezko instalazioak (komuna
eta konketa, gutxienez) edukiko du, eta garbigela argiztatzeko eta aireztatzeko sistema
etxebizitzetarako bainugela eta komunetarako aurreikusten den bat izango da. Garbigelen
eraikuntza atzeratu ahal izango da, eta lokalean jarduera zehatz bat ezarri behar den
unerako gera daiteke. Edozein motatako elikadura saltzen duten establezimenduen kasuan,
bertako azaleraz gain, komuna eta konketa konpartimentu diferentetan jarriko dituzte.
Ostalaritza eta antzeko establezimenduen kasuan, ordenantza erregulatzaile espezifikoak
adierazitakoa jarraituko da.
4.

Orokorrean, lokaletako konpartimentu guztiek beharrezko larrialdietako argiak izango dituzte
eta, gutxienez, gela edo konpartimentu bakoitzeko bat.

5. Bizitegirako ez den edozein jarduera ezartzeko edozein lokalek, gutxienez, honako baldintza
hauek bete beharko ditu:
A) Ondorioz sortuko diren gelek, azalera erabilgarriko metro karratu bakoitzeko 0,10 m²-ko
argiztatze naturalerako baoak izango dituzte, gutxienez 1,50 m²-rekin. Baoak behar
bezala jarriak daudela justifikatzeko, dagokion dokumentazio grafikoa jarri beharko dute
eta 7.3.08 artikuluaren baldintzak bete beharko dira. Trasteleku, biltegi eta komun gisa
bakarrik erabiliko dituzten lokalek, argiztatze artifiziala baino ezingo dute izan. Lokalaren
barne-banaketaren ondorioz sortzen diren gelak zona komunaren bidez argiztatu ahal
izango dira, baldin eta gela guztien azaleraren baturari dagokion argiztapen naturala
badu.
B) Giro-aireztapena, prestatuko duten lokal bakoitzean bermatu beharko da (modu
naturalean edo artifizialki), orduko gutxienez bi berrikuntza oso eginez, eta aplika
daitekeen sektoreko araudi teknikoan adierazten dena kontuan hartzeaz gain.
Merkataritza-erabilerarako prestatutako lokaletan aireztapen-sistema ezarriko dute;
honek, ordu bakoitzeko lokalaren lau bolumeneko airea berriztatzen dela ziurtatuko du.
Modu naturalean leiho tolesgarri edo lamaz osatutako saretxoen bidez. Modu artifizialean
depresio bidez (komunak ezik), estalkira joan beharko den hodi baten bidez, edo gain
presio bidezko sistemaz fatxadara
6. 100 m²-ko lokal bakoitzeko, gutxienez, sekzioko 400 cm²-ko bi hodi utzi beharko dituzte: Bata
sukaldeko keentzako eta bestea airea berritzeko, eta 25 m² eta 100 m² bitarteko
lokalentzako, sekzio bera duen hodi bat gutxienez.
7.

Ez da onartzen, artikulu honetan ezarritakoa beteko ez duten lokalak banantzea.

7.4.04. artikulua. Etxebizitza-eraikinetan espazio komunen baldintzak.
1. Etxebizitza-eraikin guztiek kanpotik markatuak egon behar dute zer diren jakiteko. Marka
horiek argi ikusi ahal izango dira. Kaleen izenak non jarri behar diren udal-zerbitzuek
adieraziko dute; hauek ere, eraikinaren zenbakia adierazteko modua onartu beharko dute.
2.

Eraikinetara bide publikotik sartu beharko da, horretarako, espazio libre pribatua gurutzatu
behar bada ere. Eraikuntzaren Kode Teknikoan zehaztutako eraikinetara hurbiltzeko eta
inguratzeko baldintzak bete beharko dira, suhiltzaileen lan ona bermatzeko.

3. Eraikinak erabiltzeko segurtasuna bermatzeko, Eraikuntzaren Kode Teknikoa edo hau
ordezkatzen duen legeria errespetatu beharko da une oro.
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Atariek honako gutxieneko neurriak bete beharko dituzte: 2,20 m x 3,00 m-ko laukizuzena
osatu ahal izango dute, eta eskailera-kutxa bakoitzeko atari bat izango dute. Atarirako
sarrerak gutxienez 1,30 m-ko zabalera izango du. Espazio komunen formak eta azalerak,
edozein lokal edo etxebizitzatik pertsona bat esku–ohean ateratzeko aukera emango dute.
Goi-solairuen erabileretarako sarbide independenteak izan ditzakete.

5. Barne-zirkulazioko espazioetan, irisgarritasuna sustatzeari buruzko araudiaren baldintzak
beteko dituzte, lokal edo etxebizitzetara sartzeko, neurriei, igogailuak ezartzeari eta beste
hainbat alderdiri dagokien guztietan.
6. Eskailerek gutxienez 1 m-ko zabalera izango dute eta, suteen aurka babesteko, erabiltzeko
segurtasunarekin lotutako eta irisgarritasuna sustatzeko arauen inguruko baldintza guztiez
gain, honako hauek ere bete beharko dituzte:
A) Argiak eta aireztapena: Eskailerek argi eta aireztapen naturala izango dute (sestrapeko
solairuetan dauden zatietan izan ezik). Solairu bakoitzeko bao bat izango dute gutxienez.
Bao honek, 1 m² baino argiztapen–azalera handiagoa eta gutxienez 50 cm²-ko
aireztapen-azalera izango du. Argia sabaian duten eskaileretan, eskaileraren erdiko bao
libreak alde bat gutxienez 50 cm-koa izango du eta 1 m²-ko azalera gutxienez. Kasu
honetan, argizuloaren argiztatzeko oinplanoko azalera, eskailera-kutxako azalera
erabilgarriaren bi herenak (2/3) baino handiagoa izango da, eta eraikitzeko, material
zeharrargitsuak erabiliko dituzte. Sestrapeko zatitan, gutxienez, suteen aurkako
araudiaren arabera beharrezkoa den gutxieneko aireztapena izango dute.
B)

Tranpagainen arteko eskailera-zati bakoitzak, gehienez, hamasei (16) maila izango ditu.

C)

Eskaileren altuera erabilgarriak, gutxienez, 2,20 m izango ditu.

7. Araudi honen aurretik eraikitako eta igogailurik ez duten eraikinetan, irisgarritasuna sustatzeari
dagokionean araudia bete ezin badute, igogailua ezartzeko, eskaileraren zabalera 0,9 m arte
murriztea onar daiteke, beti ere:
A)

Bertan pasatzeko geratuko den zabalerak,
dimentsionamendu-irizpidea betetzen badu.

okupazio-dentsitateari

buruzko

B)

Igogailua ezarrita, eraikina, oztopo arkitektonikoei eta mugikortasun murriztua duten
pertsonei buruz indarrean dagoen araudira egokitzen bada.

C) Udal honen iritziz nahikoak diren eskailerako segurtasun-baldintzak hobetu edo
egokitzeko konpentsazio-neurriak proposatzen badituzte, hala nola, su-itzalgailuak
ezartzea, larrialditarako argiak ezartzea, eta abar.
8.

Arrapalak. Oinezkoentzako sarbideen maila-diferentzia gainditzeko arrapalak jartzen
dituztenean, arrapala hauek, jarrita dauden pasabide-elementuaren zabalera izango dute, eta
malda, material, zabalera eta gainerako gaietan, irisgarritasuna sustatzeko indarrean den
araudira egokitu beharko dira.

9.

Suteen aurka, eraikuntzaren Kode Teknikoaren Sutearen kasuan Segurtasuneko SI
Oinarrizko Dokumentuak ezarritako neurriak bete beharko dituzte eraikuntzek.

10. Seinaleztapena eta honek larrialdi-egoeran izango duen funtzionamendua, eraikina edo
lokala zabaltzeko eta funtzionatzeko lizentzia eman aurretik, udaleko zerbitzu teknikoek
ikuskatuko dute eta edozein unetan egiaztatuko dute.
7.4.05. artikulua.

Etxebizitzen gutxieneko bizigarritasun-baldintzak.

Eraikinetako espazioen barne-antolamendua egitean, gehien erabiliko diren espazioetan
argiztatze-baldintzak optimizatuko dituen eta eguzki aprobetxamendua areagotuko duen
banaketa egingo da. Etxebizitzak Iparraldera bakarrik jarrita egotea saihestu nahi dute. Hala
badagokio, barne-antolamendua egitean, egon daitezkeen zarata-arazoak izango dituzte
kontuan, eta zaratatik gehien babestu behar diren eremuak (logelak, egongelak, eta abar) zarata
iturrietatik ahalik eta urrunen kokatuko dira.
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7.4.06. artikulua. Etxebizitzen konposizioa eta programa.
1.

Dagoen eraikuntza-parkea kontuan hartu gabe, etxebizitza txikienak gutxienez 40 m² izango
ditu.

2.

Etxebizitza txikienak gela bat, hau egongela, jangela eta sukalde gisa erabil daiteke, logela
nagusia, komuna eta esekitoki bat izango ditu. Espazio berberean ezingo dira logela eta
sukaldea jarri.

3.

Hirurogei metro karratu erabilgarri (60 m²) baino gehiago ez dituzten etxebizitzek, gutxienez
bainugela bat (bainuontzia edo dutxa, komuna eta konketa) izango dute. 60 m² erabilgarrien
gainetik, gutxienez, bainugela eta komuna (konketa eta komuna) izango dute.

4.

Logelak, sukaldeak eta komunak ezingo dira beste gelatara sartzeko derrigorrezko bide gisa
erabili. Logela bat baino gehiagoko etxebizitzetan, bainugela batek sarrera, korridoretik edo
atondotik izango du. Debekatua dago sukaldetik bainugelara edo komunera zuzenean
sartzea. Logela bakarreko etxebizitzetan, bainugelako sarrera logelan ere egon daiteke.

5.

Egongelak beste gela bizigarrietarako balio dezake. Egongelan sukaldea ere badago,
saihestu egingo da logeletako ateak sukaldearen parean geratzea.

7.4.07. artikulua.

Etxebizitzen osasungarritasun-baldintzak.

1. Gelen altuera erabilgarriak 2,5 m-koa izan beharko du; altuera hori 2,20 m arte jaitsi daiteke
atondoetan, korridoretan eta komunetan edo pertsonak denboraldi luzean egoteko
pentsatuta ez dauden geletan. Halaber, altuera erabilgarri librea 2,20 m arte jaitsi daiteke,
gela bakoitzaren azalera erabilgarriaren %30ean.
2.

m² erabilgarritan gelen gutxieneko azalerak eta neurriak honako hauek izango dira:

- Azalera erabilgarria:
— Sukaldea 7 m².
— Sukaldea-jangela 10 m².
— Egongela-sukaldea-jangela 20 m².
— Egongela: 16 m². Bertan 3m ko diametroa duen zirkulua inskribatu daitekeelarik.
— Banakako Logela 6 m².
— Binakako logela 10 m².
— Bainugela 3,5 m².
— Gutxieneko zabalera:
— Korridoreak eta pasurako espazioak orokorrean 0,90 m izango dute zabaleran, puntualki
0,85 m onartzen delarik poste edo beste elementu batzuek ateratzen direlako.
— Barruko eskailerak, baleude gutxieneko 0,85 mko zabalera izan beharko dute.
— Otondoak gutxienez 1,20 mko zabalera izango du.
—Gutxieneko altuera:
— Gutxieneko altura librea etxebizitzako unitate guztian 2,50m izango da, komunak,
korridoreak eta biltegietarako lokala edo egonaldi luzeetara zuzenduta ez dauden beste
espazioetan.
— Era berean, Txapitulak pertsonen egonaldirako erabili ahal izango dira bere altuera librea
%40an ezarritako gutxieneko altuera baino gehiago bada.
— Esekitokia: 1,5 m² eta 0,85 m-ko gutxieneko zabalera.
3.

Edozein etxebizitzak, eraikinaren kanpoaldera edo etxadi patiora emango duten fatxadetan
bi gela izango ditu gutxienez. Horietako bat egongela gisa erabili behar da, egongela-logela
edo sukalde–egongela moduan.
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Geletarako gutxieneko argiztapena eta aireztapena.

A) Egongela, logela, sukaldea eta jangela jartzeko espazioek, kanpotik sartuko diren
argiztapen naturaleko baoak eta aireztapen-baoak izango dituzte. Gela edo lokal bat
kanpokoa bezala sailkatuko da, honako baldintza hauetakoren bat betetzen badu:
a)

Bide publiko, kale edo plaza batera ematea.

b)

Neurriei dagokienean, arauak agindutakoa beteko duen patio batera ematea.

c)

Patioen kasuan ezarritako gutxieneko neurriak behintzat beteko duen eraikuntzako
espazio libre batera, publikoa edo pribatua ematea.

B) Fatxadan egindako baoen azalerak ezingo du gelaren edo lokalaren azalera erabilgarriaren
%12 baino txikiagoa izan (1 m²), eta gutxienez 0,8 m-ko zabalera izango du.
C) Argiztapen-azalera inoiz ez da, argituko den gela edo lokalaren azalera erabilgarriaren %8
baino txikiagoa izango. Edozein kasutan, leihotik metro batera 100 lux-eko argi-maila
bermatuko dute gutxienez. Aireztapenerako erabiliko den azalera, argiztapen-azaleraren
1/3 izango da, gutxienez.
D) Bainugelek eta/edo komunek 400 cm²-ko aireztapen-baoak izango dituzte. Aireztapen-bao
horien ordez, honako sistema hauetakoren bat erabil daiteke:
a) Hodi bidezko ingurumen-aireztapena, hodi biltzaile orokorrean 400 cm²-ko gutxieneko
sekzioa izango du eta banakako hodietan 150 cm²-koa.
b) Bitarteko mekaniko bidezko aireztatzea, gutxienez 30 m³/ordu erauzpen-emaria
bermatzen dutenak.
E) Oin berriko eraikin guztietan, etxebizitza bakoitzak, estalkiraino doan hodia aurreikusiko du,
berokuntza eta ur beroko galdara edo berogailuaren errekuntza gasak ateratzeko, baita
berokuntza-sistema zentralizatua instalatzea aurreikusten denean ere.
F) Sukaldeek, estalkiraino keak hustu eta aireztatzeko, honako hodi hauek izango dituzte:
a) Bata, ingurumen-aireztapenerako, hodi biltzaile orokorrean 400 cm²-ko gutxieneko sekzioa
izango duena eta banakako hodietan 150 cm²-koa izango duena.
b) Bata, sukaldetik datozen ke eta gasen hustuketarako 150 cm²-ko gutxieneko sekzioarekin;
etxebizitza bakoitzak berea izango du.
G) Aireztatze-hodiek muturrean aspiragailu estatiko bat izan beharko dute, errekuntza gasak
hustekoak direnak salbu, hauek su-gain batez errematatuko baitira.
5.

Gelen gutxieneko neurria.

A)

Gutxieneko neurriak, neurtzeko irizpideak kontuan hartuta hartuko dituzte:

a)

Egongela-jangelan gutxienez 3 metroko diametroa duen zirkulua egin ahal izango da.

b)

Logeletan gutxienez 2,5 m-ko diametroa duen zirkulua egin ahal izango da, logela txiki
batean izan ezik; kasu honetan 2 m-ko zirkulua onartuko dute.

c) Aparatuak paramentu bakar batean dituzten sukaldeetan gutxienez 1,80 x 3 m-ko
laukizuzena egin ahal izango da, eta aparatuak bi paramentutan dituzten sukaldeetan
2,20 x 2,40 m-koa
d) Egongela-sukalde-jangelan, eremu bakoitzak, dagokion erabilerarako exijitutako neurriak
bete beharko ditu, hau da, egongelako eremuan 3 m-ko zirkulua egin ahal izango da eta
sukaldeari dagokion zatian 2 m x 3 m-ko laukizuzena, bi espazio horiek bata bestearen
gainean jarri gabe.
e) Aparatu sanitarioek erabilera libreko honako gutxieneko eremuak izango dituzte behar
bezala funtzionatzeko:
i. Konketak 80 cm-ko zabalera x 120 cm-ko sakonera.
- 131 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

ii. Komunak eta bidetak 70 cm-ko zabalera x 110 cm-ko sakonera.
iii. Dutxa-ontziak eta bainu-ontziak 70 cm aparatuarekiko paraleloan x 60 cm elkarzut.
f)

Aurreko erabilera-eremuak gainjarri ahal izango dira.

B)

Ateen gutxieneko neurriak, irisgarritasunaren sustapenari buruzko araudian
adierazitakoetara egokituko dira, eta gutxienez: Etxebizitza egokitu gabeetan pasabidebaoek 0,80 m-ko zabalera izango dute, eta 0,90 m-koa gurpil-aulkitan dauden
erabiltzailetara egokitutako etxebizitzetan.

6.

Esekitokiak. Espazio horrek, gutxienez 5 metroko luzera izango duen zintzilikatzeko soka
jartzeko aukera emango du, lurzorurik ez badu; eta terraza edo balkoi batean, 1,5 m²
baino gehiagoko azalera, gutxienez 0,80 m-ko zabalera eta 2 m-ko altuera librea.
Espazio horiek, nahikoa aireztapen naturala izango dute, eta bertan, garbigailuak eta
lehorgailuak ezarri ahal izango dituzte, beti ere ezkutuan geratzen badira.

7.4.08. artikulua. Eginak dauden eraikinetan berritzeko eta aldatzeko obrak etxebizitzaerabilerara egokitzeko.
1.

6. tituluko 6.6.06 artikuluan (erabileren ordenantza orokorrak) xedatutakoaren arabera,
etxebizitza gisa erabili ahal izateko beheko solairuko edo erdisotoko lokalen erabileraaldaketa baimenduz gero, bertan egingo dituzten etxebizitzek, kasu guztietan, bizigarritasunbaldintzak, argiztapen, aireztapen eta etxebizitzako gutxieneko programa, eta IHAPOn eta
erabilera horretarako idatziko dituzten ordenantza espezifikoetan ezarritako gainerako
parametroak bete beharko dituzte.

2.

Etxebizitza gisa erabiltzeko goi-solairutan etxebizitzen banaketek eta erabilera-aldaketek,
honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

A) Bertan egingo dituzten etxebizitzek, kasu guztietan, bizigarritasun baldintzak, argiztapen,
aireztapen eta etxebizitzako gutxieneko programa, eta IHAPOn eta etorkizunean idatzi ahal
izango dituzten ordenantza espezifikoetan ezarritako gainerako parametroak bete beharko
dituzte.
B) Etxebizitzen banaketa baimenduko duten eremuetan, banaketa horren ondorioz eratuko diren
etxebizitzen batez bestekoa 65 m² erabilgarriko azalerakoa izan beharko du gutxienez ere,
kanpoko hegal eta terrazetarako azalera, eta estalkipeko solairuan kokatutako etxebizitzetara
zuzendutako espazioak deskontatuta. Bereizteko lizentzia emateko, azpibanaketa lanaren
helburu ez diren beste etxebizitza edo lokalen elementu komun edo pribatiboek beharrezko
instalazioak ezartzeko baimena dutela egiaztatu eta bermatu beharko dute.
C) Etxebizitza gisa erabiltzeko eraikin osoen erreforma integraleko kasutan, erreformarekin
batera eraikinaren zuzkidura eta zerbitzu orokorrak berrantolatzen direnean eta
irisgarritasuna solairu guztietara igogailuen bidez bermatzen bada, etxebizitzak bereizi ahal
izango dira, eta sortuko diren berrien batez bestekoa azalera 60 m² erabilgarri baino
handiagoa izan beharko da, aurreko atalean zenbatutako modu berean. Horretarako,
ondoriozko elementu komunek, oin berriko eraikuntzen baldintza berberak bete beharko
dituzte, segurtasun, irisgarritasun eta bizigarritasunarekin lotuta indarrean dauden arauei
dagokienean.
3.

Honako kasuetan eta baldintzetan baimendu ahal izango da estalkipeko solairuetan
etxebizitza independenteko erabilera:

A)

Erregistro-finka independente diren jabetza horizontaleko elementuak.
a)

Etxebizitza-erabilera IHAPOren aurrekoa bada, eta eraikina eraikitzeko unean indarrean
zegoen plangintzaren aurkakoa ez bazen, etxebizitza-erabilera hori bat etorriko da
antolamenduarekin, baldin eta etxebizitzak behar besteko azalera badu 2,20 metroko
altuera librearekin, betiere etxebizitza barruan 7.4.06. artikuluaren (Etxebizitzen
konposizioa eta programa) aurreikuspenak betetzeko moduan.
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b)

Eraikina eraikitzeko unean indarrean dagoen plangintzaren arabera, espazio horrek
trasteleku erabilera edo etxebizitzaz bestelako erabilera izanez gero, etxebizitza
independentearen erabilerara aldatzeko obrak baimenduko dira, baldin eta aurreko
paragrafoko baldintzak betetzeaz gain, etxebizitzen azpizatiketetarako aurreikusten den
gutxieneko azalera lortzen badu etxebizitzak 1,50 metrotik gorako altuera librea duten
espazioetan.

B)

Estalkipeko elementuak eta beheko solairuetako etxebizitzei lotzen zaizkien erantsiak
banantzea. Etxebizitzen azpibanaketak onartzeko baldintzak eta goi solairuetan
erabilerak aldatzeko baldintzak betetzen badira, eta estalkipean sortzen den etxebizitzak
idatz-zati honen A)-b epigrafean aurreikusitakoa betetzen badu, baimenduko dira
azpibanaketaren emaitzazko etxebizitzak.

C)

Estalkian baoak egin behar izanez gero, konposizio orokorrarekin homogeneotasunez
jardun beharko da beti.

7.4.09. artikulua.

Aparkalekuen eta garajeen baldintza bereziak.

1. Sarbide eta zirkulazioen baldintza funtzionalak eta geometrikoak. Erabilera Bereziaren eta
garaje eta lokal partikularretara sartzeko edo karga eta deskargarako bide publikoko eremu
batean aparkatzeko debekuaren inguruko Udal Ordenantza Erregulatzailea, edo hau
ordezkatzen duen ordenantza betetzen dela bermatu beharko da.
2.

Ibilgailuentzako sarbideen baldintzak 80 plaza baino gutxiago dituzten aparkaleku eta
garajerako lokaletan ibilgailuentzako noranzko bakarreko sarbidea egon daiteke, beti ere
noranzko bakarreko tarte horrek 25 metro luze baino gehiago neurtzen ez dituenean.
Laurogei plaza baino gehiago duten aparkalekuek bi noranzko sarbidea izango dute edo,
bestela noranzko bakarreko bi sarbide.

3. Oinezkoentzako sarbideen baldintzak. Minusbaliatuentzako plazak dituzten garaje eta
aparkalekuetan, sarbideetako batek, gutxienez, arkitektura eta hirigintzako oztopoen
ezabaketari buruzko araudia bete beharko du. Oinezkoen sarbideak egokitu egingo dira
Eraikuntzaren Kode Teknikoan ezarritako xedapenetara.
4.

Lokalen altuera. 7.2.04 artikuluan adierazitako baldintzak errespetatu beharko dute.

5.

Itxaroteko tranpagainak. Sarbiderako arrapalen eta bide publikoaren artean itxaroteko
tranpagaina bat jarriko da, lursailaren edo eraikinen barrualdean; tranpagain horren malda bi
noranzkoetan %3koa eta gutxieneko luzera 5 metrokoa izango da. Noranzko bakarreko
arrapaletan egingo diren tranpagainen gutxieneko zabalera 4 metrokoa izango da eta 6
metrokoa bi noranzko arrapaletan.

6. Sarbiderako arrapalak eta zirkulazio-kaleak:
A) Noranzko bakarreko arrapaletan, mutur batetik ez denean beste muturra ikusten,
seinaleztapen-sistema egokia jarri beharko da.
B) Arrapalen eta alboetan aparkalekurik ez duten errodadura eremuen gutxieneko zabalera,
dauzkaten ezaugarrien arabera, ondokoa izango da:
a)

Noranzko bakarreko zuzena 3,00 metro.

b)

Noranzko bakarreko kurboa 3,50 metro.

c)

Bi noranzko zuzena 6,00 metro.

d)

Bi noranzko kurboa 6,75 metro.

C)

Ardatzean neurtuta arrapalan bira osoaren kurbadura-erradioa gutxienez 6 metrokoa
izango da.

D)

Aparkalekuetako arrapalek, zati zuzenetan, ez dute %16ko aldapa baino handiagoa
izango, eta biraketetan %12koa baino handiagoa. Salbuespen moduan baino ez, eta 20
plaza edo gutxiagoko, eta gehienez solairu bateko garajeentzat, orubearen tamainak edo
formak hori egitea eskatzen duenean, %18ko maldako arrapala zuzenak baimendu
daitezke.
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7. Errodadura-kaleak alboetan aparkalekuekin. Lerroan jarritako edo 45º-ra zeharkako
aparkalekuetara sarbidea duten errodadura-kaleek gutxienez 4 metro izango dute; angelu
horretatik 90º arte, gutxieneko zabalera 5 metrokoa izango dute. Bi noranzko kale edo zatitan
6 metroko zabalera izan beharko du.
8.

Eraikuntzaren Kode Teknikoko SU 7 Sekzioan mugitzen ari diren ibilgailuek eragindako
arriskuaren aurrean, prebentzio-arloko baldintzak beteko dituzte.

9.

Aparkaleku-plazen baldintzak.

A) Garaje-plazak horizontalak izango dira (gehienez %5eko aldapa), gutxienez 2,30 x 4,80 metro
neurtuko dute, eta ez dituzte egitura edo instalazioek okupatuko. Zeharkako aparkalekuetan
zabalera 20 cm handituko da plaza albotik ixten den bakoitzean. Sarrerako aldeaz gain,
lursailaren luzeraren erdiko herenean zutabeak daudenean, albotik itxita dagoela joko dute.
Lerroan jarritako aparkalekuetan, plaza bakoitzaren luzera 5,60 m arte luzatuko da.
B)

Mugikortasun murriztuko pertsonentzako aparkaleku-plazen kopurua eta
irisgarritasunari buruzko araudian xedatutakoaren arabera erregulatuko dituzte.

neurriak,

C) Produkzio-erabilerako eraikinetako aparkalekuetan, plazak, zerbitzua eskaini behar zaien
ibilgailuen arabera diseinatu behar dituzte. Ondorengo neurri hauek (luzera eta zabalera
hurrenez hurren) orientabide gisa balio dezakete.
a)

Bi gurpileko ibilgailuak 2,5 metro 1,5 metro.

b)

Industria-ibilgailu arinak 5,7 metros, 2,5 metros.

c)

Industria-ibilgailu handiak 12,0 metros, 3,5 metros.

10. Eraikuntzaren eta instalazioen ezaugarri teknikoak. Eraikuntzako baldintza teknikoak eta,
hain zuzen ere, aireztapeneko nahiz suteen aurkako instalazioak, eraikuntzaren Kode
Teknikoan xedatutakora egokituko dira eta ordenantza bidez erregulatu ahal izango dira.
11. Familia bakarreko edo bi familiako erabilerako lursailetako (5. erabilera, 1. mota) garajeetan,
sarbidean eta arrapalan (halakorik balego) gutxienez 2,80 m-ko zabalera bermatu beharko
dute.
A)

Itxarongunea eta arrapalaren mailagaina gutxienez 2,80 metro bider 4,5 metro izango da,
eta %6ko gehieneko pendiza izango du. Arrapalek gehienez %20ko pendiza izango dute.

B)

Plaza independenteak gutxienez 2,80 x 5,00 m neurtuko ditu, eta gehienez 20 m²-ko azalera
izango du.

C)

Bakoitzak bere erabilera eta sarbidea dituen garajeetan, aireztatzea 200 cm²-ko bi
saretxoren bitartez bermatuko dute. Saretxo hauetako bat lurzorutik 30 cm-ra eta bestea
sabaitik 30 cm-ra izango dira, eta kaleko airearekin lotuta dagoen espazio batera aterako
dira.

7.5. KAPITULUA.

ERAIKINEN ZUZKIDURA ETA ZERBITZUEN BALDINTZAK

7.5.01. artikulua.

Xedapen orokorrak.

1.

Eraikinen zuzkiduren eta zerbitzuen baldintzak, aurreikusi dituzten helburuen eta okupatzen
duten espazioen arabera eraikinen eta lokalen funtzionamendu egokirako beharrezko obra,
instalazio eta makinei ezartzen zaizkie.

2.

Aplikazio-esparruan, Eraikuntzaren Kode Teknikoak behartutako eraikuntzako baldintzak
bete beharko dira. IHAPOn jasotakoa eta berez dituen ahalmenak aplikatuz, udalak,
eraikuntza-kalitatea hobetzeari eta, beraz, biztanleen bizi-kalitatea hobetzeari lotutako
neurriak betetzeko exiji dezake.

3.

Obren zuzendaritzak, obra horiek amaitzean, kapitulu honetan jasotako agindu guztiak eta,
hala badagokio, aplika dakizkiokeen indarreko xedapen guztietan jasotakoak betetzen
direla ziurtatu beharko du.
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Eraikinaren instalazio orokorrak:

1. Beharrezkoak diren zerbitzu bakoitzeko, ( Ur hornidura kontagailua, elektrizitaterako
kontagailua, berogailu zentralaren kontagailua balego, gas kontagailua, e.a.)
kontagailuentzak gela izango den lokala aurreikusi beharko da, hornidura enpresa
bakoitzaren baldintzak, karakteristika eta aplikagarri zatzaion araudiaren arabera aireztapen
naturala edo fortzatua izango duelarik eta sumidero sifonico bat izango du
2.

Eraikuntzako Kode teknikoa betez, eraikinetan energia kontsumoa eta ura aurrezteko
sistemak jarriko dira y ur sanitarioa hornitzeko sistema bikoitzak ezarriko dira, Eguzki oihalak
ezarriz.

7.5.03. artikulua Ur-zuzkidura:
1. Eraikin guztiek barruan, edateko ur hotzeko eta beroko zerbitzua izan beharko dute,
erabileraren premiei erantzuteko moduan.
2. Edateko ur-sarea garbiketako eta janari-prestaketarako gune guztietara helduko da; baita
jardueraren arabera behar diren beste lekuetara ere. Bizitzeko den eraikinean eta araudi
sektorialak honela eskatzen duen eraikinetan, pertsonen eta etxearen garbiketarako dauden
aparatuetan ur beroa egongo da.
7.5.04. artikulua.

Energia-zuzkidura.

1.

Eguzki-energia. Eraikuntza berrien orientabidea definitzeko eta hauen energia-jokabidea
(batez besteko tenperatura altuagoa, berogailu-kontsumo txikiagoa, eta abar) eta eguzki–
argiaren aprobetxamendua (elektrizitate-kontsumo txikiagoa) hobetzeko, sektorearen eguzkia
jasotzeko eraginkortasuna hartuko dute kontuan.

2.

Energia elektrikoa.
A)

Eraikin guztietan energia elektrikorako barruko instalazioa egongo da. Instalazio hori
horniketa orokorreko sistemari edo horniketa sortzeko sistema propioari lotua egongo da.

B)

Zerbitzu publikoetarako instalazioak eta herri-argiztapenerako aginte-mahaia ezean,
sestra gaineko bide publikoa ezin da instalazio osagarriekin bete.

C) Transformazio-instalazioak. Etxebizitza-eraikinetan Transformazio Zentroak jartzea
aurreikusten dutenean, zentro hauek, Araudi espezifikoek exijitutako baldintzak eta
aplikatuko zaizkien Ingurumena Babesteko Arauak betetzeaz gain, lurpean jarriko
dituzte. Eraikinaren lehen sotoan edo sestrapean kokatu ahal izango dira, lursail
pribatuan edo jabari publikoan (udalak baimentzen duenean).
3.

Energia-gasa.
A) Bestelako energia-alternatibak aukeratu ala ez, hiri-lurzoruan kokatutako edozein eraikinek,
hornidura orokorreko sarera lotutako gaserako instalazioa izango du, dagokion hartune
bakarrarekin. Salbuespen gisa, ordenantzan jasotako kasuetan, bi hartune edo gehiago
ezarri ahal izango dituzte.
B) Udalak, beharrezko zortasunak ezarri ahal izango ditu (kanalizazioak elementu pribatiboen
bitartez pasatzea), gas-hornidura eraikineko lokal guztiei behar bezala eskaintzeko,
hirigintzako ikuspuntutik eta indarreko sektore-araubidea zorrotz ezartzeko ikuspuntutik.

4.

Erregai likidoak. Petrolioaren eratorriak erabiltzen direnean energia-iturri gisa, erregaia
gordetzeko biltegiak dagokien araudiei atxiki behar zaizkie. Erregaiaren biltegien zuzkidura
kasu bakoitzean definituko da, beti ere bidezko arautegian ezarri denaren arabera. Biltegi
hori, egotez ere, eraikina eusten duen lursailaren barruan kokatuta egongo da beti, ahal
izanez gero lurpean.
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5. Erregai solidoak. Galdara eta erregailuek dagokien arautegia beteko dute eta ke, gas eta
atmosferara botatzen dituzten beste kutsagarri batzuk iragazteko eta kontrolatzeko neurri
zuzentzaile egokiak izango dituzte, gutxienez bidezko legeriak ezarri dituen mailetara heldu
arte.
6. Galdaren gelak. Kasuan kasuko instalazio-motaren araberako arau teknikoak beteko ditu.

7.5.05. artikulua.

Komunikazio-zuzkidurak.

1. Telekomunikazioak.
A) Eraikin guztiak telekomunikazioetarako kanalizazioak aurreikusita eraiki beharko dira, kasuan
kasuko zerbitzuarekiko lotura egin edo ez, indarreko araudian ezarritakoaren arabera.
B) Etxebizitza kolektiborako diren eraikinetan barruko komunikazioa aurreikusiko da eta
eraikinaren barruan zirkuitu itxia prestatuko da, ataritik etxebizitza bakoitzeraino, alegia.
Elementu hauek, irisgarritasuna sustatzeko araudia beteko dute.
C) Arautuko dituen berariazko udal-ordenantzarik ezean, honako irizpideen arabera baimenduko
dira telekomunikazio-sareetako instalazio radioelektrikoak eta, zehazki, espazio edo eraikin
publiko zein pribatuetako antenak, oinarrizko estazioak eta telefonia mugikorrerako edo irrati
bidezko beste telefonia-zerbitzuetarako beste instalazio batzuk:
a) Operadoreek udalerriko sare osorako hedatze-plana aurkeztu beharko dute. Plan
horretan, estaldura geografikoko irizpide teknikoekin justifikatu beharko da proposatutako
irtenbidea. Egon daitezkeen beste aukera batzuekin alderatuko da.
b)

Instalazioek bateragarriak izan beharko dute ingurunearekin, eta ikus eta ingurumen
arloan inpakturik txikiena sortzen duen eta pertsonen osasuna zaintzea bermatzen duen
merkatuko teknologia erabili beharko da.

c) Instalazio horiek ez dira baimenduko monumentu-multzoetan, eta eraikin eta espazio
katalogatu eta/edo babestuetan, proposatzen den irtenbideak beharrezko integrazio
arkitektonikoa edo paisajistikoa justifikatzen duenean izan ezik. Edonola ere, bide
publikotik ikus daitezkeen estalki gaineko telekomunikazio-instalazioak saihestuko dira.
d) Hirigintzako, ingurumeneko edo paisaiako kausengatik, eta interesdunei entzun ondoren,
Udalak kokalekua partekatzeko betebeharra ezarri ahal izango du,behar bezala
justifikatuta, arrazoi teknikoen eta juridikoen arabera ezinezkoa denean salbu.
2. Irratia eta telebista. Etxebizitza kolektiborako eraikinetan debekatuta dago norbanakoen
irrati eta telebistaren antenak jartzea, eta irratientzako ekipoak ere bai; ahal den guztietan
batu egin beharko dira telebista eta irratien antena kolektiboak estalkian. Instalatu behar
den elementua satelite bidezko telebistaren seinaleak jasotzeko antena bat denean,
eraikinaren hiri-irudiari kalterik eta eragin txikiena egiten dion eraikinaren edo lursailaren
tokian kokatu beharko da, beti espazio publikoetatik gutxien ikusten den tokian. Eraikin
batzuk errenkadan egitea aurreikusten denean neurriak hartu beharko dira eta azterketak
egin taldekatzea ahalik eta handiena izan dadin, eta, ahal den neurrian, auzo-elkarte
batenak baino gehiagorenak izan daitezkeen talde–instalazioak batu.
3. Posta-zerbitzuak. Eraikinetan posta zerbitzuentzat leku eskuragarrian egongo dira
postontziak, gai honen inguruan indarrean den legeria beteta.
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Ebakuazio-zerbitzuak.

1.

Euri-uren hustuketa. Beheko solairuan, kanpoko zorrotenak paramentuaren barruan
geratuko dira edo fatxadara atxikita, burdinurtuz babestuak, lurzorutik 3 metroko
gutxieneko altueraraino. Euri-urak ezin izango dira espazio publiko libreetara edo
gorozkien sarera zuzen-zuzen isuri.

2.

Hondakin-uren hustuketa:

Aurrez aipatu den Adunako araztegira doan ur zikinen kolektorera martxan ipintze ez den
bitartean, planean aurreikusten diren garapen berriak, dagokion isuriko antolaketaren baimena
beharko dute isurketetarako, Jabari Publiko Hidraulikoko erregalamentuaren 245 artikulua eta
ondorengoek ezartzen dituzten baldintzak betez. Baldintza hauekin ere bete beharko da.
A)

Eraikuntzaren Kode Teknikoko Ur Hustuketari buruzko DB-HS 5a errespetatu behar
dira.

B)

Hiri-lurzoruan, nahitaez, sare orokorrarekiko lotunea egin beharko da; saneamendu sare
horizontalaren eta estolderia sarearen artean kutxeta edo erregistro putzua jarriko da.

C)

Etxebizitzetako, elikagaien manipulazioko, garajeetako, aparkaleku kolektiboetako edo
antzekoetako ura heltzen bada instalaziora, kutxa edo erregistro-putzu nagusira jaurti
aurretik, lokatza edo koipea banantzeko kutxa egongo da.

D)

Produkzio erabilerako hondakin-uren eta hondakin kaltegarriak edota kutsagarriak sor
ditzaketen establezimenduetako hondakin-uren isurketarako obrak hasi baino lehen,
isurketari buruz Ur Partzuergoaren ziurtagiria aurkeztu behar da.

3.

Ke hustuketa:

A) Eraikinetan ezinezkoa da fatxada, patio komun, balkoi eta leihoetatik keen irteera askerik
instalatzea, nahiz eta irteera hori behin-behinerako izan.
B) Oin berriko eraikinetan, aireztapeneko tximinien instalazioa aurreikusiko da, keak
ebakuatzeko; eta beheko solairuko lokalek soilik erabiliko dute aireztatze natural edo
behartuko hodiak ezartzea aurreikusiko dute, kalitate eta higieneko baldintzetan
zehazten den moduan.
C) Hodiak ez dira agerian egongo kanpoaldeko fatxadetan, horiek eremu publikora begira
daudenean, produkzioko erabilerarako zuzendutako eremutan dauden produkzioerabilerako eraikinen kasuan izan ezik, betiere hori egiteko ezintasuna egiaztatzen
badute.
D) Beheko solairuan edo beheko solairua baino beherago dauden lokalen keak husteko
eraikinaren patio komunetan hodiak jartzea edo hustuketa patio horiek zeharkatzen
dituzten hodietatik egitea baimendu daiteke. Patiorik ez duten eraikinetan (eraikuntza
irekia), beheko solairuko lokalek aireztatzeko eta keak estalkiraino husteko hodirik ez
badute, udalak, hodiak fatxadan jartzeko baimena eman ahal izango du, beti ere
fatxadako tratamenduarekin estaliak badaude.
E)

Biderakuntza edo tximinia guztiek isolamendu eta estaldura nahikoak izango dituzte
berotasuna alboetako jabetzetara igaro ez dadin eta keen igarotzea eta hustuketa
gainerakoei eragozpenik egin gabe gerta dadin.

F)

Manuzkoa da industria-tximinietan, berokuntza-irteera komunetan eta multzo handien
sukalde, hotel, jatetxe edo kafetegien sukaldeen ke eta lurrunen irteeretan arazketarako
gailuak erabiltzea.

- 137 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

G) Suteak, sukalde ekonomikoak, tximinia frantsesak eta antzeko eginkizunak dituzten beste
batzuk erregaia ez den materialaren gainean instalatuko dira; 30 cm-ko perimetro
babestua edukiko dute, gutxienez, bai lurzoruan eta bai euskarriko hormetan.
H)

Kerako hodiak, kasu horietan, independenteak izango dira estalkira arte, etxebizitza
bakoitzerako, eta horien barneko gutxieneko diametroa 20 cm-koa izango da; zuzenak
izango dira eta bertikalerako gehieneko banaketa 20 gradu hirurogeitarrekoa izango da;
gainera, keak junturetatik ihesik ez egiteko moduan egingo dira.

I) Udalak, aurretiaz teknikariaren txostena dagoenean, bidezko deritzon neurri zuzentzaileak
ezar ditzake ke hustuketa batek auzotarren artean eragozpenak sortzen dituela frogatzen
denean.
J) Kutsadura atmosferikoari buruz indarrean dauden xedapen guztiak erabil daitezke, udalak
jarritakoak izan zein udala baino gorago dagoen erakunde batek jarriak izan.
4.

Hondakin solidoen hustuketa.
A) Debeku dira zabor eta hondakinen ehogailuak, gero emaitza estolderia-sarera botatzen
denean. Oso bereziak eta justifikatuak diren kasuetan bakarrik baimendu ahal izango
dira, dagokion udal-zerbitzuaren aurretiazko txostenarekin.
B)

Edozein jarduerak sorrarazten dituen zabor eta beste hondakin solidoak, dituzten
ezaugarriengatik etxez etxeko jasotze-sistemaren bidez jaso ezin direnean edo behar
ez direnean, isurtzeko leku egokira eraman beharko dira zuzen-zuzen, eta hori, berriz,
jardueraren titularraren kontura izango da.

7.5.07. artikulua.

Erosotasun-instalazioak.

1.

Klima artifizialeko instalazioak.

A)

Aire girotua ekoizten duten instalazioak aplikagarria den jardunbide eta diseinuari buruzko
arautegia beteko dute eta, aldi berean, udalak, arlo horretan dituen eskuduntzen arabera
ezar dezakeena.

B)

Eraikinean pertsonak sedentarioki egoteko lokalak badaude, berogailua edo airea girotzeko
instalazioak beharrezkoak dira, dagokion araudian jarritako tenperatura neurriak gordetzeko
balio duen edozein berogailu-mota erabiliz. Instalazioa egitean, energia aurrezteko egokiena
den diseinua bilatuko da.

C) Aire girotuko instalazioen aurreikuspenak ez du esan nahi ez dela leihorik egingo edo
erabilera bakoitzarentzat ezarri diren argiztapen eta aireztapen naturalaren baldintzak ez
direla beteko, sistema mekanikoak elkarren osagarriak izango direla baizik.
D)

Egokitzapen termikoko tresnak, fatxadaren ezkutuko aldeetan jarri behar dira derrigorrez
(sareten edo balkoien behealdean).

2.

Irisgarritasunerako instalazioak.

A)

Kontzeptu honen barne sartzen dira, pertsonak garraiatzeko jasogailuak eta igogailuak,
karga-jasogailuak, plater-jasogailuak, auto-jasogailuak, eta eskailera edo arrapala
mekanikoak. Instalazioa, ondoko ezaugarri hauen arabera definituko da: Zamatzeko
ahalmena, abiadura eta aurreikusi diren erabiltzaileen arabera kalkulatu den geratzeko tokien
kopurua, eta, bukatzeko, igogailuak zenbat solairutan egiten duen lan. Horiek guztiak
igotzeko eta jaisteko izango dira. Igogailuaren irteera bakoitzak komunikazio zuzena edo
gune komunen bitartekoa izango du eskailera edo elementu komunekin. Igogailu bidez,
etxebizitzetatik eurekin lotutako eranskinetara (trastelekuak eta garajeak) hel daiteke.

B) Eraikin guztietan, edozein pertsona inoren laguntzarik gabe solairu guztietara heltzea bermatu
behar da, horretarako behar diren igotzeko tresna guztiak erabilita. Instalazioen neurriei eta
ezaugarriei dagokienean, irisgarritasuna sustatzeari buruzko araudian xedatutakoa beteko
da.
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Indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, eskailera mekanikoak diseinu eta eraikuntza
baldintzak beteko ditu. Eraikinen barruan eskailera mekanikoak egon arren, igogailua ere
instalatu beharko da.

D) Bibrazioak eta soinuak bezalako instalazio horien eragin kaltegarriak murriztuko dira.
7.5.08. artikulua.

Ingurune-baldintzak.

1.

Lokal batek barnean hartzen duen jarduera edozein dela, egiten den erabilera horrekin
gai erradioaktibo, eragozpen elektriko, zarata, bibrazio, argiaren ondoriozko itsualdi, gas,
ke edo partikula kaltegarrien emisio edo inolako isurketa likido eta solidorik gerta ez
dadin eta ingurumenaren aurkako erasorik egon ez dadin, ingurumen-sektoreko legeriak
ezarritako zehaztapenak errespetatu beharko dira, bai eta horretarako onartutako udal
ordenantza espezifikoak ere.

2.

Ez da baimenduko erradiazio arriskutsurik emititzen duen jarduerarik edo eragozpenak
sortzen dituen beste edozein ekipo edo makineriaren jardunbidean kalterik eragiten duen
eragozpen elektrikorik sortzen duenik.

3.

Ez da baimenduko tresnarik gabe detektatzeko moduko bibraziorik. Horiek zuzentzeko,
bibrazioen aurkako bankadak jarri eta horiek independenteak izango dira eraikinaren
egituratik nahiz lokaleko lurzorutik, bibrazioak sortzen dituzten elementu guztiei
dagokienez, eta paramentuak finkatzeko euskarri elastikoak ere jarriko dira.

4.

Ez dira ikusgai egongo argi-distira gogor zuzenak edo argi gogorren erreflexuak, argi
intentsitate handietatik edo tenperatura altuetako prozesu gorietatik datozenak hain
zuzen, hala nola errekuntza, soldadura eta bestelakoak.

5.

Ez da baimenduko inolako errauts, hauts, ke, lurrun, gas edo bestelako kutsatzeko erarik
emititzea, baldin eta pertsonen osasunean eragin kaltegarriak izan ditzaketenean edo
fauna eta landarediaren aberastasunari, ondasun higiezinei eta hiri-erosotasunarentzat
eska daitezkeen garbitasun-baldintzei eraso egiten dienean. Gasak, keak, partikulak eta
oro har atmosfera kutsatzen duten osagaiak, ezingo dira inola ere zuzenean kanpora
hustu, baizik eta dagokion sektoreko araudian edo udal-ordenantzan ezarritakoari lotzen
zaizkion hustubide edo tximinien bidez egin beharko dute.

6.

Industrietako prozesuetatik datozen hondakin-urak, lehenengotan, industriak berak
dekantatu eta araziko ditu saneamendu orokorrera isuri baino lehen. Hondakin-ur
kutsatuak sortarazten ez dituzten instalazioek zuzenean egin ditzakete isurketok sifoi
hidraulikoa bertan jarrita, eta beti ere, isurketari buruzko udal-ordenantza betetzen
badute eta horretarako behar bezalako baimena lortzen badute.

7.

Eraiste guztietan, materialak selektiboki kendu behar dituzte. Hondakin arriskutsuak
(amiantoa eta abar) behar bezala banandu eta kudeatu beharko dira, eta gainerako
hondakinak sailkatu beharko dira, berriz erabili, birziklatu edo balorizatzeko aukera
aztertzeko. Besteak, sailkatu ondoren, zabortegira eraman beharko dira.

8.

Eraikinetako fatxadek orientazioaren araberako tratamendu bereizia izateko joera izango
dute: itxiagoa eta isolatugoa iparraldean eta irekiagoa eta kristalduna hegoaldean.

9.

Eraikuntzako Kode Teknikoaren arabera, eguzki-hargailuak eta metagailuak ezarriko dira
ur bero sanitarioa eta/edo berkuntza hornitzeko, eta ura aurrezteko sistemak ezartzeko
aukera ere aztertuko da.

10.

Hirigintzan eta beta beharreko irizpide eta metodologiei dagozkienean “EAEko
Etxebizitzen Eraikigarritasun Iraunkorrari buruzko Gidaliburua” gidan agertzen direnak
jarraitzea proposatzen da. Gida hau EVE, IHOBE, ORUBIDE eta VISESA entitateek egin
dute Eusko Jaurlatitzarako (2006).
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Isolamendu-baldintzak.

Eraikinen itxituren isolamenduek behar bestekoak izan beharko dute honako artikulu honetan
aipatzen diren eraikuntza-elementuen edo sistemen transmisio termikoa mugatzeko, betiere
ondoren adierazten diren balioetan:
a)

Etxebizitzen azalera kristalduna, markoak salbu: 2,2 W/m².ºC.

b)

Termikoki egokitutako eraikinen estalkiak, edozein erabileratakoak: 0,33 W/m².ºC.

c)

Termikoki egokitutako eraikinen lurzoruak, edozein erabileratakoak: 0,50 W/m².ºC.
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8. TITULUA
URBANIZAZIOAREN ORDENANTZA OROKORRAK
8.1. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRA
8.1.01. artikulua.

Xedapen orokorra.

Espazio publiko eta pribatuen urbanizazioaren inguruko alderdiak erregulatzeko ordenantza
espezifikoa edo espezifikoak idaztea aurreikusi da. Aurrekoa kaltetu gabe, ordenantza hori
onartzen ez den bitartean, titulu honetako ondorengo artikuluetan jasotako xedapenak betetzeaz
gain, udalak, obra bakoitzerako zehaztapenak definitu ahal izango ditu.
8.2. KAPITULUA. BIDE ETA ESPAZIO PUBLIKOAK
8.2.01. artikulua.

Erabilera publikoko espazioen irisgarritasuna.

Erabilera publikoa duten espazio berri guztiek (plazak, eskailerak, espaloiak, oinezkoentzako
arrapalak, eta abar), hiri-inguruneen irisgarritasun baldintzei eta hirigintzako hesiak ezabatzeari
buruz une oro indarrean den araudian zehaztutakoa beteko dute.

8.2.02. artikulua. Espaloiak eta oinezkoentzako bideak.
Eraikinetara eramaten duten espaloi guztien zabalera txikiena 3 m-koa izango da, eta ez du
oztoporik izango, gutxienez 2 m-tan, finkatutako zonetan halako zonetan lehendik dauden
eraikinek hori ekidin dezaketelako, edo IHAPOk obligazio horretatik salbuesten duen areetan izan
ezik. 3 m-ko edo hortik gorako zabalera duten espaloi guztietan zuhaitzak egongo dira.

8.2.03. artikulua.

Ibilgailuentzako bideak eta galtzadak.

1. Artikulu honen helburutarako, eskaintzen duten zerbitzuaren eta derrigorrez kontuan hartu
behar diren trafiko-moten arabera, ibilgailuentzako bideak honako talde hauetan sailkatzen
dira:
A) Sare nagusia. Bide nagusiek osatzen dute. Bide hauek, euren ibilbideagatik, egoeragatik
eta beste hainbat biderekin duten loturagatik, udalerriaren bide-sarearen sistema orokorra
osatzen dute eta ezinbestekoak dira trafiko orokorra banatzeko, baita trafiko astuna
banatzeko ere.
B) Bigarren mailako sarea: Bide-sareko gainerako bideek osatzen dute: Trafiko erdi astunera
eta/edo arinera zuzenduta lehentasuna ez duten lotzeko bideak, eta irteerarik gabeko edo
bigarren mailako zirkulazioa duten bideak.
2.

Ibilgailuentzako galtzadek honako neurri hauek izango dituzte:

A)

Bi noranzko galtzadak: 6 m.

B)

Noranzko bakarreko galtzadak: 4 m.

3.
4.
5.

Galtzadaren alboetan, baterian zeiharrean edo galtzadarekiko elkarzut aparkalekuak
dituztenean, galtzadek gutxienez 7 m-ko zabalera izan behar dute.
Aparkalekuak, baterian edo lerroan, galtzadaren mugetatik kanpo kokatuko dira.
Zintarriaren kanpoko lerrotik hartutako bidegurutzeetako elkargune erradioak, gutxienez, 10
metrokoak izango dira, bertan dauden eta finkatuak dauden eraikuntzek eragozten ez
badute.
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6.

Galtzaden ondoko espaloiek, irisgarritasunari dagokionean, indarrean den legeria bete
beharko dute. Edonola ere, galtzadek gehienez %12ko aldapa izango dute, IHAPOk edo
honen garapeneko antolamendu xehatuak, eremu jakin baterako besterik zehazten ez
badu.

7.

Errodadura bideetako zoladurak eta bide-zoruaren baldintzak, indarreko Errepide Aginduan
ezarritakoaren arabera diseinatuko dira, oinarrizko lurzoruaren ezaugarriak eta bidean
aurreikusitako trafiko intentsitatea kontuan hartuta.

8.2.04. artikulua.

Bidegorriak edo bizikletentzako bideak.

IHAPOren planoetan jasotako orientazio irizpideak edo 6.2.02 artikuluan aurreikusitako
plan berezian jarri daitezkeenak kontuan hartuta, urbanizazio berri guztietan bidegorrisareak proiektatu beharko dira Ikaztegieta barruan bizikletaz mugitzea sustatzeko.
Bidegorriak, gutxienez, 1,5 m zabal izango ditu zirkulazioaren noranzko errei bakoitzean.
8.2.05. artikulua.

Aparkalekuak.

1.

Aparkalekuak bideetako alboetan ipiniko dira, mugak ongi adierazita, eta inoiz ere ez
oinezkoek bidea gurutzatzen duten tokietan, kalegurutzeetan, halaber, beste ezertarako ez
diren hondartza lokabeetan ipini ahal izango dira.

2.

Lerroan jarritako aparkalekuek 2 m-ko zabalera izango dute, gutxienez.

3. Bateria-aparkalekuak 2,50 metro zabal izango dira, gutxienez, eta 5 metroko hondoa edukiko
dute, galtzadarekiko elkarzut daudenean. Kokapen zeiharrean toki bakoitzak, bere barnean,
luze-zabal horien berbereko laukizuzen bat sartzea ahalbideratuko du.
4. Aparkaleku-poltsa edo -hondartzek zuhaitzak edukiko dituzte, 8.6.01. artikuluan adierazitako
jarraituta. Kasu horietan, posizio ortogonalean edo zeiharrean jarritako aparkalekuetara
heltzeko errodadura bideak, gutxienez, 6 metroko zabalera izango du.
5. Aparkatzeko eremu guztietan, mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuentzako aparkalekuak
erreserbatuko dituzte, indarrean den irisgarritasunari buruzko araudia betez.
8.2.06. artikulua.

Zoladura.

1. Urbanizazio-proiektuetan, eremu zolatu iragazgaitzak mugatzen saiatuko dira, lurzoruaren
iragazketa naturaleko gaitasuna gordetzen jarraitzeko. Oinezkoentzako espazioetan eta
ibilgailuentzako sarbideetan, erabiltzeko funtzionaltasuna bermatzeko, euriarekiko
iragazkorrak izango diren materialak erabiltzen saiatuko dira.
2. Erabilera publikoko espaloi, bide eta oinezkoentzako gune guztiek gutxienez %1eko aldapa
izango dute euri-ura joan dadin bermatzeko, eta ur guztia hartzeko behar beste isurbide
egongo dira, batetik bestera gehienez 20 metro daudela (400 m² bakoitzeko bat).
3.

Zoruko materialak ez dira irristakorrak izango, une bakoitzean indarrean dagoen legeria
beteko dute, eta Eraikuntzaren Kode Teknikoan, edo hau garatu edo ordezkatzen duen
araudian exijitutako baldintzak beteko dituzte. Udalak, banan-banan baimendu beharko ditu.

4.

Zoladura guztiek, irisgarritasunaren sustapenari buruzko baldintza guztiak bete beharko
dituzte, gurpil-aulkiak, bastoiak, eta abar irristatzea eta hondoratzea ekidinez.

5.

Oinezkoen ibilbideetan eta igarobideetan dauden sareak eta erregistroak inguruko
zoladurarekin zarpeaturik egongo dira eta bustita egon arren irristatzen ez den materialarekin
egindakoak izango dira. Gehienezko irekitzeak, une bakoitzean indarrean den irisgarritasun
araudian definituko dira.

8.2.07. artikulua. Eustormak.
1. Bide publikotik ikus daitezkeen eustorma guztiek gehienez 2 metroko altuera izango dute.
Hortik aurrera, mailakatzeak egin beharko dira. Betebehar honetatik bakarrik salbuetsi ahal
izango dira udalaren iritziz mailakatzea teknikoki bideragarria ez denean.
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Azalera osoan, fatxadek bezalako akabera izango dute. Eustorma harri naturalez edo beste
harri material batez, edo udalak onartutako beste diseinu berezi batez egin daiteke.
Goialdean, errematea edo eskudela izango dute.

8.3. KAPITULUA. SANEAMENDU SAREA
8.3.01. artikulua.

Saneamendu-sarearen ezaugarriak.

1.

Saneamendu-sarea banatzailea izango da.

2.

Erabiltzen diren materialek herrietako saneamendurako proiektuak idazteko arauak bete
beharko dituzte.

3.

Sarea, hustu diren materialen sedimentazioa ekiditeko moduko izarian diseinatuko da.
Sedimentazioa ekidin behar den tokietan hustuketarako ganberak ezarriko dira.

4.

Ubideek, gutxienez, barneko hurrengo sekzioak izango dituzte:
A)

Hobitik sare nagusira arte 20 cm.

B)

Kaleko hodi biltzaileak 30 cm.

C)

Hodi biltzaile orokorrak 40 cm.

8.3.02. artikulua. Saneamenduaren hartunea.
1.

Hiriko finka guztiek sare egokietara eramango dituzte gorotz-urak eta euri-urak, hartune
partikularreko kutxeta batetik, zuzen-zuzen, erregistro nagusiko putzura. Hartune
partikularreko kutxeta lurzoru publikoan jarriko da, lursail pribatuarekin mugatzen duen
tokian.

2.

Hartune horren diametrorik txikiena 20 cm-koa izango da bi sareetan, eta malda, gutxienez,
%1ekoa izango da. Barruko sare osoaren garbiketa eta kontserbazioa hartune partikularreko
kutxetaraino (baita kutxeta ere) finkaren jabeek egingo dute.
3.

Isurketa Baimena: Aurrez aipatu den Adunako araztegira doan ur zikinen kolektorera
martxan ipintze ez den bitartean, planean aurreikusten diren garapen berriak, dagokion
isuriko antolaketaren baimena beharko dute isurketetarako, Aguas-Uraren Kantauri
Ekialdeko Arroen agentziako bulegoetan eskatu beharko dena, Jabari Publiko
Hidraulikoko erregalamentuaren 245 artikulua eta ondorengoek ezartzen dituzten
baldintzak betez.

8.4. KAPITULUA. HORNIDUREN SAREAK
8.4.01. artikulua.
1.

Kanalizazioak.

Horniduren hodi bakoitza bere kanalizaziotik joango da.

2. Hornidura-sareen kanalizazio guztiek kutxetak edukiko dituzte loturak, hartuneak edo
norabide-aldaketak dituzten leku guztietan, eta horien estalkiak, berriz, Udalak adierazitako
ereduaren araberakoak izango dira.
3. Lurrak iragazgaitzak direnean, tarte bakoitzean beheren dagoen kutxetak hustubidea edukiko
du, euri-uren sarearekin konektatua.
8.4.02. artikulua.

Edateko uren sarea.

1. Erabiliko diren materialak, uren hornidurarako hodien alorrean indarrean dauzkan preskripzio
tekniko orokorren baldintzei eta horiek osatzen, aldarazten edo ordezten dituzten xedapenei
doituko zaizkie.
2. Ur-hartuneak ezarriko dituzte, indarreko araudiak definitutako distantziara.
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3. Hiriko finka guztiek edateko uraren hartunea izango dute. Hartune horren diametroa, kasu
horretarako kalkulatu den kontsumoa kontuan hartuta, udalaren zerbitzuak agindutakoa
izango da. Kasu bereziren batean, finkaren jardueraren baten kontsumoa oso altua izan
daitekeenean, Udalak horretarako hartune independenterako baimena eman dezake.
4. Handitze-lanetan edo eraikuntza berriko lanetan, behin betiko ur-hartunea, lehenengo
okupaziorako edo erabilerarako baimenarekin batera emango da.
5. Hartune orok arauzko ixteko giltza izango du; giltza hori espaloian kokatuko da, galdaketako
erregistrodun kutxeta batean. Halaber, finkaren barruan, ixteko beste giltza bat egongo da,
guztiak heltzeko moduko tokian jarrita.
6. Hartunearen kontserbazioa, espaloiko ixteko giltzatik aurrera, giltza barne, jabeen kontura
izango da.
8.4.03. artikulua.
1.

Energia elektrikoko Sarea.

Energia elektrikoaren sarea lurpekoa izango da Hiri Lurzoruan eta Lurzoru
Urbanizagarrian, baita Lurzoru Urbanizaezinean aurreikusitako ekipamendu eta espazio
libre guztietan ere. Kasuan kasuko Zerbitzuen Galeriatik joango da, halakorik egonez
gero.

2. Sare horien diseinu eta taxutzean indarreko legezko araudia eta horretarako Udalak eman
ditzakeen ordenantzak beteko dira.
8.4.04. artikulua.

Telefono eta telekomunikazioen sarea.

1. Telefono-sarea eta kable bidezko beste telekomunikazio-sistema batzuen sarea lurpekoak
izango dira Hiri Lurzoruan eta Lurzoru Urbanizagarri osoan, hori urbanizatu ahala, baita
Lurzoru Urbanizaezinean aurreikusitako ekipamendu nahiz eremu aske guztietan ere.
Kasuan kasuko Zerbitzuen Galeriatik joango da, halakorik egonez gero.
2. Urbanizazio berri guztietan udalaren telebanaketa sarea ezarriko dute, udalak finkatutako
irizpideak jarraituta. Hori ezartzeak eragindako kostuak urbanizazio-kargen barne sartuko
dituzte.
3. Telefonia-sareen eta gainerako telekomunikazio-sistemen diseinu eta taxutzean indarreko
legezko araudia eta horretarako Udalak eman ditzakeen ordenantzak beteko dira.
Eraikinen barrualdean telekomunikazio-zerbitzuetara sartzeko telekomunikazioetako
azpiegitura komunak erregulatzeko araudia onartzen duen otsailaren 22ko 279/1999
Errege Dekretuan edo une bakoitzean indarrean den araudi espezifikoa beteko da.
8.4.05. artikulua.

Biltegiak eta lurpeko beste instalazio batzuk.

1.

Esparruaren zati bat jabari eta erabilera publikorako emango duten eta urbanizatuko duten
jardueretan, lagatako espazioen azpian hodiak edo bestelako instalazioak jartzeko baimena
eman ahal izango dute, beti ere sortuko diren lursail eraikigarrien barne egiten ez badute. Ez
dute erregai-biltegi pribaturik jartzea baimenduko.

2.

Lurzoru publikoaren azpian baimenduko dituzten instalazioak, udalak zehaztutako tokitan
ezarriko dituzte, ahal izanez gero berdeguneen azpian, utzitako espazio publikoen erabilera
ez baldintzatzeko; halaber, kasu bakoitzean indarrean den legeria beteko dute. Lurpe
publikoa okupatzeko baimenaren baldintzak eta indarraldia kasu bakoitzean ezarriko dituzte,
zertarako erabiliko dituzten kontuan hartuta.

8.5. KAPITULUA.

ARGITERIA PUBLIKORAKO SAREA

8.5.01. artikulua.

Espazio publikoen argiteria.

- 144 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

1. Jabari eta/edo erabilera publikoa duten esparru guztiek (eraikin pribatuen gaineko
karrerapeak eta terrazak barne) argiztapen-sistema bat izan beharko dute; sistema
horiek kapitulu honetako artikuluetan ezarri diren gutxieneko neurriak bete beharko
dituzte.
2. Dagokion sarearen diseinuan eta neurrietan, indarrean dauden legezko aginduak eta
horretarako Udalak idatz dezakeen arautegia errespetatu beharko dira.
3. Eremu publikoetan eta eraikin berrien eremu komunetan, argiztapena, kontsumo baxuko
argiekin diseinatuko da, argiaren bidezko kutsadura saihestu ahal izateko.
4. Energia aurrezteko, instalatutako potentzia baino %30 handiagoa kontrolatzeko gai diren
Tentsio Egonkorgailuak eta Fluxua Murrizteko ekipoak ezarriko dituzte.
5. Argiteria publikoaren instalazioko iluminantzia mailak, eremu bakoitzeko premietara
egokitu beharko da.

8.5.02. artikulua.

Argi-puntuen zutabeak edo euskarriak.

1. Errodadura bidetan zein oinezkoen eremutan zutabeak edo euskarriak ezarri ahal izango
dituzte, kanpoko argiteriaren eta trafiko-seinaleen inguruan aplika daitekeen araudian
jasotako zehaztapen teknikoak jarraituta. Dena den, zehaztapen zehatzak
(bandalismoaren aurkako babesa, erresistentzia) betetzeko exijitu ahal izango dute.
2. Premia justifikatua badago, udalak bide publikoa argitzeko horma-besoak edo euskarriak
baimendu edo jarri ahal izango horma-beso edo euskarri horien ezaugarri teknikoak aldez
aurretik aurkeztuta. Instalazio-mota hau ezartzea beharrezkoa bada, instalazioak
Udalaren aldeko zortasunen bitartez ezarri ahal izango dituzte.
8.5.03. artikulua.

Argiteria-sarearen ezaugarriak.

1.

Linea elektrikoak lurrazpikoak izango dira hiri-lurzoru osoan, urbaniza daitekeen lurzoru
osoan, kasu honetan urbanizatu ahala, eta lurzoru urbanizaezinean instalatutako
ekipamendu eta espazio libreetako esparru osoan. Linea airetik joango da argia zintzilik
edo hormamakuluen bidez jarrita dagoenean eta karrerapetan, horman behar bezala
sartuta.

2.

Kontrol eta babes-armairuak, eta erregulaziokoak eta neurtzekoak, Energia Hornitzen
duen Enpresak homologatuko ditu.

8.6. KAPITULUA.

LOREZAINTZA ETA ZUHAITZAK

8.6.01. artikulua.

Oinezko- eta lorategi-eremuen tratamendua.

1. Espaloiek, oinezkoentzako bideek, oinezkoentzako guneek eta lorategi bihurtutako guneek
ordenantza hauetan ezarri den zuhaitz-kopurua izango dute, gutxienez. Edonola ere, 3
metro edo gehiagoko zabalera duten espaloi guztietan zuhaitzak landatuko dira, baita
bateria aparkalekuetan ere. Lerrokapena osatzen duten kasu guztietan zuhaitzen
gehieneko tartea 8 m-koa izango da. Hori bete ezin bada, behar bezala justifikatuko dute.
2. Lorategiak, parkeak eta antzeko guneak landarez janzteko tratamenduan zuhaitzak,
zuhaixkak eta soropila erabiliko dira. Ez dira erabiliko etengabeko kontserbazioa behar
duten landare apaingarriak, Udalak beren beregi baimena ematen duen kasuetan izan ezik.

8.6.02. artikulua.

Zuhaitzen landaketak.

1. Udalak baimenduko ditu zein zuhaitz-mota landatu. Landatzeko unean zuhaitzek, gutxienez,
2,5 m-ko altuera izango dute. Zenbait espezieren ezaugarriak kontuan izanda, aurretik
aipatutakoa betetzen ez duten landaketak baimendu ahal izango dira.
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Irizpide orokor gisa azaroa eta martxoa bitartean landatuko dituzte eta, espeziearen
arabera, gutxienez behar duten sustrai-lurrarekin. Landaketa, gutxienez, urte betez ziurtatu
beharko da.

8.6.03. artikulua.

Soropila.

Soropila erein aurretik, erein behar den eremuan mokilak hautsi eta lurra harrotu egingo da, eta 5
cm-tik gorako diametroa duten objektu edo harri guztiak kenduko dira. Udaleko teknikariek
erabakitako zehaztapen eta osaeren arabera ongarritu eta landatuko da. Berme-aldian soropila bi
aldiz moztuko da, gutxienez.
8.6.04. artikulua.
1.

Landaredia berriro ezartzea.

Oro har, landaredia berriro ezarri nahi denean, bertako espezieak erabiliko dira, eta habitat
naturalizatuak sortzea sustatuko da, beste landaredi-komunitate batzuetan kalte handirik
sortu gabe. Zuhaitzen eta zuhaixken multzo eta formazio linealak ezartzen ahaleginduko da,
eta inguruan dagoen landaredia naturalarekin lotzen saiatuko da.

2. Kanpoko landareak erabiltzea saihestuko da, batez ere inbasio-prozesuak sor ditzaketenak,
hala nola Cortaderis selloana edo Fallopia japónica espezieak.
8.7. KAPITULUA.

HIRI ALTZARIAK

8.7.01. artikulua.

Barandak, bankuak, paperontziak eta beste hainbat elementu.

1. Ezarriko den hiri-altzarigintzaren alorreko edozein elementuk (bankua, paperontzia, baranda,
eta abar) Udalak ezarri dituen ezaugarrietara moldatuta beharko du egon, eta material
herdoilgaitzez eginda egongo dira.
2. Kale eta oinezkoentzako espazio guztietan paperontziak jarriko dituzte, oinezkoek erabiltzeko
250 m²-ko azalera bakoitzeko zakarrontzi bat gutxi gorabehera. Oinezkoentzako espazio eta
plazetan, espazio publiko bakoitzaren ezaugarrien arabera, kasu bakoitzeko baldintza
partikularretan finkatuko dute zenbat banku jarri.
8.7.02. artikulua.

Zabor-biltegiak.

1. Hiri-eremu guztietan eta urbanizatuko dituztenetan, hiri-hondakin solidoen bilketa selektiborako
elementuak aurreikusiko dituzte, ingurunearen ezaugarrien arabera gehiago edo gutxiago
jarrita. Edukiontziak, galtzadatik erraz sartzen den eta usainak direla-eta ahalik eta
eragozpen txikien sortzen duten lekuan kokatuko dituzte.
8.8. KAPITULUA.

URBANIZAZIOA EGIKARTZEKO INGURUMEN NEURRIAK

8.8.01. artikulua.

Urbanizazio-lanak egitean aplikatu beharreko ingurumen-neurriak.

1. Urbanizazio-lanak egitean, aldian behin egingo dira ureztatzeak lehorraldietan, lurhigiduretan hautsa esekiduran gera dadin saihesteko. Bestalde, kamioiei olanak jarriko
zaizkie lurrak leku batetik bestera eraman behar direnean.
2. Lurzoru emankorraren goiko geruza horizonteka kentzea aurreikusi beharko da. Lurzoru
emankor hori, urbanizatu beharreko arean bertan edo halakorik behar duten beste zona
batzuetan berriro erabiliko da. Lurzoru hori metatu behar izanez gero, gehienez bi metroko
altuera izango duten pilatan metatu beharko da, hobe airezta daitezen errazteko eta
trinkotu daitezen saihesteko.
3. Obren eraginpean dauden area mugakideak zaharberritu beharko dira. Zaharberritze horren
barnean hartuko da lurraren leheneratze geomorfologikoa eta edafikoa eta landarediestaldura manten dezaketen espazioetan landaredia berriro ezartzea.
4.

Urbanizazio jardun orori ekin aurretik, babestu beharreko zuhaitzak edo berrezartzeko
interesa duten zuhaitzak identifikatu beharko dira, eta egoki balizatu beharko dira.

5. Obrak amaitzen direnean, garbiketa kanpaina egin beharko da.
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6. Eremuen urbanizazioan zolatu daitezkeen eremu iragazgaitzak mugatzen saiatu beharko
da, lurraren iragazgaitz naturaleko sarbideetan euriarekiko iragazkorrak diren materialak
erabiltzea planteatuko da.
7. Eguzkia hartzeko efizientzia eta zaratarekiko sentikortasuna hartu behar da kontuan oinberriko eraikinen barrualdea antolatzean.
8. Isolamendu termikoa handia duten eraikuntza-materialak erabiliko dira. Gainera, material
horiek ahalik eta iraupen handiena izatea eta ahalik eta kutsadurarik txikiena sortzea
ahaleginduko da.
9. Kontsumo txikiko argitatze-sistemak erabili beharko dira kanpoaldeko espazioetan. Aldi
berean, gaueko zerura argiarekin ez kutsatzea ahaleginduko da ( goialdeko kasketan
kokatutako bonbila izango duten eta estalita egongo diren farolak).
10. Hiri hondakinak zein industria-hondakinak gaiak biltzeko espazio egokiak aurreikusiko dira.
11. Ingurunearen ingurumen-ezaugarriak kontuan izanik, eta eraikuntzak zonaren paisaian
integratzeko eta ikus-intrusioak saihesteko helburua aintzat hartuta, udalerriko eraikuntza
tipologiarekin eta estetikarekin bat etorriko diren eraikuntza-baldintzak definituko dira (
materialak, koloreak, morfologia, altuerak, bolumenak, eta abar).
12. Lorategi-espaizioetan, udalerriko baldintza bioklimatikoetara egokitzen diren espezieak
erabiliko dira.
13. Euskal kultura ondarearen uztailak 3ko 7/1990 Legeko babes neurri eta gomendioak
beteko dira, eta behar den kasuan elementu bakoitzak bereziki duen normatiba zehatzak
ere bai.
14. Lurren mugimenduan izaera arkeologiko duen inolako aurkikuntzarik izanez gero,
Gipuzkoako Diputazio Foraleko Kultura Sailera joko da, berri emateko ( 7/1990 Legea).
15. Hondakinen Kudeaketa. Orbrei ekin aurretik, kontratistak Hondakinak Kudeatzeko
Programa aurkeztu beharko dio obren zuzendaritzari. Programa horretan barnekudeaketako jarrabideak ez ezik ( garbigunea kokatzea, hondakin mota bakoitza obran
bertan biltzeko eta biltegiratzeko neurriak, erantzunkizunak, eta abar), kanpo-kudeaketako
jarraibideak ere hartuko dira barnean (sortzen den hondakin bakoitzaren azken helmuga,
kudeatzailea baimendua, ateratze-erregistroak, eta abar). Edonola ere, indarrean dagoen
araudiaren arabera jardungo da ( eraikuntzako eta eraiste-lanetako hondakinen sorrera eta
kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua), baita ondoren
adierazten diren azteztarauen arabera ere:
a) Murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea. Hondakinak murrizten saiatuko da, eta behar ez
dena ez da kontsumituko. Saihestu egingo dira beharrezkoak ez diren paketatzeak, eta
behin baino gehiagotan erabili daitezkeen produktuak erabiliko dira, baita gutxieneko
hondakinak sortuko dituztenak ere. Gauzak horrela, berriro erabil daitezkeen edo itzul
daitezkeen produktuak eta berriro kargatu daitezkeen produktuak erabiliko dira. Gaika
jaso daitezkeen produktuak hautatuko dira, eta, ahal den neurrian, birziklatutako
materialekin fabrikatuak.
b) Hondakin arriskutsuak. Hondakin arriskutsuei dagokien guztian, hondakinei buruzko
apirilaren 21eko 10/1998 Legearen arabera eta EAEko olio erabilien kudeaketari buruzko
irailaren 29eko 259/1998 Dekretuaren arabera jardungo da. Hondakin arriskutsuak obran
bertan behar bezala biltzeko, edukiontzi egokiak jarriko dira. Edukiontzi horietan gaika
bildu ahal izango dira hondakin motak, nahastu gabe eta isurketarik ez gertatzeko
segurtasun-baldintzetan. Edukiontzi horiek zona zehatz batetan kokatuko dira edo
“garbigune” batean, eta behar bezala errotulatuko dira. Gutxienez hondakin mota, kodea,
biltegiratzen hasi zen data eta dagokion kudeatzaile baimendua adierazi beharko da.
Sortzen ari den hondakin arriskutsu mota bakoitzerako edukiontzi bat jarriko da: olioa,
olio-iragazki erabiliak, lur eta oihal kutsatuak, ontzi huts kutsatuak, bateriak,...
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c) Ustekabeko isurketa. Lur iragazgaitzaren gainean substanzia toxikoen edo arriskutsuen
ustekabeko isurketaren bat gertatzen bada, ahalik eta azkarren bilduko dira isurketa bera
eta kaltetutako lurrak, eta filtrazioak saihestuko dira. Kudeatzaile baimenduak kudeatuko
ditu lur kutsatuak.
d) Zaborra. Langileen erabilerarako behar beste zakorrontzi jarriko dira, obren ingurua
zaborrez libre mantentzeko.
16. Uholde arriskua. “.2.2. Ekialdea eremuan aurreikusitako garapenak bere egingo ditu Eusko
Jaurlaritzaren “uholde arriskuaren araberako lurzorua erabiltzeko irizpideak” ( Ingurumenaren
Eraginaren Baterako Ebaluaziori buruzko Azterlan honen II Eranskina).
17. BIL Oria Garaia. Oria Garaia Garrantzi komunitarioko Lekuaren prebentzio-erregimena
kontuan izanik, 2.2. Ekialdea eremurako aurreikusitako Plan Bereziak bete egingo ditu
ibaietako Garrantzi Komunitarioko Lekuetarako ezarritako atzerapenak –Eusko Jaurlaritzaren
Biodibertzitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako zuzendaritzaren Eraginaren Baterako
Ebaluazioari buruzko Azterlanean aintzat hartzen diren neurriak ere hartuko ditu aintzat ( ikus
Ikaztegietako HAPNrako zehaztapenaren 7.3.1. atala) Adierazitako atzerapen hori Eusko
Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Biodibertsitaterako eta
Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak ezarritakoa da, 2003ko ekainaren 102ko Gobernu
Kontseiluaren Erabaki Euskadiko Natura Sarearen Behategi Iraunkor izendatu baitzen.
18. Gainazaleko uren kalitatea babestea. Ibai-ibilguetara esekidurako solidoak botatzea saihestu
beharko da. Hori dela eta, obra-fasean hori saihesteko beharrezko bitartekoak jarriko dira (
dekantadoreak, lastofardelak, sedimentazio- oztopoak, eta abar).
19. Giza Habitata. Egingo diran obra faseetan kontuan izango da gertu dauden etxebizitzetan
bizi den jendearen lasaitasun eta beharrak. Horregatik eguneko ordutegi guztiak beteko dira,
eta bizilagunen atsedena errespetatuko da. 212/2002ko otsailak 12ko Errege Dekretua bete
beharko da, kanponkaldean egiten diren makinen erabileretan zarata egokituz. Bibrazioen
kasuan bata bestea betebeharreko arau bat UNE 22-381-93. Era beran, eta Ingurumen
Inpaktuaren Aurretiazko txostenak ezartzen duen moduan (2.2. atala), Ikaztegietako
udalerriko polulazioarengan inpaktu akustikoa murriztekotan, eta neurri prebentibo eta/ edo
zuzentzaile eraginkorrenak hartzekotan ( emisoreen kontrola, pantaila akustikoak,
fatxadetako eta leihoetako tratamendua, baldintza akustikoen araberako sektorearen
antolamendua, zarataren araberako eraikinen barne-espazioen banaketa, eta abar), alderdi
hori hartu beharko da kontuan Hiri Antolamenturako Plangintza Nagusian aintzat hartutako
jarduerak garatzen dituen plangintza eta proiektuak lantzean. Zarata-iturrien artean N-1
errrepidea, trenbide-sistema eta industria-jarduera nabarmendu behar dira.
20. Obren plana. Obra guztietan obra plan bat egon beharko da, eta bertan zehaztuko dira obra
unitate bakoitzaren faseak eta berauen sinkronizazioa.
21. Eremuak zehaztu eta markatu. Obretan dauden eremuak zehaztu eta markatu egingo dira,
astero berrikusi eta aztertu zehaztapen hau, okerrera egin badu, konpondu.
22. Lur mugimendua. Soberakin-materiala behar duen inguruko lehenbiziko obrara eraman.
Instalazio probisionalak, makinaria ez eta errekuperatu den erabilera eta pilaketa ez da ibai
inguruan edo zuhaitzez betetako zonetan egingo. Okupatzen diren lurretan ezingo dira 2m
baina gehiago hartu, eta ibai-ibilgu zein zuhaitz zonetatik urruti egon beharko dute. Gero
errestauraziorako aukeratutako espezieak birlandatuko dira bertan.
23. Ingurumen eta Paisaiaren Errestaurazio Proiektua. Ingurumen eta Paiasaiaren
Errestaurauzioa Proiektu baten beharra hausnartuko da kasu zehatz bakoitzean, garapen
plangintzari gehitzeko.
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9. TITULUA
LURZORU URBANIZAEZINEKO BERARIAZKO ERREGULAZIOA
9.1. KAPITULUA.

XEDAPEN OROKORRAK

9.1.01. artikulua.

Lurralde-eredua.

1.

5.1.09. artikuluan ezarritakoaren arabera, Ikaztegietako udalerrian honako antolamendukategoriak bereizten dira lurzoru urbanizaezinaren barruan:
A)

Babes Berezia (EP).

B)

Ingurumen Hobekuntza (MA).

C)

Basoa (F).

D)

Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala, bitan azpibanatzen dena:.
Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala. Estrategikoki balio handiko lurrak.(AGV)
Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala. Transisioko landa paisaia. (AG)

E)

Lur gaineko uren babesa (AS).

2. Azaldutako kategoriak ez ezik, beste lau baldintza ere hartzen dira aintzat:
A) Akuiferoen urrakortasuna.
B) Urpean gera daitezkeen eremuak.
C) Interes naturalistikoa duen eremua.
D) Higa daitezkeen edo higatzeko arriskua duten eremuak.
E) HEEAko ekologia korridore sareko korridore ekologikoa.
F) IEEBko azterketan korridore ekologiko alternatiboa.
Lurzoru urbanizaezinerako hautatutako lurralde-eredua Lurraldearen Antolamendurako
Artezpideetan ezarritakoan oinarritzen da, betiere Ingurune Fisikoaren arteztarauan
definitutako antolamendu-kategorietan ezarritakoari ezarritakoari jarraituz. Dena den,
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek aurreikusten eta ahalbidetzen duten moduan,
antolamenduko hainbat azpi-kategoria ezartzen eta txertatzen ditu IHAPOk haren
esparruaren berezitasuna kontuan izanik. Horrela, zona bakoitzeko erabileren eta jardueren
erregulazioa bat etorriko da zonaren berezitasunekin.
9.1.02. artikulua.

Lurzoru urbanizagarriaren erregimen orokorra.

1. Lurzoru urbanizaezinean, oro har, nekazaritza, abeltzaintza eta baso arloko ustiapena egingo
da, betiere jarduera horiek honakoen babesa eta kontserbazioa errespetatzen eta bermatzen
badute: Lurzoruaren elementu natural interesgarriena, floraren, faunarena eta paisaiarena.
Gainera, ez dute aldaketa handirik eragin behar landa-ingurunearen oreka orokorrean,
ingurumenekoan eta ekologikoan.
2. Urbanizazio bidez transformazioa gauzatzeko egokiaz ez direnak, bere berazko eta ambiental
balioak mantentzeko beharragatik, 5 garren atalean ezarritakori aurreiritzirik egin gabe.
Debekatuta daude hiri-izaerako erabilerak eta jarduerak industriakoak nahiz etxebizitzakoak,
bizitegi kolektiboko jarduerak, eta paisaiaren, ekologiaren edo produkzioaren ezaugarriak
narriatzen dituen edo horietan eragina duen beste edozein jarduera.
3. Nekazaritza, abeltzaintza edo baso-lanetako ustiapenetarako oin berriko eraikinetan, oro har,
eraikitako gainazala bat etorriko da ustiapenaren ekoizpen-ahalmenarekin. Nolanahi ere,
behar-beharrezkoa izango da beti foru-organo eskudunaren aldeko txostena.
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4. Ez da egokia hirigintzako dena delako edukiak edo helburuak dituzten egintzak, erabilerak
edo jarduerak bermatzeko, ez baitagozkio lurzorua okupatzeko aukeratu den ereduari.
Zehatz esate aldera, lurzoru urbanizaezinean debekatuta dago etxebizitza gisa erabiltzeko
eraikin berriak egitea, badago etxebizitza gisa erabiltzeko oin berri batentzat baimena
ematea, baldin eta eraikina nekazal ustiaketa betetara lotzen bada. Nekazaritza eta
abeltzaintzako ustiapen batekin lotzen den etxebizitzarako oin berriko eraikinen kasuan,
etxebizitza horrek ustiapen ekonomikoaren titular eta kudeatzailearen ohiko etxebizitza izan
beharko du, eta, udal-baimenaz gain, landa-ingurunean eskumena duen foru-organoaren
baimena beharko du. Gainera, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 31.
artikuluko baldintzak bete beharko dira, baita Lege hori garatzen edo ordezkatzen duen
araudia ere. Lurzoru urbanizaezinean espresuki debekatuta dago landa-ingurunearen
ustiapenarekin lotzen ez den bizitegi-erabilera.
5. Nekazaritza, abeltzaintza edo baso-lanetako ustiapenekin lotzen diren obrez gain, baimenduta
daude honako funtzioa izango duten eraikinak eta erabilerak: Landa-ingurunean kokatu
behar diren edo landa-ingurunean kokatzea komeni den herri-onurako zuzkidurak,
ekipamenduak eta jarduerak ezartzera berariaz zuzenduko direnak, baldin eta herri-onurako
deklarazioa Foru Aldundiko organo eskudunak egiten badu, aurrez, dagokion hogei eguneko
informazio publikoarako tramitea egin da. Era berean, administrazio publikoek zerbitzuak
egin eta erabilerak ezar ditzaten lurralde eta hirigintza arloko plangintzan aurreikusten diren
obrak ere egin ahal izango dira, baita plangintzaren eta aplikatzekoa den arloko legeriaren
arabera proiektatutako bideak, errepideak eta azpiegiturak ere.
6.

Halaber, espresuki ezartzen diren baldintzetan baimenduko dira baserriei lotuta egon diren
ostalaritza-erabilerak, hala nola sagardotegiak, askaldegiak eta landa-turismoko etxeak.
Haatik, ustiapenei lotzen zaizkien landa-erabileren osagarritzat planteatu beharko dira, eta
baserrietan edo lehendik dauden eraikinetan egon beharko dute nekazaritza eta
abeltzaintzako ustiapenari lotzen zaion familia bakarreko edo biko etxebizitza egon behar da
horietan.

7. Halako edozein jarduera lurzoru urbanizaezinean ezarri baino lehen, ikerketa zehatza egin
behar da kokalekuari, irisgarritasunari, aparkalekuari, saneamenduari, tratamendu
arkitektonikoari, ingurumen-integrazioari, paisaiaren gaineko eraginari eta abarri buruz;
horrela, udalak egokiak diren neurri zuzentzaileak eskatu ahal izango ditu. Estolderia sarera
lotura ezinezkoa bada, lur ez hiritarrean finkatzen diren erakinetan eta nekazitza eta
abeltzaintzako jardueratan ur depurazio sistema autonomoak eskatuko dira. Ez delarik
eraikuntza baimenik emango depurazio sistema hauen funtzionamendu ona egiaztatzen ez
den bitartean.
Eraikuntzako eta instalazioko edozein lan baimenduko bada, lurren landa-izaera mantenduko
dela ziurtatzeko baldintzak ezarri beharko dira; lurren eta horien ingurune hurbilaren
ingurumen-baldintzak zaintzeko, mantentzeko eta, hala badagokio, leheneratzeko baldintzak
finkatu beharko dira, eta eraginpean dauden azpiegitura eta zerbitzu publikoen kalitatea,
funtzionaltasuna eta zerbitzu maila mantentzen dela bermatu beharko da. Era berean, eraikin
berriaren tipologia landa-arkitekturara edo tokiko arkitektura tradizionalera egoki dadin saiatu
beharko da erabilitako materialei, fatxaden osaerari eta eraikinaren bolumetriari dagokionez
behinik behin. Egiten diren aktuazioetan, beharrezkoak ez diren marra zuzenen erabilera
ekidingo da. Beharrezkoak diren ezpondak ahalik eta aldapa gutxienarekin egingo dira,
azalera ondulatu eta errugosoekin, honela bere integrazio hobea ziurtatzeko. Ezponda hauen
finkatzea beharrezkoa bada, Bizirik dauden teknikak erabiltzen saiatuko da ( adaxkatxo
bidez, fajinak, egurrezko entramatuak, horma berdeak, etc.) Euskarri hormak ipini beharra
bada, hauek gainjarritako harriz egiten saiatuko da, hormigoitu gabe.
Indarrean dagoen legedian ezarritakoa kontuan izanez ( 141/2004 Dekretua) ( jarduera oneko
kodea, ibiarekiko gutxieneko babes neurriak tratamendu fitosanitarioak eta ontzea egin
ezingo den distantziak ezarriko dira), ur bideak nekazaritza eta abelkuntzako hondakinetatik
babesteko beharrezkoak diren baldintzak ezarriko dira.
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Ahalik eta mendi eta baso bide gutxien sortzea bultzatuko da, beste irtenbiderik ez dagoela
aztertu ondoren eta aurrez otsailaren 27 3/98 legearen arabera ingurugiro aztelerlan
simplifikatua egin beharko da.
Ahal bada, elektrizitate-hariak, lurpekoak izango dira, y kasu guztietan, alternatiba egokien
azterketa egin ondoren, ingurunean ahalik eta inpakturik gutxien egiteko moduan ezarri
beharko dira.

9.2 KAPITULUA.

ERABILEREN DEFINIZIOA ETA SISTEMATIZAZIOA

9.2.01. artikulua.

Ingurumen-babesari dagozkion erabilerak.

1. Kontserbazio-erabilera (A1). Lurzoruaren gaur egungo ezaugarriak eta kokalekuak
mantentzea, gizakiaren esku-hartzerik gabe, edo izaera zientifikoa edo kulturala duen
kontserbazioa soilik; edo egungo erabileraren jarraipena egitea, gizakiaren partaidetza
aktiboarekin, garapen iraunkorreko dinamikan.
2.

Ingurumen-hobekuntzako erabilera (A2). Kasuan kasuko eremua jatorrizko egoerara edo
ekologia-orekako egoera baliozkoago batzuetara bideratzeko gauza diren tratamenduak.
Hobekuntza horrek askotariko formak eduki ditzake, esleituriko unitateen ezaugarri berezien
arabera. Erabilera horretan kontuan hatzen diren jarduerak honako hauek dira: Landaredia
leheneratzea, baso-berritzea, mozketa selektiboak, kontrolpeko artzaintza, garbiketa,
landarediaren ezabatze selektiboa, izurrien nahiz gaixotasunen tratamendua, lur gaineko
drainatze-sarearen hobekuntza, lur-higidurak, eta antzekoak.

9.2.02. artikulua.
1.

Aisialdiari dagozkion erabilerak.

Erabilera publiko estentsiboa (B1). Aisialdia, turismoa, hezkuntza eta ingurune naturalaren
interpretazioa helburu duen erabilera eta gozamena, ekipamendu esanguratsurik gabeko
erabilera bigunetan oinarrituz: Ibilaldiak eta behaketak, ingurune fisikoan eragin txikia
dutenak eta oinezkoen zirkulazioa baino eragiten ez dutenak. Gutxieneko azpiegitura edo
egokitzapena behar da halako jarduerak egiteko; adibidez, bidezidorrak hobetzeko eta
mantentzeko lan txikiak, behatokiak, erreken gaineko pasabideak, balizak, antzekoak paisaia
errespetatzen dutenak eta paisaian integraturik daudenak.

2. Erabilera publiko intentsiboa (B2). Aisialdia, turismoa, hezkuntza eta ingurune naturalaren
interpretazioa helburu duen erabilera eta gozamena, betiere askotariko aisialdiko
jardueretarako espazio jakin bat egokituta eduki beharko duten aisialdiko eta/edo harrerako
ekipamenduetan oinarrituta. Erabilera horren barruan bi azpi-kategoria bereizi dira:
A) Aisialdi-eremuetako erabilera (B2.1). Aisialdirako egokitutako eremuak dira, eta era askotako
ekipamenduak dituzte, hala nola mahaiak, eserlekuak, barbakoak, iturriak, komunak, paperontziak, jolasak eta eraikuntza txikiren bat. Eraikigarritasuna, gehienez, 0,01 m²(e)/m² izango
da, eta aisia-erabileraren osagarriak diren eraikinak baino ez dira baimenduko.
B) Ibilgailu motordunen zirkulazioarekin lotzen diren jardueren erabilerak (B2.2). Ibilgailuak
menditik edo interes orokorreko bideetatik zirkulatzea, errepide nagusietatik izan ezik, hau
da, pistetatik, bidezidorretatik eta antzeko bideetatik.
3.

Ehiza eta arrantzako jardueren erabilera (B3). Erabilera horretan guztiz baztertuta dago
edozein eraikuntza-garapen, eta bi azpi-kategoria bereizi dira:
A) 3.1. Ehiza-erabilera (B3.1). Jarduera hori erregulatzen duen Estatuko edo Autonomia
Erkidegoko erregelamentazioaren barruan egin beharko da.
B) 3.2. Arrantza-erabilera (B3.2). Jarduera hori erregulatzen duen Estatuko edo Autonomia
Erkidegoko erregelamentazioaren barruan egin beharko da.
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Lehen mailako baliabideen ustiapenari dagozkion erabilerak.

Nekazaritza-erabilera (C1). Basokoak ez diren landare-baliabideen laborantzarako lurrak
prestatzeko jarduerak, oro har, sartzen dira, hala nola uztak biltzeko, hautatzeko eta
sailkatzeko lanak eta uzta garraioaren arabera antolatzeko lanak ondoren uztak
biltegiratzeko edota kontsumitzeko. Erabilera horien barruan daude nekazaritzaustiapenarekin lotzen diren eta nekazaritza-ekoizpenerako lagungarriak izango diren
eraikuntzak eta instalazioak (C.1.1). Honako eraikuntza motak izango dira:
A)

Nekazaritzako tresnak eta lanabesak eta nekazaritza-produktuak biltegiratzeko eta
kontserbatzeko eraikuntzak eta instalazioak –txabolak– (C.1.1).

B)

Ustiapenean bertan lortutako nekazaritza-produktuen lehenengo eraldaketarako edo
horien artisautza-eraldaketarako eraikinak eta instalazioak, hala nola kontserben
produkzioa (C1.1.2). Sagardoa egiteko dolareak (sagardotegiak), txakolina egiteko
upategiak, eta antzeko beste instalazio batzuk ere barne hartzen dira.

C)

Nekazaritza-ustiapenerako jarduera osagarriak garatzeko eraikinak eta instalazioak,
ustiapenean bertan eta jarduera nagusirako osagarri gisa egindakoak: Produktuak
dastatzea eta saltzea, eskulangintza-tailerrak, aisiarekin lotutako jarduerak, eta abar.
(C1.1.3).

D)

Baserriak, hau da, nekazaritza ustiapen bati lotzen zaizkion familia bakarreko edo familia
biko etxebizitzak, nekazaria bertan bizitzeko direnak. Hortaz, zuzeneko ustiapenari lotuta
egon beharko dute, eta aurretik etxearen premia frogatu beharko da (C1.1.4.).

2.

Negutegi-erabilera (C2). Laborantza-zikloko fase guztiak edo batzuk garatzeko instalazio
iraunkorrak, iristerrazak eta itxiturak dituztenak.

3.

Abeltzaintza-erabilera (C3). Larreetarako eta bazka-laborantzarako lurra prestatzea, baita
artzaintzarako larreak lortzeko eta artzaintzan jarduteko ere. Mozketak, ongarriztatzeak,
belarra eskuz edo mekanizatuta moztea eta beste jardun batzuk sartzen dira. Erabilera
horren barruan abeltzaintza-jarduerarekin lotzen diren eraikinak eta instalazioak ere sartzen
dira, hala nola itxiturak, bordak, askak, ur-askak (C3.1). Instalazio horien tipologia eta
barruko banaketa kokatuko diren inguruneko eraikuntza tradizionalen ezaugarrietara
moldatuko da.

4. Baso-erabilera (C4). Zuhaitz-espezieak landatzearekin eta ereitearekin lotzen diren erabilerak
sartzen dira, babes ekologikorako edo paisajistikorako egiten direnekin zein ekoizpen asmoa
dutenekin. Oro har, erabilera horren erregulazioa arloko zehaztapenetara eta araudietara
egokitu beharko da. Bi azpi-kategoria bereizten dira:
A) Kontserbazioko baso-erabilera. (C4.1). Zuhaitz-espezieak babes ekologikorako edo
paisajistikorako landatzea, ereitea edo birsortzea.
B) Babeseko baso-erabilera (C4.2). Zuhaitz-espezieak babes ekologikorako, paisajistikorako
eta aprobetxamendu ekonomikorako landatzea, ereitea edo birsortzea, betiere zuhaitzmasaren kudeaketa iraunkorraren bidez. Espresuki debekatuta dago baso-soilketako edo
arraseko mozketako zur-aprobetxamenduaren teknikak. Babeseko baso-erabileraren
barruan sartzen dira hesiak jartzea, laboratzea, ongarriztatzea, sasiak garbitzea,
landatzea (bertako espezieak batik bat), mozketak egitea, produktu fitosanitarioak
aplikatzea, hobekuntzako mozketak egitea, baso-soilketak egitea, mozketa selektiboak
egitea, eta abar.
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C) Ekoizpeneko baso-erabilera (C4.3). Zuhaitz-masen aprobetxamendu intentsiboa. C4.1.eta
C.4.2. erabilerez gain, mozketarekin lotzen diren erabilerak barne hartzen dira, hala nola
arraseko mozketak egiteko, sailkatzeko eta bide-sarera arte herrestatzeko lanak.
D) Baso-erabilerarekin lotzen diren eraikuntzak eta instalazioak (C4.4). Honako azpikategoriak daude: C4.4.1. Baso-bideak, suebakiak, itxiturak, ur-puntuak, suteak
zaintzeko instalazioak, etab.; C4.4.2. Lanabesak, makineria eta produktuak biltegiratzea
eta kontserbatzea.
5.

Nekazaritza-industrien erabilera (C5). Ingurumena babesteko 3/1998 Lege Orokorraren
araberako jarduera «sailkatuak» garatzen dituzten jarduerei dagozkienak, abelburu
kopuruaren arabera, eraikitako azaleren arabera, eta abar. Instalazioen tamainak edo
erabileren intentsitateak gomendatzen duenean, horiek instalatzeko Plan Berezia bidera
dadin eskatu ahal izango da. Erabilera horren barruan honako azpi-kategoriak bereizi dira:

A)

Abeltzaintza-aprobetxamendu intentsiboak (C5.1). Etengabe ukuiluratutako mota guztietako
abereen zaintzarako eta/edo hazkunde intentsiborako eraikuntzak eta instalazioak
(abeletxeak) espazio irekiak egoteko aukeraren kalterik gabe. Mota hauetako eraikuntzak eta
instalazioak bereizten dira:
a)

C5.1.1. Ukuiluak, jezteko aretoak, simaurtegiak, pentzuetarako nahiz bazketarako siloak,
lurperatzeko hobiak, etab.

b)

C5.1.2. Produktuen lehenengo eraldaketarako eraikuntzak eta instalazioak, hala nola
gaztak nahiz beste esneki batzuk egiteko lekuak, okela-produktuak prestatzeko lekuak,
hestebeteak eta eratorriak egitekoak, ontziratzeko guneak, etab.

c)

C5.1.3. Abeltzaintza-ustiapenerako jarduera osagarriak garatzeko eraikinak eta
instalazioak, ustiapenean bertan eta jarduera nagusirako osagarritzat egindakoak:
Produktuak eraldatzekoak eta zuzenean saltzekoak, eskulangintza-tailerrak, aisiarekin
lotutako jarduerak, eta abar.

d)

C5.1.4. Baserriak, hau da, abeltzaintza-ustiapen bati lotzen zaizkion abeltzainaren
bizitegiak. Hortaz, ustiapenari zehatz lotuta egon beharko dute, eta aurretik etxearen
premia frogatu beharko da.

B)

Ustiapen bati zuzenean lotzen ez zaizkion lehen eraldaketako nekazaritza-elikadurako
industriak (C5.2).

C)

Lehen eraldaketako baso-industriak: Zerrategiak, eta abar (C5.3).

6. Erauzpen-jarduerak (C6). Mineralak erauzteko jarduerak, baita jarduera horri loturiko jarduera
osagarriak. Honen barruan sartzen dira tokian tokiko baliabide geologikoak erauzteko eta
lehen tratamendurako instalazioak eta eraikuntzak. Ez dira barruan sartzen meatzebaliabideen prospekzio eta ikerketa-lanak. Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan
ezarritakoa kontuan izanik, eta IHAPOk erauzpen-jardueretara zuzen daitezkeen zonak
espresuki mugatzen ez dituela aintzat hartuta, etorkizunean jarduera horiek garatu nahi
badira, IHAPO aldatu beharko da aurretik, eta jarduera horietarako zonak mugatu beharko
dira.
9.2.04. artikulua.
1.

Azpiegiturei dagozkien erabilerak.

Garraiobideen erabilera (D1). Autobideak, autobiak, errepideak, trenbideak eta horien
instalazio osagarriak. Halaber, pertsonak edo merkantziak garraiatzeko beste bitarteko edo
komunikazio-bide batzuk sartzen dira, ingurunearen gainean antzeko inpaktua dutenak. Mota
hauetako eraikuntza eta instalazioak ere barne hartzen dira erabilera horietan: D1.1.
Hornitegiak. Erregaia saltzeko instalazioak, garraiobideekin eta horien biltegiekin lotzen
direnak; D1.2. Beste erabilera osagarri batzuk, hala nola aparkalekuak eta atsedenlekuak,
zerbitzuguneak, sorospen-postuak, etab. salbuetsita gelditzen dira horiei loturiko gainerako
eraikuntza guztiak.
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2.

Landa-bideak (D2). Nekazaritza-ustiapenetarako sarbideak, ingurune naturalean dauden
herriguneen arteko komunikaziorako pistak eraikuntzako nahiz zoladurako baldintza
teknikoak eta titulartasuna edozein izanik ere, goragoko lerruneko errepide-sarean sartzen ez
direnak. Landa-bideak erabiltzeko baldintzak Gipuzkoako Errepideei eta Bideei buruzko Foru
Arauan ezarritako irizpideetara egokituko dira, eta udal-ordenantza bidez garatu ahal izango
dira.

3.

Airetiko lineak (D3). Energia elektrikoa garraiatzeko edo banatzeko sareak, telekomunikaziosareak eta hainbat helburutako airetiko beste linea batzuk, baita sarearen euskarri eta
osagarriak izanik ere funtzionamendurako beharrezkoak diren instalazioak ere.

4.

Lurpeko lineak (D4). Gasa, petrolioa, horren eratorriak eta ura garraiatzeko edo banatzeko
sareak, saneamendurako sareak, telekomunikazioetarako sareak eta lurpeko beste
azpiegitura-sare batzuk, baita horien instalazio osagarriak ere.

5.

A motako zerbitzu ez-linealetako instalazio teknikoak (D5). Herri-onurako eta gizarteintereseko askotariko instalazioak barne hartzen dira, eta indarrean dagoen legeriaren
arabera bideratu beharko dira; besteak beste instalazio hauek sartzen dira: D5.1. Ibilgailuak
aire zabalean aparkatzeko azalera handiak; D5.2. Ura edateko moduak egiteko eta ura
arazteko plantak, urtegiak edo urandel handiak; D5.3. Energia elektrikoa sortzeko zentralak,
100 m² baino azalera handiagoa duten transformazio-estazioak, gasa hartzeko eta ekoizteko
zentralak, biomasan oinarrituta energia sortzeko plantak; D5.4. Araztegiak eta hondakin
solidoak tratatzeko plantak.

6. B motako zerbitzu ez-linealetako instalazio teknikoak (D6). Irrati, telebista eta satelite bidezko
komunikabideen dorreak, antenak eta estazio igorleak/hartzaileak; itsasargiak, irrati-faroak
eta antzeko inpaktua duten beste komunikazio-instalazio batzuk. Instalazio horien herri-onura
eta gizarte-interesa frogatzen denean justifikatu ahal izango dira instalazioak, eta indarrean
dagoen legeriaren arabera bideratu beharko dira.
7.

Hondakin solidoen zabortegiak (D7). Hondakin solido geldoak isurtzeko guneak (lurren
egokitzapenak, betelanak edo zabortegiak) eta hiri-hondakin solidoak isurtzekoak.

9.2.05. artikulua.

Hirigintza-hazkundeei dagozkien erabilerak.

1. Aurretik dauden herriguneetan oinarritzen diren hazkundeak (E1). Aurretik dauden
landaguneen hazkunde gisa sortzen diren hirigintza-garapenak; nolanahi ere, legezko
kontzeptuarekin bat egin beharko da, eta hirigintza-legerian biltzen diren baldintzak bete
beharko dira. IHAPOk ez du Ikaztegietako udalerrian inolako landagunerik zehaztu edo
kalifikatu.
2. Aurretik dauden herriguneetan oinarritzen ez diren hazkundeak (E2). Aurretik dauden hirizonetatik edo industria-zonetatik bereizita garatzen diren bizitegi, industria edo zerbitzu
arloko hirigintza-jarduerak dira dagozkien ekipamendu, zuzkidura eta erabilera osagarri
guztiak eraman ditzaketenak. Era berean, kategoria horretan sartzen dira oinarritzen diren
gunearen hirigintza-aprobetxamendua baino handiagoa duten hazkundeak.
3. Herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak eta instalazioak (E3). Ekipamendu komunitario
publikoetarako edo pribatuetarako eraikuntzak eta instalazioak. Izaeragatik eta
ezaugarriengatik nahitaez landa-ingurunean kokatu behar diren eraikuntzak eta instalazioak
izango dira, eta herri-onurakotzat edo gizarte-interesekotzat hartu izan dira aurretik. Halako
instalazioak kokatzeko, indarrean dagoen lurzoruaren legeriak eskatzen duen baimenprozedurari jarraitu beharko zaio. Instalazioen tamainak eta erabileraren intentsitateak hala
eskatzen dutenean, aurretik Plan Berezia bidera dadin eskatu ahal izango du Udalak.
Honako erabilerak sartuko dira erabilera honen barruan:
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A) Kirol-ekipamenduak (E3.1). Kirol-jardunerako eta kirola irakasteko, eraikinen barruan zein
aire zabaleko espazio egokituetan (golf-zelaiak, futbol-zelaiak, tenis-pistak, igerilekuak
edo antzekoak, trial-zirkuituak, lur orotarakoak, eta abar). Horiekin batera gara
daitezkeen eraikuntzak edo obrak ez dira inola ere barne hartuko.
B)

Gizarte eta kultura arloko ekipamenduak (E3.2). Kultura sustatzeko jardueretarako
ekipamenduak (museoak, interpretazio-zentroak edo bisitariak hartzeko zentroak, eta
abar).

C)

Irakaskuntza-ekipamendua (E3.3). Heziketarako eremuak eta eraikuntzak, horren maila
guztietan, baita jarduera osagarrietarako eremu eta eraikuntzak ere (ikerketarakoak,
kafetegia, etxebizitza, etab.), baldin eta erabilera nagusiari lotuta badaude eta
horretarako osagarriak badira.

D) Olgeta-ekipamenduak (E3.4). Jolas-parkeak, zoologikoak eta olgeta-erabilerako beste
eraikin batzuk. Arlo horretan indarrean dagoen legeriara egokitu beharko dira. Erabilera
horren barruan daude aisia-baratzeak ere.
E)

Hirugarren sektoreko erabilerak (E3.5). Ostalaritza, ostatu turistikoak (landa-turismoa
barne), aterpeak eta kanpinak. Hirugarren sektoreko erabilera horien ezarpena arlo
horretan indarrean dagoen legeriara egokituko da, eta, batik bat, landa-ingurunean
ostatu-turistikoak ezartzeari buruzko legeriara, haurrentzako eta gazteentzako aterpeei
buruzko legeriara eta kanpinen antolamenduari buruzko legeriara.

F)

Osasun-ekipamenduak (E3.6). Gaixoak ospitaleetan, bainu-etxeetan eta antzekoetan
(egoitzetan, eta abar) tratatzeko eta ostatu emateko eraikinak.

G) Erlijio-ekipamenduak (E3.7). Gurtzarako eta heziketarako espazioak eta eraikinak, baita
horiekin lotzen direnak ere, hala nola komentuak, egoitzak, elizak, eta ermitak.
H) Zerbitzu publikoetako ekipamenduak (E3.8). Herritarrei zerbitzu egiteko erabilerak, hala
nola suhiltzaileak, polizia, hilerriak eta merkatuak, Herri Administrazioaren organismoek
garatutakoak.
4. Lurzoru urbanizaezineko etxebizitza isolatua (E4). Nekazaritza eta abeltzaintzako baliabideen
ustiapenarekin lotzen ez den oin berriko etxebizitza isolatua eraikitzea. Familia bakarreko
etxebizitza isolatutzat hartuko dira karabanak, mobilhome-ak edo aurrefabrikatutako etxeak –
kanpintzat jotzen ez den lurraldean kokatzen direnak, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko
kanpinen antolaketari buruzko araudiak jasotako definizioaren arabera.
5. Industria edo biltegiratze arriskutsuak (E5). Izaera, ezaugarriak edo manipulaturiko materialak
kontuan hartuz, arrisku larriak sor ditzaketen substantzia eta ekoizpen-prozesu arriskutsuen
garapena eta biltegiratzea, hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako lurretan
kokatu ezin direnak.
9.2.06. artikulua.

Erabilerak eta jarduerak erregulatzeko mekanismoak.

1. Aurreko artikuluetan definitu diren erabilerak eta jarduerak Lurraldearen Antolamendurako
Artezpideetan ezarritako mekanismoen bidez erregulatzen dira. Plan Orokor honetan
definitzen den kategoria bakoitzaren barruko erregulazioa, berriz, 9. tituluaren amaieran
txertatzen den taulan islatzen da.
2.

Zona zehatz batean nagusi direnak eta zona horren adierazgarri direnak jotzen dira erabilera
nagusitzat, baita esleitzen den antolamendu-kategorian lortu nahi den helburua erdiesteko
eragin positiboa izan dezaketenak ere.

3.

Esleitutako antolamendu-kategorian lortu nahi den helburua erdiesteko eragin negatiboa ez
duten erabilerak izango dira erabilera baimenduak, baldin eta horien garapenak sustatzen
den erabilera orokorra eta zonaren ezaugarriak hipotekatzen ez badituzte.

4.

Erabilera debekatuak, berriz, erabilera nagusien edo onartutako erabileren artean barne
hartzen ez diren erabilerak dira –berariaz adierazten diren edo ez diren kontuan izanik–.
Izatez, zonaren ingurumen-ezaugarrietan eragin negatiboa izango dutela eta lortu nahi den
helburua erdiestea eragotziko dutela uste da.
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9.3. KAPITULUA. LIZENTZIEN ETA BAIMENEN ERREGIMEN OROKORRA
9.3.01. artikulua.

Lizentziaren mende dauden ekintzak.

1. Indarrean dagoen legeriaren barruan, eta aplikatzekoa den arloko legeriaren arabera
bidezkoak izan daitezkeen gainerako baimenen kalterik gabe, aurretik udal-lizentzia eskuratu
beharko dute IHAPOren 4.1.01. artikuluan adierazten diren egintza guztiek eta, oro har,
obrak egitea eskatuko duten jardun guztiek, edo lurzorua, lurpea edo hegalkinak erabiltzea
eskatuko dutenek artikulu horretan eta indarrean dagoen hirigintza-legerian adierazitakoari
jarraituz, eta, zehazki, lurren egoera fisikoa aldatzea eragingo duten jardun guztiek, zerrenda
horretan espresuki jaso ez badira ere.
2.

Lurzoru urbanizaezinean jarduteko, jardunaren ezaugarriengatik eska daitekeen
dokumentazioaz gain, kokaleku-planoa gaineratu beharko da, eta bertan eraikinak lursailaren
mugekiko eta errepideen, bideen eta ur-ibilguen ertzekiko duen atzerapena islatu beharko
da.

9.3.02. artikulua. Lurzoru urbanizaezineko banantzeak.
1.

Lurzoru urbanizaezinean nekazaritza-legerian xedatutakoa betetzen duten jabetzatransferentziak eta lur banantzeak soilik egin ahal izango dira. Hirigintzako partzelazioak
debekatuta daude eta ezin izango dira egin gutxieneko laborantza-unitatea (10.000 m²) baino
lursail txikiagoak sortuko dituzten edozein motatako lursailen zatiketak edo banantzeak. Ez
da onartuko, halaber, horren babesean IHAPOrekin bateraezinak diren egoerak sortzea,
lurren landa-izaera aldatzeagatik. Era berean, ez dira onartuko erregistro-finka beraren
azpian lurzati etenak sortuko dituzten banantzeak, baldin eta lurzati horietako batek 10.000
m² baino gutxiagoko azalera badu. Aurretik eraikinak dituzten lurretan ere ez dira banantzeak
onartuko, baldin eta eraikuntza dagoen lursailak kasuak kasu eskatzen den gutxieneko
azalera baino azalera txikiagoa badu.

2. Hirigintzako partzelaziotzat joko da finka matrize batean urbanizazio-lanak egiten direnean,
lurra sortetan banatzeko lanak egiten direnean edo, aldi berean, eraikitzeko lanak egiten
direnean, edo, baterako jarduna ez izan arren, urbanizazio-plan bateratua dagoela
ondoriozta daitekeenean. Era berean, hirigintzako partzelaziotzat joko da, honako
ezaugarrietakoren bat gutxienez duenean:
a) Landa-xedeetarako egokia ez den banaketa, lursail-eitea eta eraikuntza-tipologia
duenean.
b)

Sarbide komunak esklusiboak dituenean edo barruan ibilgailuentzako bide komunak
dituenean, asfaltatuak edo trinkotuak, bi metrotik gorakoa zabalera dutenak (2 m),
espaloiko zintarria eduki edo ez.

c) Ur-hornidurarako zerbitzu komuna duten lursailetan eragina dutenean lurpean bideratuta,
energia elektrikoa hornitzeko zerbitzu komuna duten lursailetan eragina dutenean, bilketa
bakarreko saneamendu-sarea dutenean, edo, zerbitzua edozein izanik ere, espazio
komunetan barrena bideratzen denean.
3. Lurzoru urbanizaezinean legez kanpoko partzelazioa egonez gero, eska daitezkeen lizentziak
ukatu egingo dira, obrak berehala geldiaraziko dira, eta, azkenik, ingurua aurreko egoeran
utzi beharko da berriro.
9.3.03. artikulua.

Lizentzia-eskuratzeko baldintza osagarriak.

1. Ingurumen arloko Autonomia Erkidegoko araudiak eskatzen duen kasuetan, eta obra eta
jardueretarako administrazio-baimenaren aurretik, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio
bereiziaren edo sinplifikatuaren prozeduraren mende egon beharko dute proiektuek.
Ebaluazio horrek finkatuko du jardun hori egokia den edo ez den.
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2. Aurrekoaz gain, eta aginduzkoak izan daitezkeen beste eskakizun batzuez at, ingurumenazterlan osagarriak gaineratuko zaizkio lurzoru urbanizaezinean jarduteko lizentzia-eskaerari,
betiere artikulu honetan zehazten diren kasuetan. Dagokion gaian eskumena duten
teknikariek egin beharko dituzte azterlanak, eta azterlan horiek ezarri nahi den jardueraren
eta obraren ingurumen-inpaktua ebaluatzeko aukera emango duen eduki egokia izan
beharko dute. Ikaztegietan, ur emariak eta bere inguruak, lotura zuzena dutelako ur emarien
kutsadurarekin hau da iturri hornitzen duen babes perimetroarekin, eremua oso zaurgarri
edo zaurgarri bezala kontsideratzen dira Hauek dira eskakizun hori bete beharko duten
jarduerak:
a)

Olgeta-ekipatuarekin lotzen diren instalazioak: Azterlan hidrogeologikoa, akuiferoak
kutsatzeko oso arrisku handia dagoen eremuetan.

b)

Kanpinak: Azterlan hidrogeologikoa, akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia
dagoen eremuetan.

c)

Ibilgailu motordunetarako zirkuituak: Ingurumen-azterlana, edozein zonatan, eta azterlan
hidrogeologikoa, akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia dagoen
eremuetan.

d)

Golf-zelaiak: Ingurumen-txostena, edozein zonatan.

e) Lurzoruaren erabilera aldatzea, baso-joera duten lurrak laborantzara bideratzea eta laborelurrak baso-eremu bihurtzea: Ingurumen-txostena, edozein zonatan.
f) Ureztatzeko putzuak: Ingurumen-txostena, edozein zonatan.
g) Nekazaritza eta abeltzaintzako biltegiak eta pabilioiak: Azterlan hidrogeologikoa, akuiferoak
kutsatzeko oso arriskua handia dagoen eremuetan, betiere 200 m² baino gehiago duten
pabilioietarako.
h)

Negutegiak: Ingurumen-txostena, nekazaritza eta abeltzaintzako
landazabalean, betiere 500 m² baino gehiagoko okupazioetarako.

eremuetan

eta

i)

Beste suebaki, basa-pista eta landa-bide batzuk irekitzea: Ingurumen-txostena, edozein
zonatan.

j)

Nekazaritza-industriak: Arazketako proiektu teknikoa eta azterlan hidrogeologikoa,
akuiferoak kutsatzeko oso arrisku handia dagoen eremuetan.

k)

Erauzpen-jarduerak: Azterlan hidrogeologikoa, akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo
oso handia dagoen eremuetan.

l) Azpiegiturak: Ingurumen-txostena, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren mende ez dauden
guztietarako, eta azterlan hidrogeologikoa, honako kasuetan:
a. Lurpeko lineak, substantzia arriskutsuak garraiatzeko (petrolioa eta eratorriak, gasa,
erregai likidoak, hondakin-urak, etab.), akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso
handia dagoen eremuetan.
b. Lurpeko A motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, akuiferoak kutsatzeko
arrisku handia edo oso handia dagoen eremuetan.
m) Hondakin solidoen zabortegiak: Ingurumen-txostena, edozein zonatan.
n) Aurretik dauden herriguneetan oinarritzen ez diren edozein motatako hirigintzahazkundeak: Ingurumen-txostena eta azterlan hidrogeologikoa, akuiferoak kutsatzeko
oso arrisku handia dagoen eremuetan.
o) Herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak: Ingurumen-txostena eta azterlan
hidrogeologikoa, akuiferoak kutsatzeko arriskua kontuan izanik, betiere 100 pertsonako
edukiera edo baliokidea duten eraikinetarako.
p) Industria eta biltegiratze arriskutsuak: Azterlan hidrogeologikoa, edozein zonatan.
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q) Mota guztietako oin berriko eraikuntza-lanak eta aurretik dauden eraikinak zabaltzeko edo
berritzeko lanak, kanpoko itxura aldatzen denean: Egokitzapen-paisajistikoari buruzko
txostena, edozein zonatan.
9.3.04. artikulua.

Ingurumen txostenetako dokumentazioa.

1.

Ingurumen-txostenetan honako dokumentazioa gutxienez txertatu beharko da:

a)

Proiektuaren deskribapen orokorra eta haren ondoriozko ekintzak: Kokaleku geografikoa,
dagokion irudikapen kartografikoarekin; proiektuaren xedeak eta ezaugarriak; ustiapenaren
edo jardueraren funtzionamenduan zein eraikuntza-fasean gauzatu beharreko ekintzen
deskribapena, kokalekua eta kuantifikazioa, ahal den guztietan.

b)

Eraginpean dagoen ingurune fisikoaren eta haren ingurunearen deskribapena, dagokion
irudikapen kartografikoarekin arreta berezia jarriko zaie eraginpean izan daitezkeen
elementuei.

c) Jardunaren ondoriozko ingurumen-ondorioen identifikazioa eta balorazioa, eraikuntza fasean
zein funtzionamendu edo ustiapen fasean.
d) Neurri babesleak eta zuzentzaileak, ingurumenaren gaineko eragin negatiboak saihesteko,
murrizteko edo konpentsatzeko.
e) Ingurumen-zaintzako programa, ingurumenaren babesa eta prozesu naturalen garapen
normala ziurtatuko duena.
f)

Azterlanaren ondorioak, ingurumenaren gainean aurreikusten zen eragina nolakoa den
adieraziko duena (garrantzirik gabekoa, garrantzi txikikoa, garrantzitsua edo oso
garrantzitsua).

2.

Ingurumen-txostenaren edukia jardun hori baimentzeko hartzen den administrazio-erabakiari
gaineratu beharko zaio. Udalak bere gain hartuko du ezar daitezkeen baldintzak betetzearen
zaintza eta kontrola.

3.

Udalak ingurumen-txostena behar duten proiektuak baztertu ahal izango ditu, baldin eta
landa-ingurumeneko alderdi garrantzitsuetan eragin itzulezinak sortzen badituzte edo inpaktu
orokorrak zehazteko behar besteko informaziorik ez dagoenean.

9.3.05. artikulua.

Azterlan hidrogeologikoetako dokumentazioa.

Azterlan hidrogeologikoetan honako dokumentazioa gutxienez txertatu beharko da:
a) Garatu beharreko jardueraren deskribapen orokorra, lurpeko urak polui ditzaketen eragileak
identifikatzeko eta zehazteko: Jardueraren ezaugarriak (jarduera nagusia); garatzen diren
produkzio-prozesuen edo prozesu funtzionalen deskribapena; hondakin solidoen
deskribapena eta kuantifikazioa; hondakin likidoen deskribapena eta kuantifikazioa; isurketak
arazteko eta ezabatzeko sistemen balorazioa.
b) Jarduna jasoko duen ingurune fisikoaren deskribapena: Jarduna kokatuko den eremuaren eta
isurketa-puntuen ingurunearen zehaztapen geologikoa eta edafologikoa; isurketa-puntuetatik
uretan behera dagoen lur gaineko arro hidrologikoaren zehaztapen hidrogeologikoa. Akuifero
inbentariatuak edo ezagunak badira, dagokien azpi-unitate hidrogeologikoa, gutxienez,
aztertu beharko da.
c)

Jarduerak lurpeko uren gainean izango dituen ondorioen aurreikuspena. Poluzioa eragin
dezaketen eragileak finkatutakoan eta jarduna jasoko duen ingurune fisiko hartzailea
zehaztutakoan, lurpeko urak poluitzeko arriskuaren ebaluazioa egingo da.

d) Jardunaren ingurunean lur gaineko uren eta lurpeko uren kalitatea zaintzeko plana.
Proiektatzen den jardunaren ezaugarriek hala eskatzen dutenean, lur gaineko uren eta
lurpeko uren babesa bermatu beharko da eraginpean dagoen eremuan.
9.3.06. artikulua.

Egokitzapen paisajistikoko txostenetako dokumentazioa.

1. Egokitzapen paisajistikoko txostenetan honako dokumentazioa gutxienez txertatu beharko da:
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a) Jardunaren deskribapena: Proiektuaren kokalekua, xedea eta ezaugarriak, eta gauzatu
beharreko ekintzen deskribapena (oin berriko eraikuntza, zabaltze-lanak, berritze-lanak).
b) Aurreikusten den kokalekuaren ikus-ingurunearen deskribapena, babes bereziko
enklabeetara dagoen tartea.
c)

Ikus-eraginaren azterketa.

d) Eraikinen erregimenerako eta eraikuntzaren baldintza orokorretarako proposamenaren
egokitzapena (9.4. eta 9.5. kapituluak).
e)

Ikus-eragina ahal den heinean murrizteko neurri zuzentzaileen eta leheneratzaileen
definizioa eta ingurunearekiko integrazio paisajistiko egokia.

2. Egokitzapen paisajistikoaren txostenaren edukia jardun hori baimentzeko hartzen den
administrazio-erabakiari gaineratu beharko zaio. Udalak bere gain hartuko du ezar
daitezkeen baldintzak betetzearen zaintza eta kontrola.

9.3.07. artikulua.
1.

Ingurumena babesteko eta integratzeko oinarrizko arauak.

IHAPOk neurri orokorrak ezartzen ditu, eta neurri horiek nahitaez bete behar dira gaur egun
dauden baliabide naturalen babesa bermatzeko eta jarduerak ingurunean hobeto
integratzeko. Edozein jarduera ezarri baino lehen, ikerketa zehatza egin beharko da
kokalekuari, irisgarritasunari, aparkalekuari, saneamenduari, tratamendu arkitektonikoari,
ingurumen-integrazioari, paisaiaren gaineko eraginari eta abarri dagokionez. Horrela, udalak
egokiak diren neurri zuzentzaileak eskatu ahal izango ditu.

2. Hurrengo idatz-zatian zehazten diren neurriez gain, IHAPOren ingurumen-inpaktuaren
baterako ebaluazioari buruzko azterlanean definitutako neurri zuzentzaileak hartu beharko
dira kontuan, hala badagokio. Udalak bere gain hartuko du neurri horien betetze mailaren
zaintza eta kontrola, baita ingurumen-inpaktuaren ebaluazioetatik ezartzen diren baldintzen
betetze mailaren zaintza eta kontrola ere.
3.

Oro har, honako neurriak hartu beharko dira:

a)

Lurzoru urbanizaezineko eraikuntzak zonako eraikuntza-tipologiara egokituko dira, ahal den
neurrian behintzat. Horrela, ez da gaur egungo harmonia arkitektonikoa apurtuko, eta
integrazioa paisajistikoa sustatuko da.

b)

Etxebizitzarako, herri-onurako edo gizarte-intereseko erabileretarako, edo nekazaritza eta
abeltzaintzako instalazioetarako eraikuntza guztietan, zuhaitzak landatu beharko dira horien
inguruan eta lursailaren barruan. Zuhaitz bat eraikitako 50 m² bakoitzeko landatuko da, ikuseragina arintzeko eta eraikuntza horiek paisaian integratzeko. Aurrekoez gain, eraikin berriak
behar duen bide berriaren bi ertzetan ere zuhaitzak landatuko dira. Bidearen bi aldeetan
zuhaitz ilara bat landatuko da, eta horien artean 6 metroko tartea utziko da.

c)

Paisaia leheneratzeko jardunen kasuan, bertako espezieak erabiliko dira lehentasunez, eta
gaur egun dagoen paisaiaren antzeko formak erabiliko dira. Forma geometrikoak saihestuko
dira, eta ertz lausoko baso-berritzeak egingo dira.

d)

Beharrezko ezpondak, berriz, ahalik eta pendizik txikienarekin egingo dira, lurrazal izurtu eta
zimurtsuekin, paisaian hobe integra daitezen.

e) Linea elektrikoak lurpean bideratuko dira, ahal den neurrian, eta, edonola ere, ingurunean
ahalik eta inpakturik txikiena sortu beharko da. Airetiko energia elektrikoko sareetan,
hegaztiak babesteko neurriak instalatuko dira, hegaztiak sarearekin talka egin ez dezaten eta
elektrokuta ez daitezen.
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Lurzoru urbanizaezinean eraikinak instalatzeak eta kokatzeak bermatu egingo du gizakien
kontsumorako urak ez direla poluituko eta mantendu egingo dela isurketa-puntu horietatik
uretan behera dauden ibai-ibilguen kalitate ekologikoa. Edonola ere, debekatuta dago
soberako urak ibaietara, erreketera eta ibarbideetara isurtzea.

g) Eraikuntza berriak eta lehendik daudenak indarrean dagoen araudira egokituko dira, hondakinurak isurtzeari eta arazteari dagokionez.
h)

Debekatuta dago isurketak egitea eta zaborrak nahiz ontziak aire zabalean metatzea, landainguruneko baldintza estetikoak eta ingurumen-baldintzak degradatzen dituztenean.

i)

% 12tik gorako malda duten zonetan egin beharreko eraikuntza-proiektu teknikoek lurhigidurak eskatzen dituztenean, beharrezko azterlan teknikoak egin beharko dira, eta
azterlan horiek bermatu egingo dute ez dela eragin negatiborik sortzen lurzoruaren
egonkortasunean eta higadura-arriskuan.

j)

Orokorrean, oso malda handiko eremuetan (%50etik gorako pendiza dutenetan) zuhaitzestaldurari eutsiko zaio, eta malda handiko eremuetan (%30etik gorako pendiza dutenetan)
babes-basoak mantenduko dira.

k)

Debekaturik egongo da beste bide eta basoko pista batzuk irekitzea, ez bada beharrezkoak
direla justifikatzen nekazaritzako, abeltzaintzako edo basoko erabilerarako. Bide horiek ez
dute landare komunitate interesgarrien gainean eraginik sortu beharko.

l)

Lurzoru urbanizaezineko lursailen itxiturek basafaunaren joan-etorriak ez eragozteko
modukoak izan beharko dute. Lurzoru urbanizaezinean bide berriak egitean, faunarentzako
pasabide artifizialak egingo dira, baldin eta basafauna agertu ohi den inguruetan egiten
badira.

m) Isolatuta dauden landaredi-orbanak lotzea sustatuko da eta basoak, palaxuak eta landaredia
apaingarriak sortzea eta mantentzea bultzatuko da.

s)

n)

Egiten diren lur-berdintze, ezponda eta lur-higidura guztietan, landaredia naturala birjarri
beharko du obren titularrak, edo belarra nahiz bertako espezieetako zuhaixkak landatu
beharko ditu, paisaiaren gaineko ikusmen-eragina murrizteko. Edonola ere, beharrezko
landare-lurraren geruza ere hartuko da aintzat obren eraginez landare-lurraren geruza hori
hondatu den lurrazalean.

o)

Bertako zuhaitz espezieekin baso-berritzea sustatuko da.

p)

Bertako baso masak baso soiltzea debekatuko da. Era berean, debekatuta dago ibaiibilguetako ertzetan eta ur-bazterretan zuhaitza eta zuhaixkak moztea, basoak garbitzeko eta
hobetzeko lanetan izan ezik.

q)

Lur-erauzketak saihestuko dira, baita lur gaineko eta lurpeko drainatze-sareak aldatzea eta
landaredia desagerraraztea ere, batez ere oso lurzoru higatuetan edo higatzeko arrisku
handia dutenetan. Eremu horietarako ustiapen estentsiboaren/selektiboaren eta txanda
luzeen mende dauden basoak ezarriko dira.

r)

Jabari publiko hidraulikoan eta horren zortasun-zonan nahiz polizia-zonan eragina duten
jardunak egiteko, mantendu edo leheneratu egingo dira ibai-ibilguen baldintza naturalak.
Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planean ezarritako distantziak errespetatuko dira. Horrez gain, ur-bazterreko
landaredia mantentzea eta hobetzea sustatuko da, ahal den neurrian estalita dauden ibaiibilguak aire zabalean utziko dira, nahiko bihurriak diren eta malda jarraituak dituzten
trazadurak diseinatuko dira, ohantze zimurrak dituzten ibilguak mantenduko dira, eta abar.
Dauden urte askotako zuhaitz eta zuhaiz nabarmenen ankak errespetatuko dira. Ekintza
baten ondorioz adibideetako bat bueltarik gabeko moduan eragiten bada, beste lekubatetan
kokatzeko posibilitateak aztertuko dira, beti ere lekuz aldatu ondoren bizitzeko probabilitatea
nahiko dituela bermatzen duen, konpetente den teknikari batekin. Mozketa beharrezkoa dela
erabakiko balitz, sortutako galera gutxituko duen konpentsazio neurriak diseinatu beharko
dira.
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Lur urbaniezaezinean bide berriak egiten direnean, faunarentzat paso artifizialak ipiniko dira,
bere presentzia normala den ingurunetan. Faunaren hazkunde eta arraldia garaian faunak
interes berezia duen lurzoru urbanizaezinerako eremuetan, ( ondo kontserbaturiko basoak,
ibar ertzak, e.a.) aktuazioak mugatu egingo dira

9.3.08. artikulua.

Errepideak, bideak eta trenbidea babesteko zona mugakideak.

1. Errepideak eta bideak babesteko zonetan, eta lurzoru urbanizaezinaren barruan esleitu zaion
kategoriaren ondoriozko baldintzez gain, errepideei eta bideei buruzko foru araudian
ezarritako mugen barruan baliatuko dira jabetza-eskubidearen ahalmena eta beste erabilera
eta gozameneko eskubide batzuen ahalmenak.
2. Trenbidearen ondoko zonetan, eta lurzoru urbanizaezinaren barruan esleitu zaion kategoriaren
ondoriozko baldintzez gain, trenbide-sarearen zortasun-zonetarako eta eragin-zonetarako
erregimena ezartzen duen arloko araudian ezarritako mugen barruan baliatuko dira jabetzaeskubidearen ahalmena eta beste erabilera eta gozameneko eskubide batzuen ahalmenak.

9.3.09. artikulua.

Arkeologia-zonak edo ustezko arkeologia-zonak.

1. Arkeologia-zona edo ustezko arkeologia-zona gisa kalifikatutako eta mugatutako zonetan, eta
lurzoru urbanizaezinaren barruan esleitu zaion kategoriaren ondoriozko baldintzez gain,
orokorrean ez da baimenduko aurkitutako hobi arkeologikoak arriskuan jarriko dituen eta
narriatuko dituen edozein jarduera, ezta lurpean ezkutatuta egon daitezkeenak ere.
2.

Oro har, kultura-ondareari buruzko Autonomia Erkidegoko aurreikuspenak hartuko dira
kontuan, eta aurkitzen diren ustezko egiturak kontserbatzea eta finkatzea bultzatuko duten
jarduera zientifikoak eta kulturalak sustatuko dira, horiek arian-arian degrada daitezen
saihestearren. Horrenbestez, ondare arkeologikoa babesteko erregimenari buruzko
IHAPOren 01 Liburukiko 10. Tituluan biltzen diren xedapenak izango dira aplikatzekoak.

3. Aurrekoez gain, lurrak higitzea ekarriko ez duten nekazaritza eta abeltzaintza arloko jarduerak
baimenduko dira, betiere abereak aire zabaleko arkeologia-elementuen zonetatik pasa
daitezen saihesteko beharrezko neurriak hartzen badira.
9.4. KAPITULUA.

-GAUR EGUNGO ERAIKUNTZEN ETA ERABILEREN ERREGIMENA

9.4.01. artikulua.

Xedapen orokorrak.

1. Orokorrean, lurzoru urbanizaezineko kategoria bakoitzean sustatutako edo baimendutako
erabileretarako eraikinek gaur egungo kokalekuari eutsi ahal izango diote, eta baldintza
estetiko tradizionalak eta erabilera-baldintzak hobetu ahal izango dituzte, paisaiaren eta
osasunaren gainean duten eragina zuzentzeko neurriak hartuz gero.
2.

Etxebizitza autonomoko erabilerarako eraikinak edo ostalaritza, olgeta, kirol edo antzeko
beste mota bateko hirugarren sektoreko erabileretarako eraikinak finkatzeko lanak egin ahal
izango dira, baldin herri-onurakoak izendatu ez badira eta nekazaritza eta abeltzaintzako
ustiapenei zuzenean edo modu osagarrian lotzen ez bazaizkio. Haatik, birgaitu beharreko
higiezinaren osaera bolumetrikoa eta aurretik zuen erabilera errespetatu beharko dira. Ez da
onartuko bizitegi-erabilerako eraikinak finkatzea edo berritzea aurretik bizitegi-erabilerara
zuzendu ez badira legez.
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Aurreko erregimenaz kanpo daude eta hiri-plangintzaren aurkakotzat jotzen dira nekazaritza
eta abeltzaintzako jarduerekin lotzen ez diren industria-erabilerarako edo biltegirako eraikinak
eta hutsik geratu diren nekazaritzako, baso-lanetako edo abeltzaintzako ustiapenekin lotzen
diren eraikuntzak.
Ugarana Industri poligonoko eraikinak, planeamentuaren bat ez datozenak aitortzen dira.
Onarturik ordenazioz kanpo daudenen kategoria barruan sartzen dira.

4. Gaur egun nekazaritza eta abeltzaintzako erabilerari eusten dioten eraikinetan eta
instalazioetan, finkatzeko eta berritzeko lanak onartzen dira, baina nekazaritza eta
abeltzaintzako erabilerarako soilik eta jatorrizko dimentsioak mantenduz zabaltzeko premia
justifikatzen denean izan ezik.
5.

Lurzoru urbanizaezinean bizitegi-eraikuntzak berreraikitzea baimendu ahal izango da, betiere
lurzoruaren eta hirigintzaren alorrean indarrean dagoen legeriak aurreikusitako terminoetan
eta kasuetan. Edonola ere, bizitegi-eraikuntzak berreraikitzeko obrak gehieneko gisa
errespetatu beharko du jatorrizko higiezinaren konposizio bolumetrikoa, eta, gainera, IHAPOk
lurzoru urbanizaezinean aurreikusten dituen baldintza orokorretara moldatu beharko da,
landa-paisaian behar bezala integratzen dela bermatzearren.

9.4.02. artikulua. Gaur egun dauden bizitegi-eraikinetako zabaltzeak eta jabetza
horizontaleko banantzeak.
1. Udalak nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenarekin lotzen diren bizitegi-eraikinak zabaltzeko
baimenak eman ahal izango ditu, betiere honako arauak betetzen badira::
1.1. Erabilerak:
a) Etxebizitza, garaje partikularra eta nekazaritza eta abeltzaintzako instalazio osagarriak izango
dira erabilera baimenduak.
b)

Baserrian bigarren etxebizitza gaitu nahi denean, eta gaur egun dagoen eraikinaren azalera
eraikia 900 m²-tik gorakoa bada, gaur egun dagoen eraikinaren barruan gaitu beharko da
nahitaez bigarren etxebizitza. Nolanahi ere, multzoaren baldintza estetikoak hobetzeko
beharrezko bolumen-erregularizazioak egin ahal izango dira.
Eraberritutako baserriak gehienez jota 4 etxebizitza izan ditzake, eta behin horiek gauzatu
ostean eta birgaitutako eraikinaren jabetza horizontalaren banaketa egin ondoren horien
izena Jabegoaren Erroldan aurkeztu beharko da. Baimendutako gehienezko etxebizitza
kopurua, nekazaritzako ustiaketari erantsitako eraikin gisa, edo horri itsatsia, beti ere honako
irizpide hauen arabera izango da:
-. 300 m² (s) baino gutxiagoko ustiapena duen eraikina: etxe. 1
-. 300 m² (s)ko edo gehiagokoa eta 500 m²(s) baino gutxiagoko ustiapena duen eraikina: 2
etxe.
-. 500 m² (s)ko edo gehiagokoa eta 900 m²(s) baino gutxiagoko ustiapena duen eraikina: 3
etxe
-. 900 m² (s)ko edo gehiagoko ustiapena duen eraikina: 4 etxe.
Efektu hauetara, ez dira kontatuko eraikin berean dauden beste etxebizitzak, ustiaketari
erregistralki lotuta ez badaude.
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c)

Aurretik dauden baserrietakoren batean nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak eta
etxebizitzak bereiztea komeni dela planteatzen bada, baserrian mantendu beharko da
etxebizitza, eta abeltzaintza eta nekazaritzako jardueretarako eraikin osagarriak antolatu
beharko dira.

d)

Baserria zabaltzeko lizentzia lortzeko baldintza izan daiteke hutsik dauden edo erabiltzen ez
diren eraikuntzak ezabatzea, baita txabolak, erantsiak eta ingurunearekin bat ez datozen eta
ingurunea degradatzen duten eraikuntza-elementuak botatzea ere.

e)

Zabaltze-lanak baimentzeko ezinbestekoa izango da etxebizitza bakarreko eraikinetan
egiaztatzea eraikinarekin eta nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenarekin gutxienez 10.000
m²-ko azalera lotuta dagoela.

.
1.2.

Lerrokadurak eta profilak.

a) Lurzoru urbanizaezinaren barruan baserria kokatzen den lurzoruari esleitutako kategoriaren
ondoriozko baldintzak errespetatu beharko dira.
b) Zabaltze-lanen emaitzazko azalera eraikiak ezin izango ditu 300 m² baino gehiago eduki
oinean, ezta 200 m² baino gehiago haunditu gaur egungo eraikinetik. Etxebizitza bakoitzak
zati berdinetan izango du azalera gehitzeko eskubidea, eta ustiapenarekin lotzen diren
etxebizitzetarako soilik gauzatu ahal izango da.
c) Lehen kasuan, zabaltze-lanak baimentzeko ezinbestekoa izango da eraikinarekin eta
nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenarekin gutxienez 10.000 m²-ko azalera lotzea.
d) Zabaldutako eraikinak mugekiko eta ur-ibilguen, errepideen eta bideen babesekiko gutxieneko
tarteak errespetatu beharko ditu.
e) Eraiki beharreko eraikinaren profila, lerrokadurak eta tratamendu arkitektonikoa gaur egun
dagoen eraikinaren ezaugarri geometrikoetara eta osaera-ezaugarrietara egokituko dira.
Zabaltzeak ezin izango du profila nabarmen aldatu, eta landa-inguruneko material
tradizionaletara eta eraikuntza motetara egokituko da. Zabaltzea aurretik dagoen eraikinaren
osotasunean integratu beharko da, bolumen bakarra osatu beharko du, multzotik nabarmen
irtengo den maklarik eta erantsirik gabe.
f) Eraikinean dagoen etxebizitzaren gutxieneko azalera 90 m2 eraikikoa izango da.
1.3. Eraikuntza-baldintzak:
a)

Hondakin-uren saneamendu, arazketa eta isurketarako instalazioak behar bezala ebatzi
beharko dira.

b)

Eraikuntzako baldintza orokorrak 9.5. kapituluaren edukira moldatu beharko dira.

c)

Finka ixteko obrak, bestalde, lurzoru urbanizaezineko eraikuntzako baldintza orokorretara
egokitu beharko dira.

2.

Artikulu honen 1. idatz-zatian aurreikusi dena aurreikusi dela ere, Udalak jabetza
horizontaleko bigarren etxebizitza bat egokitzea baimendu ahal izango du bizitegi-erabilerako
zaharberritzeko eraikuntzetan, eraikuntza bolumena gehitu gabe. Edonola ere, baldintza
hauek bete beharko dira:
Eraberritutako baserriak gehienez jota 4 etxebizitza izan ditzake, eta behin horiek gauzatu
ostean eta birgaitutako eraikinaren jabetza horizontalaren banaketa egin ondoren horien
izena Jabegoaren Erroldan aurkeztu beharko da. Baimendutako gehienezko etxebizitza
kopurua, nekazaritzako ustiaketari erantsitako eraikin gisa, edo horri itsatsia, beti ere honako
irizpide hauen arabera izango da:
-. 300 m² (s) baino gutxiagoko ustiapena duen eraikina: etxe. 1
-. 300 m² (s)ko edo gehiagokoa eta 500 m²(s) baino gutxiagoko ustiapena duen eraikina: 2
etxe.
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-. 500 m² (s)ko edo gehiagokoa eta 900 m²(s) baino gutxiagoko ustiapena duen eraikina: 3
etxe
-. 900 m² (s)ko edo gehiagoko ustiapena duen eraikina: 4 etxe.

2.1. Erabilerak:
a) Etxebizitza, garaje partikularra eta nekazaritza eta abeltzaintzako instalazio osagarriak izango
dira erabilera baimenduak.
b)

Eraikuntzaren eta haren ingurunearen baldintza estetikoak hobetzeko beharrezko bolumen
erregularizazioak egin ahal izango dira.

c)

Aurretik dauden baserrietakoren batean nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak eta
etxebizitzak bereiztea komeni dela planteatzen bada, baserrian mantendu beharko da
etxebizitza, eta abeltzaintza eta nekazaritzako jardueretarako eraikin osagarriak antolatu
beharko dira.

d)

Zabaltzeko lizentzia lortzeko baldintza izan daiteke hutsik dauden edo erabiltzen ez diren
eraikuntzak ezabatzea, baita txabolak, erantsiak eta ingurunearekin bat ez datozen eta
ingurunea degradatzen duten eraikuntza-elementuak botatzea ere.

2.2. Lerrokadurak eta profilak.
a)

Lurzoru urbanizaezinaren barruan baserria kokatzen den lurzoruari esleitutako kategoriaren
ondoriozko baldintzak errespetatu beharko dira.

b) Eraikinaren profila, lerrokadurak eta tratamendu arkitektonikoa gaur egun dagoen eraikinaren
ezaugarri geometrikoetara eta osaera-ezaugarrietara egokituko dira. Zabaltzeak ezin izango
du profila nabarmen aldatu, eta eraikuntza motara eta landa-inguruneko material
tradizionaletara egokituko da.
2.3. Eraikuntza-baldintzak:
a)

Hondakin-uren saneamendu, arazketa eta isurketarako instalazioak behar bezala ebatzi
beharko dira.

b)

Eraikuntzako baldintza orokorrak 9.5. kapituluaren edukira moldatu beharko dira.

c)

Finka ixteko obrak, bestalde, lurzoru urbanizaezineko eraikuntzako baldintza orokorretara
egokitu beharko dira.

9.4.03. artikulua. Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenetarako hirugarren sektoreko
erabilera osagarriak ezartzea (ostalaritza eta landa-turismoa).
1.

Landa-ingurunean ostalaritzako jarduerak (askaldegiak, sagardotegiak, jatetxeak, landaturismoko etxeak) ezarri baino lehen, ikerketa zehatza egin behar da kokalekuari,
irisgarritasunari, aparkalekuari, saneamenduari, tratamendu arkitektonikoari, ingurumenintegrazioari, paisaiaren gaineko eraginari eta abarri buruz. Horrela, udalak egokiak diren
neurri zuzentzaileak eskatu ahal izango ditu bidezko txostenen aurretik. Horrez gain, jarduera
sailkatuko lizentzia lortu beharko da.
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2. Erabilera horiek aurretik dauden eta nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenekin lotzen diren
etxebizitza-eraikinetan soilik ezarri ahal izango dira; alabaina, eraikin horien erabilera
nagusiak ustiapenarekin lotzen den etxebizitza izaten jarraitu beharko du. Hortaz,
nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera nagusiaren jarduera osagarritzat joko da.
Nekazaritzako gainerako jardueretatik lortzen diren diru-sarrerak osatzea izango da erabilera
ezartzearen helburua, betiere nekazariaren eta haren familiaren bizi-baldintzak hobe
daitezen. Erabilera horiek nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenarekin lotzen ez diren
eraikinetan ezarriko badira, herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikin eta erabilera gisako
lizentzia bideratu beharko da.
3.

Erabilera horiek baimentzeko, berriz, eraikina arau orokor aplikagarrien barruan finkatzea eta
berritzea onartuko da, baita zerbitzuak eta urbanizazioa ezartzea edo hobetzea
(beharrezkoak badira) eta dagozkion erabilera-mugak betetzea ere. Gainera, honako
zehaztapenak bete beharko dira:
3.1.

Erabilerak:

a) Ez dira sagardotegiak edo jatetxeak baimenduko hurbilen dagoen sagardotik edo jatetxetik
400 metroko tartea gutxienez ez badago, eta ezarriko den etxebizitza horretatik aurretik
dagoen beste etxebizitza batera 100 metroko tartea baino txikiagoa badago.
b) Erabilera horiek ezartzeko, bestalde, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenari hirigintza
arloan zein erregistroan 10.000 m²-ko gutxieneko azalera lotzen zaiola frogatu beharko da.
c) Edonola ere, abian den jarduera bat egokitzeko, zabaltzeko eta abarrerako ezin izango da
obra-lizentzia eman eskatzaileek jarduera-lizentzia aurkeztu eta bideratu aurretik, haren
osotasuna barne hartuz. Horretarako, teknikari eskudunak sinatutako proiektu osoa eman
beharko da.
d) Baserria zabaltzeko lizentzia lortuko bada, ezinbestekoa izan daiteke hutsik dauden edo
erabiltzen ez diren eraikuntzak ezabatzea, baita txabolak, erantsiak eta ingurunearekin bat
ez datozen eta ingurunea degradatzen duten eraikuntza-elementuak botatzea ere.
e) Nekazaritza-ustiapena etengabe eta mugarik gabe mantendu beharko da jarduerari eusten
zaion bitartean.
3.2.

Lerrokadurak eta profilak:

a) Lurzoru urbanizaezinaren barruan baserria kokatzen den lurzoruari esleitutako kategoriaren
ondoriozko baldintzak errespetatu beharko dira.
b)

Erabilera horiei dagokien eraikinaren araberakoak izango dira gailurraren eta teilatu
hegalaren eraikuntza-profila eta gehieneko altuera. Horiek zabaldu nahi izanez gero,
aurreko artikuluaren baldintzak izango dira kontuan.

c)

Eraikuntzaren gehieneko azalera eraikia gehitu ahal izango da ezarpenarekin, baina ezin
izango da, inola ere, aurretik dauden baserriak zabaltzeko xedatutakoa gainditu.

3.3. Eraikuntza-baldintzak:
a) Lursail pribatuan aparkaleku-plaza bat egokitu beharko da jardueraren zona publikoaren 50
m² eraiki bakoitzeko, jantokiaren, komunen eta kupelen eremu guztia kontuan izanik azken
eremu hori sagardoa edo txakolina dastatzeko aukera badago.
b)

Bi aparkaleku-plazako zuhaitz bat landatu beharko da. Beharrezko lur-berdintzeetan, 3
metrotik gorako ezpondak sortzea edo 1,50 metrotik gorako eustormak sortzea saihestuko
da. Gainera, ezpondek landare-lurra jasotzeko eta zuhaitzak landatzeko egokiak izan
beharko dute.
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ERAIKUNTZA BERRIKO ERAIKINAK

9.5.01. artikulua. Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenekin lotzen den etxebizitza
(baserria) (C1.1.4 eta C5.1.4 erabilerak).
1. Erabilera horretarako eraikuntza berriko lizentziak emateko, aurretik lurralde historikoan
eskumena duen foru-organoaren baimena lortu beharko da, berariazko arloko eta
hirigintzako legerian ezarritako eskakizunetan oinarrituta. Ustiapenaren bideragarritasun
ekonomikoa ez ezik, eskatzaileak harekin duen lotura egiaztatu ahal izango da. Zehazki,
lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 31. artikuluan xedatutakoari jarraituko
zaio, edo lege hori garatzen edo ordezkatzen duen araudiari.
2. Ustiapenari lotzen zaion bigarren etxebizitza gaitu edo eraiki nahi denean, eta gaur egun
dagoen eraikinaren azalera eraikia 400 m²-tik gorakoa bada eta etxebizitza bakar batek
okupatzen badu, gaur egun dagoen eraikinaren barruan gaitu beharko da nahitaez
etxebizitza berria. Nolanahi ere, multzoaren baldintza estetikoak hobetzeko beharrezko
bolumen-erregularizazioak egin ahal izango dira.
3.

Aurrekoaz gain honako baldintzak bete beharko dira:
3.1. Erabilerak:
a)

Erabilera-baldintzak: Etxebizitzaren eta haren instalazio osagarrien berezkoez gain
(garajeak, trastelekuak, eta abar), nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenari lotzen
zaizkion erabilerak baimentzen dira.

b)

Ustiapenari hirigintza arloan eta erregistroan lotzen zaion gutxieneko lursaila: 10.000 m²
izango da kasu guztietan. Eraikin berria eraiki ostean, ustiapenari lotzen zaion
gutxieneko lursail osoan bizitegi-eraikuntzako eskubide guztiak agortuko dira.

c)

Baratze-erabilerekiko edo abeltzaintza-erabilerarekiko lotespena egiaztatzeko balio duten
lursailak baimendutako eraikuntzari lotuko zaizkio hirigintza arloan zein erregistroan.

d)

Hiri-lurzoruetatik edo lurzoru urbanizagarrietatik 200 metrora baino gehiagora kokatu
beharko da, eta, hala badagokio, errepide arloko legerian ezartzen diren bide
sistemekiko tarteak errespetatuko dira. Nolanahi ere, sistema orokorrak ezartzeko
nahitaezko desjabetzearen ondorioz eraitsi diren baserriak salbuesten dira.

e)

Eraikuntza-lizentzia lortzeko baldintza izan daiteke hutsik dauden edo erabiltzen ez diren
eraikuntzak ezabatzea, baita txabolak, erantsiak eta ingurunearekin bat ez datozen eta
ingurunea degradatzen duten eraikuntza-elementuak botatzea ere.

3.2. Lerrokadurak eta profilak:
a)

Baserria eraikiko deneko lurzoruari esleitutako kategoriaren ondoriozko baldintzak
errespetatu beharko dira.

b) Mugekiko separazioa: Gutxienez 5 metro bereiziko da lursailaren mugetatik, ur-ibilguak,
errepideak eta bideak babesteko arauetan finkatzen diren tarteen kalterik gabe.
c) Etxebizitza kopurua: Gehienez 2, erregistro unitate bakarra osatzen dutenak.
d) Etxebizitza bakarraren kasuan gutxieneko azalera eraikia 150 m2. Etxebizitza bakarraren
kasuan gehieneko azalera eraikia 300 m2 eta 500 m2 bi etxebizitza badira. Gutxieneko
oinaren okupazioa 120 m2.
e)

Baldintza bolumetrikoak: Gehienez bi oin eta estalkipea, bolumetria sinplearekin. 2, 3 edo
4 isurialdeko estalkia, %30 eta %35 arteko pendizarekin. Eraikuntzak gehienez 7
metroko altuera izango du teilatu hegalaren behealdeko ertzean, eta 10 metroko altuera
estalkiaren punturik garaienean, betiere lur naturalaren punturik baxuenetik neurtuta.
Sotora edo erdisotora sarrera kokatzen den gunean puntualki gehienezko altura hau
gainditu ahal izango da.
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f)

Herrigunea eratzeko arriskua saihesteko, hurbilen dagoen eraikinarekiko gutxieneko
distantzia 50 metrokoa izango da gutxienez. Era berean, inguruko bizitegi-eraikinetako
edozeinetarako gutxieneko distantzia behar bestekoa izango da, hau da, 100 metroko
diametroko zirkunferentzia baten barruan lau eraikineko edo gehiagoko eraikin berria
barne multzoa eratzeko aukerarik ez emateko modukoa.

g)

Eraikinaren gehienezko profila bi (2) oinekoa izango da, lur azpitik gehienezko lurpeko
solairu bat(1) edo erdi solairu bat egin daitezkelarik, baita era teilatupean gelditzen den
espazioen erabilera. Erdi soto edo soto hauek posible dute lur gaineko onarekin bat ez
etortzea.

3.3. Eraikuntza-baldintzak:
a) Saneamendua, instalazioak eta obra osagarriak: Lursailaren tratamendu zuzena egingo
da sarbideei, aparkalekuari, lorategiei, itxiturei eta abarri dagokienez. Bereziki, egoki
ebatziko da hondakin-urak arazteko eta isurtzeko sistema. Ez da lur naturala nabarmen
aldatuko duen lur-higidurarik egingo.
b)

Sarbideak eta kokalekuak: Aldez aurretik dauden eraikinetan kokatu beharko dira, bide
berriak zabaldu beharra eragin gabe. Udalak hainbat aukera aztertu ondoren, aukerarik
egokiena iruditzen zaionaren alde egingo du, betiere paisaian duen eragina kontuan
izanik eta nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenarekiko funtzionaltasuna aintzat
hartuta.

c)

Bizitegi-erabilerarako eraikuntza-obrak baimentzen dituzten lizentziak ematean, kontuan
izan behar da etxebizitza-erabilera hori nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen
ekonomikoarekin lotuta jarraitu beharko duela modu egonkorrean eta etenik gabe 25
urtez gutxienez halaxe ezartzen du legezko baldintzak.

9.5.02. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako eraikinak eta instalazioak (C1.1.1, C1.1.2,
C1.1.3, C5.1.1, C5.1.2 eta C5.1.3 erabilerak).
1. Kategoria honetan sartzen dira nekazaritza eta/edo abeltzaintzako erabileretarako bizitegi
izaerarik ez duten eraikinak. Nekazaritza, abeltzaintza eta baso arloko ustiapenerako
eraikuntza berri guztiak eta aurretik dauden eraikuntzen zabaltze eta berritze guztiak arlo
horretan eskumena duten organismoen araudietara egokitu beharko dira, eta, gainera,
honako arauak bete beharko dituzte:
1.1. Erabilerak:
a) Eraikuntza horietan debekatuta daude bizitegi-erabilera, garaje-erabilera eta finkaren berezko
ustiapenaz kanpoko industria-erabilerak.
b)

Eraikuntzari hirigintza arloan eta erregistroan lotzen zaion gutxieneko lursaila: 10.000 m².

c)

Eraikuntza-lizentzia lortzeko nahitaezkoa izan daiteke hutsik dauden edo erabiltzen ez diren
eraikuntzak ezabatzea, baita txabolak, erantsiak eta ingurunearekin bat ez datozen eta
ingurunea degradatzen duten eraikuntza-elementuak botatzea ere.

d)

Nekazaritza, abeltzaintza eta/edo baso arloko jarduerari lotzen zaizkion eraikinak eraikitzeko
lizentzia lortuko bada, eraikuntza horien eta nekazaritza, abeltzaintza eta/edo baso arloko
jardueraren arteko lotura egiaztatu beharko da, eta lortu nahi den ustiapenaren
bideragarritasuna frogatu beharko da. Udal-lizentzia eman aurretik Gipuzkoako Foru
Aldundiaren nekazaritza esparruan eskumena duen organoaren txostenaren mende jarriko
da.

- 167 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

e) Ingurugirko 3/98 legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko orokorra,
nekazal ustiaketa jarduera instalakuntza berriek, jarduera lege orokorra bete behar dutenak,
kasu bakoitzean aplikagarri zitzaion legea bete beharko dute., gaur egun araudi 141/2004
Dekretua, uztailaren 6koa, abeltzaintzako ustiategietarako arau teknikoak, higienikoak,
sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena, jarduera-lizentzia lortu behar duten
ustiapenetarakoan jasota dago.
165/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, Euskal Herriko ingurumena babesteko Lege
Orokorrean jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda
finkatzen duena, jarduera-lizentzia lortu behar ez duten ustiapenetarakoak ezarritakoaren
arabera. Dekretu honetako I,II eta III. Eranskinetako jarduerekin hasi aurretik, bere titularrak
dagokion Udaletxean aurkeztu beharko dute, aplikagarri zatzaion IV eranskineko
apartatuetan dagoen dokumentazio teknikoa, jarduera bakoitzaren karakteristika zehatzei
kasu eginez.
1.2. Lerrokadurak eta profilak:
a) Eraikina eraiki nahi deneko lurzoruari esleitutako kategoriaren ondoriozko baldintzak
errespetatu beharko dira. Eraikinaren oineko okupazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko
Nekazaritza Departamentuak ezarritako irizpideen arabera ezarriko da.
b) Kasu guztietan eraikinaren gehienezko luzera 60 mkoa izango da. Eraikinaren gehienezko
ohinaren okupazioa 1000 m2. Izendaturiko oinaren okupazio eta gehinezko
aprobetxamentuarako ezarritako paremetro erregulatzaile hauek kasu berezietan gainditu
ahal izango dira baldi eta funtzio, egokitze, proportzio eta beharrezko aprobetxamentuen
beharrei erantzuteko eta beti Foru Aldundiko arloko departeamentuak ezarritako
baldintzetan.
c)

Oin bakarrekoak izango dira, ezinbesteko baldintza teknikoak hala eskatzen duenean salbu.
Eraikinaren gehienezko altuera 7,00 metrokoa izango da eraikinaren erdi puntuan hegaletara
horizontalean neurtuta eta 9,00 metro bere gehienezko altuera eraikina eta urbanizazioaren
arteko puntu bajuenetik neurtuta eta

d) Gutxienez 5 metro atzeratuko da lursailaren mugetatik, ur-ibilguak, errepideak eta bideak
babesteko arauetan finkatzen diren tarteen kalterik gabe.
e)

Abeletxeen eta ukuiluratze intentsiboko instalazioen kasuan, 50 metroko gutxieneko
atzerapena errespetatuko da hurbilen dagoen bizitegi eraikinarekiko abeletxea kokatu nahi
den lurren titularren jabetzez kanpokoa eta 200 metro hiri-lurzoruaren eta lurzoru
urbanizagarriaren mugekiko, arloko araudiek distantzia murriztaileagoak ezartzen
dituztenean izan ezik.

1.3. Eraikuntza-baldintzak:
a)

Eraikuntza mota bakoitzari dagozkion neurri higieniko-sanitarioak hartzen direla bermatu eta
justifikatu beharko da, batez ere hondakinak biltegiratzeko, arazteko eta isurtzeko baldintzei
dagokionez.

b)

Saneamendu-sarera lotzeko aukerarik ez dagoenean, ura arazteko sistema autonomoak
eduki beharko dituzte lurzoru urbanizaezinean instalatzen diren nekazaritza eta
abeltzaintzako jarduerek eta eraikinek. Ez da eraikitzeko lizentziarik emango arazteko
sistema horien funtzionamendu egokia frogatzen ez den arte.

c) Beharrezko baldintzak ezarriko dira ibai-ibilguak nekazaritza eta abeltzaintzako jardueren
ondoriozko hondakinetatik babesteko (mindatatik, gorotzetatik, fitosanitarioetatik, etab.).
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d) Argi kutsadura: nekazaritza eta abelazkuntzako jarduerak hartuko dituzten lurzatien
kanpoaldea, lurzoru hiritarrezinaren gainerakoan ahalik eta argi kutsadura txikien eragingo
den moduan argiztatuko da. Hori horrela, sabai opakoa duten luminariak erabiliko dira, argisorta argitasuna behar duten eremuetara zuzenduz, lerro horizontalaren azpitik.
e) Kutsadura akustikoari dagokionez, zaraten jaulkipen mailak gehienez onar daitezkeen
balioen azpitik mantentzeko beharrezkoak diren neurri babesgarriak hartuko dira, eta bidezko
bada, eraikinak eta instalazioak intsonorizatu egingo dira.
f)

Nekazaritza eta abelazkuntzako jarduerek eragindako usaina ahalik eta gehien murrizteko
sistemak ezarri beharko dira, baldin eta usain hori inguruko bizilagunentzako gogaikarria izan
badaiteke.

g) Nekazaritza eta abelazkuntzako jarduera eraikitzeko proiektuarekin batera, ingurumena eta
paisaia zaharberritzeko proiektua egin beharko da. Proiektu hori, honako xedapen hauen
arabera egingo da.
 Obren eragina jasaten duten eremu guztiak lehenera ekarri beharko dira, bai jarduketa
esparruaren beraren barrukoak, baita jarduera osagarrietan esparruaz kanpo
erabilitako eremuak ere (esate baterako, sarbideak).
 Landareztatzeko proiektua egiterakoan, eremuaren ingurumen baldintzak hobetzeko
modua bilatuko da, eremu hori ondoko landa ingurunean txertatuz eta ezpondaguneetan lurzorua babestuz. Landaretza autoktonoko espezieak erabiliko dira nagusiki
ola, beharrekoa bada, ingeniaritza biologikoko teknikak erabiliko dira, ezpondak
egonkortzearren. Azkenik egindako landaketen sustraitzea bermatzeko etorkizunean
egin beharreko artapen lanak finkatuko dira.
 Jarduerak hartuko dituzten lurzatietan zuhaitz pantailak ipiniko dira, behatoki
nagusienetatik begira jarrita, begietarako pantaila lana egin dezaten. Horretarako, ahal
dela behintzat, espezie autoktonoak erabiliko dira, hosto ugariko eta tamaina
handikoak nagusiki.
2.

Abeltzaintza-ustiapenek indarrean dagoen arlo horretako araudia bete beharko dute eta
zehazki:

a) 141/2004 Dekretua, uztailaren 6koa, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higienikoak,
sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena, jarduera-lizentzia lortu behar duten
ustiapenetarako.
b) 165/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, Euskal Herriko ingurumena babesteko Lege Orokorrean
jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen
duena, jarduera-lizentzia lortu behar ez duten ustiapenetarako.
9.5.03. artikulua.

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenez bereizitako txabolak.

1.

Baserrietatik bereizita dauden baratze-lursailetan laborantzarako tresnak eta lanabesak
gordetzeko txabolak udal-ordenantza bidez arautuko dira, eta bien bitartean baimentzen
direnek ezin izango dute 6 m²-ko okupazioa gainditu eta 2 metrotik gorako altura eduki.

2.

Debekatuta dago txabolak etxebizitzarako, garajerako edo beste edozein erabileratarako
erabiltzea, erabilera hori nekazaritza jarduerekin zuzen-zuzenean lotuta ez badago.

3. Udalak aurreko baldintzak betetzen ez dituzten txabolak eraisteko agindua eman dezake,
baita ingurunearen apainduraren, paisaiaren edo osasungarritasun publikoaren aurkakoak
diren txabolak ere. Halako kasuetan, Udalak berariazko agindua emanda, eraikitakoa bere
kontura eraitsiko du jabeak.
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9.5.04. artikulua. Azpiegituretarako eraikinak.
1.

Hainbat azpiegitura eraikitzeko, mantentzeko eta horiekin zerbitzua egiteko erabilera eta
instalazio laguntzaileak sartzen dira kategoria honen barruan. Zerbitzu hauetako azpiegiturak
dira: Komunikazioak, ur hornidura, saneamendua, hondakin-uren arazketa, gasaren nahiz
energia elektrikoaren hornidura, irratia, telebista eta beste batzuk, horien ezartzeko eremua
Plan Orokor honetan sistema orokortzat espresuki definitu ez denean.

2.

Erabilera horietarako eraikuntzek honako arauak bete beharko dituzte, indarrean dagoen
arloko legeriak ezartzen dituenaz gain:

a)

Udalerria zeharkatzen duten errepideetan zehar instalatuko diren zerbitzuek (gasolindegiek,
ostatuek, jatetxeek, etab.) lehen aipatutako araudia betetzeaz gain, bide horretako sarbideak
erregulatzeko azterlana beharko dute. Gainera, instalazio bakoitzak sortzen duen eskariaren
araberako aparkaleku kopuru estandarra ere finkatu beharko da. Instalazio horiek, udal
lizentzia lortu baino lehen, errepideen arloan eskumena duen Foru Administrazioaren
arauzko baimena beharko dute.

b)

Lursailaren mugatik, bide publikoetatik edo ur-ibilguetatik 10 metro aldenduko dira, eta 100
metro aurretik dagoen edozein etxebizitza-eraikinetik.

c)

Instalazioa eraiki nahi deneko lurzoruari esleitutako kategoriaren ondoriozko baldintzak
errespetatu beharko dira.

d)

Udalak egokitzat jotzen dituen berariazko eraikuntza-baldintzak xedatuko ditu, arrazoitutako
erabaki bidez. Nolanahi ere, lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko baldintza orokorrak bete
beharko dira.

9.5.05. artikulua.

Herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak eta instalazioak.

1.

Lurzoru urbanizaezinean kokatu behar diren herri-onurako eta gizarte-intereseko
eraikinetarako, Plan Berezi bat idaztea eskatu ahal izango da, betiere eraikinaren tamainak
edo erabileraren intentsitateak hala eskatzen dutenean. Plan Berezi hori ingurumeninpaktuaren baterako ebaluazioaren mende egongo da.

2.

Erabilera horietarako eraikuntzek honako arauak bete beharko dituzte, indarrean dagoen
arloko legeriak ezartzen dituenaz gain:

a)

Eraikina eraiki nahi deneko lurzoruari esleitutako kategoriaren ondoriozko baldintzak
errespetatu beharko dira.

b)

Mugekiko tartea: Gutxienez 10 metro bereiziko da lursailaren mugetatik, ur-ibilguak,
errepideak eta bideak babesteko arauetan finkatzen diren tarteen kalterik gabe.

c)

Eraikinaren altuera eta okupazioa eraikuntza berriaren izaerarako egokiak izango dira, eta
eraikinaren kokalekuak, konposizio arkitektonikoak eta materialek ingurunea errespetatu
beharko dute.

d)

Behar bezala ebatzi beharko dira sarbideak, azpiegiturak, aparkalekuak, lursail-itxiturak, eta
abar. Arreta berezia jarriko zaio hondakin-urak arazteko eta isurtzeko sistema egokia
ezartzeari, zuhaitzak landatzeari eta tratamendu paisajistiko egokiari.

e) Udalak oinarrituriko errozulio baten bidez ezarriko ditu kasu bakoitzean egokiak iruditzen
zaizkion eraikinen zehaztapen baldintzak. Kasu guztietan lur ez urbanizagarrian eraikinentzat
dauden baldintza orokorrak bete beharko dira.
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Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko baldintza orokorrak.

1. Aurretik ezarritako baldintza partikularrak betetzeaz gain, materialei eta kanpoko tratamenduari
buruzko baldintza orokor hauetara egokitu beharko dira lurzoru urbanizaezinean egiten diren
eraikin guztiak, landa-paisaian egoki integratzen direla bermatzeko moduan:
a)

Ahal den neurrian zonako landa-eraikinetako eraikuntza-tipologietara egokituko dira.
Bolumetria sinplea izango dute, eta bi, hiru edo lau isurialdetako eta % 30 eta % 35 arteko
pendizeko estalkia izango dute.

b)

Estalkian zeramikazko teila kurbatua edo hormigoizkoa erabiliko da, kolore gorrikoa.

c)

Fatxadetan harria edo entokatutako edo margotutako igeltserotza-lana erabiliko da. Ez da
komeni ageriko adreilua edo hormigoizko blokea erabiltzea, ezta plaketak dituzten estaldurak
jartzea ere. Gainera, ez da gomendatzen, orokorrean, inguruko landa-eraikuntza
tradizionaletan erabilitakoez bestelako kolore, ehundura eta akaberak dituzten materialak
erabiltzea.

d)

Kanpoko arotzeria, ahal den heinean, margotutako edo bernizatutako zurezkoa izango da,
baina zuraren antzeko kolorea eta ehundura duten beste material batzuk ere erabil daitezke.

e)

Abereak maneiatzeko edo baratze-laborantzak babesteko premiengatik soilik itxi ahal izango
dira lursailak, eta alderdi horiek ustiapenaren erregistroen bidez justifikatu beharko dira.
Lursailen itxiturak, lehentasunez, zurezko haga eta altzairu herdoilgaitzezko sareen bidez,
palaxuen bidez edo zurezko hesien bidez egingo dira. Espresuki debekatuko dira
aurrefabrikatutako blokeen bidezko itxiturak, ageriko hormigoizko hormatxoak eta metalezko
sarea duten hesiak.

f)

Gutxienez 3 metroko tartea egongo da itxituratik bideen eta errepideen ertzera.

g)

Eusteko eta errematatzeko hormak harrizkoak edo hormigoizkoak izango dira, eta harrizko
akabera edukiko dute, enkofratu galdu gisa.

h)

Eraikinen diseinu bioklimatikoa sustatuko da, energia gehiago aurreztearren.

i)

Kasu guztietan eraikinaren gehieneko luzera 60 mkoa izango da. Eraikinaren gehienezko
oinaren okupazioa 1000 m2. Izendaturiko oinaren okupazio eta gehienezko
aprobetxamenturako ezarritako parametro erregulatzaile hauek kasu berezietan gainditu ahal
izango dira baldi eta funtzio, egokitze, proportzio eta beharrezko aprobetxamentuen beharrei
erantzuteko eta beti Foru Aldundiko arloko departamentuak ezarritako baldintzetan.
Baldintza bolumetrikoak: Gehienez bi oin eta estalkipea, bolumetria sinplearekin. 2, 3 edo 4
isurialdeko estalkia, %30 eta %35 arteko pendizarekin. Eraikuntzak gehienez 7 metroko
altuera izango du teilatu hegalaren behealdeko ertzean, eta 10 metroko altuera estalkiaren
punturik garaienean, betiere lur naturalaren punturik baxuenetik neurtuta. Sotora edo
erdisotora sarrera kokatzen den gunean puntualki gehienezko altura hau gainditu ahal izango
da.
Limitazio hauek ez dira aplikagarri izango nekazal erabilerako eraikuntza edo istalazioetan,
etxebizitza auxiliarretan edo zerbitzu azpiegituretan izan ezik, behartuta eta zurituta gainditu
ezin diren funtzioaren beharretara egokitzeko.

j)
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9.6. KAPITULUA. LURZORU URBANIZAEZINEKO KATEGORIA BAKOITZERAKO ARAUDIA
9.6.01. artikulua. Babes bereziko lurzoru urbanizaezina (EP).
1.

Balio ekologiko, paisajistiko, kultural eta naturalistiko handiko zonei, oro har, aplikatzen zaie
kategoria hori. Horretarako hainbat kausa egon daiteke: Ondo kontserbatutako bertako
basoak, sistema geomorfologikoak, egoera oneko ibai-konplexuak, barrualdeko hezeguneak,
landaredia bereziko eremuak edo beste ekosistema natural interesdunak agertzea.

2. Ikaztegietako udalerrian, naturaltasun maila handi samarra duten bertako landarediko guneak
dira, udalerriko ondare natural nagusia hain zuzen ere. Ikaztegietan nabarmenak dira ibai
ertzeko basoak eta harizti- hostozabaleko baso mistoa.
3. Eremu horietarako irizpide eta helburu orokorra esku-hartze antropikoa mugatzea da. Aurretik
dagoen egoera mantentzera mugatuko da, eta, zona horretan aprobetxamendurik badago,
aprobetxamendu hori modu iraunkorrean sustatuko da, erabilitako baliabidea berriztatzen
dela eta ingurunearen balioak zaintzen direla ziurtatuz. Aniztasun paisajistikoari eustera eta
gerta daitezkeen inpaktuak murriztera bideratuko diren jardunak egin beharko dira. Azken
finean, ingurumena babesteko eta hobetzeko jarduerak sustatuko dira.
4.

Kategoria honetan barne hartzen diren gainerako unitateetan honakoa izango da erabilerako,
eraikuntzako eta obrak egiteko erregimena:
a) Erabilera sustatuak. Ekosistemen ingurumena kontserbatzeko eta hobetzeko jarduerak
soilik sustatuko dira; nolanahi ere, organismo publikoen kontrolpean egongo dira.
b) Erabilera onargarriak.
1. Erabilera publiko estentsiboa onargarritzat hartzen da, baina ingurumenaren balioak
babestu eta kontserbatu beharko dira. Erabileraren handitasunak eta baldintzek alderdi
hori bermatzen ez badute, neurri murriztaileak hartu beharko dira, hala nola espazio
eta/edo denbora mailako mugak ezartzea, zona horiek arintzea, edo harrera-ahalmen
handiagoa duten beste batzuetarantz bideratzea.
2. Halaber, babeseko baso-erabilera (bertako espezieekin) onargarritzat hartzen da,
orokorrean ekosistema hobetzen laguntzen baitu, erakunde publikoen bidez
kontrolatua bada ere.
3.

Modu iraunkorrean garatzen den abeltzaintza ere onartzen da.

4. Landa-bideak, airetiko lineak eta lurpeko lineak ere onartu egingo dira ezinbestekoak
direnean, eta aurretik izan daitezkeen aukerak eta ingurumen-inpaktua aztertu
ondoren.
c) Erabilera debekatuak. Aurreko idatz-zatietan zehazten ez diren erabilera guztiak
debekatutzat joko dira.
d) Eraikuntzaren eta obren erregimena.
1.

Debekatuta daude mota orotako eraikuntzak eta instalazioak, behin-behinekoak barne.

2. Aurretik dauden baserrietan birgaitze-lanak baimenduta daude, baita barrualdea
birmoldatzeko edo finkatzeko obrak ere, betiere aurretik dagoen eraikinaren ezaugarri
geometrikoak errespetatzen badira (lerrokadurak, estalkiaren malda, etab.).
3. Antolamendu-kategoria honetan debekatuta dago azpiegitura berrien instalazioak edo
obrak egitea. Debeku horren barruan azpiegitura txikiko obrak ere sartzen dira, hala
nola bidezidorrak, automobiletarako sarbideak eta aparkalekuak, eta ibai eta
erreketako hartuneak.
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Ingurumen Hobekuntzako (MA) lurzoru urbanizaezina.

1. Ekologiaren, ingurumenaren eta/edo paisaiaren arloko balio garrantzitsuak izanik ere, mota
eta maila askotariko aldaketa antropiko itzulgarriak jasan dituzten espazioei aplikatzen zaie
kategoria hori. Espazio horiez gain, bestelako ingurune batzuetarako trantsiziozko zona
bihurtzen diren area degradatuak ere sartzen dira kategoria horretan, baldin eta horiek
ekologiaren eta paisaiaren aldetik leheneratzea eta egokitzea komeni bada. Bertako basoen
martxak dira, ondorengo karakteristikak mantentzen dituenak: zuhaitz eta zuhaixka geruza
hetereogenoa, zuhaitz gazteen nagusitasuna eta hazkunde azkarrekoak, zuhaitz geruzaren
estaltze murritza, espezie exotikoen presentzia nagusia, geruza baxuen pobrezia. Gaur egun
antolaketa kategoria honetan sartutako elementuen interes naturalistikoa gutxituta dago,
baina hobetu daiteke ingurumen hobekuntza eta kontserbazio neurriak ezarrita. Horrela,
udalerriaren testuinguruan nagusi diren baso landaketa, Oria ibar ertzeko zuhaiteria, bertako
degradaturiko basoek funtzio ekologiko, kultural eta paisajistiko berdinak bete ditzakete,
baldin eta LAAaren irizpide orokorra den erabilerak erregulatzeaz gain interbentzio
antropikoa mugatu nahi ez bada, bertakoak diren basoak berreskuratzeko ekintzak
bultzatzea komenigarria ikusten da, espezie exotikoak bertakoez ordezkatzearena bezala,
garbienak dauden eremuetan zuhaitzak eta zuhaixkak aldatzearena, abereen eta ibarrekoen
eraginaren aurrean basoa babestearena.
Ekos Estudios Medianbientales S.L. ren kanpo lan eta 2004. urtean airetik egindako
argazkian oinarritutako 6. Mapan definitutako Landaredi interesgarria identifikatzeko,
Ingurugiro azterlanaren diagnosiko landaredi mapako mugekin bat dator.
2. Kategoría hau sartzen zaie balio haundiagoa duten areen barnealdean edo ondoan kokaturik
daudelako kalitate-maila handiagoetarantz eboluzionatzea komeni zaien baso degradatuei,
sastrakadiei eta lurzoru marjinalei aplikatzen zaie.
3. Eremu hauetarako erabilera erregimena, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen
antolamendurako
artezpidea
behin
betiko
onartzen
duen
maiatzaren
27ko
127/1997dekretuaren 8. kapituluan ezarritakoak izango dira
a)
b)

Erabilera sustatuak. paisaia ingurumen-arloan hobetzeko jarduerak eta landazabala
kontserbatzeko jarduerak sustatuko dira.
Erabilera onargarriak.
a.— Erabilera publiko estentsiboa eta intentsiboa onartzen dira beti ere legeriaren arabera
garatzen badira.
b.— Arrantza-jarduerak onartzen dira, legeriaren arabera garatzen badira.
c.—Ekosistemaren hobekuntza. Abeltzaintza, berarekin lotura duten eraikuntzekin beti ere
garapeneko planeamentuarekin.
d.—Landa-bideak eta airetiko eta lurpeko lineak onartzen dira. B motako zerbitzu eta garraio
ez-linealen instalazio teknikoak, eta hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak
betiere sortzen den eraginari buruzko azterketaren ondoren.
e.—Zerbitzu publikoetako ekipamenduak baimentzen dira, interes publikoko eraikinak beti
ere dagokion ingurugiro eraginaren azterketarekin.

c)

Erabilera debekatuak. Aurreko idatz-zatietan zehazten ez diren erabilera guztiak jotzen dira
debekatutzat.

d)

Eraikuntzaren eta obren erregimena.
a.— Jarduera baimenduekin soilik lotzen diren eta bereizita dauden eraikuntzak izango dira.
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b.—Gaur egun dauden baserrietan soilik baimentzen dira birgaitzeko lanak, barrua
birmoldatzeko lanak eta finkatzeko lanak, betiere aurretik dauden eraikinaren alderdi
geometrikoak errespetatzen badira (lerrokadurak, estalkiaren malda, eta abar).
c.—Eraikuntzek ingurunearekiko harmonikoak izan beharko dute bolumetriari, materialei,
akaberei eta koloreei dagokienez.
d.—Ingurumena babesteko eta integratzeko araudia beteko da, baita lurzoru urbanizaezineko
eraikuntzen baldintza partikularrak eta orokorrak ere.

9.6.03. artikulua.

Baso babesleko lurzoru urbanizaezina (F).

1. Basoa, zuhaitz sabai mantentzeko izaera dute, bai bere gaur egungo erabileragatik baita
erabilerarako jarreragatik ere. Eremu horietan, bertakoak diren espezien landaketan
oinarritzen da basoak babes funtzioa du, zeregin garrantzitsua betetzen du baliabide
hidrikoak erregulatzeko garaian, eta balio ekologiko eta paisajistiko handia du. Hori dela eta,
lehentasunezkoak dira eremu horiek. Bertako baliabideen aprobetxamenduak iraunkorra
beharko du izan. Komenigarri da baso ustiapenetan, espezie exotikoak bertako
espeziengatik ordezkatzea bultzatzea , bertako hostodunen zerrenden zabaltzea bilatuz,
udalerrian bere bizitza ziurtatuz.
2. Ikaztegietako udalerrian kategoría honetan sartutako eremuak udalerriko lurazal guztian
batzen dira baina bereziki hegoaldean.
3.

Eremu horietan, irizpide eta helburu orokor gisa, erabilera eta aprobetxamendu tradizionalei eutsiko zaie, baina baliabideen kontserbazioa eta basoaren babes funtzioa bermatzeko
beharrezko mugekin. Eremu horietan, egoera naturalagoetaranzko bilakaera bermatuko duen
babeseko baso-erabilerak du lehentasuna, interesik handieneko elementuak kontserbatuz
eta arrisku naturalen murrizketa sustatuz (irristatzeak, higadura). Ez dira baso babeslearen
erabilerarekin lotzen ez diren azpiegiturak eta hirigintza-hazkundeak baimenduko. Ez da
suteak basorik gabe utzitako lurretan erabilera aldatzea baimenduko.

4.

Hau da erabilera, eraikuntza eta obretako erregimena:

a)

Erabilera sustatuak. Ekoizpeneko baso-erabilerak sustatuko dira, eta ekoizpeneko funtzio
hori optimizatuko duen eta, aldi berean, ingurumenaren kontserbazioa eta hobekuntza
bermatuko duen basogintza aplikatuko da. Horrela, basoko aprobetxamenduaren alderdi
batzuei dagokienez, hala nola espeziearen aukeraketari, onuraren metodoari,
tratamenduei, mozketa-txandari eta beste batzuei dagokienez, ekoizpen iraunkorreko
irizpideari jarraituko zaio beti. Edonola ere, bata ala bestea aukeratzearen alde onak eta
txarrak izango dira kontuan (ekologiaren nahiz paisaiaren, teknikaren, ekonomiaren eta
gizartearen aldetik), eta arreta berezia jarriko zaie ingurumen-baldintzei.

b)

Erabilera onargarriak:

1.

Ekosistema kontserbatzeko eta hobetzeko jarduera guztiak onargarriak dira, mugarik gabe.

2.

Erabilera publiko estentsiboa eta intentsiboa onargarria da aurretik bere eragina aztertu eta
ingurumen azterlana egin ondoren.

3.

Ehiza- eta arrantza-jarduerak onartzen dira, arlo horretan indarrean dagoen legeriaren
arabera.
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4.

Onartuta daude nekazaritza eta horri lotzen zaizkion eraikinak (produktuen nahiz tresnen
biltegiratzea eta kontserbazioa, produktuen lehen eraldaketa, jarduera osagarriak eta
baserriak), abeltzaintza eta horri lotzen zaizkion eraikuntzak (hesiak, bordak, askak),
babeseko baso-erabilera eta baso erabilera orokorrari lotzen zaizkion eraikuntzak (basomasak erabiltzeko instalazioak, produktuen eta tresnen biltegiratzea eta kontserbazioa, eta
produktuen lehen transformazioa), eta nekazaritzako industriak, aurrez dagokion
eraginaren azterketa eta ingurumen azterlana egin ondoren. Edonola ere, isurketen
ondoriozko arazoak ahalik eta egokien konpondu beharko dira.

5.

Garraiobideak eta horien instalazio osagarriak eta landa-bideak onargarriak dira. Basabideak
trazatzean, %12tik gorako pendizak saihestuko dira, eta urak husteko eta ezpondak
eusteko beharrezko mekanismoak ezarriko dira, lur gehiegi ez galtzeko eta ibilgailu
baimenduek erregulartasunez erabili ahal izateko.

6.

Onargarriak dira airetiko lineak, lurpeko lineak, B motako zerbitzu ez-linealen instalazio
teknikoak, aurretik bere eraginaren analisia egin eta ingurumen azterlana egin ondoren.
Egiten diren eraikuntza eta azpiegitura obra denak, ingurumena ahalik eta gutxien aldatuz
egiten saiatuko da, bere kokaerak karakteristiko topografiko eta landaretzarekin
adostasuna kontuan izango ditu, inpaktu paisajistikoak eta ingurugirokoak sor ez daitezen.
Ondo erabaki beharko dira ur eta argi indar hornidura eta baita ere isurketa solido eta
likidoek eragin ditzaketen arazoak ere

7.

Herri-onurako eta gizarte-intereseko mota orotako eraikinak ere onartuko dira, aurrez
ingurumen azterlana egin ondoren.

c)

Erabilera debekatuak. Aurreko idatz-zatietan zehazten ez diren erabilera guztiak joko dira
debekatutzat.

d)

Eraikuntzaren eta obren erregimena.
1.

Eraikin bereiziak izango dira, mehelinik gabekoak, bi edo lau isurialdeko estalkiak izango
dituztenak eta jarduera zientifikoekin eta kulturalekin, abeltzaintza estentsiboko
jarduerekin eta baso-erabilerekin lotzen direnak. 9.4 eta 9.5 kapituluetako araudi
zehaztuan ezarritakoa bete beharko du.

2.

Basoak zaintzeko dorreek eta antzeko instalazioek altuera-mugak gainditu ahal izango
dituzte.

3.

Eraikuntzak ingurunearekin harmonikoak izango dira, bolumetriari, materialei, akaberei
eta koloreei dagokienez.

4. Ingurumen arloko babesari eta integrazioari buruzko araudia beteko da, baita lurzoru
urbanizaezineko eraikuntzen baldintza orokorrak eta partikularrak ere.

9.6.04. artikulua.
Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko zonetako eta
Nekazaritza Intereseko Areetako lurzoru urbanizaezina (AGV).
1. Nekazaritza eta abeltzantzako kategoria orokorraren azpi kategoria bat dira Nekazaritza eta
abeltzaintzako eta landazabaleko zonetako eta Nekazaritza Intereseko Areetako lurzoru
urbanizaezineko lurzoruak. Gaur egun nekazarizakoak diren eta udalerriaren barruan
maldarik leuneneko zonak okupatzen dituzten lurrak sartzen dira kategoria honen barruan.
Eremu hauen prespektiba estategiko batetatik ikusten dira, bere mantenimentua eta babesak
lehentasun dute beste erabileren aurrean. Nekazal ahalmen haundia duten lurrak dira,
nekazal ustiaketak bezala, bere modernitate, errentagitasun edo jasangarritasuna,
sektorerako estategikoa kontsiderantzen dena.
2. Ikaztegietako udalerria udalerriko Hegoaldean kokatzen diren baserriek erabiltzen dituzten
zelai eta landaretzak dira. Malda gutxien duten lursailak dira. Bi erabilera desberdintzen dira,
ganaduarentzat larreak eta zelaiak eta landaretza sektorea. Balio haundiko nekazal lurrak.
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3. Zona horietarako honako irizpide orokorra ezartzen da: Lurzoruen nekazaritzako gaitasuna
mantentzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak mantentzea horiekiko bateragarriak
izanik nekazaritzako paisaien eta ekosistemen zaintza ziurtatzen duten jarduerak
mantentzea. Hala eta guztiz ere, gainerako erabilera onartuek (baso-erabilera barne)
nekazaritzako eta abeltzaintzako erabileren mende egon beharko dute. Arreta berezia jarri
beharko zaio eraikuntza-prozesuak kontrolatzeari eta nekazaritza-balio handiko lurzoruak
okupatzen dituzten azpiegiturak ezartzeko prozesuak kontrolatzeari. Hirigintza-hazkundeak
eta ekoizpeneko baso-erabilera debekatuta daude. Bestalde, akuiferoei arriskuren bat sor
diezaieketen jarduera guztiak kontrolatzea kontuan hartu beharko da. Eremu marjinaletarako,
berriz, herritarren erabilerara eta gozamenera egokitzeko tratamendua proposatzen da batez
ere; alabaina, landa-izaerari eutsiko zaio eta, aldi berean, ingurune naturalaren eta hiriingurunearen arteko indargetze-zerrenda bihurtuko da. Nolanahi ere, eta udalerrian duen
kokalekua kontuan izanik, helburu paisajistikoekin egokitzeko tratamendua ere proposatzen
da. Basoen landaketak, dagokion Nekazaritza departamentuaren baimena beharko dute,
lerrokako zuhaitzak eta makaldiak izan ezik ( Erriberak, berroak, e.a.)
4.

Hau da erabilera, eraikuntza eta obretako erregimena:

a) Erabilera sustatuak. Ingurunearen kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren
nekazaritza eta abeltzaitza sustatuko dira.
b)

Erabilera onargarriak.

1.

Ekosistemaren ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko jarduerak mugarik gabe onartuko
dira.

2. Erabilera publiko estentsiboa eta intentsiboa onartu ahal izango da, baina intentsiboen kasuan
nekazal jarduera gainean izan dezaken eragina aztertu beharko da dagokion ingurugiro
aztelanaren bidez.
3.

Ehiza- eta arrantza jarduerak onartzen dira, arlo horretan indarrean dagoen legeriaren
arabera.

4. Onartuta daude nekazaritza-ustiapenarekin lotzen diren eraikuntzak, abeltzaintzarekin lotzen
diren eraikuntzak (hesiak, bordak, askak), negutegiak eta horiekin lotzen diren eraikuntzak,
babeseko baso-erabilera eta nekazaritzako industriak. Edonola ere, isurketen ondoriozko
arazoak ahalik eta egokien konpondu beharko dira eta dagokion ingurugiro azterlanaren
bidez aztertu bere eragina.
5.

Sagardotegiak, askaldegiak eta landa-turismoko jarduerak onartzen dira, baina aurretik
dauden eta ustiapenarekin etxebizitza lotuta duten baserrietan.

6. Onargarriak dira garraiobideak, lurazpiko lineak, ingurugiro aztelanaren bidez, ondo konpondu
beharko da isurketen arazoa eta nekazal jardueren gaineko eragina aztertu beharko da, B
motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, ingurugiro aztelanaren bidez, ondo
konpondu beharko da isurketen arazoa eta nekazal jardueren gaineko eragina aztertu
beharko da
7.

Baimentzen diren azpiegitura eta eraikuntzako obra guztiak egitean, ahalik eta gutxien
aldatuko da jatorrizko ingurunea. Ezaugarri topografikoekiko eta landare-ezaugarriekiko
bateragarritasuna kontuan izanik hautatuko da azpiegitura eta eraikuntza horien kokalekua,
inpaktu ekologikoak eta paisajistikoak ez sortzeko moduan beti. Isurtze solidoen eta likidoen
ondoriozko arazoak eta ura eta energia hornitzekoak behar bezala ebatziko dira.

c)

Erabilera debekatuak. Aurreko idatz-zatietan zehazten ez diren erabilera guztiak joko dira
debekatutzat. Herri-onurako eta gizarte-intereseko mota orotako eraikinak ere onartuko dira
aurrez irtenbide desberdinak aztertuz eta nekazaritzan izan dezaken eragina baloratuz,
konpentsazio neurriak hartuz eta beti ere ZLP naren bermea edo bere interes orokor edo
erabilera publikoagatik.
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Industria edo biltegiratze arriskutsuak onartuko dira, baina aurretik ingurumen-inpaktuari
buruzko azterketa egin beharko da, aurrez interbide desberdinak aztertuz eta nekazaritzan
izan dezaken eragina baloratuz, konpentzasio neurriak hartuz eta beti ere ZLP naren
beremea edo bere interes orokor edo erabilera publikoagatik.
d)

Eraikuntzaren eta obren erregimena.
1.

Mota horretako lurzoruan baimendutako eraikuntzarako gutxieneko lursaila 10.000 m²-koa
izango da oro har (Gipuzkoan gutxieneko laborantza-unitatea). Eraikuntzak etxebizitzaerabilera edo ostalaritza-erabilera osagarriak baditu (sagardotegiak, jatetxeak, landaturismoko etxeak), 10.000 m²-koa izango da gutxieneko lursaila, 9.4. eta 9.5. kapituluetan
zehaztutako araudiari jarraituz.

2.

Eraikuntzak inguruko ingurunearekin harmonikoak izango dira, bolumetriari, materialei,
akaberei eta koloreei dagokienez.

3.

Ingurumen arloko babesari eta integrazioari buruzko araudia beteko da, baita lurzoru
urbanizaezineko eraikuntzen baldintza orokorrak eta partikularrak ere.

9.6.05. artikulua.
Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko zonetako eta
Nekazaritza transizio Areetako lurzoru urbanizaezina (AG).
1. Azpikategoria honetan sartzen dira aurreko azpikategirako lurrek baina produkzio ahalmen
gutxiagoa dituzten lursailak ( malda haundiagoa) edo belardiez estalitako landa lurrak,
hauekin mosaikoan dauden baso unada txikiak. Baso gune zabal edo nekazaritzako eta
abeltzaintzarako eta landa zonetarako interesa duten eremuekin zuzeneko harremanetan
aurkitzen dira, bere erabilera orokorraren bokazioa, bi zentsu hauetako batean doana.
2. Ikaztegietako udalerria udalerriko Iparaldean kokatzen diren baserriek erabiltzen dituzten
zelai eta landaretzak dira. Malda gehien duten lursailak dira.
3.

Kategoría honen barruan, Ugaranako gune zaharraren eremua sartzen da, Ugaranako
Polígono Industrialeko eraikinak, Planeamentuaren bat ez datozenak bezala aitortzen dira.
Onarturiko ordenaziozko kanpo daudenen kategorian barruan sartzen dira.

4.

Eremu honetan konkatzen diren Irailaren 30 eko 165/2008 dekreturako Lurzorua kutsa
dezakeen jardueraren edo instalazioren lurren inbentariokoan inbentariaturiko bi kokapen
eremuetan lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo instalazioren bat behin betiko bukatu
edo ixten denean . lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena egiteko prozedura
jardueraren edo instalazioaren behin betiko bukaera edo itxieratik bi hilabetera hasi beharko
da beranduen ere, titularrak berak aurrez eskatuta.

5.

Zona horietarako honako irizpide orokorra ezartzen da: Lurzoruen gaitasun agrologikoa
mantentzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak mantentzea, eta horiekiko
bateragarriak izanik nekazaritzako paisaien eta ekosistemen zaintza ziurtatzen duten
jarduerak mantentzea. Hala eta guztiz ere, gainerako erabilera onartuek (baso-erabilera
barne) nekazaritzako eta abeltzaintzako erabileren mende egon beharko dute. Arreta berezia
jarri beharko zaio eraikuntza-prozesuak kontrolatzeari eta nekazaritza-balio handiko
lurzoruak okupatzen dituzten azpiegiturak ezartzeko prozesuak kontrolatzeari. Hirigintzahazkundeak eta ekoizpeneko baso-erabilera debekatuta daude. Bestalde, akuiferoei
arriskuren bat sor diezaieketen jarduera guztiak kontrolatzea kontuan hartu beharko da.
Eremu marjinaletarako, berriz, herritarren erabilerara eta gozamenera egokitzeko
tratamendua proposatzen da batez ere; alabaina, landa-izaerari eutsiko zaio eta, aldi berean,
ingurune naturalaren eta hiri-ingurunearen arteko indargetze-zerrenda bihurtuko da. Nolanahi
ere, eta udalerrian duen kokalekua kontuan izanik, helburu paisajistikoekin egokitzeko
tratamendua ere proposatzen da.

6.

Hau da erabilera, eraikuntza eta obretako erregimena:
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a)

Erabilera sustatuak. Ingurunearen kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak
diren nekazaritza eta abeltzaintza sustatuko dira.

b)

Erabilera onargarriak.
1.

Ekosistemaren ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko jarduerak mugarik gabe
onartuko dira.

2.

Erabilera publiko estentsiboa eta intentsiboa onartu ahal izango da.

3.

Ehiza eta arrantza-jarduerak onartzen dira, arlo horretan indarrean dagoen legeriaren
arabera.

4.

Onartuta daude nekazaritza-ustiapenarekin lotzen diren eraikuntzak, abeltzaintzarekin
lotzen diren eraikuntzak (hesiak, bordak, askak), negutegiak eta horiekin lotzen diren
eraikuntzak, babeseko baso-erabilera eta nekazaritzako industriak. Edonola ere,
isurketen ondoriozko arazoak ahalik eta egokien konpondu beharko dira.

5. Sagardotegiak, askaldegiak eta landa-turismoko jarduerak onartzen dira, baina aurretik
dauden eta ustiapenarekin etxebizitza lotuta duten baserrietan.
6.

Onargarriak dira garraiobideak eta horien instalazio osagarriak, landa-bideak, airetiko
lineak, lurpeko lineak, A motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, B motako
zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak. Erabilera hauek esartzerako inguremen
eraginaren azterlana egingo da, aukeratutako kokalekuaren egokitasuna justifikatzeko
eta ingurumena babesteko beharrezko neurriak ezarriko dira.

7

Herri-onurako eta gizarte-intereseko mota orotako eraikinak ere onartuko dira. Erabilera
hauek jarri aurretik ingurumen-inpaktuari buruzko azterketa egin beharko da, honen
bidez zuritu beharko delarik bere kokaeraren egokitasuna eta ingurumena babesteko
beharrezko neurriak ezarriko dira.

8.

Baimentzen diren azpiegitura eta eraikuntzako obra guztiak egitean, ahalik eta gutxien
aldatuko da jatorrizko ingurunea. Ezaugarri topografikoekiko eta landareezaugarriekiko bateragarritasuna kontuan izanik hautatuko da azpiegitura eta
eraikuntza horien kokalekua, inpaktu ekologikoak eta paisajistikoak ez sortzeko
moduan beti. Isurtze solidoen eta likidoen ondoriozko arazoak eta ura eta energia
hornitzekoak behar bezala ebatziko dira.

9. Ugarana pabilioetan dauden erabilerak, planeamentuaren bat ez datozen eraikin bezala
izendatzen dira. Ordenazioz kanpo baina onargarriak diren kategoriaren barnean sartzen
dira. Debekatua dago eraikina bera edo bertako elementuren bat banatu beharra
eskatzen duen edozein erabilera-aldaketa edo eraldaketa.Lerrokaduren barne dauden
eraikin osoetan dauden plangintzarekin bat ez datozen erabileren kasuan, erabilerak
amaitu arte jarraitzeko baimena ematen diete. Erabilera berriek, eraikina kokatua dagoen
zonaren arabera baimendutako erabileren eta erabilera osagarrien erregimen orokorra
errespetatu beharko dute, bai eta bertan dauden gainerako erabilerekin
bateragarritasuna ere.
c)

Erabilera debekatuak. Aurreko idatz-zatietan zehazten ez diren erabilera guztiak joko dira
debekatutzat.

d)

Eraikuntzaren eta obren erregimena.
1.

Mota horretako lurzoruan baimendutako eraikuntzarako gutxieneko lursaila 10.000 m²-koa
izango da oro har (Gipuzkoan gutxieneko laborantza-unitatea). Eraikuntzak etxebizitzaerabilera edo ostalaritza-erabilera osagarriak baditu (sagardotegiak, jatetxeak, landaturismoko etxeak), 10.000 m²-koa izango da gutxieneko lursaila, 9.4. eta 9.5. kapituluetan
zehaztutako araudiari jarraituz.

2.

Eraikuntzak inguruko ingurunearekin harmonikoak izango dira, bolumetriari, materialei,
akaberei eta koloreei dagokienez.
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Ingurumen arloko babesari eta integrazioari buruzko araudia beteko da, baita lurzoru
urbanizaezineko eraikuntzen baldintza orokorrak eta partikularrak ere.

4. Planeamentuaren bat ez datozen eraikin bezala izendatzen dira. Ordenazioz kanpo baina
onargarriak diren kategoriaren barnean sartzen dira. Debekatua dago eraikina bera edo
bertako elementuren bat banatu beharra eskatzen duen edozein erabilera-aldaketa edo
eraldaketa.Lerrokaduren barne dauden eraikin osoetan dauden plangintzarekin bat ez
datozen erabileren kasuan, erabilerak amaitu arte jarraitzeko baimena ematen diete.
Erabilera berriek, eraikina kokatua dagoen zonaren arabera baimendutako erabileren eta
erabilera osagarrien erregimen orokorra errespetatu beharko dute, bai eta bertan dauden
gainerako erabilerekin bateragarritasuna ere.
9.6.06. artikulua.

Lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezina (AS).

1. Kategoria honetan udalerria zeharkatzen duten ibaien eta erreken (Larrunbe, Ugaran eta
Iturralde) ibilguak eta ur-bazterrak sartzen dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien
eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean ezarritako horien babes-zona
ere.
2. Kategoria horren mugapena IHAPOko dokumentazio grafikoan definitzen da, eta Lurraldearen
Arloko Plan horren araudian definitzen diren zabaleretan oinarrituta ezarri da. Ibilgu
publikoaren mugapen-lineatik neurtuta, 15 metroko zabalerako lur-zerrendek osatzen dute.
3.

Ahal den neurrian ertzen baldintza naturalak zaintzea izango da zona honetan aplikatu
beharreko irizpide orokorra. Horretarako, urbazterreko landarediaren kontserbazioa
bultzatuko da eta degradatutako ertzak leheneratzea sustatuko da (hondakindegiak nahiz
zabortegiak agertzeagatik, ubideratzeen edo bestelako lanen ondorioz aldatuak).
Landaredirik gabeko urbazterrak basoberritu eta uren kalitatea bermatuko da. Gainera,
ubideen nahiz urbazterren okupazioa edo aldaketa saihestuko da, eta arrisku naturalen
ondoriozko kalteak murrizten ahaleginduko da.

4. Ur-ibilguen bi aldeetan, 100 metroko zabalera duen zerrenda batean, Lurzoru Urbanizaezineko
berezko eraikuntzak, jarduerak eta erabilerak baino ez dira baimenduko.
5.

Uholdeen aurka babesteko, azpiegiturak eraikitzeko edo hirigintza garapena ahalbidetzeko
ubideratzeak edo zuzenketak behar dituzten ubideen kasuan, haranaren osotasunaren
eremu espazialean ubidearen ingurumen-integrazioa bultzatzen duten tratamenduak
erabiliko dira, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko
Lurraldearen Arloko Planaren araudiko E.2 puntuan jasotako irizpideen arabera.

6. Lur gaineko urak babesteko zonetako erabileren eta jardueren erregulazioa Euskal Autonomia
Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planeko xedapenen
arabera egingo da. Oro har, jabari publiko hidraulikoan eta horren zortasun- zonan egiten
den jardun orok jabari publiko hidraulikoaren arloan eskumena duen organoaren onespena
beharko du. Oro har, zona horietan ekosistemaren ingurumena hobetzeko eta
kontserbatzeko jarduerak bultzatuko dira, baita babeseko baso-erabilera ere. Erabilera horien
barruan ur-ibilguak eta ur-bazterrak mantentzeko eta garbitzeko jarduerak sartuko dira.
Horrez gain, ur-bazterreko landaretza leheneratzeko jarduerak barne hartuko dira, bai natura
zaintzekoak, bai uholde arriskua murriztekoak. Gainerako erabilerak Euskal Autonomia
Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren arabera
erregulatuko dira.
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Eraikuntzaren eta obren erregimena. Hasiera batean, lurzoruaren kategoria honetan ez da
eraikuntzarik baimentzen, eta ibilguen babesarekin, ureztaketarekin, ertzetarako
irisgarritasunarekin eta antzekoekin lotzen diren obrak soilik baimenduko dira. Hainbat
enklabe tradizionalen (zelaien eta abarren) olgetarako erabilerarekin lotzen diren oinarrizko
urbanizazio-obrak ere onartuko dira. Ur-bazterreko jabari publikoko zonarekin muga egiten
duten baratzeen edo finken itxiera ezin izango da inoiz ere material opakoekin egin; landarehesiak baino ez dira baimenduko.

9.6.07. artikulua. Akuiferoen poluzioarekiko urrakorrak diren eremuetako baldintza
gainjarria.
1.

Idatz-zati honetan biltzen diren lurrak, bestalde, definitzen dituen baldintzaren mende daude.
Baldintza hori aurreko kategoriei eta azpi-kategoriei gainjarriko zaie, eta jarduera jakin batzuk
bertan garatzeko modua mugatzen du. Lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-planoetan
irudikatzen da haren mugapena, aurreko kategoriei gainjartzen zaien bilbearekin.

2.

Eremu horietan poluitzaileak lurzorura isur ditzaketen jarduerak kokatzea saihestuko da.
Haatik, eremu horietan mota horretako jarduerak ezinbestean kokatu behar direnean,
jarduera horiek lurpeko uretarako kaltegarriak ez direla bermatu beharko da.

3.

Akuiferoak poluitzeko arriskutsuak diren zonetan arreta berezia jarriko zaio akuiferoak polui
ditzaketen isurketak egiteari. Hori dela eta, guztiz debekatuta dago akuiferoetako ura polui
dezakeen edozein isurketa egitea (solidoa zein likidoa), baita hondakin solidoen zabortegiak
bertan kokatzea ere.

4.

Zona horietan jarduteko, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenetako arau tekniko
higienikoak, sanitarioak eta ingurumenekoak izan beharko dira aintzat, eta jarduera
sailkatuak eta baztertuak erregulatzen dituen araudietan zehazten diren arlo horretako
neurriak bete beharko dira. Abeltzaintza- ustiapenetatik datorren edozein hondakin-likido
bereizita bildu eta kudeatuko da. Behar bezala baimendutako hondakin arriskutsuak
kudeatzeko enpresa batek egingo ditu lan horiek. Horrez gain, lurraldean kokatzen diren urhartune nagusiak eta iturburu ugariak babesteko neurriak ezarriko dira.

5. Erabilera onargarriak. Ondoren zerrendatzen diren erabilerak baimenduko badira, azterlan
hidrogeologikoa egin beharko da aurretik. Jarduerek lurpeko akuiferoetarako inolako kalterik
sortzen ez dutela frogatu beharko du azterlan horrek, eta, horrez gain, eraginpean dauden
baliabide hidrikoen kalitatearen mugarik gabeko kontserbazioa bermatu beharko du.
Azterlanaren edukia 9.3. kapituluan aurreikusitakoari egokituko zaio.
a) Nekazaritza (C1) eta nekazaritza-ustiapenarekin lotzen diren eraikuntzak eta instalazioak
(C1.1.2.).
b) Abeltzaintza (C3).
c) Abeltzaintza-aprobetxamendu intentsiboak eta horiekin lotzen diren eraikuntzak eta
instalazioak (C5.1.1, C5.1.2 eta C5.1.3).
d) Lehen eraldaketako baso-industriak (C5.3).
e) Garraiobideak (D1).
f) Lurpeko lineak (D4).
g) B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak (D5).
h) Herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak (E3).
7. Erabilera debekatuak. Akuiferoen poluzioarekiko urrakortasun handiko edo oso handiko zona
gisa mugatzen diren eremuetan debekatuta dago honako beste erabilera eta jarduera hauek
kokatzea:
a) Olgeta-eremuak (B2.1).
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b) Negutegiak (C2).
c) Ekoizpeneko baso-erabilera (C4.2).
d) Ustiapen bati zuzenean lotzen ez zaizkion lehen eraldaketako nekazaritza-elikadurako
industriak (C5.2).
e) Erauzpen-jarduerak (C6).
f) Hornitegiak (D1.1).
g) Ura polui dezaketen substantziak garraiatzeko lurpeko lineak: Petrolioa eta eratorriak,
erregai likidoak, gasa, hondakin-urak, eta abar (D4).
h) Ibilgailuak aire zabalean aparkatzeko azalera handiak (D5.1).
i) Ura arazteko plantak, urtegiak edo ur biltegi handiak (D5.2).
j) Zentral termikoak eta gasa sortzeko zentralak (D5.3).
k) Araztegiak eta hondakin solidoak tratatzeko plantak (D5.4).
l) Hondakin solidoen zabortegiak (D7).
m) Aurretik dauden herriguneetan oinarritzen diren hazkundeak (E1).
n) Aurretik dauden herriguneetan oinarritzen ez diren hazkundeak (E2).
o) Golf-zelaiak, aire zabaleko kirol-instalazioak eta trialerako eta lur orotarako ibilgailuetarako
bereziki egokitutako zirkuituak (E3.1) eta kanpinak (E3.5).
p) Etxebizitza isolatua (E4).
q) Industria edo biltegiratze arriskutsuak (E5).
9.6.8. artikulua.

Urpean gera daitezkeen eremuetako baldintza gainjarria.

1.

Idatz-zati honetan biltzen diren lurrak, bestalde, definitzen dituen baldintzaren mende daude.
Baldintza hori aurreko kategoriei eta azpi-kategoriei gainjarriko zaie, eta jarduera jakin batzuk
bertan garatzeko modua mugatzen du. Lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-planoetan
irudikatzen da haren mugapena, aurreko kategoriei gainjartzen zaien bilbearekin.

2.

Kokalekuagatik, erliebeagatik eta ezaugarri topografikoengatik ohiko uholderik handienetan
urpean geratzeko arriskua duten eremuak dira. Edonola ere, Euskal Autonomia Erkidegoko
barrualdeko arroetako herriguneetan urpean gera daitezkeen zonak mugatzeko Eusko
Jaurlaritzak egindako azterlanean ezartzen diren birgertatze-aldietan oinarritu da. 500, 100
eta 10 urteko birgertatze-aldiari dagokion uholde-linea hartu da aintzat.

3.

Zona horietan, oro har, uraren zirkulazio librea bermatuko da, ibilguak eta huste-eremuak
etetea eta buxatzea saihestuz. Era berean, uholdeen eraginpean egon daitezkeen instalazio,
azpiegitura eta eraikuntzen gaineko kalteei aurrea hartu beharko zaie. Euskal Autonomia
Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren araudian
ezartzen diren jarraibideei jarraituko zaie. Eremu horiek urbanizazioaz guztiz libre geratu
beharko dute. Gainera, uren babesarekin eta aprobetxamenduarekin lotzen ez den eta
ibaien, erreken eta urtegien sarbide eta erabilera librea eragozten duen azpiegitura eta
eraikuntza oro debekatuko da. Urpean gera daitezkeen guneetan garatu beharreko jardunak
diseinatzean, arrisku horri aurre egiteko modua izango da kontuan. Isurketa-urak egoera
naturaletik gora egin ez dezan, drainatze iraunkorreko sistemak erabiltzeari emango zaio
lehentasuna.

4.

Eremu horietan onartu egingo dira, inolako mugarik gabe, eraikuntzak edo azpiegiturak
instalatzea edo uren dinamika naturala eragotziko duten materialak metatzea eragiten ez
duten jarduera guztiak. Orokorrean, zona horietan kokatzen diren instalazio guztiek diseinu
egokia izan beharko dute, uholdeen ondoriozko kalteak saihesteko.
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Zona horietan, ez da ekipamendu komunitariorik eta babes zibilerako interesa duen zerbitzu
publikorik kokatuko. Halaber, haien izaeragatik, ezaugarriengatik edo manipulatutako
materialengatik arrisku larriak eragin ditzaketen instalazioak eta biltegiak kokatzea
saihestuko da, baita hondakin toxikoak edo arriskutsuak metatzea ere. Zehazki, honako
beste erabilera eta jarduera batzuk kokatzea saihestuko da:
a)

Nekazaritza-ustiapenarekin lotzen diren eraikuntzak eta instalazioak (C1.1.2.).

b)

Negutegiak (C2).

c)

Baso-erabilerarekin lotzen diren eraikuntzak (C4.4.2).

d) Abeltzaintza-aprobetxamendu intentsiboak (C5.1).
e)

Erauzpen-jarduerak (C6).

f)

Hornitegiak (D1.1) eta garraiobidetarako beste erabilera osagarri batzuk (D1.2).

g)

A motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak (D5).

h)

Hondakin solidoen zabortegiak (D7).

i)

Edozein motatako eraikuntza-erabilerak eta hirigintza-hazkundeak (E).

j)

Golf-zelaiak, aire zabaleko kirol-instalazioak eta trialerako eta lur orotarako ibilgailuetarako
bereziki egokitutako zirkuituak (E3.1) eta kanpinak (E3.5).

9.6.09. artikulua. Interes naturalistikoko eremuetako baldintza gainjarria.. Elkarteko
Interesa duen Lekua. Oria Garaia- Alto Oria.
1.

Idatz-zati honetan biltzen diren lurrak, bestalde, definitzen dituen baldintzaren mende daude.
Baldintza hori aurreko kategoriei eta azpi-kategoriei gainjarriko zaie, eta jarduera jakin batzuk
bertan garatzeko modua mugatzen du. Lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-planoetan
irudikatzen da haren mugapena, aurreko kategoriei gainjartzen zaien bilbearekin.

2.

Plangintzako azterlanetan eta dokumentuetan inbentariatu diren balio naturalistiko bereziko
eremuak dira (enklabe natural babestuak izan ezik). Horietako batzuk Natura 2000 Sarean
barne hartzeko hautatu dira, eta etorkizunean kudeaketa-planak ezarriko dira eremu
horietarako –kudeketa-plan horietako zehaztapenak Plan Orokor honen gainetik egongo
dira–. Ikaztegietako udalerrian, Natura 2000 espazioen proposamenaren zerrendan jasotzen
den Oria Garaia-Alto Oria eremua sartzen da baldintzatzaile horren barruan
(LICES2120005).

3.

Zona horietan gaur egungo aprobetxamendua mantentzea izango da irizpide orokorra;
alabaina, balio ekologikoak kontserbatzen, zaharberritzen eta berritzen direla ziurtatuko da,
horiei esker baitago Natura Sarearen barruan.

4.

Edozein akzio, nahiz eta Oria garaiako BILaren gestioaren loturarik ez izan edo berarentzat
beharrezko izan gabe, BILri eragiten badio modu nabarmen batetan, beste jarduera, plan edo
proiektuekin indibidualki edo nahasian bada ere, leku honen kontserbazioarako helburuak
kontuan izanda, lekuan izan ditzazken eraginen ebaluazio egoki baten menpean jarriko da.

9.6.10. artikulua.
gainjarria.

Higa daitezkeen edo higatzeko arriskua duten eremuetako baldintza

1. Idatz-zati honetan biltzen diren lurrak, bestalde, definitzen dituen baldintzaren mende daude.
Baldintza hori aurreko kategoriei eta azpi-kategoriei gainjarriko zaie, eta jarduera jakin batzuk
bertan garatzeko modua mugatzen du. Lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-planoetan
irudikatzen da haren mugapena, aurreko kategoriei gainjartzen zaien bilbearekin.
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Ezaugarri litologikoengatik eta erliebe-ezaugarriengatik higadura sortzeko arrisku handia
duten eremuak dira, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza, Basoak eta Ingurune
Naturala antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren higadura-eredua aplikatzearen emaitzen
arabera.

3. Oro har, eremu horietan zuhaitz eta zuhaixka-estalkiari eutsiko zaio, gaur egun halakorik
badago. Zuhaitzik gabeko eremuak direnean, berriz, zuhaitzak sartu eta hedatu beharko dira,
higadura-prozesuen aurka babesteko funtsezko elementu baitira. Edonola ere, lurzoruaren
egonkortasunean eragina izan dezaketen jarduerak saihestu beharko dira. Zuhaitzik gabeko
zonak hazkunde ertaineko edo moteleko espezieekin baso-berritzea sustatuko da; gainera,
ahalik eta gehien mugatuko dira gehiegizko mozketak eta lur-higidurak. Lehentasuna
emango zaio eskuz landatzeari landaketa mekanizatuaren gainetik eta baso-soiltzeari.
Abeltzaintza erabilera baldintzatu egingo da.

9.6.11. artikulua.

HEEAko ekologia korridore sareko korridore ekologikoa.

1. Idatz-zati honetan biltzen diren lurrak, bestalde, definitzen dituen baldintzaren mende daude.
Baldintza hori aurreko kategoriei eta azpi-kategoriei gainjarriko zaie, eta jarduera jakin batzuk
bertan garatzeko modua mugatzen du. Lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-planoetan
irudikatzen da haren mugapena, aurreko kategoriei gainjartzen zaien bilbearekin.
Ikaztegietak HEEAko ekologia korridoreen barruan garrantzia du, interes komunitatekoak
diren Aralar eta Ernio-Gaztume lotzen dira Ikaztegietan osatzen den bidegurutzean.
2. Lurraldearen fauna ugaritasuna berdegune mantxa haundi eta zabalen existentzian
oinarritzen da eta mantxa horien arteko komunikazio posibilitatean ere bai, horrela aldaketa
genetikoak ahalmenduz. Horregatik, interkomunikaziorako korridore bezala birlandakerako
apartaduan sartzen dira lurrak, Lurraldearen planifikazio orrokorreko planaren barruan.

3. Irizpide orokor bezala, ingurumenaren ekologia aurrerapenaren aldeko joerara garamatza eta
ingurugiro hobekuntza dakartzaten erabilerak bultzatuko dira, antolamentuak eremu honetan
dauden gaur egungo langak mugatu eta gutxitu beharko ditu, iragazkortasun eragiketak egin,
eremuko funtzionalitate helburuekin bat datozen erabilera bateragarriak onartuz. Irizpide
orokor bezala, eremu horietan zuhaitz eta zuhaixka-estalkiari eutsiko zaio, gaur egun
halakorik badago. Animalia eta landaretzaren genetikoko eskualdaketak galeraziko lituzken
jarduerak mugatuko dira. Zuhaitzik gabeko eremuak direnean, berriz, hazkunde moteleko
edo ertaineko zuhaitzak sartu eta hedatu beharko dira, higadura-prozesuen aurka babesteko
funtsezko elementu baitira. Edonola ere, ahalik eta gehien mugatuko dira gehiegizko
mozketak eta lur-higidurak. Lehentasuna emango zaio eskuz landatzeari landaketa
mekanizatuaren gainetik eta baso-soiltzeari. Abeltzaintza erabilera baldintzatu egingo
da.Edozein eraikin erabilera kokatzen bada korridorean, kontaminazio akustikoa kontrolatu
beharko du bereziki, urena, eta. Abereen gain kontrako eragina izan dezakeena.Hezetasun
eremuak mantendu eta berreskuratuko dira faunaren igarotzea errazteko eta zinegetikoak
diren itxiturak iragankorragoak diren batzuengatik ordezkatuz. Ingurune honetan, egin behar
diren ohindar lanak animalien maniferoen eta hegaztien hazkunde, eta arraldi garaitik kanpo
egiten saitako da, bereziki Euskal Herrian mehatxatuta bezala katalogatutako animaliekin.

9.6.12. artikulua.

IEEBko azterketan korriodore ekologiko alternatiboa.

1. Idatz-zati honetan biltzen diren lurrak, bestalde, definitzen dituen baldintzaren mende daude.
Baldintza hori aurreko kategoriei eta azpi-kategoriei gainjarriko zaie, eta jarduera jakin batzuk
bertan garatzeko modua mugatzen du. Lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-planoetan
irudikatzen da haren mugapena, aurreko kategoriei gainjartzen zaien bilbearekin.

- 183 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

2. Eremu honetan lizentzia behar duen edozein jarduerak ingurumen-inpaktuaren azterlana izan
beharko du, aurreikusitako jardueren eragina baloratu eta Ikaztegietako Hiri Antolamentuko
Plangintza nagusiaren ingurumen azterlaneko irizpideak sar ditzan.
3. Zona horietarako honako irizpide orokorra ezartzen da: paisaien eta ekosistemen zaintza
ziurtatzea korridore ekologiko alternatibo bezala funtziona dezan. Betan Habitat naturalak
kontserbatu beharko dira, beharrezko berreskurapen neurriak ezarriz hauek mehatxatuak
direnean. Edozein eraikin erabilera kokatzen bada korridorean, kontaminazio akustikoa
kontrolatu beharko du bereziki, urena, eta. Abereen gain kontrako eragina izan
dezakeena.Hezetasun eremuak mantendu eta berreskuratuko dira faunaren igarotzea
errazteko eta zinegetikoak diren itxiturak iragankorragoak diren batzuengatik ordezkatuz.
Ingurune honetan, egin behar diren ohindar lanak animalien maniferoen eta hegaztien
hazkunde, eta arraldi garaitik kanpo egiten saitako da, bereziki Euskal Herrian mehatxatuta
bezala katalogatutako animaliekin.
4. Ikaztegietako Udalak, IEBEan ezartzen den modura, aurrekontuaren zatiak ipiniko ditu
babesturiko faunarentzat “pasabide lehorra” egokitzeko, horretarako eremua babesteko eta
zaintzeko berariazko plan berezi bat egin beharko da, 2/2006. legearen 72.artikuluan
ezartzen den modura, plan berezia honek ordezko korredore alternatiboaren azalera guztia
hartu beharko du. Babes- eta zaintza-plan berezien xedea da plan orokorretan jasota dagoen
antolamendua osatzea, planen zehaztapenek xede dituzten elementu naturalak edota
artifizialak babesteko arauen bidez. Beharrezkoa bada, plan orokorrean jaso gabeko beste
babes-arau osagarririk ere zehaztu dezake plan bereziak.
Lurralde antolaketa modelo hau, Euskal autonomia Erkidegoko Lurraldearen
Antolamenturako artezpideetako ( LAA) ingurumen fisikoaren antolamenturako
kategorietan oinarritzen da eta Tolosaldeako Zatikako Lurralde Planaren aurrerapen
dokumentuan ezarritakoan.

- 184 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

- 185 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETA
IKAZTEGIETAKO
OROKORRA
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL
AGIRIA

HIRI ANTOLATZEKO PLAN
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO

II Eranskina “Antolamendu kategoriei esleitutako
erabileren taula”

2.010ko urtarrila

-1-

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETA
IKAZTEGIETAKO
OROKORRA
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL
AGIRIA

HIRI ANTOLATZEKO PLAN
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO

-2-

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA IKAZTEGIETA
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETAKO HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

ANTOLAMENDU KATEGORIEI ESLEITUTAKO ERABILEREN TAULA

Babes
berezia

EP
A) INGURUMEN BABESA
A1. Kontserbazioa
1
A2. Ingurumen-hobekuntza
1
B) AISIA
B1. Erabilera publiko estentsiboa
2
B2. Erabilera publiko intentsiboa
B2.1. Olgeta-eremuak
3
B2.2. Ibilgailu motordunen
3
zirkulazioarekin lotzen diren
jarduerak
B3. Ehiza eta arrantza arloko
jarduerak
B3.1. Ehiza
3
B3.2. Arrantza
3
C) LEHEN MAILAKO ERABILEREN USTIAPENA
C1. Nekazaritza
3
C.1.1. Nekazaritza-ustiapenarekin
lotzen diren eraikuntzak eta
instalazioak
C1.1.1. Produktuen eta tresnen
3
biltegiratzea eta kontserbazioa
(txabola)
C1.1.2. Produktuen lehen eraldaketa
C1.1.3. Jarduera osagarriak

3
3

Nekazaritza, abeltz. eta
landazabala

Babesutako
eremu naturalak.
Elkarterako
Interesa duten
eremuak. Oria
Garaia-Alto Oria.

HEEAko
Ecología
korridore
sareko
korridore
ekologikoa

IEEBko
azterketan
Korridore
ekologiko
alternatiboa

2(c)

2(c)

2(c)

2(a)
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2(b)
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2
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3

2(d)

3

2

3
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2
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3

2(d)

3

2

3
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2
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3

2(d)
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3
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2

3

2(c)

2
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daitezkeen
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Estratégic
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handiko
lurrak

MA

F

AG

AGV
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1
1

2
2

2
2

2
2

1
1

---
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---
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2(c)

2

2

2

2

--

--

--

--

2(c)

2(c)

2

2(c)

3

3

3

2

2(a)

2(a)

2

2(a)

3

2

2
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2(b)

2(b)
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3

2

1

1

2

2
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2
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3
3
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3

2(c)

C1.1.4. Baserriak. Nek. eta abeltz.
ustiapenarekin lotzen den
etxebizitza
C2. Negutegiak
C3. Abeltzaintza

2(c)
3

3

3
2

3
2

3
2

2
1

2(c)
1

3
2

3
2(d)

3
2

2
2

3
2(c)

C3.1. Abeltzaintzarekin lotzen diren

3

3

2

2
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3

2
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2

3
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eraikuntzak (hesiak, bordak, etab.)
C4. Baso-erabilera
C4.1. Kontserbazioko baso-erabilera
C4.2. Babeseko baso-erabilera

1
2

1
2

1
1

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

C4.3. Ekoizpeneko baso-erabilera

3

3

2

3

3

2(b)

3

2(b)

3

3

C4.4. Baso-erabilerarekin lotzen
diren eraikuntzak
C4.4.1. Baso-masak maneiatzea
(suebakiak, pistak, itxiturak, etab.)
C4.4.2. Produktuen eta tresnen
biltegiratzea eta kontserbazioa

2(c)

2(c)

2

3
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2

3

3
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3
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3
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2
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3
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3

2(c)
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2(c)
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3

3

2
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3
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3
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3
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3

3

2
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3
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3
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3
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2(c)

3

3

2
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3

2(d)

3
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3
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3

3

2
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3

2

3

2

3
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3

3

3
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3
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3
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

2(c)
3

2(c)
3

3(c)
3

2
3

2(d)
3

2
3

2(c)
3

2(c)
3

2(c)
3
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3

3

3

3

2(c)
3
2(c)

2

3

2(d)

3

2(c)

2(c)
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2(c)
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2(c)
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2
2(c)
2(c)

2(c)
2(c)
2(c)

2
3(c)
2(c)

2(c)
2(c)
2(c)

2
2
2(d)

2
2
2

2
2
2

2(c)
2(c)
2(c)

2(c)
2(c)
2(c)

2(c)
2(c)
2(c)

3

3

3

3

2(c)

3

2(c)

2(c)

C5. Nekazaritza-industriak
C5.1. Abeltzaintza-aprobetxamendu
intentsiboak
C5.1.1. Produktuen lehen
eraldaketarako eraikuntzak
C5.1.2. Produktuen lehen eraldaketa
(gaztak, etab.)
C5.1.3. Jarduera osagarriak
C5.1.4. Baserriak. Nek. eta abeltz.
ustiapenarekin lotzen den
etxebizitza
C5.2. Ustiap. lotzen ez den lehen
eraldaketako nekaz. elikagaien
industriak
C5.3. Lehen eraldaketako basoindustriak (zerrategiak, etab.)
C6. Erauzpen-jarduerak
D) AZPIEGITURAK
D1. Garraiobideak
D1.1. Hornitegiak
D1.2. Beste erabilera osagarri
batzuk
D2. Landa-bideak
D3. Airetiko lineak
D4. Lurpeko lineak
D5. A motako zerbitzu ez-linealen
instalazio teknikoak
D5.1. Ibilgailuak aire zabalean
aparkatzeko azalera handiak

2(c)
2(c)
2(c)
2(c)
2(c)

2(c)

3

2(c)

2(c)

3

2(c)
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D5.2. Ura arazteko plantak, urtegiak
3
3
3
edo urandel handiak
2(c)
2(c)
D6. B motako zerbitzu ez-linealen
3
3
3
instalazio teknikoak
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D7. Hondakin solidoen zabortegiak

3

2(c)

2(c)

E) HIRIGINTZA HAZKUNDEAK

3

2(c)

2(c)

E1. Aurretik dauden herriguneetan
3
2(c
oinarritzen diren hazkundeak
E2. Aurretik dauden herriguneetan oinarritzen ez diren hazkundeak
E3. Herri-onurako eta gizarte3
3
intereseko eraikinak
E3.1 Kirol-ekipamenduak
3
3
E3.2. Gizarte eta kultura arloko
ekipamenduak
E3.3. Irakaskuntzarako
3
2(c)
ekipamendua
E3.4. Olgeta-ekipamenduak
3
2(c)
E3.5. Hirugarren sektoreko
3
2(c)
erabilerak
E3.6. Osasun-ekipamenduak
3
2(c)
E3.7. Erlijio-ekipamenduak
3
2(c)
E3.8. Zerbitzu publikoko
3
2(c)
ekipamenduak
E4. Etxebizitza isolatua lurzoru
3
2(c)
urbanizaezinean
E5. Industria edo biltegiratze
3
2(c)
arriskutsuak
D6. B motako zerbitzu ez-linealen
3
3
instalazio teknikoak
D7. Hondakin solidoen zabortegiak
3(c)
3(c)

2(c)
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3

3

3

3
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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3

3

2(c)

2(c)

2(c)
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3(c)
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3(c)

2(d)

3

2(c)

2(c)

2(c)

2(c)

2(d)

3

2(c)

3

2(c)

2(c)

2(c)
2(c)
2(c)

3(c)
3(c)
3(c)

3(c)
3(c)
3(c)

2(d)
3

3
3

3
3

2(c)
3(c)

2(c)
3(c)

2(d)

3

2(c)
2(c)
2(c)

3

3(c)

3(c)

2(c)

3(c)

3(c)

2(d)

3

3

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

2(d)

3

2(c)

3

2(c)

2(c)

2(c)
2(c)
2(c)
2(c)
2(c)
2(c)
2(c)
2(c)
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

3(c)

1= Sustatua; 2= Onargarria; 3= Debekatua (Desira nahi ez dena); --= Ez da bidezkoa
(a) Nekazaritzako edo baso-lanetako ibilgailuak
(b) Arlo horretan indarrean dagoen araudiaren arabera
(c) Eraginari buruzko azterlana behar du aurretik
(d) Azterlan hidrogeologikoa behar du aurretik
OHARRA: beste edozein azpiegitura onartuko bada, herri-onurako gisa kalifikatu beharko da, eta ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozeduraren mende izango da.
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10.TITULUA.
ARKITEKTURA, ARKEOLOGIA ETA ENTOGRAFIA INTERESEKO ONDAREAREN ETA
BABES ERREGIMENAREN KATALOGOA
10.1. KAPITULUA.

XEDAPEN OROKORRAK

1.- Dokumentu honen helburua da, oinarrian eta arauekin bat, besteen artean ekainak 30 eko
Lurzoru eta hirigintzaren legeko 76.artikuluaren arabera beste ikuspegi artistiko, kultural,
historiko, ekologiko edo natural, zientifiko edo arkeologikotik edo beste ikuspegi batzuetatik
interesgarriak diren ondasunen «Katalogoa» edo zerrenda udal-planetan sartzea eta
ondasun horiek jarduketa suntsitzaile edo degradatzaile posibleen aurrean zaintzea eta
babestea aurreikusten du hirigintza-legeriak eta, horretarako, dagokien babes-araubidea
adierazten du.
Plangintzak ezartzen dituen katalogazioa eta babes-neurriak, indarrean dagoen goragoko
mailako arloko legeriak xedatutakoaren arabera aplikatu behar den babes-araubidearen
osagarriak edo subsidiarioak izango dira.
2.- Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentroko inbentarioetako informazioan eta datuetan
eta dokumentu hau idatzi den arte izan diren Deklarazioko edo Espedientea Irekitzeko
Dekretu eta Ebazpenetan oinarrituta egin da zerrenda eta, «Udalaren babesa izateko
proposatutako Ondasun Higiezinen» katalogazioari dagokionez, Ikaztegietako Udaleko
Hirigintza eta Ingurumen Batzordearen Xedapenari lotuta dago. Xedapen berari lotuta daude
Ikaztegietako Plangintzako Arau Subsidiarioen Berrikuspeneko behin betiko dokumentua
onartzeko Ikaztegietako Hirigintza Antolamenturako Plan Orokorra, beharrezkoak ziren
Plangintzako Irizpide, Helburu eta Soluzio Orokorrak berrestea.

10.1.01. artikulua.
1.

Katalogoaren esparrua, irismena eta sailkapena.

IHAPOren 01. Liburukiko 3.2.10. artikuluan ezarritakoaren arabera, titulu honetan jasotako
katalogoa, hirigintza-araudiak babesteko helburu dituen ondasun natural eta artifizialak
inbentariatu eta identifikatzen dituen hirigintza- antolamenduaren tresna osagarria da.
Hirigintza-araudiak babesten ditu, udalerriaren legatu kultural eta historikoaren zati direlako.

2. Katalogoaren kontzeptu orokorraren barne sartzen dira, balio historiko, artistiko, hirigintza,
etnografiko, naturalistiko, sozial edo beste hainbatengatik babestea eta zaintzea merezi
dutela uste duten udal-barrutian dauden eraikin, eraikuntza (banaka edo multzo baten zati
direnak), espazio, eremu eta elementuak.
3. IHAPOren katalogoko kategoria bakoitzean jasotako zerrendak eguneratzea eta/edo aldatzea,
toki-erregimeneko araudian aurreikusitako prozeduraren bitartez bideratu eta onartuko dute.
Katalogoaren barne babes-kategoria sartu, kanporatu edo aldatzeko, behar bezala justifikatu
beharko da, azterlan eguneratu eta xehatu batean oinarrituta. Era berean, garapenordenantza bitartez, katalogoan sartutako elementuen ezaugarriak zorrotzago definitu eta,
hala badagokio, zehatzago adierazi ahal izango dituzte, eta hauei dagozkien babes
erregimena hobeto zehaztu ahal izango dute.
Dokumentu honetan sartuta dagoen «katalogatutako elementuen zerrendan» aipatutako
ondasun eta elementuek osatzen dute zerrenda hau.
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Ondasun eta elementu hauek guztiak arau hauetan xedatutako babes-araubidearen pean eta
Kultura Ondasun arloari dagokion sektoreko legeria eta araudiko aplikazio-araubidearen
pean geratuko dira.
4.

Indarreko hirigintza legerian xedatutakoarekin bat etorriz, ikuspegi artistiko, kultural, historiko,
ekologiko edo natural, zientifiko edo arkeologikotik edo beste ikuspegi batzuetatik sortzen
duten interesagatik, esku-hartze suntsitzaile edo degradatzaile posibleen aurrean zaindu eta
babestu egin behar diren eta Ikaztegietako udalerrian dauden ondasun eta elementu eraikien
edo naturalen zerrenda egitea da Hiri antolatze hauetako Katalogoaren helburua. Plangintzak
ezartzen dituen katalogazioa eta babes-neurriak, indarrean dagoen goragoko mailako arloko
legeriak xedatutakoaren arabera aplikatu behar den babes-araubidearen osagarriak edo
subsidiarioak izango dira.

5. Katalogo honetan bereizita daude Interes Historiko eta Arkitektonikoko Elementuak, Interes
Arkeologikoko Elementuak eta Natura Intereseko Elementuak eta, aldi berean, honako
azpitalde hauetan banatzen dira dagokien Babes Araubidearen arabera:
Babestu beharreko elementuen katalogoaren barne honako hiru talde generiko hauek
bereizten dira:
A) Ondare arkeologikoa honen barne, Ustezko Eremu Arkeologikoak (UEA) bereizten dira.
B)

Ondare historiko eta arkitektonikoa. Eraikuntza eta ondasun higiezinei buruzkoa. Hauen
artean bereizten dira babes-kategoria eta –mota diferenteak; eraikuntza eta ondasun
higiezin horiek, kultur ondasun kalifikatu edo inbentariatu gisa jotzen dituzten, edo euren
interesa, handiagoa edo txikiagoa, herri-mailakoa bakarrik den kontuan hartuta.

— Monumentu gisa izendatutako edo EAEk deklaratzeko espedientea ireki dien Ondasun
Higiezinak.
— EAEko Monumentu deklaratzeko proposatutako Ondasun Higiezinak.
— Udalaren babesa izateko proposatutako Ondasun Higiezinak.
6. Antolamendu-planoetan, Babes Erregimenaren mende geratzen diren eraikinak, espazioak
eta elementuak agertzen dira, bakoitzari dagokion kategoria eta maila adierazita.
10.1.02. artikulua.

Definizioak.

1. Titulu honetan araututakoaren ondorioetarako, honako definizio hauek ezartzen dituzte:
2. Babes-maila. Etxe, elementu, espazio edo multzoak eta, ondorioz, bertan eta bere ingurune
hurbilenean egin daitezkeen edozein motatako obra-motak bete beharreko izendapen-maila
zehazten duen arauzko erregimena da. Hala egin beharko da, gertakari hori espresuki
adierazten denean.
3. Fatxadatzat hartuko dira, bide publikotik eta etxadiaren barneko espazio libretik ikus
daitezkeen eraikin baten paramentuak. Fatxada-kontzeptua era integralean hedatzen da
eraikinaren basamentu edo espaloi edo lorategiarekin duen ukipen-lerrotik, bere estalkiaren
gailurrera arte, tximiniak eta apaindura elementuak barne, hala nola pinakuluak, erlaitzak,
txapitulak, estatuak, haize orratzak, tximiniak eta abar.
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Obrak Eraikin, Multzo eta Espazio Babestuetan.

1. Katalogatutako ondasunak eta elementuak ezingo dira suntsitu edo degradatu, baldin eta
baliorik gabeko erantsiak ezabatzea edo euren izaera indargabetzea helburu dutenak ez
badira.
2.

Dagokion udal-lizentzia eskatu aurretik, kaltetutako jabeak edo sustatzaileak finkatutako
babes-helburuen testuinguruan aurreikusitako jarduketen egokitasunari buruzko eta eraikina
eta bere elementuak babesteko obligazioak zehaztasunez gauzatzeari buruzko kontsulta
egin dezake udalaren aurrean.
Xede horrekin aurkeztuko du udalaren aurrean egin beharreko obraren oinarrizko alderdiak
behar adinako doitasunez definitzen dituen aurreproiektua edo dokumentua.
Kontsulta horren aurrean, udalak ez du baztertuko dagokion lizentziari buruzko ebazpenean
baldintza gehigarriak definitzeko aukera.
Nolanahi ere, jabe edo sustatzaileak lizentzia-eskaera zuzenean formulatzea aukera dezake,
aurkeztutako proiektua, bere baliozkotasuna eraginkorra izan dadin, udal-ebazpenean
xedatutako baldintzetara egokitu behar bada edo ematen diren txosten teknikoetan
finkatutako babes-irizpideetara egokitzen ez delako baimena behar duen jarduketari uko
egiten bazaio ere.

3. Bai kontsulta eta bai kontsultari dagokion eraikuntza edo obra-proiektua, gaian eskumena
duten erakundeei igorriko zaizkie, baldin eta proiektatutako jarduketek erakunde horien
babespean dauden ondasunei eragiten badiete.
4. Katalogatutako ondasunetan egin nahi diren obrek, aurreko idatz-zatietan aipatutako
ebazpenetan xedatutako babes-baldintzak bete beharko dituzte.
5. Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean finkatutako araubidearen
pean dauden eraikin edo elementuak aurri deklaratzea, Lege horretako 36. artikuluan
xedatutako araubidera eta prozedurara doituko da eta, aurria izanez gero, kalifikatu eta
inbentariatutako kultura-ondasunen aurri-egoeraren deklarazioari buruzko eta aurri horiek
eraisteari buruzko ebazpenaren aurreko eta ondorengo jarduketei buruzko azaroaren 10eko
306/1998 Dekretua aplikatuko da.
6. Sendotze eta berriztatze-obrak. Hauen erregulazio eta edukia, ondare urbanizatua eta eraikia
birgaitzeko jarduera babestuei buruz indarrean den araudian (317/2002 Dekretua,
abenduaren 30ekoa, edo hau ordezkatzen duen araudia) adierazitakora doituko dira. Berritze
eta birgaitze obrek, babespeko zati edo eraikinak ukitzen badituzte, errespetatu egin beharko
dituzte kasu bakoitzean esku-hartze mota eta babes-kategoria bakoitzerako ezartzen diren
baldintzak.
7. Zaharberritze obrak (zientifikoak eta kontserbatzaileak) eta zaintze eta apaintze-obrak. Hauen
erregulazio eta edukia, ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruz
indarrean den araudian (317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, edo hau ordezkatzen duen
araudia) adierazitakora doituko dira. Mota honetako obretatik eratortzen diren esku-hartzeek
zati edo elementu babestuak ukitzen dituztenean, kategorien arabera, beren betearazpenean
teknika, material, diseinu eta koloreak egungoen antzekoak izango direla eta balio estetiko
eta arkitektoniko babestuetara egokituko direla bermatuko dute.
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Aplikazio Araudia.

Monumentu gisa deklaratutako edo EAEk deklaratzeko espedientea ireki dien Ondasun
Higiezinak.
Kalifikatutako Kultura Ondasunei aplikatuko zaien babes-araubidea Euskal Kultura Ondareari
buruzko uztailaren 3ko 7/90 Legeko III. Tituluan xedatutakoa eta jarduketa-araubideari
buruzko honako Hirigintza Antolamenturako Plan Orokorreko “10.3.02. artikulua.
Katalogaturiko interes Historiko eta arkitektonikoa duten elementuak babesteko erregimen
modalitateak”, artikuluan xedatutakoa izango da. Artikulu horretan, «Babes Bereziko»
araubidea aplikatzea aurreikusten da, Ondare Urbanizatua eta Eraikia Zaharberritzeko
jarduketa babestuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren Dekretuan kontserbazio zorrotzeko edo
«Birgaitze Zientifikokotzat» sailkatutako jarduketei dagokiena.
Kalifikazio-espedientea irekita duten Kultura Ondasunei aplikatuko zaien babes-araubidea
Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/90 Legeko III. Tituluan xedatutakoa
izango da. Kalifikatutako Kultura Ondasunentzako Legean aurreikusitako babes-araubidea
aldi baterako aplikatuko dela dio 22. artikuluak.
EAEko Monumentu deklaratzeko proposatutako Ondasun Higiezinak.
Kalifikatutako edo Inbentariatutako Kultura Ondasun mailarekin Monumentu edo Monumentu
Multzo gisa deklaratuta ez egon arren, ingurumeneko nabarmentasun hutsa baino
haratagoko balio historiko eta arkitektoniko garrantzitsuak dituzten eta Euskal Kultura
Ondarearen zati izateko adinako balioak dituzten eraikinak eta Ondare Urbanizatua eta
Eraikia Zaharberritzeko jarduketa babestuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren Dekretuan
Zaharberritze Kontserbadore gisa sailkatutako jarduketei dagokien «Babes Ertaineko
Araubideko» “10.3.02. artikulua. Katalogaturiko interes Historiko eta arkitektonikoa duten
elementuak babesteko erregimen modalitateak”,. artikuluan dago xedatuta.
Udalaren babesa izateko proposatutako Ondasun Higiezinak.
Balio historiko eta arkitektoniko garrantzitsuak ez izan arren, tipologia eta ingurumen
ikuspegitik tokiko eraikin-ondarearen zati interesgarria osatzen badute, honako proiektu
honetan xedatutako babes-araubidearen pean egongo dira, Ondare Urbanizatua eta Eraikia
Zaharberritzeko jarduketa babestuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren Dekretuan «Erreforma»
gisa sailkatutako jarduketei dagokien «Oinarrizko Babes Araubideko» 10.3.02. artikuluan
dago xedatuta eta, «Babes partziala» bakarrik ematen zaien higiezinetan, babestu egingo
direla modu espezifikoan adierazten den eraikineko zati baliotsura edo baliotsuetara
mugatzen da.
EAEk Arkeologia Presuntziokotzat deklaratutako Eremu Arkeologikoak.
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuordetzaren 97/09/23ko Ebazpeneko Arkeologia
Presuntzioko Eremuen Deklarazioarekin bat datozen eta Katalogo honetan jasotzen diren
Arkeologia Presuntzioko Eremuak Euskal Kultura Ondarearen 7/90 Legeko 49. artikuluan
xedatutako Babes Araubidearen pean, Arkeologia Presuntzioko Eremuak Zehazteko
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Araubidea xedatzen duen urriaren 8ko 234/96 dekretuan xedatutakoaren pean eta jarduketaaraubideari buruzko Ikaztegietako Hirigintza Antolamentuko Plan Orokor hauetako Hirigintza
Arauetako 10.2.02 artikuluan xedatutakoaren pean daude.

10.2. KAPITULUA.

ONDARE ARKEOLOGIKOA

10.2.01. artikulua.

Ondare arkeologikoaren kontzeptua eta tipologiak.

1. Ikaztegietako ondare arkeologikoaren katalogoan sartzen dira, kultur ondareko gaietan Eusko
Jaurlaritzako organo eskudunak horrela inbentariatu edo kalifikatutako Arkeologia Eremuak
edo Ustezkotasun Arkeologikoko Eremuak. Babestu eta gordetzea merezi duten balioak
dituzten tokiak dira. Hauek aztertzeko, metodologia arkeologikoa erabili beharko da.
Ustezkotasun arkeologikoko eremuak babestu beharreko tokiak dira, ustez, bertan aztarna
arkeologikoak daudelako.
2.

Babesteko eremua mugatzeko irizpideak eta euren bateratzea kontuan hartuta, ustezkotasun
arkeologikoko eremu-mota hauek definitzen dira:
1.— (A) Tipologia. Eraikinaren horma barruko eremua.
2.— (B) Tipologia. Eraikinaren horma barruko eremua gehi 15 metro haren inguruan, urrunen
geratzen diren ertzetatik zenbatzen hasita.
3.— (C) Tipologia. Elementuak okupatzen duen eremua gehi 5 metro haren inguruan,
urrunen geratzen diren ertzetatik zenbatzen hasita.
4.— (D) Tipologia. Eraikinak eta honi erantsitako instalazioek okupatzen duten eremua.

3.

Edozein eremu arkeologikotan indusketak eta zundaketak egiten dituztenean, ondorengo
artikuluetan adierazitako baldintzak betetzeaz gain, udalari jakin beharko diote, era horretan,
eremuaren azterlan geologikoa erraztu ahal izateko.

10.2.02. artikulua. Interes bereziko arkeologia-eremuak. Jarduteko erregimena.
1. Eremu hauetan obrak eta erabilerak baimentzeko erregimena, Euskal Kultura Ondarearen
araudian eta eremu arkeologikoko edo ustezkotasun arkeologikoko eremuko deklarazioko
erabaki espezifikoan ezarriko da. Erregimen honen barne sartzen dira jarduera guztiak, baita
nekazaritza eta basoko jarduerak, eta planoetan mugatutako eremuetan gauzatu daitezkeen
lur-mugimendua, eraikuntza, urbanizazioa, indusketak eta eraisteko obrak.
2.

Irizpide orokor gisa, aurkitutako edo lurrean edo eraikinean ezkutatuak egon daitezkeen
arkeologia-aztarnategiak arriskuan jarri edo honda ditzakeen edozein jarduera edo obra ez
baimentzea ezarri dute.

3. Euskal Kultura Ondareari buruzko erkidegoaren araudian definitutako jarduera arkeologikoak
baimenduko dituzte, eta aldundiko edo erkidegoko organo eskudunaren aldez aurreko
araudia beharko dute.
4. Ondorengo artikuluko 2. zerrendan sartutako eremutan (hondakin arkeologikoak egon
daitezkeen eremuak) edozein motatako obra edo jarduera ez arkeologikoa egiteko lizentzia
eskatzen dutenek, bertan eragina izan dezaketen obren proiektuarekin batera, lurzoruaren
eta/edo jardun behar duten eraikinaren balio arkeologikoaren eta obren proiektuan izan
dezakeen eraginaren gaineko azterlana aurkeztu beharko dute. Aldundiko edo erkidegoko
organo eskudunak erabakiko du proiektu arkeologikoa idazteko beharra. Honek ere, hala
badagokio, obrei buruzko udal-lizentziarako aldez aurreko baimena emango du.
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Interes bereziko arkeologia-eremuen zerrenda.

1. Aldundiko edo erkidegoko organo eskudunen ebazpen bitartez etorkizunean eman daitezkeen
aldaketak alde batera utzita, Ikaztegietako Ondare Arkeologikoaren katalogoan, interes
bereziko eremu arkeologikoen kategorian, ondoren zehaztuko ditugunak sartzen dira:
2.

1. zerrenda. Arkeologia Presuntziokotzat deklaratutako Eremuak:
Izena

Fitxa eta tipologia

San Lorenzo Eliza

1 – (B)

Ezkiaga Errota

2 – (D)

Beidakar Baserria

3 – (A)

Aituzar Baserria

4 – (A)

Loperdi Zahar Baserria

5 – (A)

Artano Baserria

6 – (A)

Iturrioz Baserria

7 – (A)

Jakue apostuluaren
baseliza/ Pilar Andrea
Lizartza Baserria
Benzunzibar Baserria
Goikoetxe Baserria
Larunbe Baserria

9 – (A)
10 – (A)
11 – (A)
12 – (A)

Erbeta Azpi Baserria
Erbeta Baserria

8 – (A)

13 – (A)
13 – (A)

Deklarazio-data
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA
1997/10/14ko ebazpena
1997/11/18eko EHAA

10.3. KAPITULUA.

ONDARE HISTORIKO ETA ARKITEKTONIKOA

10.3.01. artikulua.

Kontzeptua eta tipologiak.

1. Ikaztegietako ondare historiko eta arkitektonikoaren katalogoan sartzen dira, kultur ondarearen
gaian Eusko Jaurlaritzako organo eskudunak Monumentu edo Monumentu Multzoko
kategorietakoren batean kultur intereseko ondasun gisa deklaratutako eraikuntzak eta
eraikuntza–multzoak. Bertan ere sartzen dira, zehatz-mehatz kultur intereseko ondasun gisa
kalifikatuak egon gabe, neurri handiagoan edo txikiagoan, babestu eta defendatzeko merezi
duten zenbait ezaugarri dituzten eraikinak.
2.

Tipologia eta babes-mailaren arabera, honako eremu eta kategoria hauek ezartzen dituzte:
a)

Done Jakueren bideko Monumentu Multzoa.

b)

Interes bereziko ondasun higiezinak.
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Toki-intereseko ondasun higiezinak.

10.3.02. artikulua. Katalogaturiko interes Historiko eta arkitektonikoa duten elementuak
babesteko erregimen modalitateak.
Katalogatutako Interes Historiko eta Arkitektonikoko eraikinak eta elementuak babesteko honako
araubide hauek finkatu dira:
— Babes Berezia.
Euskal Kultura Ondarearen 7/90 Legean xedatutakoaren arabera, «Kalifikatutako Ondasun
Kultural» gisa hartzen diren edo Kalifikazioa abian jarrita duten «Monumentu Deklaratutako
Ondasun Higiezinak edo EAEk Deklaratzeko bidean dituenak» deitura orokorrarekin Katalogoan
sartuta dauden elementuei aplikatuko zaie.
— Babes Ertaina.
«EAEko Monumentu deklaratzeko Proposatutako Ondasun Higiezinak» deitura orokorrarekin
Katalogoan sartuta dauden elementuei aplikatuko zaie.
— Oinarrizko Babesa.
Katalogoan «Udalaren babesa izateko proposatutako Ondasun Higiezin» gisa dauden eraikin eta
elementu guztiei aplikatu ahal izango zaie. «Babes Partziala» bakarrik ematen zaien higiezinen
kasuan, babes espezifikoa emango zaiola adierazten den eraikinaren zatia edo zatiak babestera
mugatuko da.
Araubide bakoitzaren ezaugarriak.

1.Babes Bereziko Araubidea.
Babes-erregimen honi atxikitako eraikinetako eta gainerako ondasunetako esku-hartzeek eta
jarduketek euren kontserbazioa eta zaharberritzea izango dute lehentasunezko helburutzat.
Degradatuta dauden edo ez dagozkien aldaketak jasan dituzten elementuak konpontzeko edo
lehengoratzeko baimena emango da, betiere euren egitura eta ezaugarriak errespetatzen dituzten
zaharberritze-jarduketen bitartez eta gauza berriak asmatzeko edo diseinu berriko ekarpenik egin
gabe. Edozein esku-hartzetarako edo erabilera- edo jarduera-aldaketatarako, Kultura Ondare gaietan
eskuduna den Gipuzkoako Foru Aldundiko erakundearen baimena beharko da derrigorrez.
Zentzu horretan, aipatu diren elementuak zaharberritzea edo ordeztea edo instalazioak modernizatzea
helburu duten obrak eta esku-hartzeak bakarrik baimenduko dira izaera orokorrarekin eta, xede
horretarako, «Zaharberritze Zientifikoko» jarduketarako xedatutako obrak baimenduko dira Ondare

Urbanizatua eta Eraikia Zaharberritzeko Jarduketa Babestuei buruzko Dekretuan; salbuespen
gisa, azterlan eta justifikazio zorrotz eta xehakatuak egin ondoren eta ondasun horien oinarrizko
ezaugarriak babestuko direla bermatzen bada, ezaugarri horiek aldatu edo gutxietsi gabe, udalak
obra handiagoak baimendu ahal izango ditu Gipuzkoako Foru Aldundiko dagokion babesorganoaren baimenarekin.

- 193 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

2.Babes Ertaineko Araubidea.
Babes-erregimen honi atxikitako elementuetan baimendutako esku-hartzeak haien
funtzionaltasuna kontserbatzera eta ziurtatzera zuzenduko dira euren elementu tipologikoak,
formalak edo egiturazkoak errespetatu egin beharko dituzten obrak egikarituz.
Babes Bereziko araubiderako baimendutakoez gain, Ondare Urbanizatu eta Eraikia
Zaharberritzeko Jarduketei buruzko Dekretuak «Zaharberritze Kontserbadoreko» A eta B
kategorietan xedatzen dituen obrak egin ahal izango dira, elementu edo eraikuntzek duten
kontserbazio-egoeraren arabera.
3. Oinarrizko Babeseko Araubidea.
Babes-araubide honi atxikitako eraikinak eta gainerako ondasunak euren zati baliotsuak
mantenduz kontserbatu eta zaharberrituko dira eta obraren ezaugarrietara doitutako itxura
arkitektoniko eta historikoarekin berrituko dira obra nagusiaren edo bigarren mailako obren
osagarriak.
Suntsitutako edo aldatutako elementuak zaharberritzeko edo ordezteko, instalazioak
modernizatzeko, obra erantsiak eraisteko obrak eta egitura-konponketak eskatzen dituzten
barne-berrikuntzak egitea baimendu egingo da «Berrikuntza» gisa tipifikatutako jarduketen
mugen barruan, Eusko Jaurlaritzaren Ondare Urbanizatua eta Eraikia Zaharberritzeko
babestutako jarduketei buruzko Dekretuaren arabera.
.
Eraikinaren bolumena errespetatzen duten interbentzioetara mugatzen dira, kanpoko itxura eta
distribuzio tipologiko eta estruktural oinarrizkoa, egituraren material orokorra mantenduz.
Erreferentzi bezala kontsolidazio, kontserbazio eta ornamentu deituriko interbentzio kategoriak
hartuz, Hiritartu eta eraikitako ondarea berreskuratzeko babesturiko jardueraz 317/2002
dekretuan jasotako “Berrikuntza interbentzioak” I eranskinean definitzen diren bezala, posible
direlarik zaharberritze lanak egitea hauez gain babes maila handiago mailan barneratuta
daudenak.
10.3.03. artikulua. Ikaztegietako Hiribilduko Monumentuen Multzoan babesteko helburu
duten elementu banakatuak.
1.

Babes berezia jasotzeko xede duten elementuak. Zerrenda honetan sartzen dira, izaera
bereziagatik eta balio arkitektoniko, artistiko edo kultural paregabeengatik kultur ondasun
kalifikatuen kategoriarekin Monumentu deklaratu dituztenak edo hala kalifikatuak izateko
aukera dutenak. Bertan daude:

Monumentu bezala aitortutako Ondasun higiezinak edo E.H E.Aak expedientea irekitakoak.
Done Jakueren bideko monumentu multzoa. (EHAO 2000-02-11)
San Lorentzo eliza.
2. Babes ertaina jasotzeko xede duten elementuak. Zerrenda honetan sartuko dira, ondasun
inbentariatuko mailarekin Monumentu deklaratu dituzten eraikinak, edo ingurumenari lotutako
nabaritasun soilez gain, oso balio adierazgarriak dituztenak. Bertan daude:
Monumentu bezala aitortutako Ondasun higiezinak edo E.H E.Aak expedientea irekitakoak.
a) Beidakar baserria.
B) Iturrioz baserria.
c) Benta Txiki Zubia
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Oinarrizko babesa jasotzeko xede duten elementuak. Balio garrantzitsuak izan gabe,
ikuspuntu tipologiakotik edo inguruneari lotutakotik ondare eraikiaren zati interesgarria
osatzen duten eraikinak sartzen dira. Bertan daude:
a) Pilareko ermita.
b) Larrumbe baserria.

10.3.04. artikulua. Done Jakueren bideko Monumentu Multzoa.
1. Atal honen barne sartzen da Done Jakueren bideko Monumentu Multzoa. Multzo hau, 2000ko
otsailaren 11ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako urtarrilaren 25eko
14/2000 Dekretu bidez Monumentu Multzoko kategoriarekin, Kultur Ondasun gisa kalifikatzen
dute. Eta Barneko Bidea Ikaztegietako udal-barrutian igarotzen den zatiari dagokionean,
Done Jakueren Bideari lotuta honako elementu babestu hauek hartzen dituzte kontuan:
a) Done Jakue Bidea eta honi lotutako obra zibila (galtzadak eta zubiak) hartzen dituen
ibilbidea osatzen duten bide, errepide eta kaleen multzoa.
2. Kategoria honetan sartutako esparruan, eraikitako ondarearen jarduera- eta babes erregimena
14/2000 Dekretuan erregulatuko da, plangintza-tresnek, baldintza murriztaileagoak ezartzeko
izan dezaketen aukera kaltetu gabe.

Ikaztegietan 2.010ko urtarrilean 11a

FDO: XABIER REZABAL GURRUCHAGA

FDO: LUJAN GURRUCHAGA ODRIOZOLA
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II. LIBURUKIA. ORDENANTZA EREMUAK HIRI LURZORU ETA
LURZORU URBANIZAGARRIAN.
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EREMUAK

HIRI

LURZORU

ETA

LURZORU

11. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK.
11.1.

ORDENANTZA ESPARRUEN SAILKAPENA

1.

01. Liburukiko 5.1.06. kapituluan aurreikusitakoaren arabera, edozein hiri-lurzoru eta lurzoru
urbanizagarri esparru diferentetan egituratzen dira. Esparru horiek, aldi berean, hirigintza
antolamenduko eremuren bat edo gehiago har ditzakete (areak hiri-lurzoruan eta sektoreak
lurzoru urbanizagarrian). Eremu horiek, 01. Liburukiko 5.1.07. eta 5.1.08. artikuluetan
definitutako honako antolamendu-kategoria (definitua eta geroratua) hauetakoren batean
sartuta daude.

2.

Aurreko atalean aipatutako artikuluetan jasotako deskribapenak sinplifikatuta, esan daiteke
antolamendu definituko esparrutan hirigintza-antolamendu xehatua ezartzen duela
IHAPOk; antolamendu geroratuko esparrutan, berriz, IHAPOk egiturazko hirigintzaantolamendua eransten du, eta xehatua, garapeneko plan berezi edo plan partzialetara
igortzen du.

3.

EAEko Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legean ezarritako babes publikoko erregimenen
baten mendeko etxebizitza estandarrak betetzea ez digute exijituko nagusiki bizitegi gisa
erabiltzeko area eta sektoretan sartutako jardueretan, eta area edo sektore bakoitzeko
fitxetan Ikaztegietak 3000 biztanle baino gutxiago dituen udalerria ( 522 biztanle 2015.
urterako) dela kontuan hartuta. Hala eta guztiz, Antolaketa orokorreko plan honetan 38
etxebizitza babes publikokoak aurreikusi dira.

11.2.
11.2.1.

ANTOLAMENDU DEFINITUKO ESPARRUAK (OD)
Xedapen orokorrak.

1. Antolamendu Definituko esparrutan, eraikigarritasun fisikoarenak, lerrokadurak eta sestrenak,
erabilerenak eta lurzoruaren erregimen publiko edo pribatuenak bezalako parametroak
definitzen ditu IHAPOk, izaera loteslearekin. Xehetasun Azterketen zehaztapenak,
antolamendu definituko esparruren batentzako plangintzak espresuki aurreikusita egon ala
ez, antolamendu xehatuko zehaztapenak osatu edo egokitzera mugatuko dira, hirigintzalegerian aurreikusitakoarekin bat etorrita.
2. Antolamendu definituko esparruen barne sartu dituzte urbanizazioak finkatutako hiri-lurzoruko
areak. Hauek, dagoeneko, urteen poderioz finkatua dagoen eta identifika daitekeen berezko
izaera dute, euren homogeneotasuna edo heterogeneotasuna edozein izanda ere. Esparru
hauen barne sartutako hiri-eremu gehienak bizitegikoak dira, eta «eraikuntza irekiko»
multzoen erregimen orokorrean osatuak daude. Bestelako tipologiak gutxi daude. Jarduketa
hauek, aurretiko plangintza tresnen garapenen ondoriozkoak gehienak, eraikuntza forma,
altuera, lurzorua okupatzeko ehuneko, eraikigarritasun eta dentsitate diferenteak dituzte.
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3. Antolamendu definituko esparru gehienetan, IHAPOk, bertan dauden eraikuntza eta
antolamendua biltzen ditu, orokorrean, eta ondorengo parametro hauei dagokienean hala
gordetzeko proposatzen du: Lerrokadurak (kanpokoak eta barrukoak); altuera edo profila;
sestrapeko okupazioa; sestrak eta berdinketak; erabilerak; eta lurzoruaren erregimen
publikoa edo pribatua, eremu bakoitzaren hirigintza fitxetan jasotako salbuespen eta
berezitasunekin. Horrenbestez, orri grafikoetan bide-ibilbide, lerrokadura edo fatxada-lerroa
eta urbanizazioaren egitura gisa adierazitako berezko antolamendu grafikoaren dokumentu
antolatzaile gisa gehituko da.
4.

Antolamendu-esparru hauen barne sartutako eraikuntza, kasu gehienetan, finkatua dago,
bertako hirigintza-antolamendua eraldatzeko proposamen puntualak egotea kaltetu gabe.
Eremu honetan aplika daitekeen hirigintza-araudiak, 01. Liburukiko antolamendu orokorretan
ezarritakoa jarraitzen du. Halaber, aplikatzeko parametroak oraindik gehiago argitzeko
helburuarekin, 02. Liburukian eskaintzen dituzten zehaztapen zehatzetan ezarritakoa
jarraitzen du.

5.

IHAPOk, espresuki, hala adierazten duen kasutan, aurreko Arau Subsidiarioen, edo euren
zenbait Plan Berezi edo Partzialen aurreikuspenek indarrean diraute, euren antolamendua,
plan orokorrak proposatutako hiri-antolamenduko ereduarekin bateragarri dela jotzen
dutelako. Horrenbestez, esparru hauek euren zehaztapenak jarraituko dituzte, 02. Liburukian
eremu bakoitzerako adierazitako espezifikazio eta salbuespenekin. Kasu horietan, indarrean
daudela jotzen dituzten plangintza xehatuetako bakoitzetik, esparru bakoitza egikaritzeko
erabilitako oinarrizko antolamendu-dokumentua gordetzen da, kasu bakoitzean adierazten
diren espezifikazioekin. Berritu edo ordezkatzeko, 01. Liburukiko 7. Tituluan jasotako
eraikuntzako ordenantza orokorretan ezarritakoa beteko da, bertan ezarritako aplikazioerregimena kontuan izanda. Erabilerei dagokienean, orokorrean, dagozkien garapentresnetan aurreikusitako zehaztapenak gordetzen badituzte ere, erabilera berriak ezartzeko,
IHAPOn ezarritako erregimena beteko dute.

6. IHAPOk, Antolamendu Definituko kategorian sartzen ditu, 02. Liburukiko orri grafikoetan eta
antolamendu-planoetan hala identifikatu dituen lurzoru guztiak. Zehazki, antolamendu
definituko honako esparru hauek bereizten dituzte:

Esparrua

Izena

1-1. area

–OD ELIZA INGURUA-

1-2. area

–OD SERORETXEA-

1-3. area

OD –VILLA MARIA-

2-1. area

OD –EKIALDE ZAHARRA–

3. area

OD –TREN BIDEA–

4. area

OD –POLIKIRILODEGIA-

5. area

OD –HERTELL–

6. area

OD –BENTZUNTZIBAR-

7. area

–OD KUTTURRU–

8. area

-OD ERREPIDEA-

7. Esparruen antolamendu, eraikuntza eta erabileren oinarrizko elementuen ordezkapena,
esparruaren antolamendu planoetan jasoak daude.
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11.2.2. Antolamendu definituko esparru eta lursailetan erabilerako baldintza orokorrak.
1.

Antolamendu definitua duten hiri-lurzoruko esparru eta eremuetan, lurzoruaren erabilera
publiko edo pribatuko eta titulartasuneko gaur egungo erregimena mantentzen da
orokorrean, bai eta bertan dagoen lursail-zatiketa ere.

2. Erabilera nagusien, erabilera alternatiboen eta erabilera bateragarri eta onargarri osagarrien
erregimena, 01. Liburukiko 6. Tituluan aurreikusitako arau orokorren (Erabileren Araudia), eta
eremu edo esparru bakoitzerako 02. Liburukiko fitxa partikularretan jasotako zehaztapenen
arabera arautuko da orokorrean. Kontraesanak ematen badira, 02 Liburukian jasotako
zehaztapenak errespetatuko dira eta, honen barruan, area bakoitzeko espezifikoak.
3. Hirigintza-erregulazio berrian baimendutakoen artean ez dauden IHAPO aurretik ezarritako
erabilerak, orokorrean, eta jarduketa amaitu arte, erabilera egoki gisa sailkatuko dituzte, eta
hirigintza arauetako 01. Liburukiko 5.2. kapituluan aurreikusitakoa bete beharko dute.
4.

Orokorrean, esparru guztietan, komunikazio eta azpiegituren erabilerak baimenduko dituzte
(2. eta 3. erabilerak), bertan ezarritako baldintza partikularrak, eta erregaien hornidurarako
zerbitzuguneak erabiltzeko debekua (2. erabilera 3. mota) kontuan izanda, eta produkzioerabilera gisa orokorrean kalifikatutako esparruetan izan ezik.

5.

Orokorrean bizitegi gisa kalifikatutako eremuetan debekatua dago erabilera produktiboak (7.
erabilera) ezartzea 2, 4, 5, 6, 7 eta 8. motetan, eta 4.2. motako (Txikizkako merkataritza,
pilatua, merkataritzako establezimendu handiak) hirugarren sektoreko erabilerak (6.
erabilera).

6.

Titulartasun publiko zein pribatuko ekipamendu eta zuzkidurako erabilera nagusira (4.
erabilera) zuzendutako lursail eta eraikuntza multzoa hala finkatzen da eta erabilera
horretara lotuko da, 6. Tituluko 6.5. kapituluan aurreikusitako baldintzetan (Erabileren
Araudia). Debekatua dago zuzkidurakoak ez diren etxebizitza-erabilerak, hirugarren
sektoreko erabilerak eta produkzio-erabilerak (5, 6 eta 7. erabilerak) ezartzea, 6. tituluan
aurreikusitako tolerantziak izan ezik, ekipamendu erabileren barne.

7. Jarduera ekonomikoetako (produktiboa edo hirugarren sektorekoa) kalifikazio orokorrarekin
eremuetan debekatua dago bizitegi-erabilerak (5. erabilera) ezartzea, etxebizitza erantsiei
buruz 01. Liburukiko 6. Tituluan aurreikusitako tolerantziak (5. erabilera 3. mota) salbuetsita.
8.

Izaera produktibo/industrialeko jarduera ekonomikoko kalifikazio orokorreko eremuetan
debekatua dago merkataritzako hirugarren sektoreko erabilerak (6. erabilera, 3. eta 4. motak)
ezartzea, 01. Liburukiko 6. Tituluan aurreikusitako tolerantziak salbuetsita.

11.2.3. Antolamendu definituko esparru eta lursailetan eraikuntzako baldintza orokorrak.
1.

Hirigintzako eraikigarritasuna finkatzeko proposatu duten antolamendu definituko hirilurzoruko esparru eta eremuetan, orokorrean, bertan dagoen eraikuntza onartzen da, honako
parametro hauei dagokienean: Sestra gaineko eta sestrapeko eraikuntza bidez lursaila
okupatzea; lerrokadurak (kanpokoak eta barrukoak) eta eraikuntzaren eta bere eraikuntza
mugakideen eta espazio publikoen arteko banatzea; sestrak eta berdinketak, 01. Liburukiko 6
Tituluan titulartasun publikoko zuzkidura eta ekipamenduetarako adierazitako tolerantziekin

2. Orokorrean, bertan dagoen eraikinaren barne-birmoldaketako, finkatzeko eta hobekuntzako
obrak onartzen dituzte. Orokorrean, 7. tituluko eraikuntza-ordenantzak aplikatuko dituzte
bertan zehaztutako terminoetan, eta 10. tituluko eraikuntzaren babes-erregimeneko
ordenantza espezifikoak aplikatuko dizkiete katalogatuak dauden eraikin eta eraikuntzei.
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3. Nagusiki bizitegi-erabilera duten eraikinetan, azalera eraikia eta lurzoruaren okupazioa pixka
bat handitzeko baimenduko dute, beharrezko kasuetan, eta bizitegi-eraikinei behar bezalako
irisgarritasun baldintzak emateko alternatiba proportzionala eta arrazoitua eskaintzen badute.
Jarduketa horiek ez dituzte hirigintzako eraikigarritasuna handitze gisa hartuko. Kasu
horietan udalak, arrazoi funtzional eta estetikoengatik, etxadi edo antzeko tipologiako
eraikuntza-multzoak osatuko dituzten eraikinetara irisgarritasuna hobetzeko elementuak eta
igogailuak jartzeko irizpide berbera jarri ahal izango du.
4.

Halaber, eraikinen altuera pixka bat handitu ahal izango da (ez profilarena edo solairu
kopuruarena), lan horien ondorioz inguruko eraikinetara hobeto egokitzen bada edo gaur
egun daudenak ez direnean iristen 01. Liburukiko 7.2.03. artikuluan ezarritako gehieneko
altuerara. Era berean, karrerapeen okupazioaren bidez azalera eraikia gehitzea onartu ahal
izango da eraikinaren instalazio komunetarako (igogailuetarako, bizikletak gordetzeko
espazioetarako, eta antzekoetarako), betiere emaitzazko gehieneko okupazioak solairuaren
% 60 gainditzen ez badu, eta honako arauak errespetatzen badira:
a)

Erabilera publikoko karrerapeetan beti errespetatu beharko da 3 m-ko zabalerako
iraganbide librea fatxadako habearen barrualdetik neurtuta, igogailuak jartzeak kokapen
zehatza behartzen duenean izan ezik.

b)

Erabilera pribatuko karrerapeetan 2 m-ko zabalerako iraganbide librea errespetatuko da
fatxadako habearen barrualdetik neurtuta, edo kanpoko fatxadekin lerrokatuko da,
fatxada horiekin bat etorriko den tratamendua emanez.

5. Aurrekoak eta eremu bakoitzeko hirigintzako fitxetan espresuki aurreikusitakoak alde batera
utzita, ez da aurreikusten eginak dauden eraikinen hirigintzako eraikigarritasuna handitzea,
sotoak eta/edo erdisotoak garaje edo aparkaleku, trasteleku, eta etxebizitzako erabilera
nagusiari lotutako eraikinaren instalazio orokor edo komun (9. erabilera) gisa erabiltzeko ez
bada, esparru bakoitzeko ordenantza orokorren edo espezifikoen baldintzen arabera. Kasu
horietan, sotoko eraikuntza, zuzkidura jarduketa gisa joko dute, eta jabeek, aldez aurretik
dagoen eraikigarritasunaren gainean hirigintzako eraikigarritasunaren gehikuntzaren %15
lagatzeko zuzkidura-kargari aurre egin beharko diote.
6.

Soto-oinen kopururako mugak:
A)

Oro har, lursail bakoitzeko ezin izango da eraiki bi soto-oin baino gehiago (edo sotoa eta
erdi-sotoa baino gehiago). Hirigunearen eremuan, aldiz, soto-oin bakarra onartuko da.

B)

Eraikinaren profilean erdi-sotoa espresuki hartu bada aintzat, sotoko oin erantsi bat edo
bi eraiki ahal izango dira, lursaila zein areatan dagoen kontuan izanik.

C)

Aparkaleku autonomoen kasuan (4. erabilera, 15. mota), soto-oin gehiago onartu ahal
izango da. Dena den, azterlan geotekniko batek teknikoki justifikatu beharko du
eraikuntzaren segurtasuna, baita inguruko zonetako eraikinen segurtasuna ere.

D)

Horrez gain, maldan dauden zonetan planta gehigarri batzuk onartu ahal izango dira,
lursailaren desnibelaz baliatzeko aukera dagoenean.

11.2.4. Antolamendu definituko esparrutan erabileren arteko haztapen-koefizienteak.
1. Antolamendu definituko hiri-lurzoruko esparruetarako, erabileren haztapen-koefizienteak
ezartzen dira. Koefiziente horiek, esparru bakoitzaren kalifikazio orokorraren arabera,
ondorengo ataletan biltzen dituzte. Finkatutako koefizienteak, hala badagokio,
banakideketako tresnen bitartez edo lizentzia emateko unean eguneratu ahal izango dituzte.
2.

IHAPOk, nagusia ez den beste erabilera bat ezartzeko aukera ematen duenean, nagusia ez
den erabilera zuzkidura- jarduketa gisa hartuko da, erabileren arteko haztapen-koefizienteak
aplikatu izanaren ondorioz hirigintzako eraikigarritasun haztatua handitzen bada, eta horrekin
batera, eraikigarritasun fisikoa handitzen ez bada ere.

- 202 -

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
IKAZTEGIETAKO
DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL

3.

ci)

IKAZTEGIETA
HIRI ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO AGIRIA

Orokorrean bizitegi gisa kalifikatutako esparruetan, erabilera nagusiko kalifikazio gisa
etxebizitza kolektibo librea ematen da; eta sabaiaren m² bakoitzeko 1 koefizientea esleitzen
dioten horren arabera, zuzkidura publikoko izaera ez duten erabileretarako ondorengo
haztapen-koefizienteak ezartzen dituzte.
Erabilera-mota

Koefizientea

Babes publikoko erregimenaren barne ez dagoen etxebizitza kolektiboa (5.
erabilera, 2. mota)

1

Familia bakarreko zein familiabiko etxebizitza (5. erabilera, 1. mota)

0,90

Erregimen orokorreko salneurri finkatuko etxebizitza (5. erabilera 2.mota)

0,65

Hotel-ekipamendu pribatua (4. erabilera, 10. mota)

0,50

Bestelako ekipamendu pribatuak (4. erabilera)

0,10

Hirugarren sektoreko erabilera, bulegoa eta teknologia aurreratua (6. erabilera,
1. eta 5. motak)

0,21

Hirugarren sektoreko erabilera komertziala (6. erabilera, 3. eta 4. motak)

0,51

Erabilera produktiboak, bizitegi-eremuekin bateragarriak

0,13

Garaje eta aparkalekuen lokalak, eta ekipamendu pribatua, aparkaleku
autonomoak
(8. erabilera 1. mota eta 4. erabilera 15. mota)

0,085.

Trastelekuak (8. erabilera, 3. mota)

0,065

Etxebizitza babestuari lotutako garajeak eta trastelekuak

0,04

Jarduera ekonomikoen (hirugarrena eta produkziokoa) kalifikazio orokorreko
esparruetan, nagusiki hirugarren sektoreko erabilera edo produkzio-erabilera emango da
(eremuaren hirigintzako fitxan zehaztutakoaren arabera), eta sabaiko m² bakoitzeko 1
koefizientea esleituko zaio. Horren arabera, zuzkidura publikokoak ez diren erabileretarako
honako haztapen-koefiziente hauek ezartzen dituzte.
Erabilera-mota

Koefizientea

Produktiboa (7. erabilera, berezkoa bada)

1

Hirugarren sektoreko erabilera, bulegoa eta teknologia aurreratua
(6. erabilera, 1. eta 5. motak, berezkoak ez badira)
Hirugarren sektoreko erabilera, merkataritza, lursail salbuetsian (6. erabilera, 3.
mota)

1,80
3

Hotel-ekipamendu pribatua (4. erabilera, 10. mota)

4,25

Bestelako ekipamendu pribatuak (4. erabilera)

0,085

Garaje eta aparkalekuen lokalak, eta ekipamendu pribatua, aparkaleku
autonomoak (8. erabilera 1. mota eta 4. erabilera 15. mota)

0,38

11.2.5. Antolamendu definituko esparruen barne sartutako jardueren programazioa.
Esparru bakoitzeko hirigintzako fitxan jasotzen diren zehaztapen xehatuenak kaltetu gabe,
orokorrean, ondoren aipatuko dugun programazioa ezartzen da, antolamendu definituko
esparruen barne sartutako jarduketak egikaritzeko:
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Jarduketa integratuak (1-3 eta 2-2 areak). Plan orokorraren iraunaldi teorikoko lehen
erdirako programatzen dira.

1.2. Administrazio publikoaren ardura zuzena diren Zuzkidura-jarduketak ( 1-1. area).
Lehentasuneko jarduketa da eta plan orokorra indarrean jarri eta lehen urtean hasi beharko
da egikaritzen.
1.3.

11.3.

Jarduketa integratuak (1-2 area). Plan orokorraren iraunaldi teorikoko bigarrengo erdirako
programatzen dira.
ANTOLAMENDU GERORATUKO ESPARRUAK (OR)

1. Hiri-lurzoru edo Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu gisa sailkatutako lurzoruak dira. Bertan,
IHAPOk, antolamendu xehatua zatiko plan edo plan berezi batera igortzen du.
2. Esparru hauetan IHAPOk, egiturazko zehaztapenak ezarri eta antolamendu xehatuari
garatzeko plangintza-irudi bat esleitzen dio.
3. 01. Liburukiko 3. tituluko 3.2. kapituluan (hirigintza-antolamenduko tresnak) jasotako
aurreikuspenei eta 02 Liburukiko fitxetakoei erantsitako irizpide orokor gisa, soinu-aldagaia
kontuan hartzekoa eransten dute, udalaren hirigintza-garapenean kontuan hartu beharreko
beste alderdi bat gehiago bezala. Horretarako derrigorrez, antolamendu xehatuko zatiko plan
eta plan bereziek garatu beharreko esparruen inguruan dauden edo planifikatzen dituzten
fokuen azterketa akustikoa egin beharko da. Era horretan, proiektu-fasean antolamenduaren
diseinua aztertu eta soinu-kalitateko irizpidetara egokitu ahal izango dute.
4. IHAPOk, antolamenduko kategorian sartzen ditu, 02. Liburukiko orri grafikoetan eta
antolamendu–planoetan hala identifikatu dituen lurzoru guztiak. Zehazki, antolamendu
geroratuko honako esparru hauek bereizten dituzte:
Esparrua

Izena

2-2. area

–OR ALDE ZAHARRA–

9. sektorea

-OR BENTA-

5. Eremu bakoitzeko hirigintzako fitxan jasotzen diren zehaztapen xehatuenak kaltetu gabe,
orokorrean, ondoren aipatuko dugun programazioa ezartzen da, antolamendu geroratuko
esparruaren barne sartutako jarduketak egikaritzeko:
5.1. Plana indarrean jartzen den lehen lau urtetarako programatutako jarduketak.
5.1.1. Hiri-lurzoruan integratutako jarduketak (2-2 area).
5.1.2. Jarduketak lurzoru urbanizagarri sektorizatuan (. Sektorea 9 Benta).
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12. TITULUA. HIRI LURZORUAN ETA LURZORU URBANIZAGARRIAN ORDENANTZA
ESPARRUEN HIRIGINTZAKO FITXA PARTIKULARRAK
12. 1 EREMUA. ELIZA
1.

Xedapen orokorrak.

AZALERA: 26.420 m².
SAILKAPENA eta KATEGORIZAZIOA: Hiri Lurzoru Finkatua, antolamendu geroratuko
esparruaren –1.2.-OD SERORETXEA– eta 1.3- VILLA MARIA bizitegi-lursaileko zuzkidurajarduketaren salbuespenekin. Hauek, hiri-lurzoru finkatu gabeen kategorian sartzen dira.
KALIFIKAZIO OROKORRA:
— Bizitegi-erabilera.
— Administrazio zerbitzu eta hiri zerbitzu sistema orokorra. ( 1-1 Eremuan udaletxe
berriarentzako partzela).
— Erlijio ekipamendu sistema orokorra. (1-1 eremuan San Lorentzo Eliza).
— Irakaskuntza Ekipamenduko sistema orokorra (1.1 Eremuan gaur egungo eskolaren lursailak
eta 1-2 eremuan lursailak).
— Espazio libre eta berdegune publikoen sistema orokorra.
BEREZKO ERABILERA. Bizitegia. etxebizitza kolektiboa (5.erabilera 2. mota) babes publikoko
erregimenaren mende ez dagoena.
HIRIGINTZAKO ERAIKIGARRITASUNA: 1-1 eremuan bertan dagoena eta 1-2 –OD
SERORETXE- eta 1-3 – VILLA MARIA- eremuetan fitxetan erregulatuak.
1. 1. eremua –ELIZA–, Aurreko arauetako 1 eremu guztiarekin bat dator ia bere osotasunean. 1.
Eremuan –ELIZA-,Tren bideak Ikaztegietako hiri tramatik igarotzean ipar aldean gelditzen diren
lursailekin bat dator. Lursailek fisikoko Ikaztegietako erdigunea osatzen dute +110 eta 115,50
kotetan konprendituak.
2. Esparru horretan bi etxebizitza tipologia ezberdinak daude: erdigunean etxebizitza kolektiboko
blokeak eta Ipar perimetroan atxikitako etxebizitza famili bakarrekoak. Bizitegi erabilerarekin
batera, aipagarria da sistema orokorreko espazio libreak, irakaskuntza, erlijio ekipamenturako
eta hiri zerbitzuetarako eta administrazio zerbitzuak hartzeko partzelen presentzia, azken hau
eraikinik gabe dagoena.
3. Esparru horretarako funtsezko hirigintzako helburuak dira gaur egun dauden administrazio eta
erlijio ekipamendua sendotzea, hezkuntza eta espazio libreen ekipamenduen zabaltzea, aldi
berean gaur egungo hirigintza ordenazioa sendotuz, Villa Maria eta Seroretxe eremuetan
etxebizitzak eginez eremuan errematatzea.
12.1.2.

1-1. area. Antolamendu definituko esparrua –OD ELIZA INGURUA–.

A) Eremua eta helburu orokorrak.
1.

1-1. areak (OD ELIZA INGURUA) 20.454 m² inguruko azalera du. Eremu hau, aurreko Arau
Subsidiarioen 1.3 eta 1.4 areen gehienezko zatiarekin bat dator. San Lorentzo elizaren
inguruko bizitegi arearekin bat dator.
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2. Eremu honetarako helburu eta kriterio orokor bezala, erabilera, eraikigarritasuna eta
ordenazioa sendotzea proposatzen da. Ez dira dauden hirigintza eraikigarritasunaren
hazkunderik aurreikusten, garaje edo aparkamendu, trastetegi eta eraikinen instalakuntza
orokor edo komunetarako (9. erabilera) partzela nagusiari loturiko lurpeko sotoak edo erdi
sotoak eraikitzeko aukera izan ezik eta baita ere etxebizitza isolatu parekatu eta
atxikitakotan, partzelen erabilera nagusiari loturiko estalpe irekiak egiteko aukera, irekitako
estalpe batean gehienezko 18 m² ko hazkundearekin ( aterpe guztia azalera eraiki bezala
hartuta) etxebizitzako. Eraikuntza bloke bakoitzeko, estalpeen eraikuntzek, unitarioa, berdina
eta karakteristika berekoak izan beharko du. Eraikuntza multzoak itxura unitarioa eman
beharko duelarik. Estalpe edo aterpe berri honek, gutxienez 3 metro izan beharko ditu
espazio publiko jabetzaren mugatik, eraikuntza blokeko proiektu bakar batekin. Udal lizentzia
eskaerari laguntzen dion proiektuak, eraikuntza multzoko jabetza guztiak expreski
baimenduta egon beharko duelarik.
3.

Eremu honetan subsidiarioki aplikatuko dituzte, 2. liburuki honetako 11. tituluan jasotako
antolamendu definituko esparruetarako xedapenetan aurreikusitako erabilerako eta
eraikuntzako baldintza orokorrak.
B) Bizitegi-erabilerako lursailetarako zehaztapen partikularrak.
1 Bizitegi-erabilerako lursailetarako zehaztapen partikularrak.
1.1 Gaur egun Arean, guztira, 74 etxebizitza daude gutxigorabera.
1.2. Erabilera nagusi gisa bizitegi-erabilera duten eraikinei dagokionez, gehienak aurreko Arau
Subsidiarioek ziotenarekin bat eraiki ziren eta beraietan etxebizitza kopurua gehitu edo
banatzea galarazten da. Aurretik egindako eraikinetan, etxebizitzen banaketa baimenduko
da 1. liburukiko 6.6.06 eta 7.4.08. artikuluetan orokorrean ezarritako erregimenaren
arabera
1.3.Eremu honetan, etxebizitza familia barrekoetan edo bifamiliko etxebizitzen beheko
solairuan etxebizitza erabilerak onartzen dira. Baita ere IHAPO honen aurretik etxebizitza
kolektiboetan daudenak ere. Etorkizunean izan daitezkeen beheko solairuen erabilera
aldaketak, horretarako garatuko den ordenantza espezifiko batek zehaztuko balu bakarrik
onartuko lirateke.
1.4.Eginak dauden eraikinak ordezkatzean eraikin hauen lerrokadurak eta altuera
errespetatzen ez badituzte, eraikiko dituzten berriek honako zehaztapen hauek bete
beharko dituzte: Sestra gainean ezingo dute gaur egungoa baino azalera eraiki edo
eraikuntza-profil (solairu-kopurua) handiagoa izan. Ordezkapenak lursail bakar batean
eragiten badu, aldez aurretik Xehetasun Azterketa onartu beharko da; ordezkapenak bi
lursail edo gehiagotan eragiten badu, Hiri Berrikuntzarako Plan Berezia bideratu beharko
da.

C)

Ekipamendu-lursailetarako zehaztapen partikularrak

1.1. San Lorentzo eliza, IHAPOren ondare historiko eta arkitektonikoaren katalogoan sartua
dagoenez, 1. liburukiko 10. tituluan aurreikusitako babes-erregimena eta ordenantzak
aplikatuko dituzte. Bestelakoan, gaur egun duen erlijio-ekipamendu gisa finkatzen da. (4.
erabilera, 6 moeta).
1.2. San Lorentzo eliza inguruko espazio libreak, espazio libreen sistema orokor bezala
sailkatuta gelditzen da.
1.3. Hezkuntza ekipamenturako lursaila, sistema orokor bezala sailkatuta eta erabilera
nagusia zuzenduta: Hezkuntza ekipamendua ( 4. erabilera, 4. moeta). ( Ikastola berria).
Zabaltzeko eraikuntza-blokearen baimendutako eraikigarritasun fisikoa handitzea.
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Lursailetarako zehaztapen partikularrak
1.

Eraikigarritasun fisikoa. Ondoko parametroak aplikatu izanaren ondoriozkoa izango da:

-

Sestra gaineko eraikigarritasuna. 1500 m² .

-

Sestrapeko eraikigarritasuna: 660 m²..

2.

Eraikuntzaren profila: Soto edo erdisotoko solairu bat eta goiko 2 solairu.

3. Eraikinaren altuera: Ordenantza orokorretatik aplikagarri dena.
4.

Eraikuntzaren gehienezko okupazioa sestra gainean: 660 m².

5.

Erabilera nagusia: Ekipamendua. Hezkuntzarako ekipamendua (4. erabilera, 4. motak).

6.

Hirigintza-egikaritzerako arteztarauak.

6.1. Sistema orokorren sarearen zuzkidura publiko bat egikaritzeko jarduketa isolatu gisa
definitu eta mugatzen da. Eraikuntzak, antolaketa planoetan ezarritako jasotako
gehienezko lerrokadurak errespetatu beharko ditu.
6.2. Jarduketa aurrera eramateko, egikaritze eta urbanizazio osagarriko proiektua idaztea
nahikoa izango da. Lehentasuneko jarduketa da eta indarrean jarri eta lehen urtean hasi
beharko da egikaritzen.
1.4. Hiri Zerbitzuen eta Administrazio Zerbitzuen ekipamenturako lursaila, sistema orokor
bezala sailkatuta eta erabilera nagusia zuzenduta: Hezkuntza ekipamendua ( 4. erabilera,
2 . eta 13. moeta).
Lursailetarako zehaztapen partikularrak
1. Eraikigarritasun fisikoa. Ondoko parametroak aplikatu izanaren ondoriozkoa izango
da:
- Sestra gaineko eraikigarritasuna. 800 m² .
- Sestrapeko eraikigarritasuna: 240 m²..
2.

Eraikuntzaren profila: Soto edo erdisotoko solairu bat eta goiko 3 solairu.

3. Eraikinaren altuera: Ordenantza orokorretatik aplikagarri dena.
4.

Eraikuntzaren gehienezko okupazioa sestra gainean: 240 m².

5.

Erabilera nagusia: Administraziorako ekipamendua (4. erabilera, 2. motak).

6.

Hirigintza-egikaritzerako arteztarauak.

6.1. Sistema orokorren sarearen zuzkidura publiko bat egikaritzeko jarduketa isolatu gisa
definitu eta mugatzen da.
6.2.Jarduketa aurrera eramateko, egikaritze proiektua idaztea nahikoa izango da.
Lehentasuneko jarduketa da. Ez da epe espezifikorik ipintzen.
12.1.3. 1-2.Area. Antolamendu definituko esparrua –OD SERORETXE–.
A)

Eremua eta helburu orokorrak.

1.

1-2 áreak (OD SERORETXE) 2.135,60 m² inguruko azalera du Eremu hau, aurreko Arau
Subsidiarioen lehenengo eremuaren barruan 1.2 arearen gehienezko zatiarekin bat
dator. San Lorenzo elizaren inguruko bizitegi arearen iparreko eremuarekin bat dator,
+110,00 zatirik bajuenean eta Seroretxe ingurunean zatirik altuenean +112,00 ko, malda
txiki batekin.

2.

Seroretxe eraikina finkatu zitekeen aurreko arau subsidiarioen arabera, plan orokor
honetan mantentzen dena.

3.

Eremu honetarako hirigintza helburu bezala ondorengoak jartzen dira:
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3.1. Etxebizitza kolektiboko erabilera eraikitzea.
3.2. Arean oinezkoen mugikortasuna eta Irisgarritasuna bermatzeko hegoaldeko mugan trama
osatuko duen bidea eraikitzearen bidez, eremu guztiaren irisgarritasuna hobetzea.
Horrek baita era nabarmenki hobetuko duelako Eliza ingurunean finkatuta dagoen
antolamendua.
3.3. Ekipamentu publikorako eta
irakaskuntzarako lurzorua.

zuzkidura

erabilerarako

lokalak

lortzea.

Bereziki

3.4. Ikaztegietako udalerrirako Sistema Orokor Espazio Libreetarako lursaila lortzea.
B)

Area garatzeko hirigintz zehaztapenak.

IHAPO proposamena, aurretiaz zegoen Arau Subsidiarioetako hirigintz eraikigarritasuna eta
etxebizitza kopurua haunditzean oinarritzen da xehetutako antolamentu berri baten bidez.
1. Sailkapena eta Kategorizazioa. Area, urbanizazioagatik finkatu gabeko hiri-lurzoru
kategorian sartzen da. (jarduketa integratua).
2. Kalifikazio Orokorra. Bizitegi erabilera.
3. Erabileren arteko haztapen-koefizienteak.. Bizitegi-erabilera globalarekin antolamendu
definituko esparruetarako orokorrak, dagokion banakideketako tresnan eguneratzea
kaltetu gabe.
4. Gehienezko hirigintzako eraikigarritasuna.
4.1. Gehienezko hirigintzako eraikigarritasuna bizitegi-erabilerako lursailetan. Ondoko
parametroak aplikatu izanaren ondoriozkoa izango da:
4.1.1. Goiko solairuak (Teilatupeak kanpo): 920 m², etxebizitza kolektiboko erabilera
nagusirako (5. erabilera, 2. mota), eta gehienez 6 etxebizitza independenterekin.
Etxebizitza independiente bakoitzaren azalera ertaina ez da 80 m² erabilgarria baino
txikiagoa izango. Estalkipeko solairuan ezingo dira etxebizitza independenteak egin, bai
ordea azken solairuko etxebizitzei lotutako etxebizitza-erabilerara zuzenduko
espazioak.
4.1.2. Beheko solairua: 370,0 m², soto eta eraikuntzaren elementu komunetarakoez gain,
etxebizitza erabilera nagusira zuzenduko da. Eremurako proposatutako eraikuntzak eta
eraikinak definitzeko oinarrizko elementuak, arearen orri grafikoan eta ondorengo
ataletan jasota daude.
4.1.3 Sotoko edo erdisoto solairua: C.2.B planoan trastetegi eta garajerako lokalak ( 8.
erabilera) 450,00 m²rekin, okupatzearen ondorio.
4.1. Gehinezko hirigintza eraikigarritasuna Hezkuntza erabilerako lursailetan, sistema
orokor bezala sailkatuta eta erabilera nagusia zuzenduta: Hezkuntza ekipamendua ( 4.
erabilera, 4. moeta). ( Ikastola berriaren zabalkuntza posiblea).
Zabaltzeko eraikuntza-blokearen baimendutako eraikigarritasun fisikoa handitzea.
Lursailetarako zehaztapen partikularrak
1.

Eraikigarritasun fisikoa. Ondoko parametroak aplikatu izanaren ondoriozkoa izango da:

-

Sestra gaineko eraikigarritasuna. 500 m² .

-

Sestrapeko eraikigarritasuna: 215 m²..

2.

Eraikuntzaren profila: Soto edo erdisotoko solairu bat eta goiko 2 solairu.
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3. Eraikinaren altuera: Ordenantza orokorretatik aplikagarri dena.
4.

Eraikuntzaren gehienezko okupazioa sestra gainean: 215 m².

5.

Erabilera nagusia: Ekipamendua. Hezkuntzarako ekipamendua (4. erabilera, 4. motak).

6.

Hirigintza-egikaritzerako arteztarauak.

6.1. Sistema orokorren sarearen zuzkidura publiko bat egikaritzeko jarduketa isolatu gisa
definitu eta mugatzen da. Eraikuntzak, antolaketa planoetan ezarritako jasotako
gehienezko lerrokadurak errespetatu beharko ditu.
6.2. Jarduketa aurrera eramateko, egikaritze eta urbanizazio osagarriko proiektua idaztea
nahikoa izango da. Lehentasuneko jarduketa da eta indarrean jarri eta lehen urtean hasi
beharko da egikaritzen.
5.- Babes publikoko erregimenetako baten mendeko etxebizitzen estandarrak. Ez da
babes publikoko etxebizitzarik aurreikusten, eremuko etxebizitzen %100a pribatuak dira.
6.- Antolamendu Xehetua. Honako parametro hauen bitartez antolamendu bat proposatzen
da:
.6.1. Eremurako proposatutako eraikuntzak eta eraikinak definitzeko oinarrizko elementuak,
arearen orri grafikoan eta ondorengo ataletan jasota daude.
6.2. Eraikuntza berria, bloke batetan banatzea proposatzen da. Isotatutako blokea,
Seroretxeko eraikina finkatu eta bide berri bat sortzea, Goisoroko etxebizitzak
Errotagainekoekin lotuko dituena, aldi berean hezkuntzarako zuzkidura proposatzen da
gaur egungo eskolarekin mugatuko duena eta espazio libreen sistema orokorren eta
espazioen lagapena.
6.3. Arrasante gaineko lursail pribatu berriaren gehienezko okupazioa. Eremu osoan 240 m²koa izango da. Garaje gisa erabiltzeko sotoko solairuak ez ditu orri grafikoetan jasotako
gehienezko lerrokadurak gaindituko. Etorkizunean egingo dituzten eraikuntzen
sestrapeko sotoek edo altueran gauzatutako eraikuntzak okupatu ez dituzten lurzoru
guztiak erabilera publikoko lurzoru gisa kalifikatuko dituzte espazio libre gisa edo
komunikaziorako erabiltzeko. Lursail pribatuen altueran eraiki gabeko lurzoru libreak,
gainazalean erabilera publikoko zortasuna izango du, eta erabilera publikoko lurzoruen
helburu berarekin.
6.4. Eraikuntzaren profila: Sotoa ( Gehienez bi), behe solairu bat, bi solairu eta teilatupe
solairu bat. Tailatuaren tipologia librea izango da, beti ere 01.tomoko 7. tituluko
eraikinaren ordenantzak betetzen baditu. Gehienezko alturak eremuko horri grafikoan
jasota daude.
6.5. Eraikinak antolaketa planoetan jasotako lerrokadurak errespetatu beharko ditu.
6.6. Eraikigarri den partzelak, gutxieneko partzelaren izaera izango du.
7.- Eremuko jabeen gain dauden urbanizazio kargak.
7.1.

Areari bideragarritasuna, saneamendua, zerbitzuen azpiegiturak, lorategiak, zuhaiztiak,
hiri-altzariak, kalte-ordainak eta abar emateko hirigintza-legeriak ezarritako karga
generiko guztiak.

7.2. Hala badagokio, eremuko sareak eta sare orokorrak lotzeko, eta azken hauen
funtzionaltasuna gordetzeko beharrezko egikaritze-unitateari kanpoko azpiegitura eta
zerbitzutako obrak.
7.3. Etxebizitza berri bakoitzeko zuhaitz bat landatu edo kontserbatu beharko da.
7.4. Sistema orokorretara edo zuzkidurara zuzendutako partzelen doako lagapena.
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8.- Hirigintza-egikaritzerako arteztarauak.
8.1.-Area, egikaritze-unitate bakar baten edo gehiagoren bidez egikaritzeko jarduketa integratu
gisa definitu eta mugatzen da.
8.2.Hirigintza-egikaritzerako oinarri gisa, derrigorrez, xehapen azterlan bat, urbanizatzeko
jarduketa programa, urbanizazio-proiektua eta, hala badagokio, lursail birpartzelazioko
proiektua onartu behar dira. Honako hau lehentasuneko jarduketa da eta plan orokorra
indarrean jarri eta azken lau urtean hasi beharko da egikaritzen.
8.3.Egikaritze-erregimena pribatua izatea proposatzen dute eta urbanizatzeko jarduketaprograman zehaztuko da.
8.4. Isurketa Baimena: Aurrez aipatu den Adunako araztegira doan ur zikinen kolektorera
martxan ipintze ez den bitartean, planean aurreikusten diren garapen berriak isurketa
baimentzeko, dagokion baimena eskatu beharko dute Kantauri arroko erakundeako Ur
agentziaren bulegoetan, Jabari Publiko Hidraulikoko erregalamentuaren 245 artikulua eta
ondorengoek ezartzen dituzten baldintzak betez.

12.1.4.

Area 1-3. Antolamendu definituko esparrua –OR VILLA MARIA–.

A) Eremua eta helburu orokorrak.
1. 1-3 area (OR VILLA MARIA) 3.830,40 m² inguruko azalera du, aurreko arauetan 1. eremuan
2. arearen parte izan da. Topografikoki Ikaztegietako elizaren inguruko lurrak dira, malda txiki
batekin, +111,00 punturik bajuenean eta +113,50 m areako sortaldean eliza inguruko
etxebizitzen ondoan.
2. Villa Maria eraikina finka zitekeen aurreko arauen arabera, baina eraikinaren kokaerak eta
bera karakteristika arkitektonikoek eremuan beharrezkoak diren espazio libren sorrerarako ez
da egokiena, horregatik ordenazioz kanpo ipini da.
3.

Lehentasuna duten hirigintza helburu bezala ondorengoak planteatzen dira:

3.1. Etxebizitzak blokean eraikitzea.
3.2.Eremu guztiaren irisgarritasuna hobetzea Finkatu dagoen Eliza inguruko antolamendua eta
oinezkoen mugikortasuna eta irisgarritasuna ziurtatuko duen eta trama osatuko duen bide
perimetral bat eraikiz eremuaren mendebaldean.
3.3. Ekipamentu publikorako eta zuzkidurako erabilera izango duten lokalak lortzea.
B)

Area garatzeko hirigintzako zehaztapenak.

Area honetarako IHAPO ren proposamena, aurreko arauetako etxebizitza kopurua eta
eraikigarritasunaren haunditzearen aurreikuskapenean oinarritzen da, exekutatu gabe gelditu
zirenak, berrikusi egiten dira bere bideragarritasuna ziurtatzeko eta antolaketa zehaztu berri
batetaz ordezkatzen dira.
1. Sailkapena eta kategorizazioa. Area, urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoru gisa sailkatzen
da. ( aktuazio integratua).
2.

Kalifikazio orokorra. Bizitegi-erabilera.
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3. Erabileren arteko haztapen-koefizienteak. Bizitegirako erabilera guztizkoa duten eremuetako
orokorrak, dagokion banatze justurako tresnan bere eguneratzearen aurreiritzigabe.
4. Gehienezko hirigintzako eraikigarritasuna bizitegirako erabilera duten partzeletan.
4.1. Gehienezko hirigintzako eraikigarritasuna . Ondoko parametroak aplikatu izanaren
ondoriozkoa izango da:
4.1.1.Goiko Solairuak (Teilatupea kanpo): 1.834,53 m² erabilera nagusia etxebizitza kolektiborako
(5. erabilera, 2 moeta) gehienezko 18 etxebizitza independienteekin, hauetatik 12 I.blokean
egongo dira eta 6 II.blokean. I.blokean etxebizitzen eraikigarritasuna 1.159,20 m² izango da
( hegalak kenduta) eta II.blokean etxebizitzen eraikigarritasuna 675,33 m² izango da(
hegalak kenduta). Etxebizitzen azalera ertainak ezingo du 80 m² ko azalera erabilgarria
baino txikiagoa izan. Teilatupeko espazioak etxebizitzetarako erabili ahal izango dira, beti
ere justu behean dagoen etxebizitzari lotuta, baina ez etxebizitza independientetzat, I
blokean 166,85 m² eraikigarritasunarekin eta II.blokean 74,30 m² ko eraikigarritasunarekin.
4.1.2. Behe solairua: 495,11 m² ( aterpeak kenduta) hauetatik I blokean 270,00 m² eta II blokean
225,11 m² izango dituzte, eraikinaren elementu komun eta portalez gain, zuzkidura eta
hirugarren sektorerako erabilera nagusiarekin. Etxebizitzarako erabilera ez da onartzen.
Plaza berrira eta Elizara ematen duen fatxadetan 3 metrotako estalpea ezarri beharko da.
Eraikinak antolamendu planoetan jasotako gehienezko lerrokadurak bete beharko ditu.
4.1.3 Sotoko solairua edo erdisotoa:C.2.B. planoan baimendutako gehienezko okupazioaren
emaitza, trastetegi edo garaje erabilerarako ( 8. erabilera) 896,50 m² rekin.
5.- Babes publikoko erregimenetako baten mendeko etxebizitzen estandarrak. Etxebizitzen
% 100,00 a libreak izango dira, ez da babes ofizialeko etxebizitzarik aurreikusten.
6.- Antolamendu xehatua. Honako parametro hauen bitartez antolamendu bat proposatzen da:
6.1. Eremurako proposatutako eraikuntzak eta eraikinak definitzeko oinarrizko elementuak,
arearen orri grafikoan eta ondorengo ataletan jasota daude.
6.2. Eraikuntza berria, bi eraikuntza-multzoetan banatzea proposatzen da, I eraikuntza multzoa
banakakoa eta II eraikuntza multzoa dagoen eraikinari eranskina eta erabilera publikoko
plaza baten sorrera tokiko izaera izango duen espazio libre bat osatuz finkaturiko
eraikinarekin batera.
6.3. Lursail pribatuen gehienezko okupazioa. Eremu osoan 896,50 m²-koa izango da. I.blokea
448,00 m²-ko okupazioarekin oinean eta II.blokea 448,50 m²-ko okupazioarekin oinean
Garaje gisa erabiltzeko sotoko solairuak ez ditu orri grafikoetan jasotako gehienezko
lerrokadurak gaindituko. Etorkizunean egingo dituzten eraikuntzen sestrapeko sotoek edo
altueran gauzatutako eraikuntzak okupatu ez dituzten lurzoru guztiak erabilera publikoko
lurzoru gisa kalifikatuko dituzte espazio libre gisa edo komunikaziorako erabiltzeko. Lursail
pribatuen altueran eraiki gabeko lurzoru libreak, gainazalean erabilera publikoko zortasuna
izango du, eta erabilera publikoko lurzoruen helburu berarekin.
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Eraikuntzaren profila: Sotoa (2 solairu gehienez), Behe sotoa , goiko 3 solairu eta
estalkipeko solairua.Teilatuaren tipologia askea izango da, beti ere 1. liburuko 7. tituluko
ordenantzak betetzen badira. Gehienezko altuerak eremuko orri grafikoa bilduta dago.

6.5. Eraikuntzak antolamendu planoetan ezarritako gehieneko lerrokadurekin bete beharko du.
6.6. Eraikigarria den partzelak, gutxieneko partzelaren izaera izango du.
7.- Urbanizazio-kargak eremuko jabeen kontura.
7.1. Areari bideragarritasuna, saneamendua, zerbitzuen azpiegiturak, lorategiak, zuhaiztiak, hirialtzariak, kalte-ordainak eta abar emateko hirigintza-legeriak ezarritako karga generiko
guztiak.
7.2.

Hala badagokio, eremuko sareak eta sare orokorrak lotzeko, eta azken hauen
funtzionaltasuna gordetzeko beharrezko egikaritze-unitateari kanpoko azpiegitura eta
zerbitzutako obrak.

7.3.

Etxebizitza berri bakoitzeko zuhaitz bat landatu eta zaindu beharko da.

7.4.

1.3.b, partzelaren beheko solairuaren doako lagapena, dotaziorako 240 m2 inguru.

8.- Hirigintza-egikaritzerako arteztarauak.
8.1. Area, egikaritze-unitate bakar baten bidez burutzeko jarduketa integratu gisa definitu eta
mugatzen da.
8.2.Hirigintza-egikaritzerako oinarri gisa, derrigorrez, xehapen-azterlan bat, urbanizatzeko
jarduketa-programa, urbanizazio-proiektua eta, hala badagokio, lursail-birpartzelazioko
proiektua onartu behar dira. Honako hau lehentasuneko jarduketa da eta plan orokorra
indarrean jarri eta lehen urtean 1.3.b partzelako oinarrizko proiektuarekin lizentzia eskaera
aurkeztu beharko da eta horretarako aurrez lizentzia expediente hau martxan jartzeko
beharrezkoak diren hirigintz dokumentuak aurkeztuta izan beharko dituzte. 1.3.b partzelaren
eraikuntza lizentzia eman eta 3 urteko epean, eremuan eraikigarri den beste partzelen
eraikuntza lizentzia aurkeztu beharko da.
8.3.Egikaritze-erregimena pribatua izatea proposatzen dute eta urbanizatzeko jarduketaprograman zehaztuko da.
8.4. Isurketa Baimena: Aurrez aipatu den Adunako araztegira doan ur zikinen kolektorera
martxan ipintze ez den bitartean, planean aurreikusten diren garapen berriak isurketa
baimentzeko, dagokion baimena eskatu beharko dute Kantauri arroko erakundeako Ur
agentziaren bulegoetan, Jabari Publiko Hidraulikoko erregalamentuaren 245 artikulua eta
ondorengoek ezartzen dituzten baldintzak betez.
Oharra:
Ekainaren 20 eko 2/2006 Lurzoruaren eta Hirigintzaren legea garatzen duten premiazko
neurriei buruzko 105/2008 Dekretuaren 17. artikulua betetzen da. Horretala, Area 1-3.
Antolamendu definituko esparruan –OR VILLA MARIA-, bere erabilera nagusia bizitegi
erabilera duena eta jarduera integratua osatzen duenak, 2/2006ko legearen 79.2. artikuluan
ezartzen diren tokiko gutxieneko zuzkidurekin betetzen du eta bestalde,baita jarduera
integratua osatzen duen 1-2.Area. Antolamendu definituko esparruan –OD
SERORETXE–an ere, zuzkidura hauetariko batzuk gauzatu ahal izatearen ezintasun
fisikoa, eremuan kokaturiko espazio libreetarako sistema orokor eta hezkuntza
ekipamendura zuzendutako lurzoruaren dohaineko lagapen bidez konpentsatzen da.
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ÁMBITO 2 EKIALDEA.
Xedapen orokorrak .

AZALERA: 40.645 m².
SAILKAPENA eta KATEGORIZAZIOA: Hiri Lurzoru Finkatua, honako salbuespen hauekin: Hiri–
lurzoru finkatu gabe gisa kategorizatzen den 2-2. eremu –OR EKIALDE BERRIA–antolamendu
geroratuko esparru gisa xedatutakoa.
KALIFIKAZIO OROKORRA:
— Bizitegi-erabilera.
— 2-1.eremuan dotazio eta administraziorako eta kulturako ekipamentua ( Gaur egungo
udaletxea).
— Ekipamentu asitentzialeko sistema orokorra (2-1 arean Loperdi berri).
— Azpiegitura eta Komunikazioen sistema orokorra esparrutik igarotzen den zatian
BEREZKO ERABILERA:
— Etxebizitza kolektiboa (5.erabilera 2. mota), babes publikoko erregimenaren mende ez dagoen
2-1 areetan.
HIRIGINTZAKO ERAIKIGARRITASUNA: Bertan dagoena, hiri-lurzoru finkatu gabe gisa
kategorizatutako 2-2. .( OR – EKIALDE-BERRIA).eremurako aurreikuspenak salbuetsita.
1. 2 Eremua–Ekialdea– GI-2131aren luzerarekin bat dator Ikaztegietako erdigunetik igarotzean,
aurreko arauetan 2. Hirigintza Gunea osatzen zuten lurrak barneratzen ditu, H.U.5 EpacHerteleko Epac itxitako enpresa, industriatik etxebizitzetarako birkonbertzio eremu bezala
eta H.E.4 Polikiroldegiko lurzoruaren zati batekin batera.
2.

Eremu honetan nagusi da etxebizitzarako erabilera, famili bakarreko etxebizitza isolatuak,
parekatuak edo bi familikoak, baita etxebizitza kolektiboak ere, baino azken kasu honetan,
orokorrean ez dituzte igarotzen lau edo bost solairuak. Aipatu beharrekoa da eremuaren Ipar
eta Hegoaldea ixten duten garrantzizko ekipamentuen presentzia, eremu osoan zehar
igarotzen den bide sistema orokorrarekin batera.

3.

Eremu honetarako helburu eta hirigintzako irizpide orokor gisa, bere antolamendu, erabilera
eta eraikigarritasun fisikoa finkatzeko proposatzen dute, bai eta duen itxura gordetzea ere.
Epac enpresaren eremua birgaitzea industria etxebizitzarako birkalifikatuz, dauden
ekipamentuak finkatzea eta etxebizitza babestuaren promozioa.

12.2.2.

Area 2-1. Antolamendu definituko esparrua –OD EKIALDE ZAHARRA–.
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A)

Eremua eta Helburuak.

1.

2-1. areak (OD EKIALDE ZAHARRA-), guztira, 20.620 m² inguruko azalera du, aurreko
arauetan 2. Hirigintza eremuko parte zena. Topografikoki, Ikaztegietatik pasaeran GI-2131
errepideari paraleloan doan lurzoruari dagokiona da , malda txiki batekin +110,00 kota
punturik bajuenean eta -115,50 kota punturik altuenean, tren bidea zubiaren inguruan
areako tren bidearen gainean.

2.

Eremu honetarako helburu eta hirigintzako irizpide orokor gisa, bere antolamendu, erabilera
eta eraikigarritasun fisikoa finkatzeko proposatzen dute. Ez da aurreikusten eginak dauden
eraikinen hirigintzako eraikigarritasuna handitzea, sotoak eta/edo erdisotoak garaje edo
aparkaleku, trasteleku, eta lursailaren erabilera nagusiari lotutako eraikinaren instalazio
orokor edo komun (9. erabilera) gisa erabiltzeko ez bada.

B).- Bizitegi-erabilerako lursailetarako zehaztapen partikularrak.
1.

Gaur egun eremuan guztira 85 etxebizitza inguru daude, aurreko arauen arabera exekuzioan
dauden Muñondo Berri eta Muñondo zahar eraikinek osaturiko exekuzio unitate
autonomikoko 8 etxebizitzak barne. Eraikitzen ari den eraikinen profila, erdi soto oina eta 3
solairu dira. Teilatuaren tipologia malda duna izango da, beti ere 01 liburuko 7. tituluko
eraikuntzaren araudia betetzen badu.

2

Nagusiki etxebizitza erabilera zuzendutako gainontzeko beste eraikinak, gehienak aurreko
arauen arabera eraikiak izan dira eta bertan etxebizitza koputura gehitzea eta banatzea
galarazten da. Aurretik eraikitako erakuntzetan onartzen da lurzoru publikoaren okupazio
txiki baten posibilitatea bere irisgarritasun baldintzak hobetzera zuzenduta (bizitegieraikuntzak eraiki zituzten garaian, hauek ez zituzten irisgarritasun-baldintzak –igogailuak–
ezartzeko ez bada), eta eraikigarritasun fisikoko handitze hauek ez dira hirigintzako
eraikigarritasun haztatuaren handitze gisa ulertuko.
Hasieran, eremu honetan ez dute beheko solairuak etxebizitza gisa erabiltzea onartzen.
Beheko solairuetan etxebizitzak jartzeko erabilera-aldaketak onartu ahal izango dituzte,
PGOUI ren garapeneko udal-ordenantza espezifiko bat ezartzen badute.

C) Ekipamendu-lursailetarako zehaztapen partikularrak.
1.- Bertan dauden ekipamenduko eraikuntzen eta lursailen multzoa, gaur egun duten erabilerara
zuzendutako ekipamendu gisa finkatzen da. Hala ere, eraikinen titulartasunaren eta arearen
berezko erabilerarekin bateragarri izango diren 6. tituluan (Erabileren Araudia) aurreikusitako
bestelako zuzkidura- eta ekipamendu-erabileretara zuzendu ahal izango dira. Ekipamentuen
barne sartzen da gaur egungo udaletxearen eraikina.
2.- Titulartasun publikoko ekipamendu-lursailak. Atal honetan
sartuko da gaur egungo
udaletxearen eraikina. San Lorentzo 7, erabilera administratibora eta jarduera kulturaletara
zuzenduta gaur egun.
3.- Beste erabilera batzuetarako ekipamenturako lurzoru pribatuak. Hemen, Loperdi-berri eraikina
eta partzela sartzen dira, nagusiki erabilera asistentzialera zuzendua.
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2-2 Area. Antolamendu geroratuko esparrua–OR EKIALDE BERRIA–.

A)

Esparrua eta helburu orokorrak.

1.

2-2 (OR EKIALDE BERRIA) areak, 20.025 m² inguruko azalera du, bertan sartzen dira,
aurreko arauetan 2. Hirigintz Eremua osatzen zuten lurrak, Epac-eko lurzoruaren zati
batekin, aurreko arauetako H.U.5 Epac- Hertelleko eremuan zegoen eta itxita dagoen
enpresa, industria bizitegi bihurtzeko eremu bezala eta H.U.4 Polikiroldegian sartutako
lurzoruaren zati bat.

2.

Gaur egun, erabilera nahasia duen area bat da, nagusiki industria-bizitegia. Gehiena dagoen
eraikuntza tipologia erabilerarik gabeko pabilioiena da, eta kirol ekipamentu zuzkidura
urbanizazioa eta eraikuntza aldetik hutsuneak dituena.

3. Area honetarako lehentasun duten hirigintza helburu bezala ondorengokoak planteatzen dira:
3.1. Esparru berri honetan sartutako lurzoruen zati baten kalifikazio aldatzea, industriakoa izatetik
bizitegikoa izatera pasatuz.
3.2. Babes publiko mota baten batetara egokitzen diren etxebizitzak eraikitzea.
3.3. Kirol ekipamentu eta zuzkidura publikorako erabilerarako birmoldatu eta birurbanizatzea,
beste tokiko izaera duten zuzkidurez gain eta polikiroldegiko esparruan biribilgune baten
bidez GI-2131 paraleloa den bidearen konexioa.
B)

Area garatzeko hirigintzako zehaztapenak.

1.

Antolamendu xehatua. Hiri-antolamenduko plan berezi batera jotzen dute.

2.

Lurzoruaren programazioa eta plangintza xehatua lantzeko epeak. 12 hilabete plan
berezia egiteko, 14 hilabete hasieran onartzeko, eta 18 hilabete behin betiko onartzeko. Epe
horiek, IHAPO indarrean jartzen denean hasiko dira kontatzen. Urbanizatzeko jarduketaprograma, plan bereziarekin batera izapidetuko dute.

3.

Erabileren arteko haztapen-koefizienteak. Garapeneko plan bereziak finkatuko ditu.

4.

Gehienezko hirigintzako eraikigarritasuna:
4.1.

Bizitegi-erabilerako lursailak.

4.1.1. Sestra gaineko eraikigarritasuna: 9.500 m² eraikiak (atariak, eraikuntzaren elementu
komunak eta estalkipean zenbatu daitezkeen azalerak barne), bere osotasunean
Etxebizitza kolektiboko erabilera (5. erabilera, 2. mota). zuzenduko dira, gutxi gora
behera 76 etxebizitza independente ingururekin. Etxebizitza kolektiboarekin
konpatible diren beste Erabileretara, hauetara zuzendutako azalerek ezingo dute
eraikitako azalera osoaren %10 baino handiago izan.
4.1.2.

4.2.

Soto edo erdisotoko solairuak, oineko 3.850 m² ko eraikigarritasunarekin . Gehienez,
sotoko bi solairu, partzelako. Solairu horiek, garaje eta aparkalekuko lokal eta
trasteleku gisa erabiliko dira bere osotasunean (8. erabilera, 1. eta 3. motak). Plan
bereziak, 1. Liburukiaren 6.9.06. artikuluan aurreikusitako aparkalekuetarako
gutxieneko zuzkidurak betetzea bermatu beharko du.
Irabazizko beste erabilera duten partzelak. Ez dira aurreikusten.

5. Babes publikoko erregimenetako baten mendeko etxebizitzen estandarrak. Eremu
honetan bizitegi-erabilerako hirigintza eraikigarritasunaren % 50 gutxienez, babes publikoko
etxebizitzetara zuzentzea baino ez da eskatzen.
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bizitegi-izaerako hirigintzako eraikigarritasunaren %50, gutxienez babes publikoko
etxebizitzetara zuzentzea.

Ekipamentu eta dotazio publiko nagusiak.
Espazio libre publikoen sarerako gutxieneko azalera.
Eremuaren barruan edo eremuko exekuzio unitateen barruan, sistema orokorreko kirol
espazio publikoetako sarerako (Polikiroldegia) derrigorrez eta doan uzteko gutxieneko
azalera: 4.285 m².
Eraiki beharreko etxebizitza bakoitzeko zuhaitz bat landatu edo zaindu beharko da.
Tokiko sistemarako espazio libre zuzkidura, araudiaren arabera.

7.

Antolamendu, Urbanizazio eta Eraikuntzako arteztarauak.
7.1.

Hertell 5. Hirigintza Eremuak eta GI-2131ko errepidean Ibilgailuen eta trenaren
trafikoak eremuan duen soinu-inpaktuari buruzko azterlan bat izan beharko du plan
bereziak, soinuaren ikuspegitik antolamendu-alternatiba egokiena eskaintzen saiatzeko
eta beharrezko neurri zuzentzaileak proposatzeko.

7.2. Adierazgarri den espazio libre bat antolatuko da esparruko kotarik gutxieneko zatian.
7.3. Eraikinak esparruko topografiara egokituko dira ahal den neurrian, lur mugimentuek eta
ingurugiroko inpaktua gutxitzeko.Garapeneko plan bereziak xehatuko ditu, eremurako
proposatutako bizitegi-erabilerako eraikuntzak eta eraikinak definitzeko oinarrizko
elementuak. Egingo duten eraikuntzarako, honako profil maximo hauek proposatzen
dituzte: Sotoko 2 solairu (gehienez) + 4 solairu + estalkipeko solairua.
7.4. Egingo diren eraikinen lur azpiko eraikuntza edo alturako eraikinek okupatzen ez dutena,
behe solairuko partzela pribatuak izan ezik, publiko sailkapena izango dute espazio libre
edo komunikazioterako erabilera zuzenduta. Partzeletako altueran eraiki gabeko lurzoru
librea, erabilera publikorako zortasuna izango dute, lurzoru publikoaren erabilera
berdinetako zuzenduta.
7.5.

Epac eraikin industriala eta bera eraikin eranskinak ordenazioz kanpo izendatzen dira.

7.6. Azpi eremu hau garatzen duen Plan Bereziak, LIC flubialak ezartzen dituzten 50 m
eraikinentzat erretikoak bete beharko ditu.
7.7. Eremua, hegoaldean partzialki inundagarria da, eta 500 urterako ur etorrerakin afektatua
izan daiteke. Azpieremu hau garatzen duen Plan Bereziak, eraikin berriek inundagarri den
mantxa hartzen badute, ingurugiroarekin bat datozen neurri zuzentzaileak zuritu eta
justifikatu beharko ditu, 500 urteko denboraldirako bueltan, eraikinaren segurtasun
bermatzen dutela eta esparruaren inundagarritasun mailaren kontra eragiten ez duten
neurriak izan beharko dutelarik lautaden amortiguazio ahalmena gutxitu gabe. Eremuaren
garapenerako, Jabari Publiko Hidraulikoko erregalamentuan lehentasuneko fluxuko
eremuei buruzko . artikuluak ezartzen duena ikusi beharko da. ( E.R. 846/1.986, apirilak
11, E.D. 9/2008, urtarrilak 11koak aldatua).
7.8 BIL arekin bat datorren azpieremuko azalera guztia, espazio libretara zuzenduko da, ibai
ertzeko basoa bultzatzeko eta zaharberritzeko jarduera sustatuko dira, bere lorategitzea
eta zolatzea galaraziz. Oria ibaiaren ibilgutik eraikuntzentzat 26 metroko babes muga
ezartzen da eta 22 metrokoa hirigintzarentzat.
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7.9 Eremuko espazio libreetan, ibai ertz eremuetan eta Oria ibairen ertzetan, zaharberritze
lanak egingo dira eta ibar ertzetako haltzadia bultzatuko da.Zuhaixkez edota zuhaitzez
osatutako lur zerrenda bat ezarriko da, ibaira inor sar ez dadin eta ibaiak zein ibai
bazterreko landaretzak kalterik jasez ez dezaten bestalde, obrak gauzatzeko aparteko
arreta jarri beharko da, eta obra horiek ez dira egingo espeziearen ugalketa-garaian (
martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitarte).
7.10. Epak S.A. enpresaren instalazioak eraisteko edo botatzeko proiektuak IHOBEren
eraiste selektiboetako proiektuak egiteko gida metodologikoan ezarritako aginduak
hartuko ditu aintzat. Horrela ahalik eta gehien aprobetxatuko dira eraiste-lanetan sortzen
diren hondakin-materialak, eta murriztu egingo da zabortegitara bideratuko direnen
kopurua. Halaber, aplikatzekoa izango da eraikuntzako eta eraiste-lanetako hondakinen
sorrera eta kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua.

8. Areako jabeen kontura diren urbanizazio karga nagusiak.
8.1. Areari bideragarritasuna, saneamendua, zerbitzuen azpiegiturak, lorategiak, zuhaiztiak,
hiri-altzariak, kalte-ordainak eta abar emateko hirigintza-legeriak ezarritako karga
generiko guztiak.
8.2. Espreski, areako biribilgune berriaren eraikuntza.
8.3

Hala badagokio, eremuko sareak eta sare orokorrak lotzeko, eta sare orokor hauen
funtzionaltasuna mantentzeko beharrezkoak diren egikaritze-unitatetik kanpoko
azpiegitura eta zerbitzutako obrak.

8.4

Proiektuak, arearen barnean loturako bidegorri bat sartuko du, areako orri grafikoetan
irudikatzen den bezala.

8.5

Isurketa Baimena: Aurrez aipatu den Adunako araztegira doan ur zikinen kolektorera
martxan ipintze ez den bitartean, planean aurreikusten diren garapen berriak isurketa
baimentzeko, dagokion baimena eskatu beharko dute Kantauri arroko erakundeetako Ur
agentziaren bulegoetan, Jabari Publiko Hidraulikoko erregalamentuaren 245 artikulua eta
ondorengoek ezartzen dituzten baldintzak betez.
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3. EREMUA. TREN BIDEA
.

Area 3 Antolamendu definituko esparrua –OD TREN BIDEA–.

AZALERA: 10.045 m²
SAILKAPENA eta KATEGORIZAZIOA: Hiri lurzoru finkatua .
KALIFIKAZIO OROKORRA:
— Azpiegitura eta Komunikazioen sistema orokorra.
1

3. Eremua –TREN BIDEA– RENFEren gaur egungo trenbide sarearen trazadurarekin bat
dator, bereak diren instalakuntzak hartzen ditu ( geltokia, tren bidea,...) Tren bide sareari
dagozkion aurreko arauetan 3. hirigintza eremua osatzen zuten lurzoruaren zati bat hartzen
dute.

2

Hirigintza helburu eta irizpide orokor bezala proposatzen da dauden Azpiegitura eta
komunikabide sistema orokorrak hobetuz eta finkatuz bere gainean espazio libretarako
jokoak eta aisialdi erabilerarako eremua sortzea. Beste helburu nagusietariko bat da
Ikaztegietako erdigunetik zarata inpaktua gutxitzearena da, horrela akustikari dagokionez
antolamendu alternatibarik egokiena eskaintzea da eta dagozkion neurri zuzentzaileak
proposatzea.

3

Tren bide sarea estaltzea, udalerriaren erdigunean, gaur egun tren bideak erdigunean
eragiten duen eragina gutxitzeko. Tren bideak bizitegirako hiri trama bitan zatitzen dute, bi
alderdien arteko komunikazio eta irisgarritasun arazoak sortuz, guzti honi tren bide sistemak
bizitegi traman eragiten duen kontaminazio akustikoa erantzi behar zaio, interbentzio honek,
udalerria bateratuko lukeen espazio librea sortuko luke.(3. erabilera) tren bide sistemako
erregalamentuko 25.1.artikuluarekin batean, trenbide sistemarekin bateragarria izango da.

4

Hirigintza-egikaritzerako arteztarauak. Eremua, mugatua eta definituta gelditzen da. Bere
mugak areako urbanizazio eta exekuzio proiektuaren bidez alda daitezke, IHAPO-rean
bildutako aurreikuspenak exekutatu eta areara sarrerak bermatzeko. Trenbidea estaltzeko
lanak konpetenteak diren administrazio publikoen kontura izango dira.

5

Espazio libreetarako sistema orokor berriak, ADIF en jabegokoa den tren bide jabari
publikoko partzelen hegala okupatuko du, Trenbide Sektoreko Erregalamentuarekin bat
etorri beharko da bera egiteko. Egikaritze-erregimena publikoa izatea proposatzen da.
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12.4.

4.EREMUA. POLIKIROLDEGIA

12.4.

Area 4 Antolamendu definituko esparrua –OD POLIKIROLDEGIA–.

AZALERA: 4.605 m².
SAILKAPENA eta KATEGORIZAZIOA: Hiri lurzoru finkatua
KALIFIKAZIO OROKORRA:: Kirol Ekipamentu sistema Orokorra.
1. 4. Eremua (OD IKAZTEGIETAKO KIROL MULTZOKETA) Gaur egungo udalerriko jabegokoak
diren Ikaztegietako kirol instalakuntzekin eta bere inguruan dauden atsedenaldi guneko
lurrekin identifikatzen dira. Topografikoki, GI-2131 errepidearekin eta Oria ibaiarekin
mugatzen duten lursail lauak dira.
2.

Gaur egungo Polikiroldegiaren eraikinak 1190 m² inguru hartzen ditu oinean ( gimnasioa,
komunak, frontoia, aldagelak, liburutegia, haurtzaindegiak...) eta gaur egungo kirol
instalakuntzak 1.780 m² inguru hartzen ditu eta hauek futbol zelaia, udako igerilekuen
atseden lekua, umeen jolas lekua, e.a. eremuaren beste guztia, bideek eta aparkalekuek
hartzen dute.

3.

Eremu honetarako helburu eta hirigintzako irizpide orokor gisa, Kirolerako (4. erabilera 3.
mota) eta espazio libretarako (3. erabilera) erabilera nagusia duten ekipamendu gisa
finkatzeko proposatzen dute. Egingo dituzten urbanizazioko elementuak, zerbitzuzuzkidurak, instalazioak eta eraikuntzak, kirol eta espazio libreko erabileren berezko premia
funtzionaletara egokituko dira, eta kokatuak dauden ingurune naturala behar bezala
errespetatu beharko dute.

4.- Eremuaren Oria ibaiaren urbazterreko kokaera dela eta, gune inundagarria da, gaur egungo
eraikinetik kanpo, ez da eraikin berririk aurreikusten, mantenimenduko obra eta kirol
instalakuntzen hobekuntzak bakarrik baita ere erakiezina den eremuaren birantolaketa
urbanizazio proiektu baten bidez, galtzadatzeko, e.a.
5.- Eremuak Soto solairua, Behe solairua eta lehenengo solairuko profila duen eraikin bat du.
6.

Eremuko espazio libreetan, ibai ertza eremuetan eta Oria ibairen ertzetan, zaharberritze
lanak egingo dira eta ibar ertzetako haltzadia bultzatuko da.

7. Zuhaixkez edota zuhaitzez osatutako lur zerrenda bat ezarriko da, ibaira inor sar ez dadin eta
ibaiak zein ibai bazterreko landaretzak kalterik jasez ez dezaten bestalde, obrak gauzatzeko
aparteko arreta jarri beharko da, eta obra horiek ez dira egingo espeziearen ugalketa-garaian
( martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitarte).
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5. EREMUA. HERTELL
5. Area. Antolamendu definituko esparrua –OD HERTELL–.

AZALERA: 3.270 m².
SAILKAPENA eta KATEGORIZAZIOA: Hiri lurzoru finkatua.
KALIFIKAZIO OROKORRA:
— Industria produkzioa.
BEREZKO ERABILERA: Produktiboa (7. erabilera mota guztietan)
HIRIGINTZAKO ERAIKIGARRITASUNA: Bertan dagoena.
A) Eremua eta helburu orokorrak.
1. 5. areak – OD HERTELL, aurreko Arau Subsidiarioen 5. Hirigintza Unitateko eremuaren zati
bat hartzen du. Kokaerak, GI-2131 errepidea, Oria ibaia, Larrunberako sarrera eta 2. Ekialdea
eremuarekin mugatzen du.
2. Eremua hau, urbanizatuta dago eta bere osotasunean gauzatua dago, Horregatik, produkzio
erabilerara zuzendutako eremuko kalifikazio orokorra duten hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatzen
da.
3.

Eremurako helburu eta hirigintzako irizpide orokor gisa proposatzen dute bere hirigintzaantolamendua eta dauden eraikinak mantentzea, eremuan bere hirigintza antolamentua
mantentzea proposatzen da.

B) Industri produkziorako erabilerako lursailetarako zehaztapen partikularrak.
1. Eremuak gaur egun enpresa bakar bat hartzen du, horrenbestez, bertan dagoen eraikuntza
finkatzen da, eraikuntza- aprobetxamenduak handitu gabe. Bere erabilera ere finkatzen da
eta partzelan industria produktiborako erabilera ( 7. Erabilera) bere moeta ezberdinetan
baimentzen da. Erabilera produktibotik hirugarren sektorera aldatzen diren erabilerak
bakarrik onartuko dira, Teknologia aurreratuko Industria erabilera (7. erabilera, 8. mota) ren
erabilera erregimena ezarriko zaio.
2. Debekatuak daude zatiketak jabetza horizontalean. eremuko industria pabilioietan.
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EREMUA. BENTZUNTZIBAR

12.6.1. .

6. Area. Antolamendu definituko esparrua –OD BENTZUNTZIBAR–.

AZALERA: 36.650 m².
SAILKAPENA eta KATEGORIZAZIOA: Hiri lurzoru finkatua.
KALIFIKAZIO OROKORRA.
— Industrial Produktiboa.
— Erlijio Ekipamendu Sistema Orokorra (Pilarreko Ermita).
BEREZKO ERABILERA: Produktiboa (7. erabilera mota guztietan)
HIRIGINTZAKO ERAIKIGARRITASUNA: Bertan dagoena, garatu gabe dagoen P partzelan izan
ezik.
A) Eremuaren deskribapena eta helburu orokorrak.
1. 6. Eremua –BENTZUNTZIBAR–6 Aurreko AASS etako “Bentzuntzibar” 6. Hirigintza Eremu
guztiarekin eta Komunikabideen sistema orokorrerako erabileraren zati batekin ( Ermita
ingurua) bat dator, eremuaren garapenean egin ziren muga eta konekzio batzuei egindako
zuzenketekin.
2. Eremu hau erabat urbanizatua eta gauzatua dago, eraikitzeko zain dagoen solar baten
oruberekin. Horregatik, produkzio-erabilerara zuzendutako eremuko kalifikazio orokorra duten
hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatzen da.
3. Eremurako helburu eta hirigintzako irizpide orokor gisa proposatzen dute bere hirigintzaantolamendua mantentzea. Horretarako, arearako hirigintza antolaketa mantentzea
proposatzen da. Hala eta guztiz, eraikin berriak eta baita ere eraikinak berreraiki behar badira
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean (Isurialde
Kantauriarra) xedatutakoa beteko da. Eremuarekin muga egiten duen ibilguarekiko 26
metroko atzerapen minimoa errespetatu beharko da eraikuntza berriaren kasuan eta 11
metrokoa urbanizazio berriaren kasuan. Era berean, lehengoratzeko premia duten ibaiertzetan aplikatu beharreko irizpide orokor gisa, ingurumena hobetzeko jarduketak egingo
dira, ibilguaren berezko morfologia lehengoratzeko jarduketak eginez eta ibai-ertzetako
landaredia ordeztuz.
4.- Eremu honetan konkatzen diren Irailaren 30 eko 165/2008 dekreturako Lurzorua kutsa
dezakeen jardueraren edo instalazioren lurren inbetariokoan inbentariaturiko bi kokapen
eremuetan lurzorua kutsa dezakeen jardueraren edo instalazioren bat behin betiko bukatu
edo ixten denean . lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena egiteko prozedura
jardueraren edo instalazioaren behin betiko bukaera edo itxieratik bi hilabetera hasi beharko
da beranduen ere, titularrak berak aurrez eskatuta.
B)

Produkzio erabilerako lursailetarako zehaztapen partikularrak

1. Horien inguruan, IHAPOk, aurreko antolamendu xehatua biltzen du eta, horrenbestez, bertan
dagoen eraikuntza finkatzen da, eraikuntza-aprobetxamenduak handitu gabe. Sabai-azalera
gisa zenbatu gabe soilairutarteak eraikitzeko 01. liburukiko 7.2.10. artikuluan aurreikusten
den tolerantzia izango da aplikatzekoa area honetan. Erabilerei dagokienean, orokorrean,
dagozkien garapen-tresnetan aurreikusitako zehaztapenak gordetzen badituzte ere, erabilera
berriak ezartzeko, 01. Liburukiko 6. Tituluan (Erabileren Araudia) ezarritako erregimena
beteko dute.
2.

Eremuko industria-pabilioien jabetza horizontalean zatiketak ez dira onartzen.
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3. Bentzuntzibarko garapena burutu gabeko P Partzela,: burutu gabeko eraikina, aurreko
arauetako baldintzak betetzen dira, gehienezko lerrokadurak planoetan adierazitakoak izango
dira.
Partzelaren exekuziorako hirigintza zehaztapenak
1. .Eraikigarritasun fisikoa. Ondoko parametroak aplikatu izanaren ondoriozkoa izango da:
— Eraikinaren okupazioa plantan Lursailaren azaleraren %50 a izango da.
— Soilairutarteak eraikitzeko 01. liburukiko 7.2.10. artikuluan aurreikusten den tolerantzia
izango da aplikatzekoa area honetan.
2.

Eraikuntza profila: Sestra gainean solairu bat.

3.

Eraikinaren altuera: Ordenantza orokorren aplikazioaren ondorio ateratzen direnak.

4.

Eraikuntza berriaren gehienezko okupazioa oinean : Eraikinaren okupazioa oinean,
partzelaren azaleraren %50 izango da.

5.

Erabilera nagusia: Industria-produkzio erabilerara (7. erabilera bere moeta guztietan) ,
orokorrean, dagozkion garapeneko dokumentuetan aurrikusitako zehaztapenak
mantentzen dira, baina, erabilera berriak ezartzeko, 01. Liburukiko 6. Tituluan
(Erabileren Araudia) ezarritako erregimena beteko dute

6.

HIrigintza exekuziorako zehaztapenak.

6.1. Aktuazio isolatu bezala definitua eta mugatua.
6.2. Exekuziorako, nahikoa izango da eraikuntzako proiektua eta urbanizazio proiektu
osagarria aurkeztea.
7. Lerrokadurak: Eremuarekin muga egiten duen ibilguarekiko 26 metroko atzerapen
minimoa errespetatu beharko da eraikuntza berriaren kasuan eta 11 metrokoa urbanizazio
berriaren kasuan.. Era berean, lehengoratzeko premia duten ibai-ertzetan aplikatu
beharreko irizpide orokor gisa, ingurumena hobetzeko jarduketak egingo dira, ibilguaren
berezko morfologia lehengoratzeko jarduketak eginez eta ibai-ertzetako landaredia ordeztuz,
korridore ekologikoan honek duen garrantziarekin.
8. Biodibertzitate baldintzak.Zuhaixkez edota zuhaitzez osatutako lur zerrenda bat ezarriko
da, ibaira inor sar ez dadin eta ibaiak zein ibai bazterreko landaretzak kalterik jasez ez
dezaten bestalde, obrak gauzatzeko aparteko arreta jarri beharko da, eta obra horiek ez dira
egingo espeziearen ugalketa-garaian ( martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitarte).
C)

Ekipamentu lursailerako zehaztapen partikularrak.

Pilarreko baseliza, erlijio ekipamenduko sistema orokor gisa finkatzen da. Eraikina, IHAPOren
ondare historiko eta arkitektonikoaren katalogoan sartzen denez, nagusiki, 1. liburukiko 10.
tituluan aurreikusitako babes-erregimena eta ordenantzak aplikatuko zaizkio. Bertako babesaraudian ezarritakoarekin bat datozen eraikuntzako esku-hartzeak onartzen dira.(4. erabilera 6.
mota).
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7. EREMUA. KUTTURRU

12.14.1.

7.Area. Antolamendu definituko esparrua –OD KUTTURRU–.

AZALERA: 17.824 m²
SAILKAPENA ETA KATEGORIZAZIOA: Hiri Lurzoru Finkatua..
KALIFIKAZIO OROKORRA:
— Industrial Produktiboa.
— Espazio libre eta berdegune publikoen sistema orokorra
BEREZKO ERABILERA: Produktiboa (7. erabilera mota guztietan)
.
HIRIGINTZAKO ERAIKIGARRITASUNA: Bertan dagoena.
A)

Eremuaren deskribapena eta helburu orokorrak.

1. 7. areak – KUTTURRU–, aurreko Arau Subsidiarioen 1.sektore eremu ia osoa hartzen du,
eremuaren garapenean eraginak izan diren muga eta lotura batzuen zuzenketa batzuekin.
2.

Eremu hau erabat urbanizatua eta gauzatua dago, eraikitzeko zain dauden zenbait
oruberekin. Horregatik, produkzio-erabilerara zuzendutako eremuko kalifikazio orokorra
duten hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatzen da.

3. Eremurako helburu eta hirigintzako irizpide orokor gisa proposatzen dute bere hirigintzaantolamendua mantentzea. Horretarako, IHAPOk expreski jaso eta indarrean ditu
sektorearen Plan partzialaren oinarrizko zehaztapenak, 2003ko abenduaren 2an behin betiko
onartu zituztenak. Grafikoki eta idatzita nola den hobeto ikusteko, Zatikako Plan horren
dokumentuak kontsultatuko dira.
4. Eremuko espazio libreetan, ibai ertza eremuetan eta Oria ibairen ertzetan, zaharberritze lanak
egingo dira eta ibar ertzetako haltzadia bultzatuko da.
5. Zuhaixkez edota zuhaitzez osatutako lur zerrenda bat ezarriko da, ibaira inor sar ez dadin eta
ibaiak zein ibai bazterreko landaretzak kalterik jasez ez dezaten bestalde, obrak gauzatzeko
aparteko arreta jarri beharko da, eta obra horiek ez dira egingo espeziearen ugalketa-garaian
( martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitarte).
B) Produkzio-erabilerako lursailetarako zehaztapen partikularrak.
1. Plan partzialak, produkzio-erabilerara (7. erabilera) zuzendutako lursail bat definitu zuen
tipologia diferentetan.
Horien inguruan, IHAPOk, aurreko antolamendu xehatua biltzen du eta, horrenbestez, bertan
dagoen eraikuntza finkatzea, eraikuntza-aprobetxamenduak handitu gabe. Sabai-azalera
gisa zenbatu gabe soilairutarteak eraikitzeko 01. liburukiko 7.2.10. artikuluan aurreikusten
den tolerantzia izango da aplikatzekoa area honetan. Erabilerei dagokienean, orokorrean,
dagozkien garapen-tresnetan aurreikusitako zehaztapenak gordetzen badituzte ere, erabilera
berriak ezartzeko, 01. Liburukiko 6. Tituluan (Erabileren Araudia) ezarritako erregimena
beteko dute.
2. Eremuko industria-pabilioietan ez dira jabetza horizontalean zatiketak baimentzen.
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C) Ekipamentu lursailetarako zehaztapen partikularrak.
Eremuak bi lursaileko zatiz osatuta dago, bata nabarmenki errektangularra 15.404 m2 rekin
Bentzuntzibar eremuaren aurrean kokatua eta beste poltsa zuzkidurara zuzendutako espazio
libreak eta interes publiko sozialeko zerbitzuentzat 2.420 m2 rekin ( kirol parkea, komertzio
eta zuzkidura soziala) eraikuntzarako aurreikuspenik gabe Plan Partzialean. Ikaztegietako
Antolamenturako Hirigintza Plan Orokorreko dokumentu honek, lursailaren zuzkidura izaera
mantentzen du, baina Oria ibaira , kirol sistema orokorrera duen gertutasunagatik,
eraikitzearen ezintasunari eta inguruneak duen ingurugiro hobekuntza interesagatik, poltsa
hau espazio libretarako sistema orokor bezala sailkatuz. (3. Erabilera).
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8. EREMUA. ERREPIDEA
8.Area. Antolamendu definituko esparrua –OD ERREPIDEA–.

AZALERA: 3.778 m²
SAILKAPENA ETA KATEGORIZAZIOA: Hiri Lurzoru Finkatua.
KALIFIKAZIO OROKORRA:
— Azpiegitura eta Komunikazioen Sistema Orokorra.
1. 8. Eremua. –ERREPIDEA– Lehenagoko N-1 zaharraren edo gaur egungo GI-2131 errepideak
Ikaztegietako udalerriko lur hiritar industrialaren inguruetako lurzoru lautadarekin bat datoz.
Aurreko Sorospen Arauetako 3.Hirigintz Eremuaren lurren zati batekin bat dator.
2.

Hirigintz Helburu eta Irizpide orokor bezala proposatzen diren azpiegitura eta komunikazioen
Sistema Orokorra hobetu eta sendotzea ( 1. erabilera, 1 mota). Aldi berean, gaur egun
dagoen hirigintza ordenazioa mantentzea, horretarako IHAPO-ak expreski jaso eta
indarrean mantentzen ditu.
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9. EREMUA BENTA ( Urbanizagarri Sektorizatua)

12.9.1. 1.Sektorea. Antolamendu geroratuko esparrua–OR BENTAA) Eremua eta Helburuak.
AZALERA: 20.983 m²
SAILKAPENA ETA KATEGORIZAZIOA: Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatua.
KALIFIKAZIO OROKORRA:
— Industrial-Produktiboa.
— Azpiegitura eta Komunikazioen Sistema Orokorra. (2.142,39 m2).
BEREZKO ERABILERA: Industria (7. erabilera mota guztietan)
HIRIGITZAKO ERAIKIGARRITASUNA: Hirigintzako fitxan araututakoa.
1. 1. Sektoreak (OR BENTA) N-1 zaharra orain GI-2131, autobidea ( Iparraldean) eta ETAP (
Iparraldean) areen tartean dauden lurrak hartzen ditu, GI-2131 errepidearen ondoan
zabaltzen dena. Legorretako 19. Eremuko lurren aurrean. Legorretako eremu honetan
kokatzen diren enpresentzat eta bertan garatzea ezinezkoa zitzaienez, garapen osagarriak
ahalmentzeko helburuarekin.
2.

Topografiari dagokionez, bidetik gertueneko lurrak lauak dira eta Aristi mendiaren inguruan
berriz nahiko malda dute. Ibarbidearen erliebea 112 y 113 koten bitartean dabil bidearen
inguruan. Mugaren barnean kokaturiko mendialdeetan 140 ko kota eta 150 kotara ere iristen
da zenbait kasuetan.

3.

Sektoreko Hirigintza helburu eta irizpide orokor bezala proposatzen dira, IHAPO-ak jaso eta
indarrean mantentzen duen Foru Aldundiak behin betiko 2005eko uztailak 26 ean (
Sorospen Arauen Aldaketa) onarturiko egiturazko hirigintza antolaketa proposamenak.

B) Benta Sektorearen hirigintzak-garapenerako zehaztapenak.
1. IHAPO-ak bildu eta indarrean ditu 2005eko Uztailaren 26an behin betiko onartutako Benta
Sektoreari buruzko Plangintzako Arau Subsidiarioak aldatzeko dokumentuan jasotako
egiturazko antolamendu-zehaztapenak, eta udalak 2007ko martxoaren 8an behin betiko
onartutako garapeneko Plan Partzialean jasotako antolamendu xehatuaren bitarteko
zehaztapenak. Grafikoki eta idatziz hobeto zehazteko, 2006ko otsailaren 15eko 31.
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaraturiko Arau Subsidiarioetako dokumentu bera eta
2007ko maiatzaren 14eko 93. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaraturiko Plan
Partzialarena kontsultatuko dira.
2. Plangintza orokorreko dokumentuan jasotako zehaztapenen laburpen gisa, jada onarturiko eta
IHAPO-ak bere hirigintza-antolamenduan barne hartzen dituen plangintza orokorreko datu
orokorrak biltzen dira:
—

Industria Lursailek gehienez okupatzeko azalera (18.840, 61 m² ren %25a): 4.710,15 m²

—

Eraikitako Gehienezko Azalera Guztizkoa (18.840, 61 m² ren %32,50): 6.123,20 m²

—

Gehienezko Eraikigarritasuna: Poligonora ekarpena egindako partzelaren gainean 0,325
m²/m².
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—

Gehienezko altura: Gehienezko altuera kanpoko errasantetik, sabaiko egituraren azpiko
nibelera 10 m izango da.

—

Gehienezko eraikinaren perfila:
produkzio eremuetan - Beheko solairua+ Erdiko oina.
Bulego eremuetan - Beheko solairua + 2.
Erdiko oinak: Produkzio guneetan, gutxienez 2,50 metroko altuera librea duten erdiko
oinak onartuzko dira eta gehienez zerbitzua ematen dien solairuaren 30%ko solairuan.

— Zuzkidurak eta Gutxieneko Zerbitzuak: (Plangintza Araudira erantsitakoaren moduluak).
— Jabari eta erabilera publikoko espazio libreak (%10) 2.098,30 m²
— Aparkalekuak: Gutxienez plaza bat eraikinaren 100 m² bakoitzeko.
— Interes publiko eta sozialeko zerbitzuak (4%): 839,20 m².
— Kirol Parkea (%2) 419,66 m².
— Merkataritza Ekipamentua (%1) 209,83 m².
—Gizarte Ekipamentua (%1) 209,83 m².
— Eraikinen lerrokadurak, N-1 biaduktoko autobidetik ( lehentasuna duen errepidea- sare
gorria) 50 m bereiztuko dira kaltzadako kanpoko mugatik( marra txuria), 18 m GI-2131
errepidearen kanpoko mugatik ( marra txuria), eta 5 metro industri erabilerako beste
partzelen mugetatik).
3. Bereziki, plangintza orokorra aldatzeko dokumentuan sartutako neurri babesle eta
zuzentzaileak, eta baldintza espezifikoak izan beharko dira kontuan, espediente horretan
igorritako ingurumen-inpaktuko behin betiko txostenaren eta ebaluazio bateratuko
azterlanaren ondorio gisa. Neurri hauek, funtsean, eremu jakinetan industria-jarduera
mugatzeko hartzen dira, emisio atmosferikoen arrisku potentziala, soinu-inpaktua eta
lurzoruen poluzio-inpaktua, baliabideen kontserbazioa, eta integrazio paisajistikoa, eta
kaltetutako habitatean landaretza-berritzea eta baso-berritzea, eta abar kontuan hartuta.
«Euskadi komunitate Autonomoko Korridore Ekologikoen Sarea»ren azterketak
antzemandako korridore ekologikoaren funtzionamenduaren gaineko eragina gutxitzen
ahalegindu beharko da. Hori horrela, ondorengo norabideak izango dira kontutan:
Arizti mendiaren maldak, hiritar erabilerako lurrek korridore ekologikoaren funtzionamenduan
izan ditzakeen kontrako inpaktuaren amorgituazioko helburuarekin, eraikinaren kokaerak eta
okupazioak eta baita era bide sistemaren diseinuak ere, ahalik eta gehien eremuaren gune
laura egokituko beharko dute eta mendialdean egin beharreko luerauzketa gutxitu.
Azkenean Espazio libreko zuzkidura eta erabilera publiko bezala sailkaturiko eremuen
erabilera eremuan garatzen diren baso erabilerarekin ahalik eta aldaketa gutxienarekin
bateragarriak izango dira eta begetazio potentzialaren birsortzea erraztuko dute ( Hariztia eta
Atlántico baso nahasia).
Arau Subsidiarioetako aldaketa puntualaren, III-3 Planoko Ordenazio Proposamenaren
(orientagarria) arabera ez zaio erabilera espresik eman mendialdeari, horrela aldatugabe
mantenduko dira eta basogintza eta/edo begetazio potentzialaren birsortze erabileretara
zuzendu dira
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Uztailak 22ko 2003/183 Dekretuaren Eranskinaren 6.3.5. puntuan ezarritako betez, Korridore
Ekologiko baten funtzionamendurako kritiko den eremu batetan aldaketa suposatzen duten lur
hiritarezina gutxitzeak eragiten dituen kalteak gutxitzeko errekurtso berrien neurri
zuzentzaileak diseinatuko dira.
Neuri hauen helburu izango da, udalerrian bertakoak eta eskualdeko korridore ekologikoen
mantenimentua erraztuko duten habitatak berreskuratu eta/edo mantentzea, aldaketa honek
eragiten dien korridorea hobetzen dutenak lehentasun dutelarik. Orekatzen duten neurri
horiek ezartzeko, ondorengo alderdiak aztertuko dira bestebatzuen artean: Ikaztegieta
udalerriko (bertako eta eskualdeko) korridore ekologikoen sarea, egokienak diren orekarako
neurri moetak, ( Birbegetatzea, gainazal begetalaren hobekuntza, korredorearen
funtzionalidadearen araberako sailkapenak eta kalifikazioak, e.a.) erabileren eta dauden
jabetzaren arabera, orekarako neurriak hartzeko egokienak diren neurri moetak, beharrezkoa
den lurraren gestioari loturiko zailtasunak, e.a.
Eremu hau, partzialki inundagarria da mendebaldean, GI-2131 errepidearekin mugan eta 500
urteko etorbiderekin eragina izan dezakeena. Eremua garatzen duten tresnek, eremuko
inundagarriak diren guneak, espazio librera zuzendu beharko ditu, inguru hauetan edozein
erabilera dela ere, uholdeen aurrean exposizioa eta kalteberan izendakorra den hazkundea
dakarren edo lautada alubialareen aldetik amortiguazio ahalmena gutxitzea dakarren
eraikuntzak debekatuz. Eremuaren garapenerako, Jabari Publiko Hidraulikoko
erregalamentuan lehentasuneko fluxuko eremuei buruzko . artikuluak ezartzen duena ikusi
beharko da. ( E.R. 846/1.986, apirilak 11, E.D. 9/2008, urtarrilak 11koak aldatua).
Obrak gauzatzeko aparteko arreta jarri beharko da, eta obra horiek ez dira egingo
espeziearen ugalketa-garaian ( martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitarte).
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5.- Dokumentua “5 Planoak”
2.010ko urtarrila
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A Dokumentua “.Informazio Planoak”
A.1. Informazio Planoa. Indarrean zegoen plangintza lurzoruaren sailkapena.
A.2. Informazio Planoa. Indarrean zegoen plangintzako kalifikazio orokorra.
A.3. Informazio Planoa. Egun dauden ekipamentuak.
A.4.1 Informazio Planoa. Egun dauden azpiegiturak. Ur hornidura sarea.
A.4.2 Informazio Planoa. Egun dauden azpiegiturak. Telekomunikazio sarea.
A.4.3 Informazio Planoa. Egun dauden azpiegiturak. Energia elektrikorako sarea.
A.4.4 Informazio Planoa. Egun dauden azpiegiturak. Gas banaketa sarea.
A.4.5 Informazio Planoa. Egun dauden azpiegiturak. Saneamendu sarea.
A.5. Informazio Planoa. Baldintza bereziak dituzten lurzoruen inbentarioa.

B Dokumentua “. Egiturazko antolamendu planoa”
B.1. Antolamendu planoa. Hirigintza antolamendurako elementu erabakigarriak. (Aldatua)
B.2. Antolamendu planoa. Lurzoruaren sailkapena.
B.3. Antolamendu planoa. Hiri lurzoru eta urbanizagarriaren kalifikazio orokorra.
B.4. Antolamendu planoa. Lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa eta antolamendua. (Aldatua)
B.5. Antolamendu planoa. Sistema orokorren zuzkidura sarea ( Hirilurzoru eta urbanizaezinean).
Komunikazio azpiegiturak.
B.6. Antolamendu planoa. Hiri lurzoru eta urbanizagarriaren antolamenduaren esparruak. (Aldatua)
B.7 Antolamendu planoa. Hirigintza kudeaketa. (Aldatua)
B.8 Antolamendu planoa. Ondarearen katalogoa. Ondare arkeologikoa. (Aldatua)
B.9. Antolamendu planoa. Proposaturiko Hirigintz Antolamentua.
B.10. Antolamendu planoa. Eremuen eta azpieremuen mugaketa.
B.11.1 Antolamendu planoa. Azpiegituren antolamendua. Ur hornidura sarea.
B.11.2 Antolamendu planoa. Azpiegituren antolamendua. Telekomunikazio sarea.
B.11.3 Antolamendu planoa. Azpiegituren antolamendua. Energia elektrikoaren sarea.
B.11.4 Antolamendu planoa. Azpiegituren antolamendua. Gas banaketa sarea.
B.11.5 Antolamendu planoa. Azpiegituren antolamendua. Saneamendu sarea.

C Dokumentua “. Xehetutako antolaketa planoa”
C.1.1. Antolamendu planoa. Hiri lurzoru eta urbanizagarriaren kalifikazioa. 1.Eliza,2.Ekialdea,
3.Tren Bidea, 4. Polikiroldegia, 5. Hertell.
C.1.2. Antolamendu planoa. Hiri lurzoru eta urbanizagarriaren antolamendua. 1.Eliza,2.Ekialdea,
3.Tren Bidea, 4. Polikiroldegia, 5. Hertell.
C.2.1. Antolamendu planoa. Hiri lurzoru eta urbanizagarriaren kalifikazioa. 6.Bentzuntzibar,
7. Kutturru, 8. Errepidea, 9. Benta.
C.2.2. Antolamendu planoa. Hiri lurzoru eta urbanizagarriaren antolamendua. 6.Bentzuntzibar,
7. Kutturru, 8. Errepidea, 9. Benta.
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