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DESKRIPZIOKO MEMORIA

1.

AURREKARIAK

Izurtzako herriak, 4,32 km2-ko azaleran 2006ko erroldaren arabera 251 biztanle zituen.
1960. urteko biztanleriarekin alderatuz, 389 biztanle zituenean, atzerakada demografiko
nabarmena jasan du.
B motako arau ordezkatzaile batzuk ditu hirigintzarako oinarri. Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean 1996-ko irailaren 13an behin betiko onarpena publikatu zen. Hauek indarrean egon
arren, eta jadanik 4 aldaketa puntual jaso izan dituelarik, esan beharra dago 8 urteren buruan
hauek errebisatu eta berriztatzeko beharra aurreikusten zela arauotan bertan, hau da 2005.
urtean egin behar izan zen Hirigintzako Plan orokor berria.
Indarrean dauden arau hauetan, hiri-guneak eta eraikitzeko gai diren hiri-guneak jasotzen
dira, gauzatuz joan den herri kontzeptu jakin baten definizioa eginez. Esan beharra dago, arau
hauetan eraikigarri bezala jasota zeuden lurren zati bat eraikia izan dela eta berez,
garapenerako agortua agertzen direla arauok: Eraikitzeko gelditzen den planeamenduak
jasotakoaren gehiengoa ez delako posible gauzatzea -aurrerago agerian geldituko den bezala-,
udal araudiaz gaindi dagoen legedi eta araudiek ezartzen dituzten mugen ondorioz.
Era berean, dena ez dela etxebizitza kopurua gehitzea, eta hazkundea “zertarako eta
nola” egitea ere zenbat hastea baino garrantzitsuagoak direla iruditzen zaio egungo udal
taldeari. Honek epe luzerako plangintza estrategiko baterako oinarriak ezarriz hastea eskatzen
du (etxebizitza berrien kokapen, izaera eta kopuruan behinik behin), gaur egungo hirigintza
egoera desegokia finkatu eta arazoak areagotzea nahi ez baldin bada behintzat.
Arazo hauen artean, herriaren izaera lineala eta populazio txikia –eta azalera txikiaizanda ere duen dispertsio espaziala nabarmendu litezke lehenik. Izaera lineal horren ondorio
urbanistikoez gain, errepide bazterrean kokatzeak eta dagoen trafiko kopuru nabarmenak, eragin
sozial negatiboak eta bizitza kalitatearen murrizpena dakartza. Ondorioz, herri izaera izatekotan
eman ezin diren prozesuen erruz, biztanleriaren beherakada ekarri du nabarmen azken 30-40
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urteetan. Guzti hau da hain zuzen ere etxebizitza berriak eginda zuzendu nahi dena; herri
egitura eta izaera berri baterako oinarriak jartzen hastea alegia.

Beste alde batetik, Agenda 21-eko Jasangarritasun plan bat jasotzen du 2007ko
otsailean argitaratutako udal dokumentuak. Plan horretan, egin beharreko ekintzen artean,
proposamen garrantzitsuak aurrera eramateko ikasketetan oinarritzea beharrezko ikusten da,
hain zuzen ere “El concepto de acción considerado para el diseño del Plan de Acción para la
sostenibilidad se entiende en un sentido amplio, incluyendo así acciones de naturaleza muy
diferente y que se podrían clasificar de la siguiente forma: (…) Estudios: Actuaciones
consistentes en la elaboración de estudios que permitan conocer o valorar mejor ámbitos,
procesos o problemáticas relevantes a nivel de sostenibilidad o bien definir actuaciones que
el Plan de Acción no puede acabar de concretar.”
Herrian etxebizitzak –batez ere gazteentzat- beharrezko direla jakinda, eman beharreko
pausuak zehazteko, garatu behar diren ekintza garrantzitsuenen artean, eskuartean daukagun
bezalako ikasketa bat egitea guztiz gomendagarria dela ikusiz, udal taldeak lan hau egiteko
eskatu zigun sinatzen dugun teknikari taldeari.

2.

IKASKETAREN HELBURUA

Dokumentu honek helburu zehatza izanda ere, hain zuzen ere etxebizitzak eraikitzeko
kokapenik egokiena aukeratzea, aukeraketa honetan aldagai ugari jokoan sartzen dira. Beraz,
azterketa hau printzipioz uste daitekeena baino sakonagoa izatea eskatzen du, eta ikuspegi
holistiko batekin aurre egitea ikasketari. Modu honetan, aldagai guztiak kontutan hartuta,
Hirigintza Plan Orokor batetarako oinarri egokiak ikasi eta ezarri beharko genituzke,
etorkizunerako etxebizitzen kokapen ezberdinen ikasketari lotuta. Planteamendu hau guztiz
ezberdina da etxebizitzen momentuko beharrizana betetzea besterik ez duen batekin konparatuz.
Horrela, kokapenok aztertzean, gaur egungo arazoen diagnosia ez ezik, herriak jasan dezakeen
aldaketen -eta hobekuntzen- ondorioz “ze herri eredu sortu daitekeen” hipotesia landu
beharko da. Aztertzen diren etxebizitzen kokapenak, etorkizuneko modelo “ideal” horretan duten
egokitasuna aztertzea du zeharkako helburu sakonagoa.
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Hortaz, etxebizitzak eraikitzeko bidean, urbanizatzeko jarduketa programa edo eta
arauen aldaketa puntual bati ekiteko ezinbesteko informazioa eskainiko digu, kokapena zehaztuz
eta aurrerago garatu beharreko arloak aurreikusiz.

Ikasketa honetan kokapen egokienak ondorengo irizpide orokorrei erantzun beharko die:
-Herriaren Interes orokorrari. Partehartzea bermatzea.
-“Jasangarritasun sendoa” eta jasangarritasunaren jatorrizko kontzeptu zabalari (Brundtland
txostena)
-Lurzoruaren legea eta gainontzeko arlokako araudiek zehazten dituzten baldintzei.
-Lortu nahi den herri eredu berrian integrazioari.

Aurrerago azalduko den bezala, metodologia egoki bat gauzatuko da irizpide orokor
hauek zehaztu eta modu egokian baloratu ahal izateko, eta ondorioz irizpide hauei ondoen
erantzungo dien kokapena bilatzeko.
Behin kokapen egokienak bilatuta, ikasketa honetan oinarriturik eta Lurzoruaren legeak
dioenez, plangintza orokorrean mekanismo egokiak sartu behar direla adierazten da; esate
baterako, egiturazko antolamendua eta antolamendu xehekatua bereizi behar dira, hirigintzatresnak onartzeko tramiteak arindu behar dira eta arlo horretan behar den dokumentazioa
erraztu behar da. Era horretara, hirigintza-arloan hartutako erabakiak eta egin beharreko
tramitazioak ez dira oztopo izango gizarteak lege honi dagokionez dituen beharrizanei
erantzuteko orduan.
Lege honetan kopuruei eta estandarrei dagokienez egindako arauketarekin, legegileak
hirigintza-eredu jakin baten alde egin du apustu, 1976ko legegileak izan zuen kezkaren bide
berean. Hiri-eredu harmonikoak, orekatuak eta iraunkorrak nahi ditugu, eta, hori horrela izan
dadin, hirigintzarako estandar batzuk ezarriko dira, bai hiri-lurzorurako, bai lurzoru
urbanizagarrirako; era horretara, hiriko bizimoduak beharrezko dituen hornikuntzak eta
ekipamenduak kalitatezkoak eta nahikoak izango direla bermatuko da. Estandar horietako
batzuk ezezagunak dira gure ohiko jardunean, eta nabarmendu beharrekoak. Lehenengoaren
helburua, hain zuzen, hirigintzarako lurraren erabileran intentsitatea bermatzea da. Hori
lortzeko, gutxieneko eraikigarritasunak ezarriko dira modu orokorrean, eta orobat eraikuntza
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bakoitzak, oinplanoan, gutxieneko okupazio bat eduki beharra okupatzekoa den eremuaren
lurrazalarekiko.
(...) ekipamendu pribaturako nahitaez gutxieneko erreserba bat egin beharra ezarriko da, eta
udalak ere aukera izango du etxebizitza babestuko zuzkidura sortzeko, betiere hiriko
bizimodua atseginagoa, goxoagoa eta orekatuagoa izan dadin. Ildo beretik joanda, berariaz
debekatuta

geratuko

da

hiria

espazio

aldetik

banantzea;

alegia,

ezin

izango

da,

transferentzien bitartez, interes orokorreko zerbitzuetarako derrigorrezko erreserbaportzentajeak inguru beretan kontzentratu, transferentzia horiek mugatu egingo direlako
asko.
Horrez guztiaz gainera, bizitegi-erabilerako ehuneko jakin batzuk etxebizitza babestuak
egiteko gorde beharra, gure Autonomia Erkidegoan ezaguna zen neurria, hedatu egingo da
udalerri gehiagotara, eta, eginbehar erantsi gisa, zuzkidura-bizitegien figura berrirako
lurzorua gorde beharra ere ezarriko da. Horrela jokatuta, lurraren eta etxebizitzaren
merkatuak erregulatzea lortuko da, beste marko batzuetan ezarritako desregulazioarautegiek ez baitakarkiote gizarteari ez onurarik ez elkartasunik.

Guzti hau kontutan hartuz, ikasketa honek ahalbidetzen duena, udalak aurrera eraman
nahi dituen babeseko araudiren bati loturiko etxebizitzak egiteko, informazio eta balorazio
nahikoa izatea da; interes orokorrari behar den bezala erantzuteko gai izango den arauen
aldaketa bermatuz. Hartzen diren erabakiak modu neurtu eta egokian egin daitezen, nahitaezkoa
da ikasketetan eta irizpide objektiboetan oinarritzea, bai etxebizitzen alor honetan epe laburrari
begira, baita ere aurrerantzean beste hirigintza arlo batzuetan eman daitezkeen pausoak
aurreikusteko epe ertain eta luzeari, hots, plangintza estrategikoari begira. Horrela,
etxebizitzen arazoa puntualki konpondu bai baina arazo berriak sortarazi ez daitezen,
metodologia zuzen bat erabiltzearen bidez, etorkizuneko beharrizanei erantzuteko gaitasuna ez
hipotekatzea lortu daiteke, hauxe delarik ikasketa honen helburu nagusia. Beste modu batetan
jokatuta, metodologia estrategiko garbirik ez bada erabiltzen eta horrelako erabakiak
arintasunez edo arbitrarioki hartu ezkero, momentuko beharrizana konpondu arren etorkizunean
eta epe erdi-laburrean arazo larriagoak sor daitezke.
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Honen harira, lurzoruaren legeak 86. artikuluan gomendatua kontutan hartu behar, aldez
aurreko azterketei buruz:
1.– Administrazioek eta interesa duten erakunde publikoek azterketak egin ahal izango
dituzte, hirigintzako planak idatzi edo arlo horretan egoki diren bestelako egintzak gauzatu
aurretik, hirigintzako jarduketa jakin batzuk egitea beharrezkoa eta egokia den antzemateko,
jarduketa horien eremua eta ezaugarriak zedarritzeko, udal-izaera duten edo udalaz gaindiko
eragina edo interesa duten zehazteko eta jarduketak antolatzeko edo proiektuetan jasotzeko
tresna egokiak aurkitzeko.
2.– Aldez aurreko azterketak onartzearen administrazio-eragina barrukoa izango da, kasuan
kasuko planak edo proiektuak prestatzeari begirakoa

Lehen azaldu ditugun irizpide orokorrekin bat etorriz, Lurzoruaren legeak, 4. artikuluan
definitzen du interes publikoaren nagusitasunaren printzipioa.
“1.– Interes publikoak bakarrik egiten du bidezko lurzoruaren erabilera, lege honen ondorioz,
hirigintzako plangintzaren bitartez antolatzea.
2.– Aurreko paragrafo horretan xedatutakoaren ondorioetarako, hirigintza-antolamendurako ahala
arau hauei jarraituz erabili beharko da:
a) Nahikoa informazio eduki beharko da eskura une bakoitzeko errealitatearen gainean eta errealitate
horrek izan dezakeen bilakaeraren zentzuzko balorazioaren gainean.
b) Honako hauek guztiak haztatu beharko dira arrazoizko era batez, eta haztapen hori oinarritzat
hartu: interes eta beharrizan guztiak, publikoak zein pribatuak; hirigintzaren funtzio publikoa, eta
lege honen arabera funtzio horren gidari izan behar duten printzipioak.
c) Ahal horrek aukera eta erabaki behar bezain arrazoituak izan behar ditu ondorio, eta aukera eta
erabaki horiek neurrizkoak izan behar dute lortu nahi diren helburuen aldean.”

Lehen esan bezala, puntu hauei zuzenki erantzun nahi dio ikasketa honek, interes
orokorraren betebeharra bermatu guran.

Ondoren, hau adierazten du Lurzoru Legeak:
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“3.– Interes publikoaren aintzat hartuko bada, hirigintzaren antolamenduak honako eskubide
hauek bermatu beharko ditu bereziki:
a) Pertsona orok duina eta bere beharretarako egokia den etxebizitza bat eskuratzeko duen
eskubidea.
Horretarako, herri-administrazioek lurzorua planifikatu, sailkatu, programatu eta izendatu beharko
dute babes ofizialeko araubide bati atxikitako etxebizitzak egiteko eta gizartearen beharrizanei
erantzuteko bizitokiak eraikitzeko.”

Artikulu honetan, ez gara herri kontzeptu horren balorazioan sartuko, baina Agenda 21eko Izurtzako jasangarritasunerako planak jasotzen duena laburbilduko dugu:
Bertan, hain zuzen, ikasketak egitea bultzatzen da, Actuaciones consistentes en la elaboración
de estudios que permitan conocer o valorar mejor ámbitos, procesos o problemáticas
relevantes a nivel de sostenibilidad o bien definir actuaciones que el Plan de Acción no
puede acabar de concretar.

Bestalde, lan honek hirigintzarako oinarri basiko batzuk jartzen baditu ere, aurrerago Plan
Orokorra gauzatu beharko da, eta beste gauza batzuen artean etxebizitzei eta herri ereduari
dagokionez honako datuak jasotzen ditu izendatu dugun azken Txosten honek:

•

En el presente siglo XXI, se da un descenso pequeño de población

•

La evolución de la estructura de la población del municipio, en el periodo 1981-2001,
muestra una tendencia de envejecimiento poblacional mucho más acusada que en otros
ámbitos territoriales, tendencia que no ha hecho sino marcarse más en los últimos 20
años.

•

El nivel general de instrucción en Izurtza es inferior a la de la media de
Durangaldeko Udaltalde 21 y Bizkaia

•

No ha existido una oferta suficiente de vivienda, por lo que alguna gente ha tenido
que desplazarse a otros municipios.

•

Promover la construcción de vivienda de protección oficial y facilitar la vivienda a la
población local
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•

Promover el alquiler y/o venta de la vivienda vacía.

•

Promover la diversificación económica, con la atracción de nuevos sectores y
actividades generadoras de empleo.

•

Izurtza es el municipio más pequeño de la comarca. Ocupa una superficie de 4,3 km2,
el 1,4% de la comarca y el 0,2% de Bizkaia.

•

El planeamiento urbanístico vigente son las NN.SS. de tipo b) que fueron publicadas
en el BOB de 23 de septiembre de 1996. tras su aprobación definitiva. Desde la
aprobación definitiva hasta ahora se han producido 4 modificaciones de dichas Normas,
de las cuales 2 están pendientes de su ejecución. Es previsible, y después de su
desarrollo, se proceda a la revisión de las NN.SS.

•

Baja oferta de equipamientos deportivos

•

Proteger el patrimonio histórico y artístico existente.

•

Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en suelo urbano urbanizable

•

Protección especial de los diversos ecosistemas y de los valores naturalísticos,
geológico-morfológicos y paisajísticos

Hau kontutan hartuta ere, lan honek oinarriak ezarri beharko baditu plan orokor berria
garatzeko, eta era berean ondoko hau dio Agenda 21-eko txostenak hartu beharreko neurri
larriei eta estrategiari buruz:

LE 1. PROGRESAR HACIA UN DESARROLLO ECONÓMICO EQUILIBRADO.
LE 2. PROMOVER LA SOLIDARIDAD, LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL.
LE 3. APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO.
LE 4. PROTEGER Y MEJORAR LOS VALORES NATURALES Y EL PAISAJE.
LE 5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.
LE 6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA
PARTICIPACIÓN PUBLICA.

Guzti honekin lotuta beste printzipio garrantzitsu batzuk jasotzen du lurzoru legeak, eta
hauek ere bete beharko dira plangintza berria garatzeari ekiten zaionean.
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8. artikulua.– Herritarren parte-hartzearen printzipioa
9. artikulua.– Jendaurreko informazioaren printzipioa.

Hortaz, esan dugun bezala lan honek etxebizitzak egiteko kokapenik egokienak aztertzen
ditu, helburu bikoitzarekin: Epe laburrera etxebizitzak egiteko kokapen egokiena bilatzea, eta
epe ertain eta luzera, gainontzeko kokapenekin herriaren hirigintzarako oinarri basikoak
ezartzea. Beti ere herritarren partehartzea eta informazioaren bidetik aurrera eraman beharko
du udalak.

3.

ETXEBIZITZEN BEHARRA

Oinarrizko eta hasierako datu bezala, epe laburrera, epe ertainera eta epe luzera
etxebizitza beharrak zeintzuk izango diren aztertu behar dugu. Horretarako, herri plangintza
eta datu sozio-ekonomikoak ez ezik, Durangoko Eskualde Egiturako Lurraldearekiko ZatiEgitamuaren Hasierako Onarpen dokumentuan aurreikusten dena ere kontutan hartu beharko da.

3.1.

Herritarren artean galdetegia.

Izurtzako udalak 2007ko irailaren zehar galdetegi bat banatu zuen herritarren artean.
Honen helburua herrian etxebizitza babestuak eraikitzekotan, berauek eskuratzeaz zenbat
biztanle egongo ziren interesaturik jakitea zen, behintzat etxebizitza beharrizanen lehengo ideia
bat egitea. Herritarrei egindako galdetegiari 30 pertsonek erantzun zien, gehienak 21 eta 42
urte bitartekoak, gazteenak 18 eta nagusienak 65 urte dituelarik.

Izurtzako 2008ko urtarrileko errolda 275 pertsonakoa zen, beraietatik 21 eta 42 urte
bitartekoak 90 pertsona direlarik.
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3.2.

Izurtzako arau ordezkatzaileak.

Egungo Izurtzako arau ordezkatzaileak E.U. 7an etxebizitza babestuak eraikitzea
aurreikusten dituzte. Egikaritze Unitate honen ezaugarriak ondorengoak dira:

91.7.2. Egiteratzeko unitatea (U.E.-7)
– Unitatearen osoko azalera . . . . . . . . . . . . . . . . 5.315,25 m2
– Nahitaez uzteko azalera:

A.A. Bidesarearekin espazio askeak 4.418,25 m2
Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.418,25 m2
– Urbanizatzeko azalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.418,25 m2
– Eraikinaren azalera atzemangarria:
1. . . . . . . . . . . . . 224,25 m2
2. . . . . . . . . . . . . 224,25 m2
3. . . . . . . . . . . . . 448,50 m2
Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897,00 m2

– Solairuen kopurua: Beheko Solairua, 3 Goi-Solairu eta aukerazko sotoa eta erdisotoa.
– Azalera eraikigarria: (Lurgainak barrusartu gabe):
1. . . . . . . . . . . . . 897 m2
2. . . . . . . . . . . . . 897 m2
3. . . . . . . . . . . . . 1.794 m2
Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.588 m2
Oharra: Desjabetzearen kudeaketazko sistema
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3.3.

Uholdegarritasuna eta erreka.

E.U. 7 honetan aurreikusten den azalera eraikigarria kontutan izanik, eraiki zitezkeen
gutxi-gorabeherako etxebizitza kopuru bat zehaztu dezakegu. Eraikinen tipologia behe solairua
eta bi goi solairu izanik 24 etxebizitza eraiki genitzake goiko solairuetan. Behe solairuak ere
etxebizitza erabilera izango balute berriz, 36.

2002ko Azaroan, eragilea Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu eta ingurumen saila
izanik, “Defensa contra inundaciones de los ríos y arroyos de los núcleos urbanos de la cuenca
del río Ibaizabal” lana argitaratzen da. Bertan, Izurtzako E.U.7-a osatzen duten lurrak gehienbat
10 urteko itzultze epealdia duen orbainaren barne agertzen dira. Ingurumen saileko uren
zuzendaritzak, uholdegarritasunaren arabera, lurren erabilerarako irizpide batzuk erabiltzen
ditu. Puntu hau hobeto azalduta dago 1goi eranskinean: Eusko Jaurlaritzaren Irizpide hauen
arabera, ezinezkoa da Izurtzako arau ordezkatzaileek aurreikusten dituzten babestutako
etxebizitzak eraikitzea.

3.4.

Durangoko L.Z.A.

Durangoko Eskualde Egiturako Lurraldearekiko Zati-Egitamuaren Antolaketa Arauek,
egoitza ezarkuntza sistemari dagokionez, laburbilduz zera diote:

2. ATALA. UDAL APLIKAZIOA

87. artikulua. Udal-aplikazioa.
1. Esparru Proposamena Udal Planeamenduari aplikatu ahal izateko, esparru hori
Planeamenduaren benetako aldira egokitu behar da, hau da, zortzi urteko aldira.
2. Gehieneko eta gutxieneko balioak kontuan hartuta, udalerri bakoitzak (bitarte
horien barruan) bere muga aukeratzeko, koefizienteak honako hauek dira:
• Udalerri bakoitzaren eskaintzaren benetako balioak ezin du gainditu zortzi urteko
aldirako baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua, hori 3ko koefizientearekin hanpatuta.
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• Udalerri bakoitzaren eskaintzaren gutxieneko balioak bete egin behar ditu zortzi urteko
aldirako baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua, hori 1,5eko koefizientearekin hanpatuta.
3. VII. ERANSKINEAN (“8 urteko aldirako udal-aplikaziorako etxebizitza eskaintzaren
mugak zehazteko metodologia”) jasotzen den laukia, izan ere, faktore horiek lau osagaien
batuketari aplikatzearen ondoriozkoa da, eta bertan, C osagaia (aldagarria den bakarra) oraingo
egoerari dagokio.
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LZEak egoitza ezarkuntza ereduaren kalkulua egiterakoan oinarrizko akatsa egiten du:
demografiaren bilakaeraren azterketa okerra. Izurtzako herriak azken urteetan biztanleriaren
gutxitze bat izan baldin badu, urteetan zehar etxebizitzarik eraiki ez delako da. Herriko gazte
askok emigratu egin behar izan dute beraien herrian etxebizitzarik aurkitu ezinik.

Etxebizitza babestuen politika eraginkor bat martxan jarriaz gero, bereziki alokairuzko
etxebizitzena, hasiera batean biztanleria handituko litzateke, hainbat jende eskualdeko beste
herri batzuetatik Izurtzara itzuliko litzatekeelako.

Ondorioz, akats bat da 2022an 2006ko biztanleria mantenduko dela aurreikustea eta
etxebizitzen beharra honen arabera zenbatzea.

Ikasketa honek herrian etxebizitzen kokapenerako informazio eta balorazio b ematen digu
eta edozein balizko arau aldaketak, interes orokorrari behar den bezala erantzun diezaion,
aintzat hartu beharko luke. Hartzen diren erabakiak modu neurtu eta egokian egin daitezen,
nahitaezkoa da ikasketetan eta irizpide objektiboetan oinarritzea, bai etxebizitzen alor honetan
epe laburrari begira, baita ere aurrerantzean beste hirigintza arlo batzuetan eman daitezkeen
pausoak aurreikusteko epe ertain eta luzeari, hots, plangintza estrategikoari begira. Horrela,
metodologia

zuzen

bat

erabiliaz

etorkizuneko

beharrizanei

erantzuteko

gaitasuna

ez

hipotekatzea lortu daiteke, hauxe delarik ikasketa honen helburu nagusia. Beste modu batetan
jokatuz, hau da, metodologia garbirik eraili gabe eta erabakiak arintasunez edo arbitrarioki
hartuaz, momentuko beharrizana konpondu baina etorkizunean arazo handiagoak sortu daitezke.
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4.

FASEAK

Izurtzako Udalerria BI-623 (Durango-Gasteiz) errepideak zeharkatzen du, bere hirigunea
alderik alde zatituz eguneko trafiko intentsitate handiekin. Honek herriaren eguneroko bizimodu
eta ongizatean eragin negatiboak ditu alde batetik, eta etorkizuneko garapen aukerei muga
fisikoak ezartzen dizkio bestetik.

Hau jakinik, Izurtzako udalak zaharkituta (1996. urtekoak) dauden arau ordezkatzaileen
berritze prozesua aztertzen dabil, tarteko pauso batzuk ezinbestekoak ikusten dituelarik. Hauen
artean, eta aurreko arauetan azaletik jasotzen zen bezala, errepidearen trazaketa alternatiboa
dago oinarrizko eta lehenengo pauso bezala.

Durangoko LZE-ak aurreikusten du BI-623 errepideko aukerako ibilbidea egitea; hori
proposaturiko hirigintza-garapenei lotuta, eta barruko erabilerarako, oraingo zeharbidearen hiriespazioa suspertuko da. Ondorioz, udalak talde etxebizitzen eraikuntza sustatu beharko du.

Datu hauek kontutan hartuta, lehenik eta behin fase bi bereiztu behar ditugu
etxebizitzen balizko kokapenak aztertzerakoan. Fase bien mugarri BI-623 errepidearen trazaketa
alternatiboaren eraikuntza egongo litzateke.

Lehenengo fasean balizko kokapenak bide sarearen egungo egoera aintzat hartuta
aztertuko ditugu. Bigarren fasean aldiz, BI-623

errepidearen trazaketa alternatiboa eraikita

eta oraingo zeharbidearen hiri-espazioa suspertuta egongo litzakeena.
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KOKAPENAK EBALUATZEKO IRIZPIDEAK

Ikasketa honetan etxebizitzak egiteko egokiak diren lurzoru ezberdinak aukeratu eta
konparatzen dira, eta konparaketa horretarako kontutan hartuko ditugun faktoreak aldez
aurretik hausnartu eta hautatzea oso garrantzitsua izan da. Faktore edo irizpide hauek batzuk
edo besteak aukeratu, herri eredu ezberdinetarako oinarriak jartzen arituko gara. Beraz lehenik
eta behin lortu nahi den eredua argi eduki beharra dago, eta bigarren, hau lortzeko irizpideak
argi definitu eta objetiboki neurtzeko bezalakoak izan behar dira, lekuen konparaketa hori
baliozkotuz.

Lurzoruaren legean, bere II. Kapituluko 3. artikuluaren arabera, non hirigintzaren printzipio
orokorrak ezartzen dizkigun, garapen eramangarriaren printzipioa definitzen da. Hain zuzen bere
3. puntuan zera dio:
“3.– Hirigintzaren antolamenduak hiri-garapenerako printzipio hauek hartu behar ditu irizpide
eta jarraibide:
c) Lurzoruaren okupazioak ere eramangarria izan behar du. (…)

Horrela, batetik, gune

urbanoak barreiatu eta sakabanatzeko joera baztertuko da; bestetik, lurraldeak bere
oinarrizko funtzioari eutsiko dio, ingurumenaren balioak babesteko zimendu izateari, hala
hiriguneetan nola landaguneetan eta naturguneetan; eta bestetik, erabilerak eta jardunak era
askotakoak izanik, horiek guztiak espazioan egokiro uztartu eta ezkondu behar dira, jendea
ahalik eta gutxien mugiarazita.”
d) Eraikitze eramangarria bultzatu behar da birgaitzearen bidez. Horretarako, lehentasuna
eman behar zaio herrietako jatorrizko guneetan eraikita eta urbanizatuta dagoen ondarea
berroneratzeari eta hutsik dauden etxebizitzak erabiltzeari.
e) Mugitzeko moduak ere eramangarria izan behar du. Batetik, behar-beharrezko ez den
guztietan, murriztu egin behar da motordun ibilgailuen erabilera, eta bestetik, lehentasuna
eman behar zaie ingurumena errespetatzen duten garraioei, garraio horiek elkarrekin ondo
lotu eta konbinatuta.

Antzeko hausnarketa beste bide batzuetatik egin izan dugun arren, Lurzoruaren legeko puntu
honekin bete-betean bat gatoz eta berez oinarri egiten dugu kokapenen ikasketarako. Norabide
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bat ematen digu etxebizitzen planteamendua puntuala eta batik bat gerora ezarri beharko den
hirigintza planeamendu orokorrago batekiko: Hau da, Oraingo herri eredu barreiatua eta
planifikatuta dagoen dentsitate baxuko modeloa, aldarazi egin behar da nukleo edo gune urbanoa
elkartuz eta erabilera eta jardun bateragarriak bertan kontzentratuz.

Beraz, irizpide hauek kontutan, trama urbano egokia, Irisgarritasuna modu ez motorizatuendako
eta modu motorizatuentzat, eta balantze energetiko minimoa irizpide oso garrantzitsuak izango
dira kokapenak ebaluatzeko.

Kontzeptu hauen garrantziaz konturatzeko, Tokiko Agenda 21-eko jasangarritasunerako planak
zera jasotzen du bere diagnostikoan:

La Intensidad Media Diaria (IMD) registrada en 2004 en el tramo que discurre entre Izurtza y Mañaria
fue de 8.481 vehículos, de los cuales un 17,3% fueron vehículos pesados. El aumento de la IMD en el
periodo 1999-2004 fue del 7,85%, que es muy alto. Un gran peligro es la alta velocidad de los
vehículos motorizados que atraviesan el municipio, y que no respetan las señales de tráfico.
- En cuanto al transporte público, aunque se ha solicitado de forma reiterada un autobús urbano que
conecte a los municipios de Mañaria e Izurtza con Durango, no se ha establecido por el momento
ninguna línea.
- Existe un elevado parque automovilístico y en crecimiento. En 2003 suponía un índice de
motorización de 819,5 vehículos/1000 habitantes, el 2º más alto de Durangaldeko Udaltalde 21.
- El Tren de Alta Velocidad (TAV) atraviesa el municipio, al lado de las piscinas, de forma
subterránea en buena parte, y hay que tener en cuenta su impacto ambiental

Eta hau proposatzen du:

- Potenciar la movilidad sostenible, especialmente la movilidad peatonal
- Promover la potenciación de los sistemas sostenibles de movilidad: transporte público-peatonalbicicleta
- Promover la mejora de la movilidad y accesibilidad de grupos con limitaciones de movimiento
- Concienciación ciudadana
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- Apoyar el desarrollo de la intermodalidad de medios de transporte y la creación de aparcamientos
adecuados para favorecer el uso del transporte público

Era berean, proposatuko diren plangintza aldaketek oraingo egoeran dauden hirugarren
pertsonei ahalik eta afekzio gutxien eragin beharko lieke, eta era berean udalak lursaila
eskuratzeko duen bideragarritasuna ere oso kontutan hartzeko irizpidea da, epe laburrari begira
behintzat.

Datu hauek kontutan hartuta, lehenik eta behin fase bi bereiztu behar ditugu
etxebizitzen balizko kokapenak aztertzerakoan. Fase bakoitzean, irizpide ezberdinak era
isolatuan kontutan hartuta , eta irizpide bakoitzak balio ponderatua izanik, 1-etik 5 erako balioa
emango zaio proposamen eta kokapen ezberdinei (kokapen berean intentsitate edo etxebizitza
kopuru ezberdinak planteatu ditzakegu). Irizpideak ondorengoak dira:

1-. Irisgarritasuna, modu ez motorizatuentzat
2.- irisgarritasuna, modu motorizatuentzat
3.- Jabetza eta lurrak eskuratzeko erraztasuna
4.- Herri bilbea
5.- Egokitasun sozioanbientala
6.- Balantze energetikoa eta ingurumena
7.- Hirugarren pertsonei afekzioak

Aurreko hauek garrantzi erlatiboaren arabera ponderatuta, herri plangintzatik ikusita
kokapen egokienak izanda ere, azkeneko irizpide baldintzatzaile eta betebeharrezkoa dugu,
irizpide hau betetzen ez duten kokapenak praktikara eramangarriak ez direlako. Beraz, udal
legedi edo hirigintza tresnetatik gorago diren araudiak bete beharko lituzkete kokapenak; hala,
Bizkaiko errepideen foru araudia, Iparraldeko Konfederazio Hidraulikoa III-ko araudia (CHN III),
Eusko jaurlaritzako ur-zerbitzua, Euskadiko Lurralde Antolamendu Batzordea (COTPV), e.a.
Horrela azken irizpidea –eta nahitaez betebeharrekoa- definituko dugu:

8.- Plangintza eta araudi sektorialetan eta lurralde zatikako plangintzan egokitasuna.
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Irizpideok banan-banan ondo definitzea izango da hurrengo pausoa:

5.1.

Irisgarritasuna, modu ez motorizatuentzat

Irizpide honetan bizikletaz, oinez edo gurpil gainean (haurren kotxetxoak eta ezinduen
gurpil-aulkiak) dabiltzan mugimenduak aztertzen dira. Egokitasuna ez du kokapenen konfigurazio
fisikoak soilik definitzen, faktore subjektibo ezberdinek eragiten diotelarik. Horrela, kontutan
hartzekoak dira:

-Ibilbideen distantzia: Ikasketa ezberdinen arabera, jenderik gehienarentzat eguneroko egoera
arruntetan oinez egiteko distantzia onargarria 400-500 metro artean dago. Ume, pertsona
nagusi eta ezinduentzat ordea, gehienetan distantzia hauek asko murrizten dira.
Edozein modutan oinarrizkoena ez da distantzia fisiko erreala, ordea, esperimentatzen den
distantzia da garrantzitsuagoa. Horrela, luzeago eta nekagarriagoa hautematen da 500 m.tako
distantzia bat zuzen bat bezala ikusita, babesik gabe eta aspergarria, baina tarte bera
distantzia laburrago bat bezala sumatu daiteke etapatan banatzen bada. Adibidez, kalea
kurbaturik badago espazioa ixten du, ibili beharreko distantzia guztia berehalaxe ez delako
ikusten. Horrela, oinez egiteko distantzia onargarriak, ibilbidearen luzera eta ibilbidearen
kalitatearen arteko erlazio batetik etorriko da.
Bestalde, Ibiltariak beti hautatzen du ibilbiderik laburrena, laburbideak hautatuz helburua bistan
badago, baina beti ere muga fisiko latzak ez badaude: Malda nekagarriak, trafikoak sortzen duen
muga…
Beti ekidin behar dira ibilbide luze eta artezak, erakargarriagoak dira ibilbide bihurrak edo
etendunak. Haize eta euriarengandik hobe babestuko gaituzte.

-Espazioen kalitatea: Espazio seriatuak (dentsitate baxuko etxebizitzetan ohikoa) eta
errepikatuek ez dute atsegina ez interesgarria egiten ibilbide bat. Bestalde, kaleen sekzio
aldaketa ezberdinak dauden gunean, espazio txiki eta handiak tartekatuz, txokoak agertuz, kale
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zabalak eta estuak, plaza txikitxo bat eta jarraian handiagoa… eta giza eskalara neurrituak eta
ez gaindimentsionatuak diren planteamenduetan, interesgarriak egiten dira ibilbideak eta oinez
ibiltzeko gonbita luzatzen da. Aktibitateak era honetan gehituz joango dira.

-Mugimenduak sortaraziko dituzten aktibitateen kokapenak: Aktibitateonganako (tabernak,
instalakuntzak, dendak) hurbiltasuna eta ondorioz aktibitate zentro integratuak eratzea da
oinezko mugimendu hauek egitera eta kalean giroa sortzera eramaten duen beste faktore
garrantzitsuenetako bat.

-Derrigorrezko mugimenduentzako prestatuta dauden ibilbideetatik aparte, bizikletaz edo oinezko
ibilbide aukerakoendako (aisialdia, kirola, e.a.) egokiak diren beste sareekiko lotura kokapenetik
hurbil izateak (bidegorriak, bizikleta erreiak, herrien arteko lotura espaloiak…), irisgarritasun ez
motorizatuarekiko aukera askoz handiagoak ematen ditu.

5.2.

Irisgarritasuna, modu motorizatuentzat

Etxebizitzaren kokapenetik ibilgailu pribatura edo ibilgailu pribatutik kokapenera jasotzen
dituen mugimendu erlazioa baloratzen du irizpide honek alde batetik, ibilgailu pribatura/tik
heltzea (etxe ondoan aparkatzea) errazagoa bada irisgarritasun motorizatua hobetuz. Bestetik
ibilgailu pribatuarekin zuzenean izan dezakeen irisgarritasuna, hau da, herriko “zentrora”
heltzeko egin beharreko derrigorrezko bidetik aparte ibilbide luzeak edo korapilatsuak egin
behar diren kokapen konkreturaino, herrigunea okupatzen duten azpiegitura esklusiboak behar
dituen (Aparkaleku eta sarbideak…), edo badagokio, herrigunea okupatzen ez duten lurpeko
garajeak egiteko erraztasuna ere baloratzen da. Esate baterako, herriaren planifikazioaren
ondorioz sor daitezkeen (edo existitzen diren) aparkaleku publikoak aprobetxatzeko kokapen
aproposa izatea oso positiboa da irisgarritasun motorizatuaren irizpide bezala.
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5.3.

Jabetza eta lurrak eskuratzeko erraztasuna

Kontzeptu honetan, kokapena aukeratzeko orduan, eraikina egingo den lursailaren
eskuragarritasuna baloratzen da. Horretarako, lurrak egun indarrean diren hirigintza arauetan
duten sailkapena eta kalifikazioa irizpide garrantzitsua izango da.

Negoziazioa aurreikusi ezina denez, ez gara balizko salerosketa batetan lurrak edukiko
lukeen salneurrietan sartuko. Lurrak nahitaezko desjabetzearen bitartez eskuratu zitezkeen
kasuan edukiko luketen balio monetarioa alderatuko dugu. Horretarako,

estatuko legeria,

LURZORUARI BURUZKO TESTU BATEGINA. 2/2008 Legegintzako Errege-Dekretua, hartuko da
oinarri, zehazki balorazioen inguruan Lurzoruaren Araubidearen Oinarriak, Balorazioak alegia.

Artículo 22. Valoración en el suelo rural.

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta
Ley:
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o
potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba
entenderse referida la valoración.
(…)
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y
antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
(…)
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por
razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los
criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse
expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación
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territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados.

Artículo 23. Valoración en el suelo urbanizado.

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la
edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina
física:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela
por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. Si los terrenos no tienen
asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor
de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la
tasación será el superior de los siguientes:
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que
se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos
de la edificación existente o la construcción ya realizada.
b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción
ya realizada.
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o
renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores
considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.
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Ondorioz, lurrak eskuratzeko erraztasuna baloratzerakoan, lursailak Izurtzako Arau
Ordezkatzaileetan duten sailkapena eta eraikigarritasuna izango da aztergai.

Kontutan hartu

behar da, irizpide honetan, lurrak bersailkatzeko eta berkalifikatzeko izan ditzazkeen oztopoak
ez direla aintzat hartzen, soilik lurrak eskuratzeko erraztasuna aztertzen da, balorazioa alegia.

Azterketa orokorra izanik, ez dira kokapenka balorazio xehatuak egingo. Irizpide orokor
batzuei erantzunez, kokapen bakoitzari egokitasuna maila bat emango zaio. Irizpide horiek,
Izurtzako Arau Ordezkatzaileetan duten sailkapena eta eraikigarritasuna eta egun eraikita egon
daitezkeen mugiezinen araberakoa izango da.

5.4.

Herri bilbea

Herri batetako eraikinen kokapen desberdinek, jabetzarekin batera, espazio publikoaren
egitura sortzen dute, herritarren bizimodua eta eragin trukean baldintzatzen dutena. Herri
bilbearen forma ez da itxura kontua soilik, edukiarekiko harremana definitzen duen antolaketa
da.

“La forma urbana está determinada por la extensión, distribución y disposición de espaciós
abiertoa y edificios, especialmente de espacios abiertos de dominio y uso publico.”

1

Etxebizitza eraikin berriek espazio publikoaren egitura aldatuko du hein batean, bere
inguruko forma urbanoa eraldatuko du. Irispide honetan eraikin berriek herri bilbean eduki
dezaketen eragina aztertuko da.

Egungo Izurtzako udalerriaren herri bilbea lineala da, BI-623 errepidearen alboetan
eraikitako etxebizitzez osatutakoa, batez ere familia bakar edo bikoak direnak. Forma honek,

1

Guia de diseño urbano/ Jose Martinez Sarandeses, María Agustina Herrero Molina, Maria Medina Mur/ Madrid:Ministerio de Fomento. Cento de

Publicaciones/1999
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biztanleen mugikortasun bat eskatzen du errepide nagusian zehar espazio publikoetara iristeko,
herrikideen arteko hartuemanetarako.

BI-623 errepidearen trazaketa alternatiboaren eraikuntza posible izango denean berriz,
ezpazio publikoa berrantolatu ahal izango da, baina baita

herriarentzat erdigune bat sortuz,

trama urbano lineala izaten jarraituko duen arren.

Bultzatu nahi den ereduak, erdigune urbano bat bultzatzeak alegia, egokitasun
sozioanbientalarekin harremana duten ezaugarri morfologiko eta funtzional batzuk ditu:

Forma urbanoaren konplexutasuna.
Espazio publiko, ekipamendu eta partzela pribatuen arteko banaketa orekatua.
Espazio libreetara zuzendutako azaleraren fragmentazioa oinezko gune erabilgarri eta
plaza desberdinetan.
Nortasun desberdinetako eraikin eta espazio aniztasuna.
Eraikinen eta espazioen giza eskala.
Erabileren arteko desberdintasuna eta integrazioa, bereziki behe solairuetan.

5.5.

Egokitasun sozioanbientala

Kaleko eszena bat. Edozein egun edonongo kale batetan. Oinezkoak espaloietan dabiltza,
umeak atarien aurrean jolasten dute eta jendea bankuetan eta mailetan jesarrita dago,
karteroak bere ibilbidea betetzen du, bi ibiltarik elkar agurtzen dute eta talde batzuk solasean
dabiltza. Kanpoan gauzatzen diren aktibitate nahaste hauen gertaera baldintza batzuen
araberakoa da. Inguru fisikoa hauetako bat da: Gertatuko diren aktibitateengan modu eta maila
ezberdinetan eragingo duen faktorea da berau, eta eraikinen kokapena (dispertsioa edo
hurbiltasuna), konposaketa eta kalitatea (plazak eta kaleak) eta espazio publikoak sortzeko
aukera (aktibitate gehienak sortzen diren guneak) baldintzatuko dute.
Herri baten auzo eta hirigintza antolamenduak bertan gertatzen diren prozesu sozialak
baldintzatzen ditu zuzenean. Herritarrek izango duten interakzio soziala edo hartu-emana, kale
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eta plazen egituraketak, lanbidera joateko moduak eta lekuak, zerbitzuen eta komertzioen
kokapena eta irisgarritasuna, paisaiarekiko duen pertzepzioa eta osasun anbientala (zaratak,
errepideen hurbiltasuna, fabrika eta emisio fokuen gertutasuna…) bezalako kontzeptuek
definituko dute. Herritarrek herria bizitzeko modua da azken finean irizpide guzti hauek
definitzen dutena, eta egokitasuna, proposatzen den modelo sozialari lotzen zaion ala ez.
Orokorki esanda, hiru aktibitate mota ematen dira kalean2: Beharrezko aktibitateak,
aukerako aktibitateak eta aktibitate sozialak.
Aktibitate hauetariko bakoitzak eskakizun oso ezberdinak egiten dizkio hiri-inguruari.
Puntu honetan baloratzen dugun egokitasuna azken bi aktibitateek definitzen dute. Beraz,
aktibitate aukerakoak eta sozialak gauzatzeko egokia bada espazioa, sozioanbientalki ere
horrela izango da: Horrela, beharrezko aktibitateak gertatzerakoan, inguru fisikoak ez du
horrenbesteko garrantzirik, hauek nahitaez egin behar izaten direlako (eskolara edo lanera joan,
herritik kanpo erosketak egiten irten, pertsona bati edo autobusari itxaron…). Aktibitate
beharrezko hauen kalitatean bakarrik egin genezake lan; baina era berean gertatuko dira modu
atseginago edo desatseginagoan izanda ere.
Oso bestalde, aukerako aktibitateak ditugu. Hauek nahia badago edo astiak eta lekuaren
egokitasunak baimendu ezkero ematen diren aktibitateak dira. Haize freskoa hartzeko ibilaldi bat
ematea, bizitza gozatzeko denbora-pasa ematea edo jesarri eta eguzkia hartzea bezalako
aukerak lekua anbieltaki ere egokia izateak laguntzen ditu, beste kanpo kondizioetaz gain.
Era berean, aktibitate sozialei dagokionez, ezinbestekoa da beste pertsonen presentzia
egotea kanpo espazio publikoan. Ume jolasak, agurrak eta solasaldiak, era ezberdinetako ekintza
komunitarioak, eta azkenik –ekintza sozialik zabalduena bezala- izaera pasiboko harremanak,
hau da, pertsonak ikus-entzutea.

Hortaz, aktibitate aukerakoak eta baita sozialak gerta daitezen leku fisikoaren
garrantziaz ohartzen gara. Kanpoan kalitatezko giroa dagoenean, aktibitateok egiteko esparru
zabala dago, lekuak jesartzera, egotera, gelditzera bultzatzen baitzaitu. Beharrezko aktibitateak
ostera berdin gertatzen dira, baina argi eta garbi gehiago irauteko joera dute lekua egokia

2

La humanización del espacio urbano Jan Gehl, Reverté argitaletxea
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bada, nahiz eta kalitate txarreko giroa badago ere berdin gertatzen diren azkenok. Bestalde,
aukerako aktibitaterik eta sozialik ez da ia gertatuko -jendea etxera laster joaten da- kalitate
baxuko kale eta espazio urbanoetan.

Hala, Izurtza erdian autorik gabeko guneak eta espazio publiko berri eta komertzio txiki,
zerbitzu edo ostalaritzak sor ditzakeen eragin-trukeak herrian bizitzeko modua guztiz
bestelakoa egiten dute oinezkoen gune hauetan eta egunerokotasunean. Era berean, etxebizitzen
konfigurazioa eta kokapenak, hots, elkar trukaketako foro hauekin espazialki duten erlazio,
urruntasun, isolamendu edo integrazioak era ezberdinetan eragingo du herritarren bizitzeko
moduan.
Modu berean, balio natural eta paisaiarekiko herri egituraketa ezberdinek dituzten
ikuspegi ezberdinek, herritarren pertzepzioa eta kontzientzia aldaraziko dute, herri bizigarria
edo etsigarria eginez eta gizarte moduan elkar trukaketen neurria eta modua mugatuz edo
handituz. Herri nortasuna eta talde bereko partaide izatea bezalako kontzeptuak, kapital
sozialaren kontzeptuari lotuak direnak, hirigintza egiturak baldintzatzen ditu.

Helburu hauek betetzeko Kokapen bakoitzaren egokitasuna aztertuko da.

5.6.

Balantze energetikoa eta ingurumena

Epe luzerako hirigintza planeamendua eta epe laburrerako etxebizitzen proiektua
planteamendu ekologiko batekin definitu nahi denez, puntu hauek kontutan hartu behar ditugu3
kokapena aztertzerakoan:
1.-Ingurumenaren planteamendu ekologikoa. Eraikin bat egiterakoan hau kokatuko den
lursaila aztertu eta proiektugileak ingurua ere hausnartu behar du, ingurumenaren kontzeptu
ekologikoa erantsiz. Ekosistemaren kontzeptua proiektuan ezartzeak, kokapenaren tokia
hasieratik modu bateratuan ulertzea dakar: Osagai biotiko eta abiotikoez osaturiko unitatea da,
guzti bat bezala funtzionatzen duen ekosistema baten eraketan.

3

Proyectar con la naturaleza. Bases ecológicas para el proyecto arquitectónico. Ken Yeang, GG argital.
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2.-Energia, materialak eta ekosistemen kontserbazioa proiektuaren bidez.
Kontzeptu ekologikoaren aplikazioa natur baliabide eta ekosistemen erabilpen arrazionalago
batetan oinarritzen da. Errekurtso hauekiko planteamendu “kontserbazionista” izan beharko du
proiektugileak. Horrela, eraikuntzarako erabiliko diren energia ez berriztagarrien kopurua,
hondakinen tratamendurako aukerak (isuriak eta zaborrak), eta jendearen beharrizana eta
proiektatzen denaren arteko adostasuna bilatuz. Baliodun landareriaren suntsitzea bezalako
eraginak ekidin beharko ditugu.
3.- Ekosistema testuinguruan ulertzea: Proiektua gauzatuko den lekuko ekosisteman
bertan bakarrik ez dira gertatzen erlazioak, beste inguruko ekosistemekin ere elkarren arteko
harremanak suertatzen dira. Beraz, gizakiaren ekintza ekosistema jakin batetan ezin da ulertu
bere neurri espezifikoetara mugatzen den ondorio isolatua bezala, baizik eta sinergikoki beste
ekosistemetara ere luza daiteke. Gainera oso kontutan hartu behar da ondorioak ez direla
lursaileko muga legaletan bakarrik gertatzen, ekosistema bera lursail ezberdinetan barreiaturik
izan daitekeelako. Eraikin ezberdinen arteko interakzioek sortutako inpaktuak ere aztertu behar
dira. Horrela, haizearengandik babesa, sortutako gerizpe guneak, e.a. hurbileko lursail eta
ekosistemetan ere eragiten dute.
4.- Proiektuaren kokapenak banan-banan aztertuak izan behar dira: Nahiz eta azaletik
antzerakoak iruditu.
5.-Proiektuaren kontzeptuan bere bizitza ziklo osoa kontutan hartu behar da: Ez
bakarrik epe laburrera izan ditzakeen efektuak, baizik eta epe luzera izan daitezkeen erlazio
eta inpaktuak aztertu behar dira. Adibidez kokapen bat aukeratzean herriaren garapena
ingurumari horretan gauza daiteke, aurrerantzean inguruko lursail eta ekosistemetan eraginez.
6.-Edozein eraikinek ekosistemaren baztertze bat dakar eta energia balantze jakina
izango du: Eraikuntzan zehar energia kontsumo batzuk ditugu, eta era berean eraikinak bizitza
erabilgarrian energia eskaera batzuk sortuko ditu. Gauzak horrela, bere eraikuntza eta
produkzioan behar den energiarekin konparatuz, haren %65 kontsumituko du eraikinak bere
erabilpeneko zikloan. Kontzeptu honen garrantziaz ohar gaitezen, eraikinek eta beren
instalakuntzek, medio artifizialean kontsumitzen den energiaren %30-40-a suposatzen dute,
adibidez, garraio sektoreak kontsumitutakoaren pisua %25-ekoa izanik. Beraz, proiektu bat

30

IZURTZAN ETXEBIZITZA BERRIEN KOKAPENERAKO IKASKETA ETA HERRI PLANGINTZARAKO OINARRIAK

aurrera eramatean natura eta kokalekuarekin batera diseinatzea zein garrantzitsua den ikusten
dugu, autoen erabilpena murriztea edo hondakinak berziklatzea bezainbat.
Energia eta erregai eskaera hauen neurria alde batetik erabiltzen diren materialak, diseinua,
eraikuntza formatua… bezalako faktoreen araberakoa izango da.
Baina beste alde batetik eraikin bat leku batean edo bestean egitean sortzen den
balantze energetikoa ez da berdina: Hain zuzen, leku maldatsu eta lurzoru gogorra den batetan
egindako eraikinak, eraikuntza fasean indusketarako energia beharra askoz handiagoa izango da,
leku leun eta lur gozoko batetan baino. Era berean, lurpeko aparkalekuak sortu behar badira,
eta uraren mailaren ondorioz hormigoizko horma altuak egin behar, eraikin beraren diseinuaren
gainetik faktore honek kontsumoa gehituko du, herriko aparkalekuak alboan izanda, horrelakorik
behar ez duenarekin alderatuz.
Modu berdinean, eraikinaren erabilpenean, derrigorrezko mugimendu motorizatu luzeenak
eta maldatsuenak eskatzen dituen kokapena energetikoki desegokiagoa izango da, bai eta
eguzkiarekiko orientazio txarragoa duenak, kalefakzio beharrizanengatik eta eguzki plakak
erabiltzea zailduz, edo eta alboko eraikinei gerizpea sortzea ere globalki harturik energetikoki
desegokia da., edo eraikin baten erauztea eskatzen duen kokapena (kostu energetikoa eta
sortzen diren hondakinengatik) ere zigortua izan behar da irizpide honen arabera.
Azken finean, proiektuaren estrategia aurreikuspena eta naturarekiko sentsibilitatean oinarritu
behar da irizpide honen arabera.

5.7.

Hirugarren pertsonei afekzioak.

Herrian, hiri egitura osatzen duten eraikinetaz gain beste berri batzuk eraikitzeak,
hirugarren pertsonei eragingo die. Hirugarren pertsona bezala, lurren jabeetaz gainerakoak
hartzen dira. Izan ere, lurren jabeek izan ditzaketen kalteak 3. irispidean aztertu direla
kontsideratzen da, jasoko dituzten kalte-ordainetan alegia.

Afekzioa zuzena izan daiteke, etxebizitzak eraikiko liratekeen kokapenean gaur egun
erabiltzen den eraikin bat egotea hain zuzen ere. Kasu hauetan, eraikuntza berriak eraikitzeak
pertsona batzuen etxebizitzaren edo jardueraren birkokatze bat ekarriko luke.
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Eragina zeharkakoa izan daiteke: urbanizazio berri horrek beharko lituzkeen azpiegitura
berriek eragitea, inguruko eraikinetako etxebizitzetan eragina izatea, itzal berriak eragitea….

Afekzio hauen egokitasun maila aztertuko da irizpide honetan, fase bitan.

5.8.

Plangintza eta araudi sektorialetan eta lurralde zatikako plangintzan
egokitasuna

Etxebizitzen balizko kokapenak mugatu ditzaketen udal gaindiko araudi eta legediak
aztertu ditugu. Kontutan hartu beharreko araudi sektorial, plangintza eta legediak hauek dira:

- Euskal Autonomi Erkidegoko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko lurraldearen arloko
plana.
- “URA”- ur agentzia, mendebaldeko kantauriar arroen bulegoak ezarritako irizpideak:
lurraren erabilpena mugatzen dutenak uholdegarritasun mailaren arabera.
- Errepideen Foru Araudia. Eraikuntzek eta bestelako hirigintza ezarpenek foru
errepideekiko mantendu beharreko distantziak eta baldintzak.

Bestalde, LAP-aren aurrerakina, alegazioak, e.a., kontutan hartu beharra dago baina ez
dauka lege eraginik momentuz
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6.

KOKAPENEN AUKERAKETA

Aurreko puntuan adierazi diren kokapenak aukeratzeko irizpideen arabera,
printzipioz herrian orain bertan egingarriak liratekeen kokapenak aukeratuak izan dira, baina
beti ere bigarren fase horretan lortu nahi diren helburuei so eginez. Gainera, Egun indarrean
dauden araudiak proposatzen dituen kokapenak alde batetik eta bestetik herriko talde politikoek
inoiz proposatu izan dituzten aukerak ere jaso izan dira, objetiboki beste kokapenekin
konparatzeko, eta berez bertan eraikitzeko gaur egun egongo litzatekeen erraztasun
administratiboak direla eta posible izan daitekeelako kokapenik egokienen artean izatea.
Horrela, herriko eremuetan zehar lursaileko lan prozedura baten ondorioz, hamasei
kokapen jaso ditugu ikasketarako baliagarriak bezala.
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1 kokapena
Jauregi Zaharraren lursaila, gaur egungo arauen arabera ez eraikigarria dena.

2 Kokapena
Landa lursaila, Hiri-lurra Arau Ordezkatzaileetan (a.o.)
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3 Kokapena
2 kokapenaren atzean, kota batzuk gorago dagoen lur Urbanizaezina.

4 Kokapena
Hiri-lur honetan baserri bi kokatua daude. A.O.etan 2 Egikaritze Unitatea.
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5. Kokapena
2. kokapenaren gainekoa, haren goiko landan, oraingo arauetan ez eraikigarria dena.

6 Kokapena
Jauregi zaharraren lursaileko frontoia eta abadetxearen atzeko lursailaren artean kokatua,
gehiengoa hiri gunea eta zati bat ez eraikigarria.
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7 Kokapena
Herriko frontoiaren lekuan egingo litzatekeen etxebizitza.

8 Kokapena
Herri erdiko aparkalekuaren iparraldeko alderdian legokeena. Sistema lokal bezala jasoa a.o.tan.
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9 Kokapena
Herri erdiko aparkalekuaren gainean, H-M-rantz dagoen ezponda eta lursailean. Ez eraikigarria.

10 Kokapena
Arana Jauregikoko baratzetan dagoen urmaelaren H-E ko lursaila. Ez eraikigarria.
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11 Kokapena
Arana jauregiko baratzak dauden kokagunea, ehun urtetik gorako zuhaitzak ez dauden gunean.
AAOO-tan Gune libreen sistema orokor bezala jasoa

12 Kokapena
Udaletxetik Mañarira goazela errepidetik eskuinetara dagoen ezpondan, etxebizitza mailakatua
egiteko aukera. Ez eraikigarria arauetan.
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13 Kokapena
Egun botika eta beste lantegi batzuk jasotzen dituen Saturnino tailerren pabilioia, AAOO-tan
erabilera tertziariodun hiri lur bezala jasota

14 Kokapena
Aurreko kokapenaren jarraian den lursoru hutsa, hirigune bezala jasoa arauetan.
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15 Kokapena
Hirigunea, aurreko lursailaren parean errepidez bestalde.

16 Kokapena
Arauetan E.U: 7a, Mañarirantz goazela azken lursaila.
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7.

KOKAPENEN EBALOAKETARAKO METODOLOGIA

Etxebizitzak kokatu daitezkeen hamasei kokapenak definitu ondoren, hauen arteko
sailkapen bat egin beharra dago -egokienetik desegokienera-, eta horretarako baliatuko gara
definitu izan ditugun kokapenen ebaluaketarako irizpideez.
Lehenik eta behin, esan beharra dago definitu diren zortzi irizpideen artean, lehenengo zazpiak
ez dutela kokapen bat ezgai bihurtzen irizpideren batetan kokapenen bat oso zigortua agertzen
bada. Oso bestalde, azken irizpidea nahitaez betebeharrekoa da, hau da, betetzen ez duten
kokapenak ezgai bihurtzen dira automatikoki (arrazoiak eta salbuespen posibleak azalduko diren
arren), etxebizitzak bertan aurrera eramateko izango dituzten zailtasunak objetiboki beste
edozein kokapenenak baino handiagoak izango baitira.
Beste zazpi irizpideei dagokionez, 1-etik 5-erainoko puntuazioa izan dezake kokapen bakoitzak
irizpideak isolatuki, objetiboki eta Fase bakoitzari begira aztertzen ditugunean. Puntuazio hauek
1Æoso desegokia
2Ædesegokia
3ÆBaliagarria
4ÆEgokia
5ÆOso egokia
Izango dira irizpide bakoitzarentzat.
Aukeratu ditugun lehen zazpi irizpideen artean, behin kokapen bakoitzak bere puntuazioak
dituela irizpide bakoitzarentzat, azaldu beharra dago denak ez dutela garrantzi edo pisu
erlatibo berdina izango fase jakin batetan. Hau etxebizitzak sustatzerakoan lortu nahi diren
efektuen artean irizpide batzuk besteek baino garrantzi edo erlazio gehiago dutelako da, edo
eta hobeto esanda, etxebizitzen bideragarritasun eta kokapenaren egokitasunean garrantzi
handiagoa dute irizpide batzuk besteek baino udalak sustatu nahi duen herri ereduaren arabera.
Gainera, ez dugu ahaztu behar kokapen batzuk egokiagoak direla lehenengo fasean bigarren
fasean baino edo alderantziz, hirigintza baldintzak aldatzen direlako. Gauzak horrela, irizpide
bakoitzaren pisu erlatiboa fase bietako bakoitzean ezberdina izanen da.

Beraz, lehenik eta behin definitu dugun irizpide bakoitzaren pisu erlatiboa ezarri behar dugu, era
isolatuan fase bakoitzerako. (20 ko pisu maximoa)
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7.1.

Irizpideen pisua. I Fasea

1-. Irisgarritasuna, modu ez motorizatuentzat 12
2.- irisgarritasuna, modu motorizatuentzat 16
3.- Jabetza eta lurrak eskuratzeko erraztasuna 17
4.- Herri bilbea 16
5.- Egokitasun sozioanbientala 20
6.- Balantze energetikoa eta ingurumena 12
7.- Hirugarren pertsonei afekzioak 13

Lehenengo fase honetan, eta errepide nagusia dagoen moduan kontuan hartuta, herriak aurrera
egingo baldin badu, bizigarriagoa egin dezaketen kokapenak izango dira garrantzitsuenak, eta
era berean epe labur-ertainera (legegintzaldi honetan zehar) egingarriak izan daitezela
etxebizitzok. Hala ere, sortzen den hiri egituraren oinarriak edo trama urbanoren bat sortzeko
aukera funtsezkoa da, etorkizuneko hazkunde edo hobekuntza aukerak ez zailtzeko eta norabide
berdinean (gizatiarragoa eta bizigarriagoa egitea herria, gazteak erakartzea). Hagaitik, eta
errepideak fase honetan duen garrantzia eta garraio publikoaren eskasiaz ohartuz, ibilgailu
pribatuarentzat irisgarritasuna ere garrantzitsu bihurtzen zaigu, nahiz eta epe ertain-luzerako
helburu estrategikoa eta udalaren guraria modu jasangarriak bultzatzea izan. Azken hau
bigarren fasean islatuko da. Azkenik, hirugarren pertsonen afekzioak dute balantze
energetikoak baino garrantzi handiagoa fase honetan, dagoen egoera oso negatibo bati egokitzen
baikatzaizkio.
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7.2.

Irizpideen Pisua II Fasea.

1-. Irisgarritasuna, modu ez motorizatuentzat 17
2.- irisgarritasuna, modu motorizatuentzat 9
3.- Jabetza eta lurrak eskuratzeko erraztasuna 13
4.- Herri bilbea 20
5.- Egokitasun sozioanbientala 16
6.- Balantze energetikoa eta ingurumena 14
7.- Hirugarren pertsonei afekzioak 10

Arestian esan bezala, herri konfigurazioa guztiz aldatzea baimenduko luke errepidea bariante
batek desbideratzea. Herria txukuntzeko eta bizigarria eta atsegina egiteko sortzen diren
aukera handiak bermatzeko, herri bilbearen plangintza egoki batetik hastea izango da askogatik
garrantzitsuena. Plangintza estrategiko bati begira egokienak diren kokapenak hautatuko direla
esan genezake. Kontzeptu anbientalek hemen hartuko dute benetako zentzua, hala irisgarritasun
ez motorizatuko gunea sortuko litzateke herri eredu bezala, autoez libre dauden guneak sortuz
errepidea desbideratzean. Honek herri bizigarria eta gizatiarra ekarri lezake ondorio bezala eta
plangintza batek horretarako tresnak jarri beharko lituzke egokitasun sozioanbientala bilatuz,
hala paisaia ederrari ikuspegia, txoko atseginak, eta aktibitateak sor daitezkeen jolas leku,
aisialdi guneak, plazak eta kaleak sortuz etxebizitzen inguru hurbilean. Balantze energetikoak
lehengo fasean baino pisu handiagoa hartzen du epe luzerako plangintza estrategiko honetan,
eta ondoren lurrak eskuratzeko erraztasuna, hirugarren pertsonei afekzioak eta garrantzi
gutxirekin oso zigorturik, irisgarritasun motorizatua genituzke.
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7.3.

Kokapenaren balorazio osoa

Balio hauek ezarrita, kokapen bakoitzaren irizpide bakoitzeko puntuazioak irizpide horren
pisu erlatiboagatik biderkatuko ditugu, ondoren kokapeneko batuketa egingo dugu irizpide guztiak
kontutan hartuta. Horrela, irizpide haztatuen edo ponderatuen kokapenen sailkapena izango dugu
fase bakoitzerako.
Fase bakoitzean kokapenak sailkatuta izanda, baliagarria da datua bera gaur egungo egoeran
zein den kokapenik egokiena eta zein estrategiko edo etorkizuneko (II. fasea) egoeran jakiteko.

Azkenik, konklusio modura orokorrean (zer bilatzen den etxebizitzak sustatzeaz kontutan
hartuta) kokapen egokienetik eskasenera ordenatu behar dugu. Horretarako, fase bietako
emaitzak batuko ditugu, baina fase bakoitzak ez du izango pisu erlatibo berdina. Beraz, fase
bietatik zeinek duen pisu nabarmenena definitu behar dugu. Horretarako argitu beharra dago
legegintzaldi honetako apustu garrantzitsuenetariko bat herrian II fasea posible izatea lortzeko
oinarri sendoak ezartzea dela, hau da, herri saihesbidea posible bihurtuko duten pausoak ematen
ari dira eta beraz bigarren faseari begira diseinatu beharko litzateke edozein hirigintza ekintza
edo arauen aldaketa.
Beraz, nahiz eta oraingo egoera (I Fasea) garrantzitsua izan, 0,4-ko pisua edo faktorea emango
diogu eta 0,6-koa II faseari, garrantzitsuena herri ereduari buelta ematea delako sustatzailea
den egungo udalarentzat. Gauzak horrela, fase bakoitzean kokapen ezberdinek lortutako emaitza
faktore horregatik biderkatuko dugu eta batuketa egin, azken kopurua lortuz.

Kokapenaren Egokitasun orokorra= I Fasea (1 Irizpidea x pisua + 2 irizpidea x pisua + …… +7 irizpidea x
pisua) x 0,4 + II Fasea (1 Irizpidea x pisua + 2 irizpidea x pisua + …… +7 irizpidea x pisua) x 0,6

Azken kopuru hori altuena duten kokapenak izango dira egokienak.
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8.

KOKAPENEN EBALOAKETA. I FASEA

8.1.

Irisgarritasuna, modu ez motorizatuentzat

Oraingo egoeran, BI-623rekin kokapenak izan dezakeen erlazioa eta herriko zentroarekin
nola lotzen den oso garrantzitsua izango da, eta era berean, oinezkoentzat gune berriak
sortzen diren eta hauek dagoen hiri egiturarekin jarraipena egiten duten ala ez, gune ez
motorizatuak hobetuz. Era berean, dauden espaloiak aprobetxatu daitezkeen eta hurbiltasuna
ere garrantzitsuak izango dira.

1 kokapena: Kokapena dagoen BI-623 errepidearen alderdi horretan ez dago espaloirik ez
Durangotik eta ez ere Mañaria aldetik. Hirigintza ekintza mugatzen den lursailak gainera, ez
du berez sortzen oinezkoen gunerik herrian eman daitezkeen aktibitateekiko lotura
zuzenarekin, nahiz eta etxebizitzak eurek oinez arrisku nabarmenik gabe ibili daitekeen gune
batetan kokatu. Beraz gaur egun autoentzat den kaletik egin beharko lirateke joan-etorriak,
ezinduentzat honek dituen arazoekin, eta gainera zebrabidea irisgarritasun eskaseko leku
batean geratzen da, errepide nagusiko bazterretik oinez joaten behartuta garelarik beste
aldeko espaloia edo plazara joateko. Aktibitate gehienak orain ematen diren tokietan
jarraituko dute oinezkoen erakarpenik ez duelako sortzen kokapenak, bertan bizi direnen
artean izan ezik.
Hala eta guztiz ere, bidea egon arren, hirigintza lan gehigarriak eginda irisgarritasun ez
motorizatu aldetik leku egokia bihur daiteke.
Bizikletei dagokionez, kokapena nahiko egokia da, sarrera irteerak bermatuta daudelako
bisibilitate egokiarekin eta trafiko gutxiko kale batekin lotzen delako.
Guzti hau kontutan izanik, Baliagarritzat joko dugu kokapena gaur eguneko egoeran eta
hirigintza lan egokiak eginez, oinez eta bizikletaz duen irisgarritasunerako.

2,3,4,5 kokapenak: Berdintsuak dira laurak, trafiko gutxidun kale batek banatzen ditu
aktibitaterik gehientsuena duen herriko plazatik, errepidetik babestuta daude espaloi baten
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bitartez eta Durangora edo Mañariko norabidean joateko aukera dago muga oso nabarmenik
gabe. Beste kontu bat da ezinduentzat edo haur-kotxetxoendako, nahiz eta hauentzat
ranpak egin diren, ez dagoela bermatua desplazamendua segurtasun eta erosotasunez
egitea. Bai bizikleta edo beste intermodalitatearentzat aukera onak dituzte, aparkalekutik
hurbil daude eta oinezkoentzat hiri gune bat sortzeko aukera ematen da errepidearen
alderdi honetan, aktibitateak bilduz. 3. kokapenak maldaren eta ibilbidearen desegokitasuna
oinezkoentzat gune berriak eta herriari oraingo egoeran (errepidearekiko paralelo eta
ortogonal) neurri diagonala sortuz eta zentroa handituz konpentsatzen du. Kokapen egokiak
oro har laurak ere.
6 kokapena: Bertan egingo litzatekeen hirigintzak derrigorrez hormak bota eta
oinezkoentzat espazio berriak dakartza. Hori oso positiboa da irisgarritasunarentzako.
Bestalde, aktibitate berriak sortzeko aukera ematen du errepidearen alderdi honetan, baina
errepidea du mugatzat orain ematen diren aktibitate gehientsuenentzat. Beraz oso egokia
izango litzatekeen kokapen bat egoki bezala geratzen da errepidearen muga kontutan
hartuta.
7 Kokapena: Oraingo egoeran oinezkoen gunearen erdi erdian dago, aktibitaterik gehienak
eta desplazamendurik gehienak sortzen diren gunean, zebrabidea gertu eta irisgarri dauka,
eta intermodalitaterako aukera nabarmenak ditu, aparkalekua bertan izanik kanpo
desplazamenduetarako bakarrik erabiliko delarik autoa. Bizikletarentzat ere irisgarria,
bisibilitatedun bidegurutze batek ematen dio sarrera irteera, autoekin elkar banatuz. Leku
oso aproposa da ikuspegi honen arabera kokapen guztien artean.
8,9 kokapenak: Herriaren zentroa zabaltzea dakarte ondorio kokapen hauek, kotxeen
arriskurik ia ez dagoen gune batetan zehar, baina aparkalekua oinezkoentzako gune bezala
berraztertzea ekarriko luke, frontoiak sortzen duen muga dela eta espaloi berri baten edo
honen horma nagusian zehar pasabidea sortuz. Herriko plazari lotuta, aktibitate gunea eta
ibilbideak handitzen dituzte gaur egungo egoeran. 8. kokapenak balorazio hobea du, egokia,
9.ak maldak eta arrapalak sortzea baitakar, azken hau baliagarria.
10 kokapena: Herriaren beste aldean, kokapen honek oinez hurbiltzeko aukera onak ditu
eliza ingurutik edota jauregitik hasita, ibilbide polita da, oinezkoentzat egokia eta zuhaitz
eta etxe txokoen artetik, errekaren alde biak lotzen dituen zubiaren alboan dago, eta
handik hasita, ibilbide ederrak edo bizikletan ibiltzeko aukera du. Hala eta guztiz ere, ez
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luke hobetuko herriko irisgarritasun ez motorizatua, eta gaur egungo aktibitate guneetara
ailegatzeko errepide nagusia zeharkatu behar da espaloirik ez dagoen tarte bat bide
bazterretik pasatuz. Kokapen baliagarria, egokiena ez den arren.
11 kokapena: Herria asko hobetuko luke oinezko guneei dagokionez, herriko parke bat
sortzeko aukera ematen baitu, baina irisgarritasun eskasa izango luke gaur egungo
aktibitateen gunea errepideaz bestalde baitago eta isolaturik gelditzen delako kokapena,
espaloirik ere ez den errepìde bazterreko tokian (sortu beharko litzateke).Kokapen balekoa.
13,14 kokapenak: Aurreko kokapenari buruz esandako bera, baina oinezkoentzat aisialdi
edo parkerik sortu gabe eta aktibitateetatik are urrutiago. Kokapen desegokiak gaur egungo
egoeran.
12,15 kokapenak: Ibilbidea existitzen den alderdian eta aktibitate guneei loturik izango
dira kokapenok, baina oro har herriarentzako ez du onura nabarmenik ekartzen eta bai
dagoen espaloia aprobetxatzen. Kokapen baliagarriak irisgarritasun ez motorizatuak kontutan
hartuz.
16 kokapena: Kokapenik eskasena da berau dudarik gabe. Espaloirik ez den gunean
egonda, bidea zeharkatu behar da aktibitate gunera joateko, urrun dagoi eta bide
bazterretik interesik ez duen ibilbide zuzen eta babesik gabekoa du. Autoan beti bertaraino
heltzera gonbidatzen gaitu eta beti autoz mugitzera. Kokapen oso desegokia.
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8.2.

irisgarritasuna, modu motorizatuentzat

Irizpidea definitzen duten kontzeptu guztiak baloratuko diren arren (ikusi 5. kapitulua),
herrian bertan dauden aparkalekua klabea da fase honetan, eta kokapenera BI-623tik kotxez
sartzeko aukera, hau da, gurutze-bideak dauden edo egin behar diren, eta sor daitezkeen
biraketak posible izango diren.
1 kokapena: Sarrera irteerak egitea bermatuta dago, baina oraingo gurutze-bidea
aprobetxatu arren eskuinerako biraketak bakarrik daude baimenduta, mugimenduak mugatuz.
Aparkalekuei dagokionez dauden etxebizitzen aparkalekuak erabil daitezke, baina leku
faltagatik arazoak ekarri litzake; eraikuntzarako lursaila zabala denez, hau probestuz
aparkalekuen ordenamendu berri bat egiten ez bada. Errekatik hain hurbil egonik, lurpeko
aparkalekuak egiteak eraikuntzarako arazo teknikoak sortu litzake. Hala eta guztiz ere,
beste kokapenekin alderatuz, gaur egungo egoeran kokapen egokia.

2,3 kokapenak: Errepidearen alboan izanda, eta beste bidegurutze batetik hain gertu, ez
dute zuzenean bertara autoz joateko bidegurutzerik egiterik foru araudiaren arabera.
Dagoen bidegurutzea aprobetxatu ezkero, orain haren alboan dauden etxebizitzek zailduko
lukete kokapeneraino sarbide bat egitea, baina lursailak nahiko zabalak izanda, aukera
ematen du . Lurpeko aparkalekuak egiteko bestalde, 3. kokapenean errezagoa litzateke,
malda aprobetxatu ezkero. Baliagarriak.
4,5 kokapenak: Berdintsuak dira biak, bidegurutzeak zuzenean ematen digu sarrera eta
lurpeko garajeak egitea teknikoki ez bada zaila ere, herriko aparkalekua bertan dutenez
leku egokiak dira irizpide honen arabera.
6. kokapena: BI-623-aren paralelo dagoen atzeko bidea aprobetxatuz, 1.go kokapenak
bezalako irisgarritasuna dauka printzipioz, baina existitzen diren aparkalekuetatik urrunago.
Bestalde lurpeko aparkalekua nahitaezkoa ikusten zaio, hortaz baliagarria izatea egokiaren
ordez.
7,8 kokapenak: 8.a Denetatik egokiena da, bidea bertaraino eta aparkalekua etxe aurrean,
etxetik autoraino ibilbide laburrenaz gain. Lurpeko aparkalekuak egitea ere posible da. 7
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Kokapena aurrekoaren berdina, baina lurpeko aparkalekuak bertan egitea ezinezkoa da,
hauetarako sarrera oso zaila litzatekeelako. 7 egokia eta 8 oso egokia.
9. kokapena: Aurreko bien antzera herriko aparkalekua aprobetxatu dezake, baina
lurpeko aparkalekuak egiteko edo oinez aparkalekura iristeko arazoak zor daitezke.
10 kokapena: Herriaren beste aldean, Sarrera-irteera oso zailak eta bide estua du
bertara ailegatzeko, dauden aparkalekuak oso urrun gelditzen zaizkio, eta erreka ondoan
izanik, lurpeko aparkalekua egiteko zailtasuna.
11 kokapena: Sarrera berria egiteko arazok jarri liezazkioke errepide sailak, eta nahiz
eta herriko aparkalekuetatik ez hain urrun egon, bidearen bestaldean dago eta ez da
kokapen egokia.
12. kokapena: Ez du sarrerarik, ez izateko aukera handirik, haitzezko malda batetan
egiteko aparkalekuen zailtasunari gehituz, kokapena oso desegokia da.
13 kokapena: 13. kokapena herriko aparkalekuetatik urrunegi dago, baina egun duen
sarrera aprobetxa liteke, eta lursail handia denez, kanpoko aparkalekuak egiteko aukera
dago. Baliagarria irizpide honekin.
14. kokapena: Aurrekoaren kontrakoa, lursail txikia eta sarrerarik gabekoa. Oso
desegokia.
15. kokapena: Orain bertan duen sarrera aprobetxatu daiteke, eta kanpoko zein barruko
aparkalekuak egin. Herriko azpiegiturak ez direnez aprobetxatzen kokapen egokiaren ordez
baliagarria da.
16 kokapena: Ez da kokapen ona. Errepideen sailak jakinarazi duenez, bertara autoz
sarrera egiteko gasolindegian biribilgunea eta Durangorako norabidean itzulbidea egin
beharko lirateke. Gainera herritik urrun dagoenez bertako aparkalekuak erabiltzea ez da
bideragarria. Kokapen desegokia.
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8.3.

Jabetza eta lurrak eskuratzeko erraztasuna

Azalpen orokorrean esan den bezala, lursailak aztertzerakoan, jabetza, eraikitako
mugiezinak eta A.O.ek ematzen dieten sailkapena eta eraikigarritasuna izango dira kontutan.
Gauzak horrela, kokapenek ikasketa honetan aztergai diren fase bietan balorazio berdina
izango dute.

1 kokapena: Lurzoru urbanizaezina da, eraikigarritasunik gabekoa. Kokapen egokia.

2 kokapena: Kokapen desegokia da, Hiri lurzorua da eta egungo arau ordezkatzaileek
eraikigarritasun handia ematen diote. Dena den, gaur egun ez dago ezer eraikia eta lurzoru
legearen arabera, orube izendatzeko ibilgailuentzako sarbidea izatea falta zaio.

3, 5, 9 eta 12 kokapenak: 4 kokapenak lurzoru urbanizaezinean daude kokatua, ez daukate
eraikigarritasunik.

Ondorioz,

lurrak

nahitaezko

desjabetzearen

bitartez

eskuratzeko

kasurako, ekonomikoki kokapen egokiak izango lirateke

4 kokapena: Gaur egun bi baserri daude eraikita lurzoru honetan eta arau ordezkatzaileek
berauek

eraberritu

edo

beste

eraikin

bigaitik

ordezkatzeko

aukera

ematen

die,

eraikigarritasun handiarekin. Honen bestez, lurzail oso desegokia da udalak eskuratzeko.

6 kokapena: Lurzoru urbanizaezina era hiri lurzorua okupatzen ditu lursail honek. Kokapenak
eraikigarritasun handitzerik ez izanik ere, egun, frontoi txiki bat, aterpe bat eta ur depositu
bat hartzen ditu. Dena den, lurzoru baliagarritzat baloratzen da.

7 kokapena: Herriko frontoiaren jabetza Izurtzako udalarena da. Irizpide honetan, ez da
aintzat hartzen eraikitakoaren eraispenaren kostua. Honela ba, kokapen oso egokitzat
hartzen dugu.
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8 kokapena: Aparkalekuaren jabetza Izurtzako udalarena da. Bere garaian, salerosketan
berkalifikazioaren inguruko baldintzak jarri baziren ere, sail honetako irizpideen arabera
kokapen oso egokia da.

10 kokapena: Lurzoru urbanizaezina da, eraikigarritasunik gabekoa. Ondorioz, kokapen egokia
da nahitaezko desjabetzarako.

11 kokapena: Hiri lurzoru bezala dago sailkatua, baina sistema orokor bezala kalifikatua,
eraikigarritasunik gabea. Ondorioz,

kokapen baliagarritzat hartzen da egokitasunez

konparaketa honetan.

13 kokapena: Kokapen honetan gaur egun, kalifikazio tertziarioa izanik, erabilera horretako
eraikin bat dago eraikia. Era berean, eraikigarritasun handia izanik, lursail hau eskuratzeak
kostu handiegia izango luke.

14 eta 15 kokapenak: hiri-lurzoru bezala sailkatuta daude, A.O.ak etxebizitza erabileradun
hiri

lurzoru

finkatu

“betegabea”

bezala

definitzen

dueneko

eremuan.

Dena

den,

eraikigarritasun handiegirik ez dutenez beste kokapenekiko konparatuz, baliagarriak dira.

16 kokapena: Hiri-lurzoruko lursail honi eraikigarritasun handia ematen dio hirigintza
planeamenduak. Egikaritze programa legez nahitaezko desjabetza ezarrita baldin badu ere,
irizpide honetan ez dauka batere eraginik, azterketa lurzail guztiak egikaritze programa hau
erabiliko balitz bezala egin baita.
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8.4.

Herri bilbea

Izurtzako erdigunea hesiz inguraturik dauden partzela pribatuz beterik dago. Eraikin berriek
sortuko dituzten espazio publiko berriak baloratuko dira. Errepideak erdigunea gurutzatzen
duen 1. fase honetan, egungo egoera dena, frontoia, udaletxea eta eskola zaharren
eraikinaren arteko plazak bereganatzen du espazio publikoen erdigunea.

1 kokapena: Kokapen egokia da. Herri egitura publikoa Mañaria errekara hurbiltzen du. Dena
den, erdigune publikoa errepidearen bestaldean jarraituko luke egoten. Era berean, eraikin
berriak etxebizitza adosatuen paralelo joan beharrak, gune publiko aberatsen sortzea
zailtzen du.

2 kokapena: Egun dagoen trama urbano lineala indartuko luke, errepidearen ardatzarekikoa
alegia. Plaza publikoen arteko komunikazioa errepidearekiko paralelo joateak, egitura osoa
kaltetzen du. Dena den, lurzorua frontoia dagoen errepidearen aldean kokatzen da eta
distantzia laburrera, erdigune publikoa indartuko lukeelarik. Hala ere, frontoia eta lekuaren
artean baserri bi egoteak ez dio herri egiturari batere mesederik egiten.

3 kokapena: Kokapena bera etxebizitzak egoteko leku txarra ez den arren, urrutiegi dago
egungo egitura urbanoarekin bat egiteko. Kokapen honen eta erdigunearen arteko lurrak
okupatu beharko lirateke lursail hau eraiki baino lehen.

4 kokapena: Lursail honetan gaur egun baserri bi daude. Baserri hauek inguruko lursailean
etxebizitza anitzeko eraikinak eraikitzeko aukera baldintzatzen dute. Izan ere, baserrien
tokian etxebizitza eraikinak egoteak inguruaren egitura publikoari mesede egingo lioke.

5 kokapena: Bertan sortuko litzatekeen tokiko plaza publikoa herriko plaza nagusitik hurbil
egongo litzateke. Bien arteko komunikazioa errepide nagusia zeharkatu gabe egingo
litzateke, frontoiaren inguruko erdigune publikoa indartuz.
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6 kokapena: Aipatu denez, Izurtzako egitura publikoak jabetza pribatu hesituek mugatzen
dute. Eraikin honek, abadetxearen lorategiaren jauregi zaharraren frontoiaren gainean
kokatuta dagoena, bi eraikin hauen ingurua publiko bihurtuko luke. Era berean, Arana
jauregiaren ingurua eta etxebizitza adosatuen atzealdea errepidearengandik urrundutako
komunikazio publikoarekin elkartuko lituzke.

7 kokapena: Herriko plazaren perimetroa, gaur egun eraikin publikoek osatzen dute, herritar
guztiontzat erabilgarriak dinenak alegia. Etxebizitza eraikinek, erdigune publikoa dena
pribatizatuko lukete ein batean, gaur egun jadanik nahiko urria den ekipamendu parkea
gutxituz.

8 kokapena: Aparkalekuaren mendebaldea egungo egitura urbanotik urrutiegi gelditzen da.
Are gehiago, frontoiaren horma indartsuak aparkalekua erdigunearen atzealdea denaren
sentsazioa areagotzen du. Gainera, aparkalekua hutsune publiko handiegia da erdigunea eta
etxebizitzen artean kokatzeko.

9 kokapena: Kokapena plaza nagusiaren atzealdean egoteak ez dio mesederik egiten
etxebizitza eta plaza nagusiaren artean sortzen den herri egiturari. Are eta gehiago, bi
espazioen artean gaur egun ez dago bide publikorik eta berria sortzea zaila gertatuko
litzateke. Etxebizitzak frontoia baino 12 bat metro gorako eraiki beharko lirateke, espazioen
arteko lotune berriak eraikitzerako orduan, kota aldaketa hau zailtasun handi bat bihurtuko
litzateke.

10 kokapena: Egungo

egoera honetan, herriko plaza eta zerbitzu gunea errepidearen

bestaldean egonik, etxebizitza eraikinak eta sortutako espazio libreak gordeegi geldituko
lirateke plaza nagusiarekiko. Etxebizitzen eraikitzeak egungo herri egituran eraldaketa bat
ekartzea espero da. Kasu honetan, eraikin berriek ez lioke aldaketa handiegirik ekarriko
herri egiturari
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11 kokapena: Izurtzako planeamenduaren berrikuspenak erdigunearen birmoldatzea izango du
helburu. Egitura publikoaren birmoldatze honetan, Arana jauregiaren lorategia publiko
bihurtzea pausu garrantzitsua izango litzateke. Kokapen honetan etxebizitzak eraikitzeak

12 kokapena: Kokapen honetan eraikitzeko orografiak ematen dituen zailtasunak herri
egituran ere eragina dauka. Egun malda bat aurkitzen dugun lekuan etxebizitza eraikina
egongo litzateke, baina herri egitura publikoa berdin mantenduta.

13 kokapena: Gaur egun erabilera tertziarioa duen eraikin industrial bat aurkitzen da
kokapen honetan. Bere ordez etxebizitza eraikina kokatzeak ez lioke eraldaketa handirik
ekarriko herri egiturari.

14, 15 eta 16 kokapenak: Herri bilbeari dagokionez, eragin berdintsua izango lukete hirurek.
Herri bilbearen irizpide orokorra azaltzerakoan esan da nola herri egitura lineala ekiditu nahi
den. Kokapen hauek egungo egitura indartuko lukete, erdigune publikotik urritiegi daude eta
beronekiko komunikazioa errepide nagusitik izango litzateke.
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8.5.

Egokitasun sozioanbientala

Egungo errepideak sortzen dituen arazoak puntu klabea dira irizpide honetan. Aktibitateak
elkartzeko eta berriak sortzeko aukera, eta orokorrean irizpidea definitzen duten kontzeptu
guztiak (ikusi 5. kapitulua) kontutan hartzen dira balorazioan: Dispertsioa-hurbiltasuna,
Konposaketa eta sorturiko hirigintzaren kalitatea, espazio publikoak sortzeko aukera,
aktibitate aukerakoak eta sozialak sortzeko aukera, osasun anbientala eta paisaiaren
pertzepzioa... Guzti hau herriaren osotasunari begira eraikina berari baino.
1 kokapena: Hurbiltasun aldetik, zentro inguruan badago ere, konposaketa egiterakoan
plaza eta kale berririk ez espazio publikorik ez du sortzen ia. Hortaz, herria zabaldu arren,
eta “txalet pareatuen” osteko kaleari herriko kale itxura emanda ere, ez ditu aktibitate
berririk sortzeko dauden aukera guztiak aprobetxatzen. Ez dago zabalgune berririk, ezta
kaleko elkargune edo elkarbizitzarako espaziorik sortzeko aukera nabarmenik. Gainera,
errepideaz bestalde egonda, aktibitate nagusiengandik dispertsioa eta muga sortzen dela
esan genezake. Osasun anbientala eta paisaiarekiko erlazioari dagokionez ostera, errepidetik
bigarren lerroan egonda, eta Mañaria errekak duen balio paisajistiko eta anbientala ikusita,
zentzu honetan bizilagunek pertzepzio atsegina izan dezakete sortzen den erreka
bazterreko espazio erdi-pribatu horren ondorioz. Kokapen baliagarria.

2,3 kokapenak: Arrazoi ezberdinengatik, kokapen hauei baliagarri deritzogu. 2. kokapena
errepide alboan izanda, nahiz eta herri egiturari ondo egokitu, kalitate anbientala eta
paisairekiko pertzepzioak (errepideari begira egotea) zigortu egiten dute. Herriko plazatik
hurbil izanda, espaloia zabaldu eta hobetzeko aukerak ematen ditu, eta baita ere atzealdean
beste kale bat sortuz herri egiturari eta aktibitate berriei kokatzeko lekua.
3. kokapenari dagokionez, errepidearekin 2.ak baino arazo gutxiago du, eta pertzepzio
anbientala eta paisajistikoa hobetzen diren arren, hutsune bat sortzen da dauden eraikinen
eta balizko kokapen honen artean, herri konposaketa aldetik eta aktibitateak erakartzeko
edo daudenak indartzeko aldetik egoera makalduz.
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4,5 kokapenak: Antzekoak diren arren, 4. kokapenak giltz funtzioa egiten du herriko
plaza, eta eliza eta txaletak, errepideaz bestalde direnak, lotuz. Funtzio klabea litzateke,
herri herri-zeharbideari beste izaera bat eman liezaiokeena, eta aparkalekura doan kaleak
ere beste izaera bat hartu beharko luke. Kokapena sozioanbientalki egokia, gertutasunak
eta konposaketak herriaren bizitza sozialerako eta aktibitateentzat aukerak biderkatzen
baititu, plazatxo berriak sortuz. errepideari begira barik plazara begira egin beharko
litzateke.
5. kokapenak bertute berdinak ditu balorazioa egiterako orduan, baina zertxobait
herriaren atzealdean gelditzen da eta ez du horrelako giltz funtziorik egiten. Kokapen
baliagarria.
6. kokapena: Fase honetan kokapenik onuratsuena herriari aldaketa sozioanbientala
eragiteko. Kokapen honen garatzeak, espazio berri asko zabaltzea ekarriko luke, eta
herriaren alderdi horretan oinezkoentzat eta aktibitate berrientzako leku aproposak sortuko
lirateke (taberna, komertzio txiki, plaza txiki). Hormak botatzeak herria biltzeaz aparte, eliz
inguru horretan sortuko liratekeen txoko kale eta plaza berriek, egoteko, ibiltzeko, eta erdi
ezkutuan dauden eraikinei balio gehitua emateko balioko luke besteak beste. Gainera
herriaren pertzepzio paisajistikoa mugatzen duten hormak eraitsita, arnasa hartzen du
(urbanistikoki) Izurtzak, hirigintza PERI bat egiteko aukerak zabaltzen... Kokapen oso egokia.
7. kokapena: Esan beharrik ez dago, frontoiak alde batetik herriko zentroan muga bat
sortzen

duela

herriaren

atzealdearekiko,

baina

bestetik,

bizitza

sozialerako

eta

aktibitateetarako aukera anitzak ematen dituela, aterpekoa izanik gehiago gainera. Honen
eraispenak kirolerako zein haur jolasentzat dauden aukera bakanetakoari kalte izugarria
eragingo lioke, nahiz eta bertan izango litzatekeen eraikin berriak aukera berriak sortu eta
horma edo muga hori ezabatzeko aukera eman. Herria berregituratzeko ere aukerak sortuko
lirateke. Bata eta bestea kontutan hartuz, kokapen baliagarria.
8. kokapena: Herriaren atzeko soloa da. Aktibitateak sortzeko aparkaleku handi bat dago
eta ez da toki atsegin berririk sortzen, ezta herriko bizitzarekin lotura bat eraikin bat hor
kokatu arren. Paisaiaren pertzepzio aldetik, nahiz eta baso eta naturaz inguratuta izan,
frontoiaren hormatzarra du parean eta herriko plazatik aldenduta bezala (nahiz eta hurbil
egon) sumatzen da. Horrela, nahiz eta bertako bizilagunek kokapena gustuko ikus dezaketen,
herriaren garapen sozioanbientalerako ez du aukera handirik sortzen. Desegokia.
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9. kokapena: Aurreko kokapenarekin alderatuz, udaletxetik eta dagoen plaza, frontoi,
egoitza soziala eta tabernatik hurbil izanik, nukleoaren metaketa gerta daiteke, aktibitateak
bereganatuz edo hauetan lagunduz. Arazoa frontoiak sortzen duen muga da berriz ere, eta
nolabait konpondu beharko litzateke. Ikuspegia eta anbientalki egokitasuna ikusita, kokapen
baliagarria.
10 kokapena: Aktibitateak erakartzeko edo berriak sortzeko nukleotik ezkutuan gelditzen
bada ere, anbientalki eta paisaiaren ikuspegitik dituen aukera handiak ikusita, esan genezake
biztanleentzat kokapenik atseginena izan daitekeela. Edozein kasutan herrian duen efektu
sozioanbientala oro har ulertuta, espazio publikoak eta aktibitateak sortzeko kokapen oso
mugatua da dispertsioagatik, batik bat fase honetan errepidea erdian dela. Beraz leku
Baliagarria.
11 kokapena: Kokapen hau aukeratzeak, itzelezko itxura aldaketa ekarriko lioke herriari,
parke berri baterako zabalgunea baimenduz, ehunka urteko zuhaitzak dauden parke pribatua
jendaurrera irekiz. Parke honek berebiziko egokitasun anbientala eta aisialdirako gunea
ekarriko lioke herriari, baina beti ere lursail bakarrari eragiten dio aukera honek, bide
alderdi honetako gainontzeko herri guneari gutxi eraginez (6. kokapenarekin alderatuz). Hala
eta guztiz, herriko plazaren pare xamar gelditzen den parke honek, herria asko zabaldu eta
aktibitate eta giza erlazio berriak sortzeko aukera emango luke. Kokapen egokia.
12. kokapena: Kokapenak duen zailtasunagatik, nahikoa da eraikina bertan ezartzea beste
zerbaitetarako aukera ez baitu ematen. Orain dagoen espaloian zeharko lotura bakarrik egon
liteke herrigunearekin, eta ez du aktibitate berezirik sortzeko aukera ematen, komertzio edo
taberna txikiren bat ez bada. Kokapena desegokia da.
13 kokapena: Herriaren itxura eta kalitate bisuala eta anbientala okertzen dituen
kokapena da berau gaur egun, industri pabilioia izanagatik. Kokapenean espazio handia izanik,
bertan plazatxo bat, ume jolasak edo hainbat aktibitate sartzeaz ez ezik, orain daudenak
(botika) bertan mantendu eta komertzioren bat jartzeko leku aproposa izango litzateke,
dagoen egoera asko hobetuz eta herrigunetik pabilioiak baztertuz. Kokapen oso egokia, beti
ere zebrabide egoki bat ezarriko balitzaio bideak ezarritako muga gainditzeko.
14. kokapena: Aurrekoarekin alderatuz, lursail txikia, estua eta espaziorik gabekoa, ez
dirudi sozialki herriarentzako hobekuntzarik sortzeko potentzialtasunik duenik. Urrunago
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dago gainera, sasitza bat da orain bertan eta alboko kokapenak garatuz gero bakarrik
litzateke egokia. Oraingo egoeran desegokia.
15. kokapena: Urruntasunagatik desegokia, bertan bizi direnek bakarrik erabiliko lituzkete
sortzen diren espazio publikoak,

laguntza handirik eman gabe herriaren garapen

sozioanbientalari.
16 kokapena: Aurrekoaren arrazoi beragatik, hau baino desegokiagoa litzateke, baina
lursailaren zabaltasunak eta

topografiaren egokitasunak aukerak ematen ditu eta hortaz

bataz bestekoa desegokitzat eman dezakegu.
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8.6.

Balantze energetikoa

Herriaren kalitate anbientala ez da ona gaur egungo egoeran errepidea dela eta. Honetaz
gain, herria gune berdez inguratuta egon arren, kasurik gehienetan hauek pribatuak dira eta
askotan

hormek

ezkutatuta

aurkitzen

dira.

Ekosistema

baliotsuenetarikoak,

erreka

bazterreko “strip”-ak, batez ere eskuinaldeko errekaren hegalean garatzen du basoa,
eraikuntzarako behintzat afektatua ez dena izango. Hala eta guztiz ere, kokapen bakoitzak
ingurumenean eta balantze energetikoan eragin ezberdinak izango ditu, eta hortaz bananbanan aztertzen dira lan honetan:
1 kokapena: Udal arauetan babestuta dago kokapen hau, baina lursail pribatu baten
barruan izanda, ez du inolako gozamenerako edo kontserbaziorako aukera publikorik ematen.
Errekak duen balioa kontutan hartuta, eraikuntza batek dudarik gabe eragingo dio zuhaitz
batzuk ezabatuz, baina baita ere balioan jartzeko aukera paregabea sortzen da, orain fruitu
arbolak diren baratzari, berezko ekosistema ezarri eta erreka bazterreko parke bat
gauzatzeko parada dugularik. Inguruko ekosistemei eta lursailei ia ez die anbientalki
eragingo, nahiko isolatua gelditzen baita eta gerizpea sortzeko aukerarik ez da. Bestalde,
egokitze lan bat egin ezkero errekaren osotasunari lagunduko zaio ekosistema hau babesten
eta hobetzen. Leku zapala denez eta trabarik gabea, egokia eguzki diseinu ekologikorako eta
eraikuntza errazeko kokagunea, zapala izateaz gain, ez baita urak hartzeko moduko lursaila
eta ez da betelanik egin behar. Beraz, eraikuntzaren eta geroko bizitzaren ekonomia
energetikoak egokia dirudi. Dauden fruitu arbolak ez baleude, kokapen oso egokia litzateke,
baina hauen zati handi bati eragitean egokitzat hartuko dugu.

2, 3, 4 eta 5 kokapenak: 2., eta 5. kokaguneek erraztasuna dute eraikitzerako orduan,
bai beharrezko diren materialak zein baliabide mekanikoen energian aurreztuz. Nahiko zapalak
dira, eta ez dute eskatzen indusketa eta beteketa lan handirik. Inguruko lursailetako
ekosistemen balioa, landa-lur eta larreak izanda, ez dira berez kaltetzen, eta afekzio
negatiboak sorrarazteko (gerizpea, e.a.) aukerarik ez legoke printzipioz. Indusketatik sortzen
den lur begetala baratzak sortzeko eta berreskuratzeko aprobetxa liteke. Epe luzerako
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afekzioak ekosistemetan, lursailera mugatzen direla esan genezake, baina nahiz eta inguruko
larreetan eraikitzeko norabidea har lezake hirigintzak, gaur egun ia erabiltzen ez diren
larreen eta errepideen artean herriaren muga argiago ezartzea litzateke, perimetroan
afektatuko lioke larreen ekosistemari alegia. Egokiak izango dira.
2. kokapenak, dauden baserrien eraispenerako energia eta sortzen diren hondakinen
kudeaketa eskatzen du, beraz anbientalki eta energetikoki ez da hain egokia izango.
Baliagarria.
3. kokapenari dagokionez, aurrerago esandako hiri-landalur muga hau gaindituz, larrearen
erdian legoke, afekzio handiagoak izanez ekosistema honen kolonizazioan, eta beste eraikin
berriak egitea eskatuko luke epe luzera hirigunea eta herri egitura bat sortuko bada.
Gainera, orografia maldatsuagoa eta zailagoa izanik, eraikitze fasean bai material eta energi
balantzea txarragoa izango da: Maldaren eraginez egin beharreko indusketek eta sortzen
diren azal edo lurpeko uren drainadurek sistema hidrikoan eragin lezakete. 3. kokapena,
azaldu den bezala, baliagarria izango da antzekoa izanda ere ez delako hain egokia.
6. kokapena: Fase honetan, herriak ez du eskatzen birmoldaketa hain nabarmena, beraz
kokapen honetan eraikina gauzatzeak inguruan dauden zenbait eraikuntza eta horma
botatzea eta egitura berriren bat egitea ekarriko luke, esklusiboki etxebizitza blokea bertan
egiteagatik eta hirigintza kontutan hartu gabe. Etxe artean egonagatik, ez du elementu
biotiko nabarmenik erasaten. Epe luzera ez du ingurumenaren gaineko eraginen gehikuntza
mailakaturik sortzen. Kokapen baliagarria fase honetan eraikuntzan zehar dituen beharrizan
energetikoak direla eta.
7 kokapena: Frontoia bezalako eraikin handia bota behar da, eta ez hori bakarrik,
frontoia ordezkatuko duen kokapen berri bat okupatzea eta horretan antzeko azpiegitura
sortzea. Energetikoki eta hondakinen kudeaketan oso negatiboa da aukera. Inguruko
ekosistemei ez die zuzenki eragiten, baina frontoia lekuz aldatu beharrak ez du azken hau
ziurtatzen. Kokapen oso desegokia
8. kokapena: Aparkalekuak okupatzen duen lurrean egingo litzateke, eta berez ez dio
zertan inguruko errekako haltzadiari zein zelai eta pinudiei eragin. Beraz afekzioak minimoak
lirateke, eta eraikuntzan erabiliko den energia eraikina egiteko behar dena baino ez da.
Sortzen diren hondakinek (asfaltoa eta beste materialak), eta basoaren ertza kolonizatzeak
(honek dakarren habitaten mugitzearekin) oso egoki izatetik kokapen egokira pasatzen dute.
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9., 12. kokapenak: 9. kokapena Lur ezponda batetan dagoelarik, eraikuntzan zehar energia
eta material kontsumo handiko sistemak beharko genituzke, sostengurako hormak, eta
indusketarako arazoak. Hondakinak sortuko lirateke eta hirigintza lanei dagokienez beste
hainbeste. 12. kokapenean aurreko guztia areagotu egiten da, harrizko ezponda oso
maldatsuan dagoelarik, eta autoen bidezko sarrera asko zailtzen du bide alboan egoteak,
lanak handituz.

9. kokapenak hostozabalen basotxo bat botatzea ekarriko luke, eta

pinudiaren mugan egonda, itzalpeko lekua izango litzateke. Desegokia. 12. kokapena ere
gerizpetsua, eguzki plakak erabiltzeko ez da aproposa. oso desegokia balantze energetikoa
eta ingurumenari erreparatu ezkero.
10 kokapena: Erreka bazterra eta baratzetik baso ekosistemara bitarteko inguruan
kokatua, elementu biotiko anitzak eta aberatsak gordetzen dituen kokapena, eraikitzeak
ekosistema honen eta erreka bazterreko “strip”-ean kalteak ekarriko lituzke. Energetikoki
ez luke balantze negatiborik izango berez. Eraikuntza eta hirigintza Izurtzako ekosistema
baliotsuenetakora hurbilduko luke epe luzera. Kokapen desegokia, eta haltzadi kantabriar
ekosistema garatzeko egokia bestalde.
11 kokapena: Ez erabiltzeagatik basa-bizitza garatu den eta parke batetan (ez
erabiliagatik) berezko ekosistema sortu den ehunka urteko zuhaitz eta palmondoen kokapena.
Hauetariko batzuk botatzea ekarriko luke eraikuntzak, eta erabilpen berriaren ondorioz,
nahiz eta zuhaitzik gehienak mantendu, habitateko espezieen mugitzea. Hala eta guztiz ere,
parke berdea herriari zabaltzeak eta eraikuntzarako kokapenaren aproposa izateak
baliagarri egiten dute kokapena. Laua, energetikoko egokia, horma eta itxiduren eraispenak
ekarriko lituzke eraikina egiteak.
13 kokapena: Nahiz eta pabilioiaren eraispenak herriaren kalitate sozioanbientala hobetu,
lehen adierazi dugun bezala, beste bat eraiki beharko litzateke. 7. Kokapenaren antzera,
energetikoki oso desegokia, baina pàbilioi berria berezko gune industrialean ezartzea
ekarriko luke, beraz ez da hura bezalako desegokia anbientalki eta desegokitzat
klasifikatzen dugu.
14. kokapena: Sasitza estu batetan kokatzen da, laua eta eraikuntzarako (energetikoki)
oso egokia. Ez dago eraispenik ez hondakin ez-naturalik. Ekosistemaren balioa ez da berezia
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eta inguruko ekosistemei ez die eragiten epe laburrera ez epe luzera, eraikitako orube biren
artean dagoelako. Kokapen egokia.
15. kokapena: Maldan dago, beraz energetikoki (ikusi 9. eta 12. kokapenak) eta
hostozabalezko baso bat desagerraraziko luke. Kokapen desegokia.
16 kokapena: Erreka bazterreko larreen ekosistema -oraindik eraiki gabea- afektatzea
ekarriko luke. Egin behar izateko, errekaren ubideratzea eskatzen du besteak beste, ur
uholdeek hartzen dutelako lekua, honek dakartzan erasan larriekin. Oso desegokia.
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8.7.

Hirugarren pertsonei afekzioak

Irispide honetan, gaur egungo egoerarekin alderatuz, kokapen desberdinetan etxebizitza
eraikinak egiteak, hirugarren pertsonei eragiten diena aztertuko da. Eragin positiboak eta
negatiboak aintzat hartuta, konparazioz, kokapen desberdinei egokitasun maila bat emango
zaio.

1 kokapena: Herri bilbea irispidean azaldu den bezala, lursail hau publiko bihurtzea erreka
herrira hurbiltzea izango litzateke, herritarren mesede. Beste alde batetik, aurrez aurre
dauden familia bakarreko etxebizitza adosatuei errekaranzko paisaia kaltetuko liete, egun
frutarbolak dauden tokian urbanizazio bat joango litzatekeelako. Baliagarria.

2 kokapena: Lehenengo fasean sarrera errepide nagusitik ezin eduki izanak, eragina alboko
lurrei dakarkio, bertatik egin beharko baita ibilgailuentzako sarrera.

3 kokapena: Lursaila bideen sare orokorretik urrunduta

egonik, azpiegitura ezartzeko

alboko lurrak eragingo ditu.

4 kokapena: Gaur egun, erabilera ematen zaien baserri bi daude kokapen honetan, horietako
batek gutxienez etxebizitza erabilera daukana. Erabiltzaileak ez dute zertan lursailaren
jabeak izan behar. Etxebizitzak bertan eraikitzeak, baserri hauen erabiltzaileei ondorio
zuzenak ekarriko dizkie.

5 kokapena: Kokapen honek ez dakar eragin handirik hirugarren pertsonei. Izatekotan alboko
baserriei atzealdeko espazio zabaldua murrizten zaiola. Dena den, irispide honen arabera,
kokapen egokia da.

6 kokapena: Abadetxearen patioan eta jauregi zaharraren frontoian kokatuko litzateke
eraikin berria. Ondorioz, espazio hauen erabiltzaileak izango lirateke kaltetuak. Beste alde
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batetik, aipatutako erabilera pribatua izanik, etxebizitzak eraikitzeak ingurua publiko
bihurtzea dakar, herritar guztien erabilerarako.

7 kokapena: Herriko frontoia Izurtzako kirol ekipamendu bakarra da, izurtzako eta eskualde
osoko erabiltzaileak dituena. Oso desegokia izango litzateke eraikin hau botatzea, beroren
erabiltzaile guztiak zerbitzu gabe utziko lituzkeelako.

8 kokapena: Aukera honetan, gaur egungo frontoi atzeko aparkalekuaren zati bat hartuz
eraikiko litzateke. Kalterik izatekotan, aparkaleku hauen erabiltzaileek edukiko lukete,
aparkaleku kopurua murriztuko litzatekeelako. Dena den, gaur egun arraroa da aparkaleku
osoari erabilera ematea.

9 eta 12 kokapenak: Oso egokiak dira. Izan ere, inguruan ez daude beste eraikinik eta
azpiegitura berri guztiak sistema orokorretako saretik edukiko lituzkete, 3. pertsonarik
afektatu gabe.

10 kokapena: Inguruko eraikinetako bizilagunek edukiko duten eragina kontutan hartuta,
Kokapen desegokia da.

Soilik eraikin berri horretara ibilgailuentzako sarrera egiteko,

inguruko herri egitura osoa aldatu beharko litzateke.

11 kokapena: Nahiz eta gaur egun Arana jauregiaren pàrkearen zati honek izaera pribatua
eduki, bokazio publikoa daukala esan genezake. Hau da, herritarren erabilerarako parke bat
izan beharko litzatekeela bihar edo etsi. Arana jauregiaren inguruko zuhaiztiak jauregiaren
etorkizun berdina eduki beharko lukeela aintzat hartuta, parkearen beste zati honen espazio
libre izateko aukera galtzeak herritar guztien kalterako izango litzateke.

13 kokapena: Enpresa txiki desberdinek erabilera tertziariodun eraikin honetan dute beraien
kokalekua. Argi dago eraikin hau eraistea oso desegokia izango litzatekeela, bertan lan
egiten duten langileak eragin zuzena pairatuko luketelako.
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14 kokapena: Azpiegitura berriak sistema orokorretik etorririk ez luke eragin handiegirik
sortu beharko albokoengan. Hala ere, beste eraikinetatik horren hurbil izanda, beti sortuko
zaizkie nolabaiteko eraginak.

15 kokapena: Kokapen honetan ere azpiegiturak sistema orokorreti datoz. Hala ere, erakin
isolatu batetako sarrera bideari eragingo lioke zihurrenik. Ondorioz, kokapen egokia dela
kontsideratzen da.

16 kokapena: kokapen honek ez dauka eraikinik eragin narbarmenik egiteko besteko hurbil.
Era berean, azpiegitura berriek ez diote hirugarren pertsonei eraginik egingo. Ondorioz,
kokapena oso egoki bezala sailkatzen dugu.
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8.8.

Plangintza eta araudi sektorialetan eta lurralde zatikako plangintzan
egokitasuna.

Etxebizitzen balizko kokapenak mugatu ditzaketen udal gaindiko araudi eta legediak aztertu
ditugu. Irizpide honen arabera, fase honetan, ur agentziaren kriterioak, Hibai ertzen LPA-ak,
gaur egungo BI – 623 errepidearekiko araudi foralak ezartzen duen eraikuntzarako 25
metrotako tartea (konbenio bitartez 12,5 m.-tara murriztu bazen ere) izango dira mugak.

Horretarako kontutan hartu dira:
o REPIPI edo 2002. urtean eusko jaurlaritzak egindako inundabilitate orbanen
planoak
o Errepideen

foru

araudiko

35.3

artikuluaren

arabera,

dagokion

hirigintza

planeamenduak baimenduaz gero, gune urbanoetan ezartzen den errepidearekiko
25 metrotako eraikuntza muga murriztu daiteke, gure kasuan 15 metrotakoa
delarik.
Ibaien eta erreka bazterren LAPak 12 metrotako erretiroa ezartzen du errekaren ertzeko
ezponda burutik hasita.
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9.

KOKAPENEN EBALOAKETA: II FASEA

9.1.

Irisgarritasuna, modu ez motorizatuentzat

Herriak izan dezakeen itxura berriarekin asko aldatzen dira gauzak. Kaleak eta espaloi
berriak sortzen dira, aktibitateak bateratu eta irisgarritasun berdintsua izango dute
herriaren zentroan dauden kokapen ezberdinek. Herriari mesede gehien egingo dioten
kokapenak –ibilbideak, plazatxoak, parkeak eta espazio barriak sortuz- izango dira
egokienak, eta malda, ibilbide desegokiagoak edo urruntasuna bezalako kontzeptuak kaltetu
egingo dituzte kokapenak.

1 kokapena: kokapenak oinezkoentzat aukerak baditu, herriko zentro berriaren zati baita
eta dauden etxebizitzekin multzoa sortzen duelako. Kale eta espaloien konfigurazioa
aldatzea eskatzen du. Leku egokia.
2,4,5 kokapenak: Lehenago oraingo egoerari buruz esan bezala, Berdintsuak dira hirurak,
trafiko gutxidun kale batek banatzen ditu aktibitaterik gehientsuena duen herriko plazatik,
errepidetik babestuta daude espaloi baten bitartez. Zentroan bertan ezartzen dira hirurak
ere, herri izaera emanez etxe pilaketari, aktibitateak sortzeko aukera handitzen dute eta
besteengandik oso hurbil daude, nahiz eta autoendako izango litzatekeen sarreraren alboan
egon. Kokapen egokiak.
3 kokapena: Errepide nagusiaren konfigurazio berriarekin, aurreko kokapenek baino
zertxobait eskasagoa du ailegagarritasuna, malda dela eta arrapalak eta ibilbide luzeagoak
sortzen baitira.
6 kokapena: Lehenengo fasean bezala, bigarren honetan ere bertan egingo litzatekeen
hirigintzak derrigorrez hormak bota eta oinezkoentzat espazio berriak sortzea dakar. Hori
oso positiboa da irisgarritasunarentzako. Bestalde, aktibitate berriak sortzeko aukera
ematen du errepidearen alderdi honetan, errepidea ez da oraingo fasean muga bat, eta
herria asko zabaltzea lortzen du. Beraz oso egokia (egokiena) da kokapen hau.
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7 Kokapena: Lehenengo fasean bezalaxe aktibitaterik gehienak eta desplazamendurik
gehienak sortzen diren gunean, intermodalitaterako aukera nabarmenak ditu, aparkalekua
bertan izanik kanpo desplazamenduetarako bakarrik erabiliko delarik autoa. Bizikletarentzat
ere irisgarria. Plaza nagusiari begira eta oinezkoen guneare4n erdi-erdian kokatuko
litzateke. Leku oso aproposa da ikuspegi honen arabera.
8,9 kokapenak: Lehenengo faseari buruz esandakoa mantentzen da bigarren fase honetan
kokapen bi hauentzat, errepidearen lekualdaketak ez diolarik larregirik eragiten.
10 kokapena: Bigarren fasean zentroaren zati bada ere pixka bat baztertuta gelditzen
da, baina kokapen honek oinez hurbiltzeko aukera onak ditu eliza ingurutik edota jauregitik
hasita, ibilbide polita da, oinezkoentzat egokia eta zuhaitz eta etxe txokoen artetik,
errekaren alde biak lotzen dituen zubiaren alboan dago, eta handik hasita, ibilbide ederrak
edo bizikletan ibiltzeko aukera du. Hala eta guztiz ere, ez luke hobetuko herriko
irisgarritasun ez motorizatua. Kokapen egokia.
11 kokapena: Lehengo fasean esandakoa indartu egiten da, hots: Herria asko hobetuko
luke oinezko guneei dagokionez, herriko parke bat sortzeko aukera ematen baitu. Gainera
fase honetan herriarekin bat egiten du, berdegune eta parke hori zentroan bertan kokatuz
eta herri multzoa eginez dagoenarekin batera. 6.arekin batera kokapenik onena irizpide honen
arabera. Kokapen oso egokia.
12,13 kokapenak: Aurreko kokapenari buruz esandako bera, baina oinezkoentzat aisialdi
edo parkerik sortu gabe eta aktibitateetatik are urrutiago. Gainera 12. kokapenak trafiko
berria –askoz txikiagoa- duen kalea zeharkatu behar du. 12.a desegokia eta 13.a baliagarria.
14,15 kokapenak: Fase berrian, trafikoa gutxitzean espaloiak egin litezke alderdi bietan,
baina zentrotik zertxobait aldenduta geratzen dira kokaguneok, ibilbide aspergarri eta
zuzenak eskeiniz. Oro har, lehengoak baino zertxobait eskasagoak dira. Kokapen ez egokiak
irisgarritasun ez motorizatuak kontutan hartuz.
16 kokapena: Lehenengo fasean esandako egoera bera baina trafiko gutxiagorekin, baina
konparatuz kokapenik eskasena da berau dudarik gabe. Espaloirik ez den gunean egonda,
bidea zeharkatu behar da aktibitate gunera joateko, urrun dagoi eta bide bazterretik
interesik ez duen ibilbide zuzen eta babesik gabekoa du. Autoan beti bertaraino heltzera
gonbidatzen gaitu eta beti autoz mugitzera. Kokapen oso desegokia.
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9.2.

irisgarritasuna, modu motorizatuentzat

Bigarren fasean nahiz ez da hain garrantzitsua izan irizpide hau beste herri eredu
jasangarriago bat bultzatu nahi delako, autoentzat ibilbideak zaildu egiten dira baina
irisgarritasuna erraztu, foru errepidea izatetik herriko kale bat izatera pasatuko baita BI623-a.
1 kokapena: Lehenengo fasean esandako bera . Egokia.

2,3,4,5 kokapenak: Oraingo fasean bigarren eta hirugarren kokapenek zuzenean izan
dezakete sarrera foru errepidea kale bihurtu ondoren, baina 3.ak kale berri bat egitea
eskatzen du, hortaz egokia izan beharrean baliagarria izango da. 4. eta 5. kokapenek
lehengo egoera bera mantentzen dute. Egokiak 2,4 eta 5. kokapenak.
6. kokapena: lehenengo faseko berdin, baliagarria.
7,8 kokapenak: Lehenengo fasean esandakoa: 7 egokia eta 8 oso egokia.
9. kokapena: Aurrekoak bezala. Baliagarria.
10 kokapena: Lehengo arazo berdintsuak ditugu, baina errepidetik sarrera asko errazten
da fase honetan, oinezkoentzat gunetik pasa behar den arren bizilagunentzat soilik izango
dena. Oso desegokitik desegokira pasatzen da.
11 kokapena: Sarbideko arazoak ahaztuta, bertara arte hel daiteke modu errazean, eta
lurpeko aparkamenduak egiteko ko0kapen egokia. Kanpoko aparkalekuak egiteko desegokia
da, parkea mantendu beharko litzatekeelako eta ehunka urteko zuhaitzak daudelako.
Okupazio minimoa eskatzen du. Baliagarria.
12. kokapena: II. fase honetan sarrera egin daitekeen arren, biribilgune edo bidegurutzean
kokatua izatea eta sarrera teknikoki gauzatzeko zailtasunak, lurpeko edo kanpoko
aparkaleku berriak egiteko zailtasunak, kokapena desegokia bihurtzen dute.
13 kokapena: Kokapen egokia, sarrerarako arazorik ez eta irisgarritasun motorizatu
egokia. Lurpeko zein lurgaineko aparkaleku berriak egiteko lursail zabala eta egokia.
14. kokapena: Aurrekoarekin alderatuz, lurgaineko aparkaleku berriak egitea ezinezkoa
da. Baliagarria.
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15. kokapena: Lehenengo fasean esandako berdina. Baliagarria.
16 kokapena: Bariantea egina izanik, bertara joateko herritik pasatu beharrik ez dago eta
zuzen zuzenean helduko gara modu motorizatuentzat era oso egoki batetan. Aparkaleku
lurperatuak zein gainazalekoak egiteko aukera paregabea. Oso egokia..
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9.3.

Jabetza eta lurrak eskuratzeko erraztasuna

Eskuratzeko erraztasuna lurraren sailkapena, kalifikazioa eta antolamendu xehatua kontutan
hartuta baloratuko da. Ondorioz, kokapen guztiak fase bietan ezaugarri berdinak izango
dituzte, egokitasun maila berdina.

1 kokapena: Egokia.

2 kokapena Desegokia

3, 5, 9 eta 12 kokapenak: Egokiak.

4 kokapena: Oso desegokia.

6 kokapena: Baliagarria

7 kokapena: Oso egokia.

8 kokapena: Oso egokia.

10 kokapena: Egokia.

11 kokapena: Baliagarria

13 kokapena: Oso desegokia.

14 eta 15 kokapenak: Baliagarriak.

16 kokapena: Desegokia.

72

IZURTZAN ETXEBIZITZA BERRIEN KOKAPENERAKO IKASKETA ETA HERRI PLANGINTZARAKO OINARRIAK

9.4.

Herri bilbea

Bigarren fase honetan, egitura publikoaren erdigunea ez da zertan frontoiaren plazan soilik
mantendu. Era berean, etxebizitza eraikinek sortutako plaza publikoek garrantzi handiagoa
eduki dezakete. Hau da, errepidea desagertzerakoan, herri bilbea erdibitzen duen muga
desagertzen da. Orokorrean, egokitasun maila aztertzerakoan kokapen guztiek hobetzen
dute. Hala ere, kokapenen arteko konparaketa bat egitea denez azterketa honen helburua,
egokitasun maila ere guztiekiko proportzioz aztertuko da.

1 kokapena: Kokapen oso egokia bihurtzen da. Herri egitura publikoa Mañaria errekara
hurbiltzen jarraitzen du. Gainera, frontoiko plazarekiko muga zen errepidea desagertzean
etxebizitzetarako kokapen honek egokitasuna irabazten du.

2 kokapena: Lehenengo fasean azaldutako baldintzak mantentzen ditu, baina errepidea ez
egotean, espazio publikoen arteko trantsizio bidea ez da errrepidetik egiten. Ondorioz,
kokapena egokia izatera aldatzen da. Oraindik ere, frontoia eta lekuaren artean baserri bi
egoteak ez dio herri egiturari batere mesederik egiten.

3 kokapena: Aurreko fasean azaldutako ezaugarriak mantentzen ditu. Proportzioz,
errepidearen alboko kokapenak maila irabazten duten fase honetan, kokapen honetan
eraikitzea erabaki baliagarria izango litzateke.

4 eta 5 kokapenak: Aurreko egoeran aztertutako egokitasun berdina daukate, egokia.

6 kokapena: Fase bietan zehar kokapen honetan etxebizitza eraikitzea oso egokia izango
litzateke. Arrazoiak aldez aurretik azadlutakoak dira, hesien altzatzea.

7 kokapena: Bigarren fasean sortu daitezkeen espazio publikoek plazari garrantzia ken
diezaiokete, baina aurrez ekipamenduei buruz egindako hausnarketa bere horretan gelditzen
da.
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8 kokapena: Lehenengo fasean esandakoa, kokapen desegokia.

9 kokapena: Bigarren fase honetan herri bilbeari dagokionez kokapenak ezaugarri beretxuak
gordetzen ditu. Hala ere, errepidearen bestaldeko kokapenek egokitasuna irabaztean, honek,
proportzioz, mailamgaltzen du. Kokapen oso desegokia.

10 kokapena: Bigarren fase honetan herriko ibaiaren aldeak garrantzia irabazten du. Era
berean, lursailak Arana jauregiaren lorategiarekiko duen lotura dela eta, kokapen baliagarria
bihurtzen da.

11 kokapena: Arana jauregiaren lorategia publiko bihurtzea pausu garrantzitsua izaten
jarraitzen duelako kokapen oso egokia da etxebizitzak eraikitzeko, are gehiago errepidea
herri erditik desagertzerakoan.

12 kokapena: Eraikinaren aurrez aurre gaur egun egongo litzatekeen errepidea oinezko
ibilbide zabalago bat bihurtzean, kokapen baliagarria izatera bilakatzen da.

13 kokapena: Fase honetan ere, bere ordez etxebizitza eraikina kokatzeak ez lioke
eraldaketa handirik ekarriko herri egiturari. Hala ere, frontoiko plazarekiko duen
hurbiltasunak eta beronekiko hobetzen den komunikazioak kokapen baliagarria izatera
eramaten dute.

14, 15 eta 16 kokapenak: Kokapen hauek egungo egitura indartuko lukete. Oso desegokia
izango litzateke, erdigunea eraldatu eta indartu nahiko genukeen fase horretan etxebizitzak
erdigunetik hain urruti eraikitzea.
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9.5.

Egokitasun sozioanbientala

Fase honetan, BI-623 errepidearen trazatu alternatiboa gauzatu ondoren, herria nolakoa izan
litekeenaren zertzelada batzuk grafikoki adierazi ditugu -nahiz eta sortzen diren gune
berriak berreskuratzeko beste aukera asko dauden-, egoera berrian kokapenek duten
papera aztertzerakoan irudi bat izateko asmotan. Lehenengo fasearekin alderatuko da,eta
kualitatiboki hobetzen diren kokapenekin konparatu beharko dira errepideak hainbeste
eragiten ez dien hauek.

1 kokapena: Lehenengo fasean esandakoagatik, eta errepidea ez egotera, dauden
eraikinekin taldekatzea egingo du oraingo fasean eta hirigunea –eta bertan emango diren
aktibitateak- zabaldu Osasun anbientala eta paisaiarekiko erlazioari dagokionez ostera,
Mañaria errekak duen balio paisajistiko eta anbientala ikusita, zentzu honetan bizilagunek
pertzepzio atsegina izan dezakete sortzen den erreka bazterreko espazio erdi-pribatu
horren ondorioz. Kokapen egokia.

2,4 kokapenak: Trafikoa gutxitzeak, 2. kokapenari fase horretan zeuzkan arazoak
ekiditen laguntzen dio, dagoen herriari lotuz eta espazio berriak (BI-623k utzitako espazioa
berregituratu beharko baita) herriarentzako ekarpen positiboak dira. Eraikin urbano bezala,
bere ikuste pertzepzioa eliz inguruari, alboko baserriei eta sortzen diren oinezkoen gunera
izanda, lehengo arazoak desagertzen dira. 4. kokapenari dagokionez, lehengo faseko bertute
guztiak hobetzen ditu, baina orain ez du horrenbesteko giltz funtziorik herri-gunea
antolatzerako orduan. Kokapen egokiak.
3,5 kokapenak: Fase honetan, eta errepidea ez dagoela, bigarren lerro batetan gelditzen
dira eta herriko plazari edo herriko bizitzari ez daude zuzenean begira, aurreko bi
kokapenekin alderatuz. “Lo leku etxebizitza” kutsu handiagoa hartzen dute, horregatik
baliagarri lez hartzen ditugu.
6. kokapena: Bigarren fasean bere, lehenengoan dituen bertute berak ditu kokapen honek
herriaren bizitza sozioanbientalari begira eta beste lekuekin alderatuz. Kokapen oso egokia.
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7. kokapena: Bigarren fase honetan herria zabaltzen denez, muga izaera gutxitu egiten
da frontoia bertan izateagatik, beraz bertan eraikitzeak eta iragazkortasuna sortzeak ez
luke zentzu horretan abantaila nabarmenik ekarriko. Hala eta guztiz ere, herriko aktibitate
guztiei begira eta erdi-erdian denez, hauek berbizitu eta gehitzeko aukerak sortzen dira.
Frontoian sortzen diren aktibitate anitzen desagertzea dakarrenez, egokia litzatekeena
baliagarri bezala hartu beharra dago.
8. kokapena: Bigarren fase honetan, kokapen honek bere akatsak zertxobait sakondu
egiten ditu besteekin alderatu ezkero, oraindik eta gehiago, herriaren atzeko soloa da.
Desegokia.
9. kokapena: Aurrekoarekin esandako berbera, BI-623-ren ezabatzeak ez dio ia eragiten.
Beraz desegokia.
10 kokapena: Lehenengo faseko akatsak mantentzen ditu, honen alboko beste kokapenek
errepidearen desagertzearekin salto kualitatiboa ematen duten bitartean. Desegokira jaisten
da konparaketan ondorioz.
11 kokapena: II. Fase honetan, lehenengo fasean esandako bera esan genezake, baina
errepidea ez egotera, alboko lursailei eta herri osoari oso positiboki eragingo dio, dagoen
hormatzarra eraitsiz eta herri-gune osoari hobekuntza anbientala eta soziala ekarriz. Fase
honetan kokapenik egokiena.
12. kokapena: Lehenengo faserako esan bezala, Kokapenak duen zailtasunagatik, nahikoa
da eraikina bertan ezartzea beste zerbaitetarako aukera ez baitu ematen. Orain dagoen
espaloian zeharko lotura bakarrik egon liteke herrigunearekin, eta ez du aktibitate berezirik
sortzeko aukera ematen, komertzio edo taberna txikiren bat ez bada. Trafikoak, murritzagoa
izanda ere, etxe aurretik izaten jarraituko du. Kokapena desegokia da.
13 kokapena: Lehenengo faseko bertute berberak izanda, konparaketaz besteak hobetu
direlako, oso egokitik egokira pasako da, ez baitu errepidea desagertzean aukera askoz
handiagorik sortzen.
14. kokapena: Trafikoa gutxitzean, espaloiak egiteko aukera dago eta sasitza bat den
kokapenean, herrian bizilagunak erakartzeko. Kokapen baliagarria.
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15. kokapena: Lehen esan bezala, urruntasunagatik desegokia, bertan bizi direnek
bakarrik erabiliko lituzkete sortzen diren espazio publikoak, laguntza handirik eman gabe
herriaren garapen sozioanbientalari.
16 kokapena: Bertute sozioanbientalak hobetu barik, konparaketaz besteak hobetu
direnez, desegokitik oso desegokira pasako da.
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9.6.

Balantze energetikoa

Fase honetan, herriaren egoera berriari so egin beharko diogu eta gune urbanoa eratzeko
beharrezko diren hirigintza lanak kokapenekin batera baloratu, hauek aprobetxagarriak
badira edo eta norantz eramango duten herriaren hazkundea eta ekosistemen gaineko
eragina.
1 kokapena: Kokapen honentzat lehenengo fasean esandakoak balio du, beraz egokitzat
hartuko dugu.
2, 3, 4 eta 5 kokapenak: 2., 4. eta 5. kokaguneek erraztasuna dute eraikitzerako orduan,
bai beharrezko diren materialak zein baliabide mekanikoen energian aurreztuz. Nahiko zapalak
dira, eta ez dute eskatzen indusketa eta beteketa lan handirik. Inguruko lursailetako
ekosistemen balioa, landa-lur eta larreak izanda, ez dira berez kaltetzen, eta afekzio
negatiboak sorrarazteko (gerizpea, e.a.) aukerarik ez legoke printzipioz. Indusketatik sortzen
den lur begetala baratzak sortzeko eta berreskuratzeko aprobetxa liteke. Epe luzerako
afekzioak ekosistemetan, lursailera mugatzen direla esan genezake, baina nahiz eta inguruko
larreetan eraikitzeko norabidea har lezake hirigintzak, gaur egun ia erabiltzen ez diren
larreen eta herri-gunearen artean muga argiagoa ezartzea litzateke, perimetroan afektatuko
lioke larreen ekosistemari alegia. 4. kokapenak, nahiz eta dauden baserrien eraispenerako
energia eta sortzen diren hondakinen kudeaketa eskatu, herriaren erdigunea markatuko luke
bigarren fase honetan, eta bertan nahitaezko eraldapen bat egon beharko litzateke. Bertan
eraikitzea aldaketa hau eta hirigintza lanak gauzatzeko erabil liteke.
3. kokapena ordea, aurrerago esandako muga hau gaindituz, larrearen erdian legoke, afekzio
handiagoak izanez ekosistema honen kolonizazioan, eta beste eraikin berriak egitea eskatuko
luke epe luzera hirigunea sortuko bada. Gainera, orografia maldatsuagoa eta zailagoa izanik,
eraikitze fasean bai material eta energi balantzea txarragoa izango da: Maldaren eraginez
egin beharreko indusketek eta sortzen diren azal edo lurpeko uren drainadurek sistema
hidrikoan eragin lezakete. Beraz, 2,4 eta 5 antzekoak dira irizpide honen arabera, eta
kokapen egokiak dira orohar. 3. kokapena, azaldu den bezala, baliagarria izango da antzekoa
izanda ere ez delako hain egokia.
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6. kokapena: Fase honetan, herriaren birmoldaketa gauzatu egin behar da, beraz kokapen
honen inguruan dauden zenbait eraikuntza eta horma botatzea eta egitura berriren bat
egitea ekarriko luke, hirigintza dela eta. Etxe artean egonagatik, ez du elementu biotiko
nabarmenik erasaten. Epe luzera ez du ingurumenaren gaineko eraginen gehikuntza
mailakaturik sortzen. Kokapen egokia fase honetan eraikuntzan zehar dituen beharrizan
energetikoak gutxiago direlako lehenengo fasean baino.
7 kokapena: Lehen fasean esandako bera, gainera fase honetan eraikuntzarako
kokapenak biderkatzen dira errepidea ez dagoelako, hortaz are eta justifikazio txikiagoa du
frontoiaren leku-aldaketak. Kokapen oso desegokia
8. kokapena: Lehenengo fasean esan bezala, hirigintza lanek ez baitiote eragiten,
kokapen egokia.
9., 12. kokapenak: 9. kokapena desegokia eta 12. oso desegokia. Lehen fasean
adierazitako arrazoi berberengatik.
10 kokapena: Lehen fasean esandakoagatik desegokia.
11 kokapena: Bigarren fasean, hirigintza lanek parkea zabaltzea ekarriko lukete, beraz
bertan eraikitzeak ez luke hainbeste eragingo lehen fasean itxidurak babestuta zen
ekosisteman. Kokapen egokia.
13 kokapena: Bigarren fasean pabilioia ateratzea posible izango da, bertan ematen diren
aktibitate batzuk eraikin berrietan eman daitezkeelako. Beraz eraikina egitean balantze
energetiko hobetzen da, oraingo pabilioia kentzeko baldintzak ematen direlako eta ez
daudelako eraikin berriaren eraikuntzarekin zuzenki loturik.
14.,15. eta 16. kokapenak: Lehenengo fasean bezala, egokia, desegokia eta oso desegokia.
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9.7.

Hirugarren pertsonei afekzioak

Bigarren fasearen aldaketa nagusia errepide nagusiaren maila aldaketa da., erdigunearen
peatonalizazioarekin batera, ondorioz, hirugarren pertsonekiko eraginen egokitasun maila
hauekin zerikusia dutenean aldatzen da. Aipamenik gabe zuzenean egokitasuna aipatzen
denean aldaketarik izan ez delako da.

1 kokapena: Baliagarria.

2 kokapena: Bigarren fasean sarrera errepide nagusitik izan dezake, alboko lurrek izan
zezaketen eragin nagusia gutxituz. Kokapen egokia izatera pasatzen da.

3 kokapena: Baliagarria.

4 kokapena: Oso desegokia.

5 kokapena: Egokia.

6 kokapena: Desegokia.

7 kokapena: Oso desegokia.

8 kokapena: Egokia.

9 eta 12 kokapenak: Oso egokiak.

10 kokapena: desegokia

11 kokapena: Desegokia.
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13 kokapena: Oso desegokia.

14 kokapena: Egokia.

15 kokapena: Egokia.

16 kokapena: Oso egokia
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9.8.

Plangintza eta araudi sektorialetan eta lurralde zatikako plangintzan
egokitasuna.

Etxebizitzen balizko kokapenak mugatu ditzaketen udal gaindiko araudi eta legediak aztertu
ditugu.

o Etorkizunean egingo den BI – 623 errepidearen ibilbide alternatiboarekiko
eraikuntzarako tartea 50 metrotako izango da.
o REPIPI edo 2002. urtean eusko jaurlaritzak egindako inundabilitate orbanen
planoak
o Ibaien eta erreka bazterren LAPak 12 metrotako erretiroa ezartzen du errekaren
ertzeko ezponda burutik hasita.
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KONKLUSIOA

Kokapen ezberdinen artean bideragarriak izan daitezkeenak aukeratu ondoren, hauen
balorazioa egin da azaldutako metodologiaren arabera. Ondorioz, irizpide guztiak kontutan
hartuta, 3 kokapen ditugu oso egokiak direnak, ordenan: 6, 1 eta 5 (azken biak berdinak).
Udalak etxebizitzak egin nahi baditu, hiru kokapen hauen artean hautatu beharko luke
lehenik eta behin. Hautapen honetan, lau faktore nagusik baldintzatuko dute babeseko
etxebizitzak egiteko kokapen egokiena zein den:
-Irizpide ekonomikoa
-Udal araudian egokitzeko erraztasuna
-Eraman beharreko prozedura urbanistiko-administratiboaren zailtasuna, epeak.
-Lurren eskuraketarako (negoziazioen) gorabeherak.
Hala ere, modu ordenatuan, hots, hiru aukera hauen artean ere egokienetik
desegokienera (6->1 eta 5, ordenan) saiatu beharko da kokapena bideratzen, eta ezinezko
balitzateke egokiak diren hurrengo kokapenak garatzen saiatu.

Bestalde, etxebizitza kopuruari dagokionez, ESKBI-aren ondorioztaturiko etxebizitzentzat
ezarkuntza ereduak egoki izan daitezkeen kokapen desberdinetan gehienezko 104 etxebizitza
hartuko lituzke. Ikasketa honek (ikus 2. eranskina) ezarkuntzarako proposamen berri bat egiten
du eta LZE-an horrela jaso dadin egokia litzateke. Ereduaren kuantifikazioari dagokionez LZE-ak
jasotzen duena txikiegia iruditzen zaigu, herriak etorkizun laburrean N-623aren aukerako
ibilbidea eraikitzean izango duen eraldaketa kontutan izanik. Gehienezko kopurua ESKBI-aren
garapenaren %75a izango litzateke datozen 16 urteetarako aurreikusten den beharraren
arabera; hau da, gehienezko muga 78 etxebizitzako kopuruan ezartzea eskatzen dugu.
Etxebizitza kopuru oso honen banaketa, hautaturiko kokapenetan garatu daitezkeen
egikaritza unitateen arabera egin beharko da, esan den bezala, irizpide ekonomiko, udal araudiko,
urbanistiko-administratibo (epeen) eta lurren eskuraketen gorabeherek baldintzaturik.

Ondorengo laburpen koadroan jasotzen da kokapenen azterketaren ondorioak. Bestalde
Lagungarria izango da ondorengo planoetako dokumentazio grafikoa, 8. eta 9. puntuetan
esandakoa adierazten baitute.
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PLANOAK. MEMORIA GRAFIKOA.
Ondoren jasotzen diren koadro eta planoek, deskripzioko memoria azaltzen laguntzen dute:
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2.
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2.8.

Plangintza eta araudi sektorialetan eta lurralde zatikako plangintzan
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EAEKO IBAI ETA ERREKA BAZTERRAK ANTOLATZEKO LURRALDE ARLOKAKO
PLANA

Lurralde arlokako plan honen arabera, hurrengo baldintzak kontutan hartu behar dira,
eta bertan jasotako araudiak ere distantzietan mugak ezartzen dizkigu. Edozein modutan,
ondorengo urteetan konprobatu denez 2002. urteko REPIPI-an eta Hasierako onarpenean den
LAP-aren errebisioan, LAP zaharreko uholdegarritasun orbanak eguneratu beharra egon da,
ez zaizkiolako egokitzen erreka inguruko lurrek duten uholde arriskuari. 2002tik aurrera,
Uren zuzendaritzak lehenengo eta Uragentziak gero, lurralde Antolamenduko Batzordearen
irizpideak jarraituz, 2002.eko REPIPIaren orbanak kontutan izan ditu baimen berriak ematerako
orduan. Esan beharra dago, Lurraldearen Arloko Plan honetan barne hartutako zehaztapenen
interpretazioa Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari dagokiola. Ondoren,
indarrean dagoen LAP-aren aplikazioko araudia idazten dugu:

C. ARAUDI OROKORRA
C.1. UBIDE GUZTIETAN APLIKATZEKO ARAUDIA

Beren

ingurugiroaren,

hidraulikaren

eta

hirigintzaren

inguruko

ezaugarrietatik

eratorritako zehaztapenak aplikatzerakoan ubide-tarte edo ertz bakoitzari dagozkion
berariazko zehaztapenak edozein izanik ere, LAP honetan bere aplikazio-eremuko ubide eta
ibaibide guztietan aplikatu beharreko honako baldintza orokorrak zehazten dira:
Aplikatzeko oinarrizko legeria:
Garapen normatibo honi dagozkion ondorengo epigrafeetan barne hartutako xedapenak
betetzea:
- C.2. Interes Kulturaleko Elementuak Babesteari Buruzko Araudia.
- C.4. Ubideetatik Hurbil dauden Azpiegiturei buruzko Araudia.
- D.1. Ingurugiro Berezitasunik ez duten Ertzetarako Araudi Orokorra.
- E. Uholdeak Prebenitzeari eta Arautze Hidraulikoari buruzko Berariazko Araudia.

C.2. INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK BABESTEARI
BURUZKO ARAUDIA

1. Hirigintza-garapenak ibaien inguruan konfiguratu izan dira maiz eta hori dela eta, horien
ertzetan interes kultural duen eraikuntza-ondare aberatsa sortu da. Horri berariaz ibaiaren
presentziari lotutako ingeniaritza-obrak (zubiak, noriak, burdinolak, errotak eta abar),
askotan duten balio historikoa, etnografikoa eta testigantzazkoa dela eta zaintzeko
modukoak direnak, gehitzen badizkiogu, ulertzekoa izango da LAParen araudian ibaien ertzetan
kokatutako interes kulturaleko elementuak babesteko jarraibideak eta irizpideak barne
hartzea.

C.4. UBIDEETATIK HURBIL DAUDEN AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIA
Ubideekiko mugakide diren lurrazpiko azpiegitura linealak, hala nola, kolektoreak, ur-hodiak,
gasbideak, telekomunikazioetarako sareak, instalatzeko honako erretiro-erregimena aplikatuko
da:
- Landa-eremua: 15 metro, jada badagoen toki-bide baten azpian kokatuko direnean izan ezik.
Kolektoreak eta beste hodi hidrauliko batzuk mugapen horretatik salbuets daitezke behar
bezala justifikatutako kasuetan.

- Garatutako eremuak: Azpiegiturak toki-bideen edo espaloien azpian edo ubiderapenen
arktubarneran instalatzen ahaleginduko gara.

- Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak:
Azpiegiturak urbanizazio berriko bideen edo espaloien azpian instalatzen ahaleginduko gara.
Ez dira baimenduko, behar bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik, landa-eremuko
ubiderapenak azpiegitura linealak kokatzeko. Ubideen gurutzatzeak, hala dagokionean, beharbeharrezkoak diren ubiderapenak eginez konponduko dira.
Azpiegiturak ezartzearekin, berariazko azterketa batean ebaluatutako ezintasunik ezean,
aurretik zeuden interes naturaleko elementuak eta erriberako landaredia artatu beharko dira
eta horien diseinuak jada desagertu den lekuetan landaredi hori birsortzea ahalbidetu beharko
du.
D. BERARIAZKO ARAUDIA INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

D.1. OINARRIZKO ARAUDIA

1. Aplikatu beharreko irizpide orokorra ahal den neurrian ertzetako baldintza naturalak
zaintzea izango da, dagoen padurako edo erriberako landarediari eusten lagunduz eta paduren
birsortzearen edo zuhaizgabetutako erriberak birlandatzearen bidez degradatutako ertzak
berreskuratzea sustatuz.
Uholdeen aurrean babesteko, azpiegiturak eraikitzeko edo hirigintzagarapena sustatzeko
ubiderapenak edo errektifikazioak beharko dituzten ubideei dagokienean, eskuhartze horiek
ibaiaren ubidea haran osoaren marko espazialean integratzea erraztuko duten tratamenduekin
egiten
ahaleginduko gara, araudi honetako E.2 puntuan jasotako irizpideen arabera.

2. Landa-eremuko ertzen oinarrizko arau gisa erabileren inguruko honako erregulazioa
ezartzen

da

Lurraldearen

Antolamendurako

sistematikari eta definizioari jarraiki:

Artezpideetan

zehaztutako

erabileren

A) Erabilera bultzatuak:
-Artapena.
-Ingurugiroaren hobekuntza.
B) Araudi honen E eta F kapituluetan eta C.4 epigrafean ezarritakoa betetzearen menpeko
erabilera onargarriak:
-Jolas-jarduera zabalak.
-Jolas-jarduera trinkoak.
-Ehiza- eta arrantza-jarduerak
-Nekazaritza.
-Negutegiak.
-Abaltzaintza.
-Basozaintza.
-Erauzketa-jarduerak.
-Garraiobideak
-Aireko lineak.
-Lurpeko lineak.
-Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, A motakoak.
-Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, B motakoak.
-Erabilpen publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak.
-Nekazaritza-jarduerari lotutako egoitza-erabilera isolatua.

C) Erabilera debekatuak:
Nekazaritza-industriak, arrain-haztegiak izan ezik.
Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, 3 km2 baino
gutxiagoko adar-arroa duten erreketan izan ezik.
Egoitza-erabilera isolatua.
Instalazio arriskutsuak.

3. Landa-eremuko erabileren oinarrizko arautze hau dagozkion administrazioek idatzitako
LAPetan garatutako berariazko arautzeekin osatuko da.

D.3. ONDO ARTATUTAKO LANDAREDIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

1. Ertz horietan dagoen landaredia zaindu nahi da ekosistema bere egoera klimatikotik gertu
dagoenean, edo klimaxerako bilakaera erraztu izaera biguna duten birsortzeko eskuhartzeen
bidez, landaredia baliotsuari eusteko ahaleginean.
Beren ingurugiro-osagaiaren arabera ondo artatutako landaredia duten ertzatzat eta
hirigintza-osagaiaren arabera landa-eremuko ertzatzat jotzen diren ertzetan, kasu guztietan
eta F.1 atalean xedatutakoa xedatu, 10 metroko gutxieneko erretiroa errespetatuko da
erriberako landaredi-orlaren kanpoaldetik hasita. Erretiro hori lur naturalaren alterazioa
dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko da (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo
eraikitzeetan, finko

nahiz desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo mugimenduetan eta

abarretan). Salbuespen izango dira obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo
ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.
Beren ingurugiro-osagaiaren arabera ondo artatutako ertza gisa eta beren hirigintzaosagaiaren arabera hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetako ertz, garatutako
eremuetako ertz eta hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertz gisa
hartutakoetan araudi honetako F.2, F.3 eta F.4 epigrafeetan ezarritako erretiroak aplikatuko
dira hurrenez hurren.

2. Ondo artatutako landaredia duten lurzoru urbanizaezineko ertzetan D.1.2. puntuko
erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da, ondorengo aldaketa egin ondoren:
- Erriberako landarediko zuhaitzen eta zuhaisken mozketa berariazko arloko araudiak
aurreikusitako erregimenaren menpekoa izango da.

E. UHOLDEAK PREBENITZEARI ETA JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.1. URPEAN GERA DAITEZKEEN ZONEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

1. Araudi hau 10, 100 eta 500 urteko errepika-denbora duten uholde-orbanei, 1/25.000
eskalara

hidraulika-osagaiaren

alderdien

orrialdeen

bilduman

grafikoki

adierazitakoei,

dagokiena da. Uholde-lerro horiek ditugun lanen homogeneizazioari esker kalkulatu dira. Hona
lan horiek: Euskal Herriko Uholdeen Prebentziorako Plan Estrategikoa (UPPI) eta Erkidegoko
Ibaien Azterketa Hidraulikoa.
LAPean Uholdeen Prebentziorako Plan Estrategikotik (UPPI) eta Iparra III Plan Hidrologikotik
datozen irizpide batzuk zehaztu dira uholdearen arriskuaren ikuspegitik sentikorrak diren
zonetarako.
Mapetan islatutako uholde-lerroak ez ditugu barne hartu eraikuntza-erretiroen lerroak
ezartzeko asmoz, uholdeen aurreko babes-neurrien helburu izan behar duten urpean gera
daitezkeen zonei buruzko informazioa eskaintzeko baizik.
Bestalde, grafikoki adierazitako uholde-lerro horiek egungo egoerari dagozkionak direla gehitu
behar dugu. Hori dela eta, horiek une oro ubideetako obrak egin ondoren horretarako egingo
diren berariazko azterketen bidez definituko dira.

2. Landa-eremuko ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:
Oro har eta azpiegiturak gauzatzeko ez bada, debekatuta egongo da 0,5 Km² baino
gehiagoko adar-arroa duten ubideak estaltzea. Hori baino isurialde-azalera txikiagoa duten
ibaitarteetan ere estalitako ubiderapenak ekidingo dira, batez ere, solidoak eta flotatzaileak
arrastatuko direla aurreikusten denean. Salbuespen izango dira behar bezala justifikatutako
ezinbesteko kasu nabarmenak.
Hala badagokio, landa-eremuan baimendutako eraikuntzak, Iparra III Plan Hidrologikoaren
2.1.5.1.11. arauan, urpean gera daitezkeen,zonetako eraikuntzei buruzkoan, xedatutakoari lotuko
zaizkio.
Ildo horretatik, urpean gera daitezkeen zonetan baimentzen diren behin-behineko eraikuntzak
eta instalazioak (negutegiak...)
hidraulikaren ikuspegitik komenigarriena den norabidean kokatu beharko dira, flota dezaketen
edo hustuketa-bideak oztopa ditzaketen material edo elementuen pilaketa mugatuko da eta
zorrotz murriztuko da hiri- edo industria-jatorriko inerte edo hondakin solidoen metaketa.

3. Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzetan
ondorengo oharpenak beteko dira:
Ibaietako ertzetan proiektatutako hiriarteko komunikazioetarako bide berriak 500 urteko
errepika-denborako ur-boladek ez eragiteko moduan diseinatuko dira eta ibai-gurutzaguneak
Iparra III Plan Hidrologikoko 2.1.5.1.12. arauan, komunikabideei buruzkoan, xedatutakoari lotuko
zaizkio.

4. Garatutako eremuetako ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:
Urpean gera daitezkeen zonetan uholdeen aurrean babesteko obrak Iparra III Plan
hidrologikoaren 5. atalean, Muturreko Egoera Hidraulikoak deritzanean, xedatutakoaren
arabera egingo dira.
500 urteko ur-boladen eraginez urpean gera daitezkeen zonetan, planta berriko
eraikinetan debekatu egingo da 500 urteko uholde-kotatikmbehera pertsonen egoitza iraunkor
izateko etxebizitzak eta lokalak gaitzea.
10 urteko ur-boladen eraginez urpean gera daitezkeen zonetan uholderen bat gertatuz gero
erabili ezinik gera daitezkeen segurtasuneko edo/eta larrialdiko ekipoak instalatzea
debekatuta egongo da.

Gaur egun 10 urteko ur-boladen uholde-kotatik behera kokatuta dauden merkataritza
eta industriako guneetan hondakin solidoak edo edozein motatako konposatuak, arrastatuz
edo disolbatuz gero baliabide naturalak polui ditzaketenak edo/eta pertsonentzat eta
ondasunetarako arriskutsuak izan daitezkeenak, metatzea ekidingo da.
Hirigintza-ikuspegiari dagokionean nahitaez zentroan egon behar dutelako edo interes
kulturaleko eraikinetan kokatu behar dutelako urpean gera daitezkeen areatan kokatu behar
duten zerbitzu eta ekipamendu komunitarioetarako eta beren instalazioak uholde-kotatik
behera dituzten edo kota horietatik igarotzen diren garraio publikoko zerbitzuetarako,
pertsonak eta ondasunak zaintzeko egoki irizten diren neurriak bermatuko dituen Barne
Larrialdiko Plan bat prestatuko da, administrazioarekiko lankidetzan.
Urpean gera daitekeen area baten perimetroaren barruan kokatzen diren lurpeko
aparkalekuen kasurako, pertsonak arriskutik kanpo dauden puntuetarantz ateratzeko
beharrezko neurriak hartuko dira.

5. Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertzetan ondorengo
oharpenak beteko dira:
Hirigintza-garapen berri guztiak urpean gera ez daitezkeen zonatan kokatuko dira
lehentasunez eta nahitaez Iparra III Plan Hidrologikoaren 5. atalak ezarritako irizpideen
arabera babesteko moduan. Horri jarraiki, LAPean ubidearen tarte horietarako ezartzen diren
eraikuntza-erretiroak eta urbanizazio-plataformaren erretiroak Iparra III Plan Hidrologikoaren
2.1.5.1.11. araua betetzea ahalbidetzeko moduan kalkulatu dira, dagokion ubiderapen-plana egin
ostean.
Hirigintza-bilbe berrien diseinuak eta morfologiak beti hartuko dituzte aintzat urboladaren emariarekiko gutxieneko erresistentzia hidrodinamikoaren hirigintza- eta egituraosaketaren irizpideak, gisa horretan emariaren fluxua eta drenajea erraztuz.
Ibaia bakoitzari dagozkion agirietan UPPIaren eta Erkidegoko Ibaien Azterketaren lanetan
lortutako uholde-orbanak adierazi dira informazio gisa, izan ere, horiek garrantzitsuak dira
ertzak eta ubideak antolatzeko.
Nolanahi ere LAP honen helburua ez da inola ere bere garaian UPPIan proposatutako
irtenbideak biltzea. Beti irekita utziko dugu etorkizunean beste azterketa batzuek irtenbide
bideragarriagoak aurkitzeko aukera.

Irtenbide horiek zehatz-mehatz justifikatu beharko dira hirigintzaren, ingeniaritzaren eta
ingurugiroaren ikuspegitik aurreko proposamenak baino bideragarriagoak eta hobeak direla
frogatzeko.

E.2. JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

1. Ibaien ertzetan egingo diren jarduketa hidraulikoak Iparra III Plan Hidrologikoaren 5. ataleko
1. azpiatalaren, “Uholdeen, ur-boladen eta bestelako obra hidraulikoen ondorioz sortutako
kalteak prebenitzeko eta ekiditeko azterketei, jarduketei eta obrei buruzko irizpideak”
izenekoaren, 2.1.5.1.1. eta 2.1.5.1.17 arteko Arauetan ezarritako irizpideen arabera arautuko
dira.

2. Oro har estalitako ubiderapenak ekidingo dira. Ubide bat estaltzea ezinbestekoa bada,
drenatutako arroa 0,5 Km² baino gehiagokoa bada, sekzioa bisitagarria izango da, gutxienez
1,80 metroko altuerakoa eta 1,50 metroko zabalerakoa. “Ezinbestekoa” izateko baldintza
azpiegituren eta Km² 1 baino gutxiagoko azalera drenatzailea duten urbanizazio handiko
areetako arroetako goi-ibarren kasuetan onartu ahal izango da, betiere dagokion justifikazio
hidraulikoaren azterketaren bidez.
Pixkanaka-pixkanaka dauden estaldurak kentzen ahaleginduko gara, batez ere 5 Km2 baino
gehiagoko arro drenatzaileak dituzten ubideei dagokienean. Jada hiri-garapen intentsibo oso
finkatua duten 5 Km2 baino gutxiagoko arro drenatzaileak dituzten ubideetan dauden
estaldurei bagagozkie berriz, horiek egoki dimentsionatzen saiatuko gara.

3. Km2 1 baino gutxiagoko arro drenatzailea duten ibaibideei eragiten dieten urbanizazioprozesuetan edo ibarretako betelanerako eta lur-berdinketarako jarduketetan ubidearen
trazaduraren errektifikatzea edo, hala badagokio estaltzea, planteatzen bada, beharrezkoa
izango da alternatiba hidraulikoei eta ingurugiroaren eraginen zuzenketari buruzko azterketa
bat, adar-arro guztia kontuan izango duena, egitea.

4. Hirigintzako plangintza edo okupazio berriko prozesuetan, arroen goi-ibarrei eragiten
dieten eta (5 Km2 baino gehiagoko arro drenatzaileak) eta arro osoaren azaleraren %25aren
berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan,

hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen
azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

5. Ibaietako ubideen mozketak edo errektifikazioak egin aurretik, araudi bidez ezarritako
izapide hidraulikoez gain, eskuhartzetik eratorritako ingurugiroaren, hidraulikaren eta
hirigintzaren inguruko eraginen ebaluazioaren berariazko azterketa bat egin beharko da eta,
hala badagokio, hirigintza-plangintza orokorrean barne hartzeko dagozkion izapideak egin
beharko dira.

6. Hirigintza-garapen berriko areetan, ibaien bizitasun ekologikoa errazteko, uholdeen
prebentzioa eta erriberako landarediaren zaintza bateragarri egingo dituzten ubideen
ubiderapenetarako eta errektifikazioetarako irtenbide bigunak (ezponda berdeak, berriz landa
daitezkeen harri-lubetak, ubide bikoitzak eta abar) hartzea proposatzen da. Zona horietan
ubide bikoitzeko formulak erabiltzea gomendatzen da, izan ere, horiek hobeto egokitzen dira
ibaiko uren maila baxuetako baldintzetara eta ibaietako dinamika hidraulikora.
Ubide bikoitzeko formula hartzen bada, plan honek definitutako erretiroak ubiderapen sinple
baliokideari dagozkionak izango dira.

7. Hiri-zonetan dauden ubiderapenen kasuan ere ibaiaren ibilgua ubide bikoitzaren bidez
tratatzeko formulak aztertuko dira.

F. BERARIAZKO ARAUDIA HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

F.1. LANDA-EREMUKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

1. Hirigintza-osagaiaren arabera landa-eremuko ertz gisa hartutako ertzetan ubide publikoko
mugabanaketa-lerroarekiko edo itsasoko erriberako barruko mugarekiko gutxienekiko erretiro
bat errespetatuko da. Erretiro hori honakoa izango da:
-50 metrokoa urtegietarako eta A>100 Km2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (III, IV, V
eta VI mailetako ibaitarteetarako)
-30 metrokoa 10<A<100 Km2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (I eta II mailetako
ibaitarteetarako).
-15 metrokoa 1<A < 10 Km2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (0 mailako ibaitarteetarako).
-Km2 1 baino gutxiagoko adar-arroa duten isurketa edo ibaibideei (00 mailako ibaitarteei)
dagokienean, Uren Legeak ezarritakoa izango da aplikagarri.

Erretiro horiek lur naturalaren alterazioa dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko
dira

(eraikuntzetan,

mota

guztietako

instalazio

edo

eraikitzeetan,

finko

nahiz

desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango dira
nekazaritzako eta basozaintzako

zereginak, obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo ondare kulturala
babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.
Dena dela, udal-plangintzak jada badauden baserrien laguntza-eraikinak eraikitzeko
kasuei dagokienean eta goian aipatutako zerrendetatik kanpo eraiki daitezkeela frogatzen
denean, eraikuntza hori zein baldintzatan gauzatu ahal izango den ezarri ahal izango du,
ubidera lehendik dagoen eraikina baino gehiago ez hurbiltzeko irizpidean oinarrituta.

2. 1. puntuan ezarritako mugapen orokorren osagarri gisa, ubidearen bi aldeetako 100 metroko
zabalerako banda batean lurzoru urbanizaezinak berezko dituen eraikuntzak, jarduerak eta
lurzoruaren erabilerak bakarrik ahalbidetuko dira.

3. Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetan edo ondo artatutako landaredia duten
zonetan kokatutako landa-eremuko ertzetan egun dituzten baldintza naturalak alda
ditzaketen eskuhartze guztiek ingurune fisikoaren ezaugarriak artatzea bermatu beharko
dute. Kasu guztietan ingurune naturala, eta hala dagokionean interes kulturaleko ondarea,
ahalik eta gehien errespetatzeko eskatu behar da, baita sor daitezkeen kalteak zuzentzeko
neurriak hartzea ere, 1. puntuan ezarritakoari jarraituz.

4. Landa-eremuko ertzak dituzten ubideetan ez da trazaduraren alteraziorik, estaldurarik edo
errektifikazio artifizialik egingo. Salbuespen izango dira aginpidedun autoritate hidraulikoak,
hala dagokionean, erabaki ditzakeen uholdeak prebenitzeko edo obra publikoak eraikitzeko
eskuhartzeak. Kasu horretan, proiektuak sor daitezkeen eraginak konpontzeko azterketa bat
izan beharko luke lagun. Arau orokor gisa kasu horietan ingeniaritza “biguneko” irtenbideak
hartzen ahaleginduko gara, erriberako landaredia galtzea, uraren lamina gehiegi zabaltzea eta
dispertsatzea eta ibaiaren ibilguaren homogeneizazioa ekiditeko.

5. Arroen goi-ibarretan eta, hala badagokio, lur-berdinketak eta inerteen zabortegiak sortzea
ahalbidetzeko 3 Km2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreken errektifikazioa baimendu ahal
izango da, aginpidea duen autoritate hidraulikoak ezartzen dituen baldintzen arabera. Nolanahi
ere den, adar-arro guztiaren azterketa hidrauliko bat beharrezkoa izango da, baita
zuzenketa-neurrien proiektu bat ere.

6. Plan honek ezarritako ertzen erregulazioari dagokionean, landa-eremuko ertzak hirigintzagarapen berriak egiteko potentziala duten ertz gisa hartuko dira, horiek beren hirigintzagarapenari ekiteko hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa birsailkatzen diren unean.

F.2. HIRIARTEKO KOMUNIKAZIOETARAKO AZPIEGITUREK BETETZEN DITUZTEN ERTZETARAKO
BERARIAZKO ARAUDIA.

1. Hirigintza-osagaiaren arabera hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten
ertz gisa hartutako ertzetan landa-eremuko ertzetarako ezarritako gutxieneko erretiroerregimena aplikatuko da. Alabaina izango dute berezitasunik, izan ere, kasu honetan onartu
egin beharko dira hiriarteko komunikazioetarako sare orokorrei dagozkien azpiegiturak
ezartzetik eratorrirako ingurune naturalaren gaineko eraginak.
Dena dela, udal-plangintzak azpiegituraren entitatea ikusita, Plan honek ezarritako mugapenak
kendu ahal izango ditu arloko legeriaren arabera azpiegiturak ezar ditzakeen mugapenen
mesedetan.

2. Obra publikoen ubideei eta hiriarteko komunikazioen sare orokorreko elementuei
dagokienean honakoak izango dira erretiro-irizpideak:
- Iparra III Plan Hidrologikoaren 5. atalean, Muturreko Egoera Hidrologikoak izenekoan,
jasotako irizpideak.
- Ezintasun bereziren batengatik ez bada Uren Legeak ezarritako 5 metroko zortasunzerrendari eustea.
- Justifikatutako berariazko ezintasunen batengatik ez bada, interes naturaleko elementuak
edo erriberako landaredia artatzea.

F.3. GARATUTAKO EREMUETAKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

1. Ertz-zona honen erregulazioari dagokionean nagusi den irizpidea ibaia ibai gisa hartzeaz
gain, hiri-paisajearen konfigurazioan garrantzi handia duen elementu gisa eta ingurune
naturala hirien barruan integratzeko bitarteko pribilegiatu gisa hartzea da.

Helburu horrek bateragarri izan beharko du uholdeak prebenitzeko erabakiko diren
eskuhartze hidraulikoekin eta ibaien ubideetatik gertu kokatutako interes kulturaleko
ondarearen elementuen zaintza bermatzeko diseinatuko diren konpromisozko irtenbideekin.

2. Garatutako eremuetako ertz gisa hartutako ertzetan gutxieneko eraikuntza-erretiroek
eraikuntzaren eta ibaiaren arteko bat egite espazial aski handia bermatuko dute eta, hala
badagokio, baita uholdeen aurrean defendatzeko etorkizunean beharrezko izango diren obren
bideragarritasuna ere.
Bi egoera desberdin planteatzen dira:
- Mugabanaketa duten ibaitarteetan edo jada ubiderapen-obrak egin edo proiektatu eta
definitu dituztenetan, ubidearen lerroa jada finkatuta dagoenez, eraikuntza-erretiroak zehatz
ezar daitezke.
- Ubiderapen-obrak oraindik egin edo proiektatu ez diren ibaitarteetan eraikuntza-erretiroek
oraingo ubide publikoaren kanpoko lerroa hartu beharko dute aintzat.
Garatutako eremuetako ertzetako eraikuntzei dagokienez honakoak izango dira ubide
publikoaren

mugabanaketa-lerroaren

gutxieneko

eraikuntza-errtiroak,

adar-arroaren

azaleraren arabera:

* edo itsasoaren erriberaren barneko muga.

Erretiro horiek lotesleak izango dira eraikuntza berrien kasuan eta izaera adierazgarria
izango dute jada egindako eraikuntzak artatzeko, birmoldatzeko eta ordezteko eragiketen
kasuan.

Proposamen

hau

lurzoru

bakoitzaren

berariazko

hirigintza-sailkapenarekiko

independente izango da alderdi bati dagokionean izan ezik: lurzoru urbanizagarrietan erretirozonak lurzoru-lagapentzat, derrigorrezko nahiz doakotzat, hartu ahal izango dira
sistema lokal gisa.

3. Eraikuntza berrirako ezarritako erretiroen koadro orokorrera egokitzen ez diren
garatutako eremuetako ertzetako ubideetako eraikuntza-erretiroak modu xehekatuan finkatu
eta justifikatuko ditu udalerri bakoitzeko plangintza orokorrak, ondoren adierazitako irizpide
orokorrei jarraiki:
– Udalerriko hiri-eremuak zeharkatzen dituzten ubide guztien, ireki nahiz estalien,
funtzionamendu hidraulikoa identifikatzea eta justifikatzea uholdeak prebenitzeko neurriei
dagokienean.
– Finkatutako hiri-bilbeetako eraikuntza-erretiroak:
- Hirigune historikoekin bat egiten duten ubideen ertzetan erretiroak Plan Bereziaren
araberakoak izango dira.
- Oro har, jada finkatutako hirigintza-antolamendua duten ubideetako ertzetan eraikuntzaerretiroak bat etorri ahal izango dira lehendik dauden eraikuntzekin, betiere iragaiterako
zortasun zona errespetatzen den bitartean.
- Kasu berezietan, arrazoi topografikoak, hidrografikoak edo interes kulturaleko ondarea
(hirigune historikoak, interes kulturaleko eraikinak...) artatzearen ingurukoak direla eta,
salbuespen gisa, iragaiteko zortasun-area aldatu ahal izango da Uren Legerian ezarritakoari
jarraiki.
– Hiri-birmoldaketako zonetako eraikuntza-erretiroak:
- Dagoen hiri-garapena zaharkituta dagoela eta eraikuntzak eraberritzea komenigarria
izan litekeen ertzetan (oro har hirilurzoru industriala izan ohi denetan) eraikuntza-lerroa
koadro orokorrean ezarritakora egokitu da, kasu berezi batzuetan, hau da, dagokion
Hirigintzako Planaren (PERI) bidez eraikuntza berriaren lerroa lehendik zegoen lerrora
hurbiltzeko beharra eta egokitasuna eta, agian, baita horrekin bat etortzekoa ere,
justifikatzen den kasuetan, izan ezik.
– Gainerako eraikuntza berriei dagokienean eraikuntza-erretiroak koadro orokorraren
araberakoak izango dira.

4. Hirigintza-plangintza edo -okupazio berriko prozesuetan, arroen (5 Km2 baino gutxiagoko
arro drenatzaileen) goi-ibarrei eragiten dietenetan eta arroaren guztizko azaleraren %25aren
berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan,
hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen
azterketa hidrauliko bat egin beharko da.
Hala badagokio, ubideen estaldura E.2.2. epigrafean xedatutakoaren arabera arautuko da.

5. Eraikuntza berri guztietan lurrazpiko aparkalekuekin eta sotoekin okupatzeko mugak ez du
gaindituko ubide publikoarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa.

6. Isurketen edo ibaibide txikien erretiroen antolamendua Uren Legearen xedapenen arabera
arautuko da.

F.4. HIRI-GARAPEN BERRIAK EGITEKO POTENTZIALA DUTEN EREMUETAKO
ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

1. Araudi hau hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzetan ez
ezik, une honetan landa-eremuko ertz gisa hartzen diren baina etorkizunean hiri-lurzoru edo
lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko egoki gisa berriz sailkatuko diren ertz guztietan ere
aplikatu da.

2.

Hirigintza-garapen

kategorizatutako

berriak

ertzak

batez

egiteko
ere

potentziala
gutxieneko

duten

eremuetako

azalera-entitatea

ertz

duten

gisa

lurzoru

urbanizagarriko edo urbanizatzeko egoki den lurzoruko sektoreei dagozkie. Horietan
ubidearekiko mugakide den lurzoru hutsa erabilgarri izateak ertzen antolamendu espazial
zabalagoa ahalbidetzen du, hidraulikaren, hirigintzaren zein ingurugiroaren ikuspegitik.
Ertz horietan, dagoen erriberako landarediari eusten lagunduko duen eta, hala dagokionean,
uholdeen aurrean babesteko beharrezko ubiderapen obren bideragarritasuna bermatuko duen
eraikuntza-erretiroetarako araudia planteatzen da.
Ertz horiek tratatzeko obren diseinurako konfigurazio “bigunak” hartzea gomendatzen da,
eraikitako ezpondak ezarriz edo, egingarri bada, ubide bikoitzaren formularen bidez.

3. Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremu gisa definitutako ertzei
dagokienean, jada garatutako hiri-zonetako ertzetako eraikuntza- eta urbanizazio-erretiroak
baino exijenteagoak planteatzen dira.
Ubiderapenerako eta ertzak tratatzeko obrak oraindik definitu gabe daudela eta kasu
guztietan erretiroak ubide publikoaren mugabanaketa-lerro teorikoari dagozkiola hartu da
abiapuntutzat.
Eraikuntzarako eta urbanizazio-plataformarako plantatutako gutxieneko erretiroak ondoren
adierazi ditugunak dira:

Erretiro horiek lotesleak izango dira eraikuntza berrien kasuan eta izaera adierazgarria
izango dute jada egindako eraikuntzak artatzeko, birmoldatzeko eta ordezteko eragiketen
kasuan.

Proposamen

hau

lurzoru

bakoitzaren

berariazko

hirigintza-sailkapenarekiko

independente izango da alderdi bati dagokionean izan ezik: lurzoru urbanizagarrietan eta
urbanizatzeko egoki direnetan erretiro-zonak lurzoru-lagapentzat, derrigorrezko nahiz
doakotzat, hartu ahal izango dira sistema lokal gisa.
Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzen hirigintza-zona ondo
artatutako landaredia duten ertzen ingurugiro-zonarekin bat etorriko balitz, gutxieneko
urbanizazio-erretiroaren parametroa koadroan parentesi artean adierazitako zenbakira arte
zabaldu ahal izango da, erriberako landaredia artatzea ahalbidetzeko helburuarekin.

4. Hirigintza-plangintza edo -okupazio berriko prozesuetan, arroen (5 Km2 baino gutxiagoko
arro drenatzaileen) goi-ibarrei eragiten dietenetan eta arroaren guztizko azaleraren %25aren
berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan,
hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen
azterketa hidrauliko bat egin beharko da.
Hala badagokio, ubideen estaldura E.2.2. epigrafean xedatutakoaren arabera arautuko da.

5. Eraikuntza berri guztietan lurrazpiko aparkalekuekin eta sotoekin okupatzeko mugak ez du
gaindituko ubide publikoarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa.

6. Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzetan ubide publikoaren
mugabanaketa-lerroaren eta gutxieneko urbanizazio-erretiroaren lerroaren arteko lurzoruazalerak espazio libreen sistema lokalaren izaera eduki ahal izango du eta Lurzoruaren
Legearen

Plangintza

Erregelamenduaren

Eranskinean

definitutako

espazio

libreen

lagapenetarako estandarrei dagokienean zenbatu.
7. Isurketen edo ibaibide txikien erretiroen antolamendua Uren Legearen xedapenen arabera
arautuko da.

F.5. ARAUDI OSAGARRIA
Hidraulika-ikuspegiaren arabera ibaiak ibaitartetan banatzearen edo ingurugiroaren eta
hirigintzaren arabera zonatan banatzearen ondorioz izan daitezkeen bat etortzeak direla-eta
erretiroen distantziak ubideetara erregulatzerakoan sortzen diren bat-bateko jauziak
ebazteko, ibaian bere zabalera baino handiagoa izango ez den luzeran zehar arautuko diren
distantzien artean pixkanakako iragaite-tarteak ezartzea baimenduko da.
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2.1.

SARRERA

Irizpide hauen arabera, erreka bazterretako polizi eremuan (errekaren ezponda burutik
100 m. alde bakoitzera), 10 urteko uholdeak harrapatzen duen eremuan ezin daiteke inongo
eraikuntza lanik gauzatu erreka ekosistemaren hobekuntza eta mantenu lanetatik kanpo. 10
eta 100 urteko tartean dauden eremuetan, ezin daiteke eraiki eta ezingo da onartu inongo .
100 eta 500 urteko orbanean berriz, beste lekurik ez dagoela behar den bezala justifikatu
ezkero baino ezingo da eraiki, beti ere 500 urteko uholdegarritasun kotatik gora eraikitzen
bada eta inguruko lursailetan eraginik ez badu.
Aurreko hau kontutan hartuta, oraingo araudian jasota dauden AR-1 eta U.E. 7-A
ezingo dira eraiki, 10 urtetako uholde eremu horretan baitaude. Ondorioz, eta udalean eman
diren iradokizunak kontutan hartuz, esan beharra dago ez dagoela baimendua (ikusi ondoren
jasotzen den B.III.A. puntua) errekaren ubideraketa bat eskatzea uholdegarritasun orban
hauek aldarazteko. Uholdegarritasun orbanak aldatzeko ubideraketak egiteak, bistakoak diren
eragin anbiental eta paisaiarekikoak, eta kostu ekonomikoez gain, tramitazioa eta onarpena
ezinezkoak dira hirigintza irizpideen arabera.
Kontutan izan behar dugu, Ingurumena eta uholdeekiko ziurtasun irizpideez bestalde,
uren arloan baimenak ematen dituen erakundearen (URA Ur Agentzia) politika ez dela errekei
dagozkien eremuak okupatzea, baizik eta kontrakoa, errekak pixkanaka-pixkanaka egoera
naturalera bueltatzea eta inguruko desegokiak diren hirigintza ekintzak ezabatu edo
behintzat mugatzea dela.
Hortaz uholdeen irizpide hauek kokapen jakin batzuk gauzaez bihurtuko dituzte.

2.2.

URAGENTZIAREN IRIZPIDEAK

2.2.1.

CRITERIOS DE USO DEL SUELO EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE INUNDABILIDAD.

A) INTRODUCCIÓN

La inundación producida por los ríos y aguas costeras es un proceso natural que juega un
importante papel en el modelado del relieve. Los daños que se producen a las personas y bienes
son consecuencia de la ubicación y características de los asentamientos y usos del suelo.

Reducir la vulnerabilidad al riesgo y los daños causados por avenidas contribuye a la
consecución de una mejor calidad de vida y de los objetivos de desarrollo sostenible.

El riesgo de inundaciones conjuga tanto la probabilidad estadística de ocurrencia de avenidas
como la envergadura de sus consecuencias potenciales. El desarrollo urbanístico que no tenga
en cuenta este riesgo puede suponer la pérdida de vidas humanas y amplios daños materiales.
Las actuaciones de defensa, que en general suelen tener un coste ambiental nada despreciable,
pueden reducir el riesgo de inundaciones pero no pueden eliminarlo por completo.

La Ordenación del Territorio debe reconocer las características funcionales de las llanuras de
inundación evitando en ellas actuaciones inapropiadas de desarrollo urbanístico, que constituyen
también la pérdida del estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, contraviniendo la Directiva
Marco 2000/60/CE acerca de la política comunitaria en materia de aguas.

La Administración Pública debe garantizar que los nuevos desarrollos sean seguros y no
expuestos a inundaciones y que las llanuras de inundación y márgenes inundables sean utilizadas
para su propósito natural, que continúan funcionado con eficiencia y que están protegidas de
actuaciones inadecuadas
B) RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO SEGÚN SU GRADO DE INUNDABILIDAD

A la hora de proponer ubicaciones para el desarrollo de aprovechamientos urbanísticos se
deberán aplicar los criterios de ordenación que a continuación se exponen.

2.2.2.

B.I. ÁREAS QUE QUEDAN FUERA DE LA MANCHA DE LA AVENIDA DE 500 AÑOS
DE PERIODO DE RETORNO.

Se trata de ámbitos con pequeño o nulo riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de
ocurrencia inferior al 0,2%.

B.I.A. ÁREAS QUE NO ESTÁN URBANIZADAS ACTUALMENTE

No se establecen restricciones de uso salvo asegurar que como consecuencia de la actuación no
se provoque un aumento de escorrentía respecto del valor existente en su situación natural o,
al menos, de la situación preexistente. Se procurará introducir diseños de drenaje sostenible en
la urbanización.

Estas áreas son las idóneas para el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales
tales como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en los cuales
debe asegurarse precisamente su accesibilidad en situaciones de emergencia como de hecho lo
constituyen las inundaciones importantes

B.I.B. ÁREAS CON URBANIZACIÓN CONSOLIDADA EN LA ACTUALIDAD:

Se procurará en aquellos casos que resulte factible introducir diseños de drenaje sostenible en
la renovación de urbanizaciones tendentes a favorecer la infiltración y el retardo del acceso de
caudales a los cauces.

2.2.3.

B.II. ÁREAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS LÍNEAS DE AVENIDA DE 100 Y 500
AÑOS DE PERIODO DE RETORNO.

Se trata de áreas con bajo riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia
entre el 0,2% y el 1%.

B.II.A. ÁREAS QUE NO ESTÁN URBANIZADAS ACTUALMENTE

En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de
inundabilidad, aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones urbanísticas sólo en el caso de
que se justifique suficientemente la no disponibilidad de otros terrenos. En esos casos se
seguirán los siguientes criterios:

1. Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, salvo las
infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, bomberos o servicios públicos
similares.

2. No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles se deberá
desarrollar a una cota tal que quede exenta del riesgo de inundación para el periodo de
retorno de 500 años, para lo que se exigirá un estudio hidráulico y ambiental de detalle
que defina y justifique medidas correctoras ambientalmente asumibles que no agraven, en
ningún caso, la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

B.II.B. ÁREAS CON URBANIZACIÓN CONSOLIDADA EN LA ACTUALIDAD:

En estas áreas los usos existentes se podrán conservar, si bien se recomienda adoptar medidas
correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo, cuya tendencia sea la de reducir el
nivel de daños y anular la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán
plantearse mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario, potenciar el
desplazamiento de las zonas habitadas a zonas mas seguras, obtener incentivos económicos para

la reubicación de la actividad o construcción en zona de pequeño o nulo riesgo de inundación, y
en su caso, contemplar la creación de espacio libre compatible con el carácter inundable.

Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se aportará un estudio hidráulico
que justifique la mejora introducida y la disminución de daños o anulación de la vulnerabilidad.

2.2.4.

B.III. ÁREAS INUNDADAS CON AVENIDAS DE PERIODO DE RETORNO COMPRENDIDO

ENTRE 10 Y 100 AÑOS

Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de
ocurrencia entre el 1,0% y el 10%

B.III.A. ÁREAS QUE NO ESTÁN URBANIZADAS ACTUALMENTE

En estas zonas no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e industrial y las
infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces. Deberán
mantenerse como zona libre de obstáculos físicos artificiales.

Pueden ser adecuadas para recreo, deporte que no requiera instalaciones edificadas, zonas
verdes que realcen sus valores naturales, para fines de preservación del territorio y cruce de
infraestructuras lineales. Deben existir, en todo caso, procedimientos adecuados de emergencia,
aviso y evacuación.

Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo excepcionales y
limitadas a construcciones históricas y a infraestructuras estrictamente justificadas que no
puedan ubicarse en otro lugar.

No es admisible, en ningún caso, llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo objeto de
aminorar la inundabilidad de estas áreas.

B.III.B. ÁREAS CON URBANIZACIÓN CONSOLIDADA EN LA ACTUALIDAD:

En estas áreas, dentro de lo posible, se debe potenciar la reubicación de construcciones y
favorecer la migración de instalaciones o construcciones obsoletas hacia zonas de menor riesgo.
No obstante ese criterio general, se seguirán, además, los siguientes:

1. Para el caso de reforma o rehabilitación de construcciones en el seno de cascos
históricos, sus eventuales autorizaciones preverán las medidas a adoptar para la
preservación de bienes y personas ante el riesgo de inundación. En todo caso se deberá
garantizar que la construcción se lleva a cabo con un diseño apropiado y que las nuevas
construcciones no incrementan el riesgo actualmente existente ni en el propio sitio ni en
su entorno.

2. Solo en intersticios no ocupados de tramas urbanas consolidadas en estas zonas
inundables, excepcionalmente y en razón del interés general, podrían autorizarse nuevas
edificaciones, teniéndose en cuenta, en todo caso, la situación de riesgo existente y
garantizando que tanto durante el desarrollo de la actuación como a lo largo de la vida
de la misma se tenga un grado suficiente de protección y pueda establecerse su
seguridad, no afectando desfavorablemente a la inundabilidad del entorno.

3. Para la ubicación de los nuevos equipamientos públicos, la autoridad municipal evitará
estas áreas de riesgo elevado de inundación, muy especialmente si involucran a personas
con movilidad reducida (niños, ancianos, enfermos, etc.) o a servicios cruciales en caso de
emergencia.

4. Como excepción al punto anterior, se consideran admisibles los parques fluviales en el
entorno de los ríos, calificados como zonas verdes, que realcen sus valores naturales, y
provistos siempre de medios de aviso y alarma del riesgo de inundación y de facilidades
para la evacuación de personas (rampas para personas discapacitadas, etc.)

5. En el caso de que existan servicios de emergencia deberá garantizarse en todo momento
los accesos a los mismos.

6. Las defensas contra inundaciones deben diseñarse bajo el principio de intentar obtener o
mantener el buen estado ecológico del tramo de río que afectan. Para ello, se procurará
reservar el espacio de terreno suficiente para la ejecución de las obras que permitan
disminuir el riego existente y, tanto cuanto sea factible, para la consecución o
mantenimiento del buen estado ecológico de la masa de agua afectada.

2.2.5.

B.IV. ÁREAS INUNDADAS POR AVENIDAS CON PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una probabilidad
anual de ocurrencia superior al 10%.

B.IV.A. ÁREAS QUE NO ESTÁN URBANIZADAS ACTUALMENTE

En esta franja de terreno deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente
ligado al mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica. Las
actuaciones en las riberas estarán encaminadas a obtener o mantener el buen estado ecológico
del tramo de río que afectan.

Se evitarán los paralelismos, es decir, el trazado longitudinal de las infraestructuras
canalizadas en esta franja, pues el entorno inmediato al río, y éste mismo, rechazando su
consideración a modo de galería de servicios, deben ser considerados como un espacio a
respetar, vital para el desarrollo del corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, la
contaminación y la degradación del estado ecológico del ecosistema fluvial. Únicamente, y siempre
minimizando su impacto, podrán ubicarse cruces de infraestructuras lineales.

Podrían darse usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial y
ripario, de su capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento.
Podrían darse actividades de recreo, ocio y deporte, siempre que no supongan una alteración del

terreno o de las riberas ni la realización de construcciones sobre el mismo. Se deberán prever,
en su caso, medidas necesarias para la seguridad pública que no interfieran en los flujos que se
producen en las llanuras de inundación ni comprometan el estado de las riberas y de los cauces.

B.IV.B. ÁREAS CON URBANIZACIÓN CONSOLIDADA EN LA ACTUALIDAD:

En estas franjas se favorecerá la migración de las construcciones existentes, se dispondrán
planes con las valoraciones que permitan abordar las indemnizaciones y reversión del uso del
terreno afectado. Las valoraciones económicas se justificarán en razón del riesgo existente, la
recuperación del capital natural, la afección medioambiental y el beneficio esperado.

En ningún caso deberían autorizarse nuevos aprovechamientos que impliquen la edificación o
urbanización de estas áreas.

Las defensas contra inundaciones que sea preciso ejecutar para la protección de personas y
bienes que permanezcan en estas zonas deben diseñarse bajo el principio de intentar obtener o
mantener el buen estado ecológico del tramo de río que afectan. Para ello, se procurará
reservar el espacio de terreno suficiente para la ejecución de las obras que permitan disminuir
el riego existente y, tanto cuanto sea factible, para la consecución o mantenimiento del buen
estado ecológico de la masa de agua afectada.

3 2007.EKO UHOLDEGARRITASUN ORBANEN PLANOAK
Ondoren Izurtzari dagozkion 2007.eko uholdegarritasun orban ofizialak gehitzen ditugu, 2002.eko
REPIPI-an oinarriturik daudenak. Datu hau memoria grafikoko 8. planoan dugu jasota kokapen
ezberdinei nola eragiten dien aztertzeko.

IZURTZAN ETXEBIZITZA BERRIEN KOKAPENERAKO IKASKETA ETA HERRI PLANGINTZARAKO OINARRIAK

2. ERANSKINA: IZURTZAKO ARAU ORDEZKATZAILEAK
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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Iragarkiak / Anuncios

Hirigintza Saila

Departamento de Urbanismo

Iragarki orokorra, 68/1996 zk., ekainaren 13koa.

Anuncio general número 68/1996, de 13 de junio.

Abenduaren 15eko 785/1995 Foru Aginduaren bidez, uztailaren
17ko 7/95 Foru Aginduarekin bat, Izurtzako Arau Subsidiarioetan
behin-betiko onespena etenda izan duten aldeen betearazpidekotasuna adizerazi zen; aldi berean, Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2. artikuluaren eta otsailaren 3ko 3/1983 Foru Arauaren 65. artikuluaren
ondoreetarako, zuzenketa batzuk ezarri ziren agiria diligentziatzeko
eta onetsitako hirigintzako arautegia artxibatzeko eta argitaratzeko. Arestian aipatu diren zuzenketa horiek era egokian egin dira
eta onetsitako arautegia argitaratzeari ekin zaio.

Mediante Orden Foral 785/1995, de 15 de diciembre, se procedió a declarar la ejecutoriedad de las Normas Subsidiarias de
Izurtza en las áreas que había quedado suspendida su aprobación
definitiva, de conformidad con la Orden Foral 7/95, de 17 de julio,
al tiempo que se imponían unas correcciones para proceder a la
diligenciación del documento, archivo y publicación de la normativa urbanística aprobada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1983, de 3 de febrero. Como
quiera que dichas correciones han sido debidamente subsanadas,
se procede a publicar la normativa aprobada.

Hirigintza Saileko foru diputatua, Josu Montalbán Goicoechea

El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

PAPER BIRZIKLATUA
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54.2. Erabilera osoa ez den beste esparru batean dagoen lurzatian
5. egoera.—Beste eraikin bati itsatsita dagoen eraikinean.
6. egoera.—Eraikin lokabean.
54.3. Erabilera oso bera duen lurzatian

BOB núm. 184. Lunes, 23 de septiembre de 1996

54.2. En Una Parcela Situada en Ambito de Diferente Uso Glo-

bal
Situación 5.—En edificación adosada a otra edificación.
Situación 6.—En Edificación Independiente.
54.3. En Una Parcela Situada en Ambito de Idéntico Uso Glo-

bal
7. egoera.—Beren beregiko erabilera osoa duten lurzatietan.
54.5. Lurzoru urbanizaezinean dagoen lurzatian
8. egoera.—Lurzoru urbanizaezinean baino ez dagoenean.

Situación 7.—En parcelas de uso global propio.
54.5. En Una Parcela Situada en Suelo No Urbanizable
Situación 8.—Localización exclusiva en Suelo No Urbanizable.

2. atala

Sección 2

ERABILEREI BURUZKO ARAUTEGI BEREZIA

NORMATIVA PARTICULAR DE LOS USOS

55. artikulua.—Egoitza erabilera

Artículo 55.—Uso Residencial

55.1. Definizioa
Pertsonek era iraunkorrean toki horretan bizi direnean sortzen
duten erabilera da.
55.2. Motak
1. Familiabakarreko etxebizitza: herri bidean sarbide askea duen
lurzatia atzematen duena.
2. Familia askotako etxebizitza: beste batzuekin bategin eta
elementu amankomunak erabiltzen dituena, esaterako, sarbideak, gainaldea, etab.; mota hauetakoak izan daitezke:
—Familiabikoa: familiabakarreko etxebizitzaren modukoa baina kasu honetan mehelina erdi bana duten bi etxebizitza dira.
—Elkarren ondokoak edo ilaran: familiabikoa modukoa baina
etxebizitzen kopurua handiagoa da.
—Erkidego-blokea: eraikin berean elementuak erdi bana daudenean, besteak beste, fatxadak, gainaldeak, eskailerak, igogailuak, antenak, saneamenduak, etab.
3. Erkidego-etxebizitza: familia gunea osatzen ez duten pertsonak era iraunkorrean bizi direnean sortzen dena da (komentuak,
etab.).
55.3. Baldintza Orokorrak
Egoitza erabilerak, oro har, jarraian adieraziko diren baldintzak
bete behar ditu. Dena den, definitu diren parametroak ez dira nahitaez bete behar babes ofiziala eta herri babesa duten etxebizitzen
kasuan, horiek arauketa berezia izango baitute.

55.1. Definición
Es el uso correspondiente a la habitación continuada de personas.
55.2. Clases
1.a Vivienda unifamiliar: Es la que ocupa una parcela con acceso independiente desde la vía pública.
2.a Vivienda plurifamiliar: Es la que se agrupa con otras y utiliza conjuntamente elementos comunes, como acceso, cubrición,
etc. pudiendo ser de los siguientes tipos:
—Bifamiliar: Semejante a la unifamiliar pero siendo de 2 viviendas que comparten una medianera.
—Adosada o en hilera: Semejante a la bifamiliar pero el número de viviendas es superior.
—Bloque colectivo: En un mismo edificio y compartiendo elementos como fachadas, cubierta, escaleras, ascensores, antenas,
saneamiento, etc.
3.a Vivienda comunitaria: Es la correspondiente a la habitación continuada de personas que no constituyen un núcleo familiar. (Conventos, etc.)
55.3. Condiciones Generales
Con carácter general el Uso Residencial deberá cumplir con
las condiciones que a continuación se exponen. No obstante, los
parámetros definidos no serán de obligado cumplimiento para las
viviendas de protección oficial y de protección pública, las cuales
se atendrán a su específica reglamentación.
I) Programa mínimo. Toda vivienda dispondrá como mínimo
de cocina-estancia-comedor, cuarto de baño completo, un dormitorio doble principal y las superficies de almacenamiento correspondientes en función del número de personas que puedan habilitarla (2 personas por dormitorio doble y 1 por cada dormitorio
sencillo) y un tendedero.
II) Superficies útiles y dimensiones mínimas:
—Estancia y comedor:
• superficie: 10,50 m2.
• lado mínimo: 2,70 m.
• círculo inscribible (d.): 3,00 m.
—Cocina:
• superficie 5,00 m2.
• lado mínimo: 1,60 m.
—Cocina-comedor:
• superficie: 8,00 m2.
• lado mínimo: 2,20 m.
—Estar-comedor-cocina:
• superficie: 17,00 m2.
• lado mínimo: 2,70 m.
• círculo inscribible (d.): 3,00 m.
—Cuarto de baño completo (inodoro, lavabo, bidet y poliban)

I). Gutxieneko programa. Etxebizitza orok, gutxienez, sukaldea, egongela-jangela bat, bainugela osoa, logela nagusi bikoitza
eta bertan bizi daitekeen pertsonen kopuruarekin bat etorriko den
biltegi-azalera (2 pertsona logela bikoitzeko eta 1 logela xeheko)
eta esekitegia izango ditu.
II). Azalera erabilgarriak eta gutxieneko izariak.
—Egongela eta jangela:
• azalera: 10,50 m2.
• gutxieneko aldea: 2,70 m.
• barruan egin daitekeen zirkulua (d): 3,00 m.
—Sukaldea:
• azalera: 5,00 m2.
• gutxieneko aldea: 1,60 m.
—Sukaldea-jangela:
• azalera: 8,00 m2.
• gutxieneko aldea: 2,20 m.
—Egongela-jangela-sukaldea:
• azalera: 17,00 m2.
• gutxieneko aldea: 2,70 m.
• barruan egin daitekeen zirkulua (d): 3,00 m.
—Bainugela osoa (komun-ontzia, konketa, bideta eta polibana):
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59.2. Motak
1. Abelur erabilerari lotutako biltegi-erabilera.
Merkataritzaz kanpoko biltegi-erabilera da hau, abelur erabilera duten ekoizpen-ustiategiei lotua.
2. Industri erabilerari lotutako biltegi-erabilera.
Merkataritzaz kanpoko biltegi-erabilera da, industri erabilerari lotua.
3. Handizkako salerosketako erabilera.
Ekoizkinak handizka banatu eta saldu aurretik biltegiratzean
datzan erabilera da.
59.3. Baldintza orokorrak
Biltegi-erabilerarako baldintza orokorrak industri erabilerarako ezarri diren berberak dira.

ductos y maquinaria así como las funciones de almacenaje de bienes, productos y maquinaria así como las funciones de almacenaje y distribución propias del comercio mayorista.
59.2. Clases
1.a Uso de almacenes vinculados al uso agropecuario:
Es el uso de almacenaje no comercial, vinculado a explotaciones productivas del uso agropecuario.
2.a Uso de almacenes vinculados al uso industrial:
Es el uso de almacenaje no comercial, vinculado al uso industrial.
3.a Uso de Comercio Mayorista:
Es el uso de almacenamiento comercial de productos para su
distribución y venta al por mayor.
59.3. Condiciones Generales
Las condiciones generales del Uso de Almacenes son las mismas que las previstas para el Uso Industrial.

60. artikulua.—Zerbitzu erabilera

Artículo 60.—Uso Terciario

60.1. Definizioa
Zerbitzu erabilerak zerbitzuen arloko jarduerak hartzen ditu,
erkidegoaren ekipamenduari dagozkionak izan ezik. Erabilera honetan sailkatzen dira egoitzakoak ez diren eta ekoizpen prozesurik
ez duten erabilera pribatuak, hala nola, mota guztietako merkataritza establezimenduetako eta bulegoetako erabilerak.
60.2. Motak
1. Bulego erabilera. Jende etorpen handiko zerbitzu pribatuak
egitea xede duten jarduera teknikoekin, administraziozkoekin eta
burokratikoekin loturiko erabilera da. Esaterako, bankuak eta
aurrezki erakundeak.
2. Lanbide-bulegoetako erabilera. Arlo desberdinetako profesionariek nork bere eskumeneko zerbitzu teknikoak edo sormenezko zerbitzuak emateko egiten duten jarduerarekin loturiko erabilera da, jende etorpen txikikoa.
3. Merkataritza erabilera. Merkatugaiak txikizka saldu, erosi
eta trukatzearekin eta berehala biltegiratzearekin loturiko erabilera da.
4. Establezimendu publikoen erabilera. Herri erabilerakoak eta
ekimen pribatuaren bidez kudeatuak izanik erkidegoaren ekipamenduan sartzen ez diren jarduerekin loturiko erabilera da. Erabilera honek barne hartzen ditu jatetxeak, tabernak, kafetegiak, klubak, musika-tabernak, bingoak, kasinoak, zine-aretoak, antzokiak,
diskotekak eta dantzalekuak.
5. Ostatu erabilera. Jendeari aldi baterako ostatu emateari dagokion erabilera da.
6. Publizitate erabilera. Publizitatea edo propaganda egiteko
era guztietako mezuak zabaltzeko jarduerari dagokion erabilera da.
60.3. Zerbitzu erabilerarako baldintza orokorrak
Eraikuntza, lokal eta elementuek arlokako xedapenak beteko
dituzte, baita Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudia, establezimendu publikoei buruzko lege
zehatzak eta NBE-CT-79, NBE-CA-81 eta NBE-CPI-91 oinarrizko
arauak ere.
Berez argiztatzen eta aireztatzen den aldearen azalera lokal
guztien azalera osoaren 1/8 izango da, biltegiena kontutan hartu
gabe, salbu eta argiztapen edota aireztapen artifiziala jartzen denean; horrela egitekotan, instalazioei dagozkien proiektuak aurkeztu
behar dira.
Argiztapen, elektraenergia eta aire-girotze instalazioek indarreko araudiak beteko dituzte.
60.4. Bulego erabilerarako baldintza bereziak
I) Komunak. Bulegotarako lokalek gutxienez konketa bat, txizatoki bat eta komun-ontzi bat izango dituzte; bertara ezin izango
da sartu bulego aldeetatik zuzenean, komun aurreko gela batetik
baino, eta konketa gela horretan egon daiteke. Halaber, emakumeentzako komuna izango dute, gutxienez konketa bat eta komunontzi bat dituena eta aurreko baldintza berberak betetzen dituena.

60.1. Definición
Uso terciario es el uso que comprende a las actividades del
Sector Terciario, sin incluir los propios del Equipamiento Comunitario. En este uso se agrupan los usos privados no residenciales
que no contienen procesos productivos, como son los ligados a establecimientos comerciales de toda índole y a las oficinas.
60.2. Clases
1.a Uso de Oficinas. Es el uso relacionado con las actividades técnicas administrativas y burocráticas destinadas a la prestación de servicios privados con intensa afluencia de público, como
los correspondientes a entidades bancarias o de ahorro, etc.
2.a Uso de Despachos Profesionales. Es el uso relacionado
con las actividades de los diferentes profesionales, destinadas a
la prestación de servicios facultativos técnicos, o creativos, con reducida afluencia de público.
3.a Uso Comercial. Es el relacionado con la venta, compra y
permuta de mercancías, al por menor, así como su almacenamiento
inmediato.
4.a Uso de Establecimiento Público. Es el relacionado con actividades de uso público gestionados por iniciativa privada que carecen del carácter de equipamiento comunitario. Dentro de este uso
se hallan comprendidos los: Restaurantes, bares, cafeterías,
clubs, bares musicales, bingos, casinos, cines, teatros, discotecas
y salas de baile.
5.a Uso de Hospedaje. Es el uso correspondiente a la habitación transitoria de personas.
6.a Uso de Publicidad. Es el uso correspondiente a la actividad de difundir mensajes publicitarios o de propaganda de toda
índole.
60.3. Condiciones Generales del Uso Terciario
Las edificaciones, locales y elementos cumplirán con las disposiciones sectoriales vigentes, con el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como con la legislación específica de establecimientos públicos y las Normas Básicas NBE-CT-79, NBE-CA-81 y NBE-CPI-91.
La superficie de iluminación y ventilación natural será de 1/8
de la superficie total de los locales, exceptuándose las destinadas
a almacén, salvo que se realicen de forma artificial en cuyo caso
se exigirá la presentación de los proyectos de instalación correspondientes.
Las instalaciones de alumbrado, fuerza y acondicionamiento
cumplirán los reglamentos vigentes.
60.4. Condiciones Particulares del Uso de Oficinas
I) Aseos. Los locales de oficinas dispondrán como mínimo:
un lavabo, un urinario e inodoro, no pudiendo accederse desde las
zonas de uso, sino a través de una antecámara, en la que puede
estar el lavabo, un servicio de señoras que contendrá como mínimo: Un lavabo y un inodoro que deberán cumplir las mismas condiciones que el caso anterior.

zaintzea edo biltegiratzea eta, halaber, handizkako salerosketan
ohikoak diren biltegiratze eta banaketa eginkizunak egitea.
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64.2. Baldintza orokorrak
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64.2. Condiciones Generales

Erabilera honetarako diren esparruetan debeku da ezer eraikitzea. Ibaien ertz eta bazterretan Urei buruzko Legean eta Herri
Jabari Hidraulikoari buruzko Araudian ezarri diren babesari buruzko xedapenak eta 104. artikuluan ezarri diren mugak aplikatuko dira,
beti ere ubideen sistema orokorrei dagokienean.

Queda prohibida toda actividad edificatoria en las zonas destinadas a este uso. En las riberas y márgenes serán de aplicación
las disposiciones de protección contenidas en la Ley de Aguas y
en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y las limitaciones
que se establecen en el artículo 104 siempre referido a sistemas
generales de cauces fluviales.

V. kapitulua

Capítulo V

ERAIKINTZARI BURUZKO ARAUDI OROKORRA

NORMATIVA GENERAL DE EDIFICACION

1. atala

Sección 1

DEFINIZIOAK

DEFINICIONES

65. artikulua.—Hirigintza eta eraikintzari buruzko definizioak

Artículo 65.—Definiciones de Índole Urbanística y de la Edificación

65.1. Lurzatia
Unitate fisikoa osatzen duen eta jabetza batekoa den lur azalera da.

65.1. Parcela
Es la superficie de terreno que forma una unidad física y pertenece a la misma propiedad.

65.2. Orubea
Hiri lurzoruan dagoen eta goragoko lerruneko kudeaketari
buruzko baldintzarik ez izateagatik eta Lurzoruari buruzko Legearen 14. artikuluan ezarri dena betetzeagatik eraikitzeko gai den lurzatia da.

65.2. Solar
Es una parcela situada en suelo urbano y que se encuentra
apta para edificar por carecer de condicionantes de gestión de ámbito superior y cumpla con lo establecido en el artículo 14 de la Ley
del Suelo.

65.3. Guxienezko lurzatia
Esparru bakoitzari buruzko ordenantza berezietan horrela ezarri dena da.

65.3. Parcela Mínima
Es la establecida como tal en las ordenanzas particulares de
cada ámbito.

65.4. Lurzatiaren frontea
Lurzati batek herri bide edo herri gunen duen lerrokaduraren
izaria da.

65.4. Frente de Parcela
Corresponde a la dimensión de la alineación de una parcela
a una vía o espacio público.

65.5. Lurzatiaren fondoa
Lurzatiak frontean eta erdiko gunean era arruntean neurtuta
duen izaria da.

65.5. Fondo de Parcela
Es la dimensión de la parcela medida normalmente al frente
de la misma y en su punto medio.

65.6. Lerrokadura
Herri bide edo gune askeetarako den lurzorua eta beste erabilera bat bereizten duen lerroa da.

65.6. Alineación
Es la línea que separa al suelo correspondiente a viales o espacios libres públicos del asignado a otro uso.

65.7. Sestra
Lurzati baten lerrokaduratik igarotzen den plano bertikalaren
eta tarte horretan herri bide edo gunearen lurzoruak eratzen duen
azaleraren edo arau hauetan horrentzat ezarri den aldarazpenaren arteko gurutzadurak definituko duen lerroa da.

65.7. Rasante
Es la línea definida por la intersección del plano vertical que
pasa por la alineación de una parcela con la superficie que forma
el suelo de la vía o espacio público en ese tramo o de su modificación prevista por las presentes Normas.

65.8. Eraikinaren lerroa
Eraikinaren kanpoalde osoak lurzatiaren gainean egiten duen
proiekzio ortogonalak definituko duen perimetroa da.

65.8. Línea de Edificación
Es el perímetro definido por la proyección ortogonal de la envolvente de la edificación sobre la parcela.

65.9. Atzera-emangunea
Eraikinaren lerroa eta lurzatiaren lerrokaduraren arteko distantzia
da.

65.9. Retranqueo
Es la distancia a la que se sitúa la línea de edificación con relación a la alineación de la parcela.

65.10. Atzeman daitekeen azalera
Lurzati batean eraikitzeko baimena duen atala da.

65.10. Superficie Ocupable
Es la parte de una parcela sobre la que se autoriza la realización de una edificación.

65.11. Azalera atzemana
Eraikinaren kanpoalde osoak lurzatiaren gainean egiten duen
proiekzio ortogonalak definitu duen perimetroaren barruan dagoena da.

65.11. Superficie Ocupada
Es la comprendida en el interior del perímetro definido por la
proyección ortogonal de la envolvente de la edificación sobre la parcela.

65.12. Eraiki daitekeen azalera
Lurzati baten barruan eraiki daitekeen gehieneko azalera da;
eraikitze hori solairu bakarrean edo gehiagotan egon daiteke eta
eraikigarritasun koefizientea aplikatuz eskuratuko da.

65.12. Superficie Edificable
Es la superficie máxima que se autoriza a construir sobre una
parcela, en una o varias plantas, obtenida por aplicación del coeficiente de edificablilidad.

65.13. Azalera eraikia
Eraikin baten guztizko azalera eraikiaren barruan ondoko hauek
hartuko dira kontutan:
—Sestra gainean eraiki diren solairu guztien azalera eraikia.

65.13. Superficie Edificada
En la superficie total edificada de una edificación se incluirá
:
—La superficie construida de todas las plantas edificadas sobre
rasante.
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—Gainaldepeko azalera, beti ere 1,50 m-ko garaiera askea baino gehiago duenean eta beheko solairuaren erabileraren zabalkuntza
moduan erabil daitekenean.
—Hegaldura eta begiratokien azalera terraza eta balkoien azaleraren erdia.
—Eraikigarritasunaren zenbaketaren ondoreetarako ez dira azalera eraiki moduan konputatuko sotoa eta erdisotoa solairuak, horien
bolumenaren %50a baino gehiago lurraren sestraren edo lerrokaduraren azpitik dagoenean eta pertsonak bizitzeko edo lan egiteko ez direnean.
65.14. Eraikinaren garaiera
Eraikinaren fatxadaren erditik neurtuko den lurraren sestra eta
azken solairuaren sabaiaren solairuaren barruko aldearen arteko
izari bertikala da, noiz-eta fatxadaren bi muturren arteko sestraren
koten arteko diferentzia 1,60 metro baino gutxiagokoa denean. Goian
aipatu den diferentzia hori 1,60 metro baino gehiagokoa denean,
eraikinaren garaiera lurraren sestraren puntu bakoitzaren gainean neurtuko da eta 16 metro baino luzera handiagoa duten eraikinetan 8 metroko gutxieneko zatietan banaka daiteke, horietan muturren arteko sestraren koten arteko diferentzia 1,60 metro baino
gutxiagokoa izan eta goian adierazi dugun neurtzeko era aplikatzeko bidea egon dadin.
65.15. Gailurraren garaiera
Eraikin baten gainaldearen tokirik altuenaren izari bertikala da,
kasu honetan bidezko eraikinaren garaieratik neurtuta eta honen
aurreko atalean ezarri den moduan zehaztuta.
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—La superficie bajo cubierta siempre que sea utilizable como
ampliación del uso de la planta inferior a partir de una altura libre
de 1,50 m.
—La superficie de los cuerpos volados y miradores y la mitad
de la superficie de las terrazas y de los balcones.
—No se contabilizará como superficie edificada a nivel de
cómputos de edificabilidad las plantas sótano y semisótano cuyo
volumen quede en más de un 50% bajo la rasante del terreno o
de la alineación y que no estén destinadas a alojamiento o trabajo de personas.
65.14. Altura de la Edificación
Es la dimensión vertical existente entre la rasante del terreno medida en el centro de la fachada del edificio y la cara inferior
del forjado del techo de la ultima planta cuando la diferencia de las
cotas de la rasante entre los 2 extremos de la fachada sea inferior a 1,60 m. Cuando esta diferencia supere los 1,60 m la altura
del edificio se medirá sobre cada punto de la rasante del terreno
pudiendo en edificaciones de longitud mayor de 16 m fraccionarse en tramos mínimos de 8 m donde la diferencia de cotas de las
rasantes de los extremos sea inferior a 1,60 m para aplicar la forma de medición anterior.

65.16. Garaiera askea
Lurzoru bukatuaren eta eraikinaren sabaiaren edozein tokiren
artean dagoen izari bertikala da.
65.17. Sotoa edo erdisotoa
Soto edo erdisototzat joko dira kanpoaldea lurraren sestraren azpitik dutenak, hala %100ean nola %50ean baino gehiagotan.

65.15. Altura de Coronación
Es la dimensión vertical del punto más elevado de la cubierta de una construcción medida a partir de la altura de la edificación correspondiente, determinada conforme se establece en el apdo.
anterior.
65.16. Altura Libre
Es la dimensión vertical existente entre el suelo terminado y
el techo de una edificación en cada punto.
65.17. Sótano o Semisótano
Se consideran plantas de sótano o semisótano las que tienen
su envolvente por debajo de la rasante del terreno u oculta, bien
en un 100% o en más de un 50% respectivamente.

2. atala

Sección 2

ERAIKINEN OSASUNKORTASUN, KALITATE
ETA SEGURTASUN BALDINTZAK

CONDICIONES DE SALUBRIDAD, CALIDAD
Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES

66. artikulua.—Herri babeseko etxebizitzak

Artículo 66.—Viviendas de Protección Pública

Honako atal honetan ezarri diren osasunkortasun, kalitate eta
segurtasun baldintzak ez dira aplikagarriak izango herri babeseko eraikinetan, horiek bidezko arauketa berezia izango dutelako.

Las condiciones de salubridad, calidad y seguridad de las edificaciones que se establecen en la presente sección no será de aplicación en los casos de edificios destinados a viviendas de protección
pública, se atendrán a su Reglamentación Específica correspondiente.

67. artikulua.—Osasunkortasun baldintzak

Artículo 67.—Condiciones de Salubridad

67.1. Kanpoaldeko gela
Gela bat kanpokotzat jotzeko gutxienez jarraian adieraziko diren
baldintzak beteko dituzten aireztapen eta argiztapenerako baoak
izango ditu:
—Herri bide edo gune aske bati begi irekita egotea.
—Esparru pribatu aske edo aplikagarria izango den arautegia
beteko duen lurzatiaren patio bati begi irekita egotea.
—Dagokion erabilera zehatzarekin bat datorren gutxieneko argiztapen azalera edukitzea.
67.2. Bizitzeko balio dezakeen gela
Pertsonak era iraunkorrean barruan egoteko jarduerak
burutzen direnean. Bizitzeko gela guztiek kanpoaldekoak izan
behar dute.
67.3. Gutxieneko aireztapena
Bizitzeko den gela baten gutxieneko aireztapen ahalbidea
gela horren bolumena orduro aldatzeko modukoa izango da; halaber, erabilera bakoitzarentzat zehaztuko diren baldintzak bete behar
dira.
Gela edo lokal baten ekoitzi daitezkeen ke edo gasen hustuketa aireztapen eta argiztapen baoetatik aparte dauden biderakuntzen
bidez egin behar da eta keen hustuketarako ezarrita dauden arauak
bete behar dira.

67.1. Pieza Exterior
Para que una habitación sea considerada exterior deberá disponer de huecos de ventilación e iluminación que cumplan al menos
las condiciones siguientes:
—Abrir sobre una vía o espacio libre público.
—Abrir sobre un espacio libre privado o patio de parcela que
cumpla la normativa que le sea de aplicación.
—Poseer las superficies mínimas de iluminación que le
correspondan de acuerdo con el uso específico.
67.2. Pieza Habitable
Es aquella en la que se realizan cualquier tipo de actividad que
requiere la estancia permanente de personas. Toda estancia habitable deberá ser exterior.
67.3. Ventilación Mínima
La capacidad mínima de ventilación de una pieza habitable
será de una renovación del volumen de la misma por hora, debiendo cumplir además en todo caso las condiciones que se determinan para cada uso.
La evacuación de humos o gases que puedan producirse en
una pieza o local deberá resolverse mediante conductos independientes de los huecos de ventilación e iluminación y cumplir las
normas establecidas para la evacuación de humos.
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67.4. Argiztapena
Bizitzeko den gela edo lokal baten argiztapen maila 60 luxekoa baino handiagoa izango da; neurri hori behearen gainetik 0,70
metrora dagoen plano horizontaletik neurtuko da. Argiztapen maila hori berezko bideak erabiliz edo bide artifizialen bidez eskuratu daiteke, hau da, argi elektrikoen sistema erabiliz; kasu batean
zein bestean, erabilera bakoitzarentzat ezarri diren baldintzak bete
behar dira.

67.4. Iluminación
El nivel de iluminación de una pieza o local habitable será superior a 60 lux. medidos sobre el plano horizontal situado a 0,70 m
del suelo, dicho nivel de iluminación se podrá obtener de forma natural o por medios artificiales utilizando un sistema de alumbrado eléctrico, debiendo en todo caso cumplir las condiciones que se establecen para cada uso.

68. artikulua.—Lurzatien patioen baldintzak

Artículo 68.—Condiciones de los Patios de Parcela

68.1. Patio itxietara begi dauden logela edo gelak

68.1. Patios Cerrados a los que abran Dormitorios y/o Estancias

Solairuen
kopurua
zk.

Gutxieneko
aldea
m

Gutxieneko
azalera
m2

N.o de
Plantas
n.o

Lado
Mínimo
m

Sup.
Mínima
m2

1
2
3

3,00
3,00
3,00

09
11
13

1
2
3

3,00
3,00
3,00

09
11
13

68.2. Patio itxietara begi sukaldeak daudenean, baina ez logela edo gelak

68.2. Patios Cerrados a los que No Abran Dormitorios, Estancias, Pero Abran Cocinas

Solairuen
kopurua
zk.

Gutxieneko
aldea
m

Gutxieneko
azalera
m2

N.o de
Plantas
n.o

Lado
Mínimo
m

Sup.
Mínima
m2

1
2
3

2,00
3,00
3,00

09
11
13

1
2
3

2,00
3,00
3,00

09
11
13

68.3. Patio itxietara begi ez dagoenean sukalderik, logelarik
edo gelarik

68.3. Patios Cerrados a los que No Abran Dormitorios Ni Estancias Ni Cocinas

Solairuen
kopurua
zk.

Gutxieneko
aldea
m

Gutxieneko
azalera
m2

N.o de
Plantas
n.o

Lado
Mínimo
m

Sup.
Mínima
m2

1
2
3

2,00
3,00
3,00

6
9
9

1
2
3

2,00
3,00
3,00

6
9
9

Gainerako kasu guztietan babes ofizialeko etxebizitzen arautegian ezarri dena beteko da.

En el resto de los casos se estará a lo dispuesto en la Normativa de viviendas de protección oficial.

69. artikulua.—Erkidegoaren patioen baldintzak

Artículo 69.—Condiciones de los Patios Mancomunados

Erkidegoaren patioek lurzatiaren patioarentzat ezarri diren baldintzak bete behar dituzte; bidezko erkidegoa eta orube eta higiezinen gaineko zortasunak Jabetza Erregistroan eskritura publikoak
inskribatuta ezarri behar dira.

Los patios mancomunados deberán cumplir las condiciones
establecidas para el patio de parcela debiendo establecerse la mancomunidad correspondiente y los derechos de servidumbres sobre los solares o inmuebles mediante escritura pública inscrita en
el Registro de la Propiedad.

70. artikulua.—Sarbideen baldintzak

Artículo 70.—Condiciones de los Accesos

70.1. Lurzati eta eraikinen sarbideak
Lurzatien sarbideak herri bide edo gune askeetatik egingo dira;
gauza bera gertatuko da eraikinen sarbideekin, baina kasu
horietan posiblea da jabetza horren eta herri gune aske mugakidearen gune pribatuetan egotea.
Horrelako kasuan, hala gune pribatua nola mugakidea den
herri esparrutik bertara sartzeko sarbideek, NBE-CPI-91 Suteetako Babeserako Oinarrizko Arauak betez, suhiltzaileen ibilgailu
bat igarotzeko besteko zabalera izango dute.
70.2. Ezkaratzak
—Paramentuen arteko gutxieneko zabalera 2,20 m-koa
izango da.
—Gutxieneko garaiera 2,50 m-koa.
—Sarbidearen gutxieneko irekiera 1,30 m-koa.
70.3. Eskailerak
—Paramentuen arteko gutxieneko zabalera 2,20 m-koa izango da.
—Mailaren gutxieneko zabalera 0,27 m-koa izango da.
—Trenkadaren gehieneko garaiera 0,19 m-koa izango da.
—Eskailera-atal baten gehienez izango diren mailak, tarteko
ordekarik gabe, 16 izango dira.

70.1. Accesos a Parcelas y Edificaciones
Los accesos a parcelas se realizarán desde vías o espacios
libres públicos, así como el acceso a las edificaciones que podrá
realizarse también a través de espacios privados de la misma propiedad colindantes con un espacio libre público.
En este caso tanto el espacio privado como los accesos al mismo desde el espacio público colindante tendrá la amplitud necesaria que permita al menos el paso de un vehículo de bomberos y en
cumplimiento de la Norma Básica contra incendios NBE-CPI-91.
70.2. Portales
—El ancho mínimo entre paramentos será de 2,20 m.
—La altura mínima será de 2,50 m.
—La abertura mínima de acceso será de 1,30 m.
70.3. Escaleras
—La anchura mínima entre paramentos será de 2,20 m.
—La anchura mínima de huella será de 0,27 m.
—La altura máxima de tabica será de 0,19 m.
—El número máximo de peldaños en un solo tramo sin meseta intermedia será de 16.
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—Lokal edo etxebizitzetara sartzeko atedun tarteko ordekek,
gutxienez, 1,10 m-ko sakonera izango dute.
—Lokal edo etxebizitzetara sartzeko aterik ez duten tarteko
ordekek, gutxienez, mailaren luzeraren sakonera izango dute.
—Atedun ordekaren mailen ertzetik maila horietara arteko gutxieneko distantzia 0,15 m-koa izango da.

—Las mesetas intermedias con puertas de acceso a locales
o viviendas tendrá un fondo mínimo de 1,10 m.
—Las mesetas intermedias sin puertas de acceso a locales
o viviendas tendrán un fondo mínimo igual a la longitud del peldaño.
—La distancia mínima desde la arista de los peldaños de la
meseta con puertas a estos será de 0,15 m.

71. artikulua.—Instalazioen baldintzak

Artículo 71.—Condiciones de las Instalaciones

71.1. Iturgintza instalazioa
Eraikin guztietan edateko uraren instalazioa egongo da, erabilera zehatzen beharrizanei aurre egiteko zuzkidura nahikoarekin.
Iturgintza instalazioek ondoko arautegi hauek bete behar dituzte:
—Industria Ministerioaren 1975eko abenduaren 9ko Agindua
(1976-01-02 eta 03ko E.A.O.): ur horniduraren barruko instalazioei buruzko oinarrizko arauak.
—Herrilanen Ministerioaren 1974ko uztailaren 28ko Agindua
(1974-10-02 eta 03ko E.A.O.): ur hornidurarako tutueriaren preskrikzio teknikoen plegua.

71.1. Instalación de Fontanería
Toda edificación dispondrá de instalación de agua corriente
potable con una dotación suficiente para satisfacer las necesidades de su uso específico.
Las instalaciones de fontanería deberán cumplir las siguientes normativas:
—Orden del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975
(«Boletín Oficial del Estado» 1976-01-02 y 03): Normas Básicas
para las Instalaciones Interiores del Suministro de Agua.
—Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1974
(«Boletín Oficial del Estado» 1974-10-02 y 03): Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
Agua.
—Igualmente cumplirá las capacidades dotacionales exigidas
en las Normas Tecnológicas de la Edificación M.O.P.U.
71.2. Instalación de Saneamiento
La instalación de evacuación de Aguas Pluviales y Residuales deberá tener la capacidad suficiente que garantice el correcto
funcionamiento del sistema hasta la red de alcantarillado urbano.
Deberá cumplir la capacidad de evacuación prevista en las Normas Tecnológicas de la Edificación del M.O.P.U.
71.3. Instalación de Electricidad
Todas las edificaciones dispondrán de instalación de energía
eléctrica para el alumbrado y electrificación general.
Deberán cumplir las siguientes normativas:
—Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» 1973-10-09): Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
—Orden del Ministerio de Industria de 31 de octubre de 1973
(«Boletín Oficial del Estado» 1973-12-29-28-29-31): Normas complementarias para la aplicación del Reglamento Electrotécnico.
—Resolución de la Dirección General de Energía («Boletín Oficial del Estado» 1974-05-07): Regulación de medida de aislamiento
de instalaciones eléctricas.
—Real Decreto 2.295/1985 de 9 de octubre por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2.413/1973 de 20 de
septiembre.
—El abastecimiento mínimo se ajustará a lo exigido en las Normas Tecnológicas de la Edificación del M.O.P.U.
—Se exigirá la puesta a tierra de todas las instalaciones conforme a lo previsto en las Normas Tecnológicas de Diseño del M.O.P.U.
71.4. Instalación de Combustibles Sólidos, Líquidos y Gaseosos
Cumplirán las normativas que les sean de aplicación según
los casos que deberán garantizar el abastecimiento mínimo necesario
para cada uso.
Deberán contar con los correctores y patios necesarios que
garanticen el cumplimiento de la ordenanza de evacuación de humos.
71.5. Instalación de Evacuación de Humos
Se prohibe la evacuación de humos por fachadas y patios.
Los conductos de evacuación de humos estarán provistos de
los aislamientos necesarios que eviten la transmisión de calor a
propiedades contiguas, así como la salida de humos, etc. Se elevarán 1 m por encima del punto más alto de la cubierta situada a
una distancia inferior a 6 m de los mismos.
En salidas de las chimeneas de instalaciones industriales o
colectivas será obligatorio el uso de purificadores. El Ayuntamiento
podrá obligar a las medidas correctoras que estime pertinentes.

—Halaber, M.O.P.U.k eraikintzaren teknologia berrien alorrean eskatzen dituen zuzkidura-ahalmenak beteko dituzte.
71.2. Sanemamendu instalazioa
Euri urak eta hondakin uren hustuketarako instalazioa gai izango da hiri estolderian isuri arte sistemaren jardupide egokia bermatzeko. M.O.P.U.k eraikintzaren teknologia berrien alorrean ezarri dituen hustuketa-ahalmena beteko du.
71.3. Elektrizitate instalazioa
Eraikin guztiek argiztapen eta elektrifikazio orokorrerako elektrizitate instalazioa izango dute.
Ondoko arautegi hauek beteko dira:
—Irailaren 23ko 2.413/1973 Dekretua (1973-10-09ko E.A.O.):
Behe-tentsioko Elektrotekniari buruzko Araudia.
—Industria Ministerioaren 1973ko urriaren 31ko Agindua
(1973-12-29-28-29-31ko E.A.O.): Elektrotekniari buruzko Araudia
aplikatzeko arau osagarriak.
—Energiaren Zuzendaritzaren Ebazpena (1974-05-07ko
E.A.O.): instalazio elektrikoen isolamenduaren neurrien araupeketa.
—Urriaren 9ko 2.295/1985 Errege-Dekretua, Behe-tentsioko
Elektrotekniari buruzko Araudiaren 2. artikuluari beste lerrokada bat
gehitu diona eta irailaren 20ko 2.413/1973 Dekretuaren bidez onetsi dena.
—Gutxieneko zuzkidura M.O.P.U.k eraikintzaren teknologia
berrien alorrean eskatzen dituenari egokituko zaio.
—M.O.P.U.k eraikintzaren teknologia berrien alorrean eskatzen
duenarekin bat, instalazio guztiek lur-hartunea izango dute.
71.4. Erregai solidu, likido eta gaseosoen instalazioa
Aplikagarriak izango diren arautegiak beteko dituzte eta
bakoitzean beharrezkoa izango den hornidura bermatu.
Keen hustuketari buruzko ordenantza betetzen dela bermatzeko zuzentzaileak eta patioak izan behar dituzte.
71.5. Keen hustuketa instalazioa
Debeku da keen hustuketa fatxada eta patioetatik egitea.
Keen hustuketarako biderakuntzak isolatuta egongo dira eta
berotasuna ez da alboetako jabetzetara hedatuko; keak irtetzen duen
gunea ere egokia izango da, etab. Irtengune horiek gainaldearen
gailurra baino 1 metro altuago egongo dira eta gailur horretatik 6
metro baino hurbilago.
Industri instalazioen edo erkidegoaren instalazioen tximinien
irtenguneak direnean nahitaezkoa izango da irazkailuak jartzea. Udalak bidezkotzat jo ditzakeen neurri zuzentzaileak agin ditzake.
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71.6. Berokuntza instalazioa
Bizitzeko edo jendea era iraunkorrean egoteko diren toki guztiek berokuntza instalazioa izan behar dute, edo, behintzat, erabilera zehatz bati aurre egiteko moduko berokuntza elementuak jartzeko elektrifikazio-ahalmen nahikoa.
Instalazioaren galdaren, zenbakailuen eta gainerako elementuen
gelek instalazio mota horri dagokion araudia eta M.O.P.U.k eraikintzaren teknologia berrien alorrean ezarri dituen arauak bete behar
dituzte.
71.7. Igogailuen instalazioa
Igogailuak instalatzea aukerakoa izango da, 3 solairu baino
gehiago duten eraikuntzetan izan ezik, hauetan nahitaezkoa izango baita.
Igogailuen instalazio guztiek Jasogailuei buruzko Araudia bete
behar dute (2.291/1985 Errege-Dekretua eta MIE-AEM1 Jarraibide Tekniko Osagarria).
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71.6. Instalación de Calefacción
Toda edificación destinada a la habitación o permanencia continuada o personal deberá disponer de una instalación de calefacción
o de la capacidad de electrificación suficiente para la disposición
de los elementos de calefacción necesarios de acuerdo con su uso
específico.
Las salas de calderas, contadores y demás elementos de
la instalación deberán cumplir la normativa correspondiente al
tipo de instalación y las normas tecnológicas de la edificación del
M.O.P.U.
71.7. Instalación de Ascensores
La instalación de ascensores será optativa salvo en las edificaciones de más de 3 plantas en las que será obligatoria.
Toda instalación de ascensor deberá cumplir el Reglamento
de Aparatos Elevadores.(Real Decreto 2.291/1985 y la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM1).

72. artikulua.—Segurtasun baldintzak

Artículo 72.—Condiciones de Seguridad

72.1. Suteetako babesa
Eraikuntza berri guztiek eraikintzari buruzko NBE-CPI-91
oinarrizko araua bete behar dute. Eraikinen birgaikuntzan, Eraikin
eta Hiri Ondarearen Birgaikuntzari buruzko Eusko Jaurlaritzaren
288/1983 Dekretuan ezarri dena beteko da.
72.2. Tximisten aurkako babesa
Euren ezaugarri bereziengatik edo kokaeragatik tximistak jotzeko arriskua duten eraikuntzetan tximistorratza instalatu behar
da.

72.1. Protección Contra Incendios
Todas las edificaciones de nueva construcción deberán cumplir la Normas Básica de la Edificación NBE-CPI-91. En los casos
de rehabilitación se cumplirá lo previsto en el Decreto de Rehabilitación del Patrimonio Edificado y Urbanizado del Gobierno Vasco 288/1983.
72.2. Protección Contra Rayos
Las edificaciones que por sus específicas características o por
su situación presentes riesgos de accidentes de rayos obligadas
a la disposición de la correspondiente instalación de pararrayos.

73. artikulua.—Eraikuntzaren kalitate baldintzak

Artículo 73.—Condiciones de Calidad de la Edificación

73.1. Isolamendu termikoa
Eraikuntza berri guztiek isolamendu termiko egokia bermaturik eduki behar dute, gutxienez eraikintzari buruzko NBE-CT-79 oinarrizko araua betetzen duena. Eraikinen birgaikuntzan Eusko Jaurlaritzaren 288/1983 E.H.O.B.D. beteko da.
73.2. Isolamendu akustikoa
Eraikuntza berri guztiek isolamendu akustiko egokia bermaturik eduki behar dute, gutxienez eraikuntzari buruzko NBA-CA82 oinarrizko araua betetzen duena. Eraikinen birgaikuntzan
Eusko Jaurlaritzaren E.H.O.B.D.an xedatu dena beteko da.
73.3. Hezetasunen aurkako atonketa
Bizigai diren gela guztiek hezetasunen aurka behar bezala
babesturik egon behar dute. Horretarako bidezkoak diren baliabide teknikoak eta eraikintzakoak erabiliko dira.
73.4. Eraikuntzen kalitatea
Eraikuntza berri guztiek bermaturik eduki behar dituzte eusten dien egituraren egonkortasuna eta iraunkortasuna eta horren
mantenimenduaren ekonomia. Horretarako beharrezkoak diren metodoak erabiliko dira, eraikintzakoak nahiz egiturazkoak.
73.5. Arkitekturazko oztopoen ezabaketa
Herri erabilerako eraikuntza edo instalazioetan Arkitekturazko Oztopoen Ezabaketari buruzko Eusko Jaurlaritzaren dekretua
betetzeko eskatuko da, alegia, arkitekturazko oztopoak ezabatzeko
arautegiari buruzko martxoaren 23ko 59/1981 Dekretua. Horren testua bateratu egin da arkitekturazko oztopoen ezabaketari buruzko 16/1984 Dekretua argitaratu eta indarrean jartzean egin zaizkion aldarazpenen arabera.

73.1. Aislamiento Térmico
Todas las nuevas edificaciones deberán garantizar un adecuado
aislamiento térmico que como mínimo cumplirá con las determinaciones de la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79. En los
casos de rehabilitación cumplirán lo dispuesto en el D.R.P.V.E. del
Gobierno Vasco 288/1983.
73.2. Aislamiento Acústico
Todas las nuevas edificaciones deberán garantizar un adecuado
aislamiento acústico que como mínimo cumplirá con las determinaciones
de la Norma Básica de la Edificación NBA-CA-82. En la rehabilitación
cumplirán lo dispuesto en el D.R.P.V.E. del Gobierno Vasco.
73.2. Acondicionamiento Antihumedad
Toda pieza habitable debe estar adecuadamente protegida contra la entrada de humedades para lo que se emplearán las oportunas soluciones técnicas y constructivas.
73.4. Calidad de las Construcciones
Todas las nuevas construcciones deberán garantizar la estabilidad de su estructura portante y las debidas condiciones de durabilidad y economía en su mantenimiento para lo que se emplearán los métodos constructivos y estructurales necesarios.
73.5. Supresión de Barreras Arquitectónicas
En las edificaciones o instalaciones de uso público se exigirá
el cumplimiento del Decreto de Supresión de Barreras Arquitectónicas del Gobierno Vasco, Decreto 59/1981 de 23 de marzo, sobre
normativa para supresión de barreras urbanísticas, refundido de
acuerdo con las modificaciones en él creadas como consecuencia de la publicación y entrada en vigor del Decreto 16/1984 de supresión de barreras arquitectónicas.

3. atala

Sección 3

ERAIKUNTZEN BALDINTZA ESTETIKOAK

CONDICIONES ESTETICAS DE LA EDIFICACION

74. artikulua.—Baldintza orokorrak

Artículo 74.—Condiciones Generales

Hirialdeetan egiten diren eraikuntza berriek ingurunera behar
bezala moldaturik egon behar dute euren elementuen osakera eta
diseinu egokien bitartez, Lurzoruari buruzko Legearen 138. artikuluan
ezarri denez.

Las nuevas edificaciones que se construyan en áreas urbanas deberán garantizar su adecuada integración en el medio a través de una composición y diseño adecuados en sus elementos de
acuerdo con lo previsto en el artículo 138 de la Ley del Suelo.
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Lehenengoz eraikitzen den arloetan, eraikuntzen diseinurako
aukeratzen diren irtenbideek multzoaren itxura harmonikoa bermatzen
dutela benetakotu behar da.

En los nuevos sectores edificados deberán justificarse las soluciones de diseño adoptadas en las edificaciones que garanticen
el resultado armónico del conjunto.

75. artikulua.—Baldintza bereziak

Artículo 75.—Condiciones Particulares

75.1. Fatxadak
Hirialdeetan, eraikuntza berrien fatxadak lehendik daudenei egokitu behar zaizkie. Arreta berezia jarri behar da aurreko arkitekturen bereizgarritzat har daitezkeen elementu errepikakorretan,
esaterako, teilatu-hegal, inposta, hesi, husgune mota, balkoi,
begiratoki eta antzekoetan.

75.1. Fachadas
En las áreas urbanas las fachadas de las nuevas edificaciones deberán armonizar con las ya existentes prestando especial
atención a aquellos elementos arquitectónicos que por su repetición puedan considerarse como invariantes de arquitecturas anteriores como: aleros, impostas, recercados, tipos de huecos, balcones, miradores, etc.
Así mismo en la lección de los materiales se tendrán en cuenta los materiales tradicionales de las construcciones de cada época y sus características cromáticas debiéndose elegir los de las
nuevas edificaciones de forma que no produzcan impactos ambientales negativos.
Los acabados permitidos en fachadas serán en general salvo lo previsto en la normativa de zona tanto las piedras naturales
como los ladrillos cara-vista, los aplacados y otros recubrimientos;
no permitiéndose la terminación de fachadas sin rasear ni pintar
de paramentos constituidos por fabricas de materiales que no reúnan condiciones para quedar vistos, como el ladrillo trincote, bloque de hormigón de terminación inadecuada, etc.
Las fachadas laterales y posteriores deberán componerse en
consonancia con la composición de la fachada principal siguiendo sus características de materiales, textura, colores, etc.
75.2. Medianerías
En las edificaciones en las que por sus características queden medianerías propias a la vista temporal o definitivamente, de
acuerdo con las previsiones de las Normas, estas deberán tratarse con materiales, tipos de composición, etc. de características similares a las de las fachadas.
Las edificaciones, en que por las características de la ordenación, dejen a la vista, con carácter temporal o definitivo otras medianerías, quedarán obligadas al tratamiento de las mismas con las
características propias en cuanto a materiales, texturas, etc. de las
edificaciones a las que corresponden.
75.3. Salientes Sobre la Alineación
No se permitirán edificaciones que sobresalgan de las alineaciones establecidas salvo los cuerpos volados, balcones, miradores y terrazas cuyo vuelo sobre las mismas no excederán de 0,80
m. Estos elementos no podrán arrancar por debajo de los 3 m de
la rasante en cualquier punto ni superar la altura de la edificación.

Era berean, materialak aukeratzerakoan kontutan hartuko dira
garai bakoitzean tradizioz erabili izan diren materialak eta koloreak. Eraikuntza berrietarako aukeratzen diren materialek ez dute ingurunean eragin txarrik izango.
Fatxaden akabera egiteko haizu izango diren materialak, oro
har, eta alde bakoitzari buruzko arautegian besterik ezartzen ez bada,
harri naturala, ageriko adreilua, xafla eta bestelako estaldurak izango dira. Fatxaden akaberan ez da haizu izango agerian egoteko
baldintzak biltzen ez dituzten materialez egindako paramentuak zarpeatu eta pintatu gabe uztea, adibidez, trikotea, akabera egokia ez
duen ormigoizko blokea etab.
Alboetako eta atzeko fatxaden taxuera fatxada nagusiarenarekin bat etorriko da, material, gainazal, kolore eta gainerako ezaugarrietan.
75.2. Mehelinak
Eraikuntzaren ezaugarrien ondorioz eta Arauetan ezarritakoaren arabera beraren mehelinak aldi baterako edo behin betiko agerian utzi behar izanez gero, mehelinen tratamendurako erabiliko diren
materialak, taxuera etab. fatxadetan erabiltzen direnen antzekoak
izango dira.
Eraikuntzak, Antolamenduaren ezaugarrien ondorioz, beste eraikuntzaren baten mehelina aldi baterako edo behin betiko agerian
uzten badu, mehelinari material, gainazal etab.etan bere eraikuntzaren ezaugarri berdinak dituen tratamentua eman behar zaio.
75.3. Lerrokaduraz kanpoko irtenuneak
Ez da haizu izango eraikuntza ezarrita dauden lerrokaduretatik
kanpora irtetea, hegalkin, balkoi, begiratoki eta terrazetan izan
ezik, eta hauen hegaldura lerrokaduretatik kanpora gehienez 0,8
m-koa izango da. Elementu horiek gune guztietan sestra baino
3 metro goragotik hasiko dira gutxienez, eta ez dute eraikuntzaren
garaiera gaindituko.
Solairu guztietan gehieneko luzera fatxadaren luzeraren
%40koa izango da.
75.4. Teilatu-hegala
Teilatu-hegaletarako 1,35 m-ko gehieneko hegaldura ezarri da.
Teilatu-hegalaren garaiera edo lodierak eraikuntzaren goreneko
planoaren garaiera gehienez 0,30 m-tan gainditu ahal izango du.
75.5. Lerrokaduraz barruko sartuneak
Lerrokaduratik barruranzko sartuneak gune guztietan sestra
baino 3 metro goragotik hasiko dira gutxienez.
Gehienez 3 m sakon izango dira eta haien gutxieneko zabalera sakoneraren bikoitza izango da.
75.6. Terrazak
Terrazen gehieneko sakonera 3 m-koa izango da, eraikuntzalerrotik neurtuta, eta gutxienez sakon bezain zabal izango dira.
75.7. Gainaldetik gorako eraikuntzak
Ez da haizu izango gainaldeak eratzen dituen planoetatik gora
inongo elementurik nabarmentzea, hauek izan ezik:
1. Igogailuen makinategiak. Gainaldearen planoekiko paraleloak
diren planoetan gehienez 1,00 m gora irten ahal izango dira, eta
solairuan gehienez 3 × 3-ko izariak izango dituzte.
2. Eskailerak argiztatzeko luzernarioak. Gainaldearen planoekiko paraleloak diren planoetan gehienez 0,50 m gora irten ahal

La longitud máxima en cada planta será el 40% de la longitud de la fachada.
75.4. Alero
El vuelo máximo de los aleros se establece en 1,35 m.
La altura o grosor del alero no excederá del plano de altura
máxima de la edificación en más de 0,30 m.
75.5. Entrantes en la Alineación
Los entrantes de la alineación no podrán arrancar de una altura inferior a 3 m sobre cualquier punto de la rasante.
La profundidad máxima será de 3 m y su anchura mínima el
doble de su profundidad.
75.6. Terrazas
La profundidad máxima de las terrazas será de 3 m, medidos
desde la línea de edificación y su anchura mínima igual a su profundidad.
75.7. Construcciones por encima de la Cubierta
No se permitirán que sobresalgan de los planos que forma la
cubierta otros elementos que los siguientes:
1.o Cajas de Maquinarias de Ascensores. Podrán emerger en
planos paralelos a los de la cubierta con una elevación máxima de
1,00 m y con dimensiones máximas en planta de 3 × 3.
2.o Lucernarios de Iluminación de Escaleras. Podrán emerger en planos paralelos a los de la cubierta con una elevación máxi-
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izango dira, eta solairuan gehienez eskailerategiaren izariak izango dituzte.

ma de 0,50 m y con dimensiones máximas en planta correspondientes a las del hueco de la escalera.

3. Gainaldepeko gunea argiztatzeko luzernarioak. Gainaldearen planoetatik gora nabarmendu ahal izango dira, aurreko atalean adierazi diren baldintzetan. Gehieneko izariak 0,70 × 0,50 mkoak izango dira, eta luzernarioen arteko gutxieneko tartea 3 m-koa.

3.o Lucernarios de Iluminación del Espacio de Entrecubierta.
Se autoriza con las mismas condiciones de emergencia de los planos de cubierta del punto anterior, con dimensiones máximas de
0,70 × 0,50 m y una separación mínima de 3 m.

4. Ketarako eta aireztapenerako tximiniak. Haizu izango dira
eta gainaldearen puntu gorenetik 1 m gora nabarmendu ahal izango dira.

4.o Chimeneas de Humos y de Ventilación. Se autorizan pudiéndose elevar 1 m sobre el punto más elevado de la cubierta.

5. Bestelako elementuak. Halaber, haizu izango da antenak,
tximistorratzak, eguzki-panelak etab. instalatzea. Udalak horietarako arautegi bereziak egin ahal izango ditu.

5.o Otros Elementos. Se autoriza así mismo la instalación de
antenas, pararrayos, paneles solares, etc. pudiendo en estos casos
el Ayuntamiento elaborar la normativa correspondientes.

75.8. Olanak eta markesinak

75.8. Toldos y Marquesinas

Edozein puntutan, sestraren gainetik gutxienez 2,50 m-ko garaiera izango dute. Eraikuntza-lerrotik kanporantz gehienez 2 m-ko hegaldura izan dezakete eta inoiz ezin izango dituzte gainditu espaloiaren
zabaleraren bi herenak. Plazetan edo herriko gune zabaletan Udalak arau malguagoak ezar ditzake, komenigarritzat jotzen badu.

Se situarán a una altura mínima sobre la rasante en cualquier
punto de 2,50 m. El vuelo máximo sobre la línea de edificación será
de 2 m no pudiendo exceder en ningún caso de los 2/3 de la anchura de la acera correspondiente. Para los toldos situados en plazas
o espacios públicos de gran amplitud el Ayuntamiento podrá establecer normas más flexibles si lo estima conveniente.

VI. kapitulua

Capítulo VI

URBANIZAZIOARI BURUZKO ARAUTEGI OROKORRA

NORMATIVA GENERAL DE LA URBANIZACION

76. artikulua.—Sailkapena

Artículo 76.—Clasificación

Urbanizazio obrak, euren izaeraren arabera, jarraian azalduko diren sei motetan sailkatzen dira:

Las obras de urbanización se clasifican según su naturaleza
en los seis tipos siguientes:

76.1. Zolaketa obrak
Zolatu beharreko gune guztietan egiten dira, hau da, eraikuntzarik ez duten eta berdegune bihurtu behar ez diren guneetan. Hauen artean ondorengo elementuak bereizten dira:

76.1. Obras de Pavimentación
Que comprenden todas las superficies pavimentadas, que serán
todas aquellas no ocupadas por la edificación no destinadas a la
plantación de zonas verdes. Dentro de las mismas se distinguen
los siguientes elementos:

—Galtzadak.

—Calzadas.

—Ibilgailuen aparkalekuak.

—Aparcamiento de vehículos.

—Espaloiak.

—Aceras.

—Gune askeak.

—Espacios libres.

76.2. Uraren banaketa sareko obrak

76.2. Obras Relativas a la Red de Distribución de Agua

Uraren ekarketari, ur banaketa eta ureztaketa sareei eta sutetako ur-paldoei dagozkien obrak dira.
76.3. Saneamendu sareko obrak
Ur beltzak eta euri-urak bildu, bideratu, tratatu eta isurtzeko
sareari dagozkion obrak dira.
76.4. Elektraenergi sareko obrak
Elektraenergia garraiatzeko, transformatzeko eta kontsumogune guztiak hornitzeko obrak dira.
76.5. Herriko argien sareko obrak
Herriko argiztapenerako energia garraiatzea, transformatzea
eta hornitzea, eta argien sarea osatzen duten gainerako elementuak taxutzea.
76.6. Lorazaintza obrak

Que comprenden las correspondientes a la captación, la red
de distribución de agua, de riego y de hidrantes contra incendios.
76.3. Obras Relativas a la Red de Saneamiento
Que comprenden todas las obras relacionadas con la red de
recogida, canalización, tratamiento y vertido de las aguas fecales
y pluviales.
76.4. Obras Relativas a la Red de Energía Eléctrica
Que comprenden todas las obras relacionadas con el transporte, transformación y suministro de Energía Eléctrica a todos los
puntos de consumo.
76.5. Obras Relativas a la Red de Alumbrado Público
Que comprenden todas las obras de transporte, transformación y suministro de energía para tal fin, así como las de disposición de los restantes elementos componentes de la red.
76.6. Obras de Jardinería

Lorategidun aldeen sistemaren barruan dauden lurrak lantzea
eta bertan landare multzo desberdinak landatzea.

Que comprende todas las obras relativas a la preparación de
los terrenos y plantación de los diferentes elementos vegetales situados en el sistema de zonas ajardinadas.

77. artikulua.—Zolaketa obrak

Artículo 77.—Obras de Pavimentación

77.1. Taxuketarako baldintzak

77.1. Condiciones de Trazado

Taxuketaren ezaugarriak hiri lurzoruan dauden bide-sarearen
elementuetarako (galtzada, aparkaleku eta espaloietarako) ezarritakoak izango dira. Ezaugarri horiek zehazturik ageri dira kalifikazio zehaztuaren eta lerrokaduren planoan.

Las características de trazado serán las establecidas para los
diferentes elementos de la red viaria (calzadas, aparcamientos, aceras) en el suelo urbano que se detallan en el plano de calificación
pormenorizada y alineaciones.

—Galtzaden eta espaloien gehieneko malda %14koa izango
da luzetara eta %3,5ekoa zeharretara. Gutxieneko malda norabide guztietan %1etik gorakoa izango da.

—La pendiente máxima de las calzadas y aceras en sentido
longitudinal será del 14% y en el sentido transversal del 3,5%. La
pendiente mínima en todos los sentidos será superior al 1%.
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—Gurpilezkoentzako norabide bakarreko galtzadaren gutxieneko zabalera: 5,0 m.
—Gurpilezkoentzako norabide biko galtzadaren gutxieneko
zabalera: 6,0 m.
—Ilaran aparkatzeko alboko zerrendaren gutxieneko zabalera: 2,0 m.
—Aparkatzeko plazaren gutxieneko luzera: 4,5 m.
—Baterian aparkatzeko alboko zerrendaren gutxieneko zabalera: 2,0 m.
—Espaloiaren gutxieneko zabalera: 1,8 m.
—Zuhaitzak dituen espaloiaren gutxieneko zabalera: 3,0 m.
Ahal dela espaloi guztietan zuhaitzak landatuko dira, lerrokaduren artean nahikoa leku badago.
77.3. Eraiketarako baldintzak
Komunikabideen Sistema Orokorra osatzen duten elementuen
eraiketaren eta horretarako erabiltzen diren materialen baldintzak
erresistentzia beharrizanei aurre egiteko adinakoak eta elementuok
erabiliko diren egoera eta modu desberdinetarako egokiak izango
dira. Beti ere, errepideen arloan indarrean dauden jarraibideak beteko dira.

—El radio mínimo de abocadura de los cruces de las calzadas rodadas tomados en el bordillo de encuentro entre la calzada
y acera será de 5 m salvo situaciones donde las alineaciones a conservar lo impidan.
77.2. Condiciones Dimensionales
Las dimensiones de los diferentes elementos serán las que
se establecen en el plano de Calificación Pormenorizada y Alineaciones. Para los elementos de nueva construcción, se deberán
respetar las siguientes dimensiones mínimas:
—Calzada de rodadura de sentido único, anchura mínima: 5,0
m.
—Calzada de rodadura de doble sentido, anchura mínima: 6,0
m.
—Banda lateral de aparcamiento en línea, anchura mínima:
2,0 m.
—Longitud mínima de plaza de aparcamiento: 4,5 m.
—Banda lateral de aparcamiento en batería, anchura mínima:
2,0 m.
—Acera, anchura mínima: 1,8 m.
—Acera con arbolado, anchura mínima: 3,0 m.
Se procurará que todas las aceras sean con arbolado cuando la dimensión entre alineaciones lo permita.
77.3. Condiciones Constructivas
Las condiciones constructivas y de los materiales empleados
de los diferentes elementos que componen el Sistema General de
Comunicaciones deberán satisfacer las necesidades de resistencia y serán las adecuadas a las diferentes situaciones y formas de
utilización. En todo caso deberán respetar la instrucción de carreteras vigente.

78. artikulua.—Uren banaketa sarea

Artículo 78.—Red de Distribución de Aguas

78.1. Taxuketarako baldintzak
Sare honen taxuketan bideen taxuketari jarraituko zaio. Ubideak ahal dela espaloien azpitik joango dira eta ubide tarteak ahalik eta zuzenenak izango dira. Tarte berriak lehendik dagoen sarearekin eraztun itxiak eratzen dituztela taxutuko dira, eta ahal dela
sakonera bera izango dute.
78.2. Beste baldintza batzuk
Diseinuari, eraiketari eta erabili beharreko materialei buruzko
gainerako baldintzei dagokienez, proiektuetan bidezkotu egingo da
aukeratzen diren irtenbideen egokitasuna. Beti ere, kasuan kasuko oinarrizko arauak bete behar dira.

78.1. Condiciones de Trazado
El trazado de la red se efectuará siguiendo el trazado viario, disponiendo las canalizaciones preferentemente por debajo de las aceras, resueltas en tramos lo más rectilíneos posibles.
Los nuevos tramos se realizarán cerrando anillos con la red existente y manteniendo, en lo posible, una profundidad constante
de la misma.
78.2. Otras Condiciones
Para las restantes condiciones de diseño, construcción, materiales a emplear, etc., los proyectos correspondientes justificaran la idoneidad de las soluciones adoptadas, siéndoles de aplicación en todo caso las Normas Básicas correspondientes.

79. artikulua.—Saneamendu sarea

Artículo 79.—Red de Saneamiento

79.1. Taxuketarako baldintzak
Taxuketaren ezaugarriak plano egokietan ezarritakoak izango dira. Orokorrean, gaur egungo Sistema Baterakoiaren ordez Sistema Banatzailea ezartzera joko da.

79.1. Condiciones de Trazado
Las características del trazado son las establecidas en los planos correspondientes. En general se tendera a la sustitución del
Sistema Unitario, actualmente existente por un Sistema Separativo.
La conducción de los colectores se llevarán por las zonas correspondientes a los viales, preferentemente por debajo de las aceras.
La distancia máxima entre pozos de registro será inferior a 50
m, debiendo situarse como mínimo estos en cada punto de acometida, cambio de dirección, cambio de altura, cambio de pendiente
o cambio de sección.
La pendiente mínima de los colectores de recogida será del
4% salvo en casos excepcionales en los que se deberá justificar
la adopción de pendientes menores en los proyectos correspondientes.
79.2. Condiciones de los Vertidos
Las industrias y demás edificaciones deberán resolver la depuración de sus aguas residuales previamente al vertido de las mismas a los colectores de la red. Para la obtención de la licencia de
edificación de nuevas edificaciones será preceptiva la presentación previa del Proyecto de Depuración Especifico de acuerdo con

—Gurpilezkoentzako galtzaden gurutzeguneetan ahokaduraerradioa gutxienez 5 m-koa izango da, galtzada eta espaloiaren arteko zintarritik neurtuta, lerrokadurak gorde beharrak hori eragozten
duen egoeretan izan ezik.
77.2. Izariei buruzko baldintzak
Elementu desberdinen izariak Kalifikazio zehaztuaren eta lerrokaduren planoan ezarritakoak izango dira. Eraikuntza berriko elementuek gutxienez izari hauek izan behar dituzte:

Kolektoreen hodiak bideen inguruetan jarriko dira, batez ere
espaloi azpietan.
Erregistro putzuen arteko distantzia luzeena 50 m-tik beherakoa
izango da. Putzuak, gutxienez, ur-hartune guztietan eta norabidea,
garaiera, malda edo sekzioa aldatzen den gune guztietan kokatuko dira.
Ura biltzeko kolektoreen gutxieneko malda %4koa izango da,
salbuespenezko kasuetan izan ezik, eta honelakoetan malda gutxitzearen arrazoia bidezkotu behar da proiektuetan.
79.2. Isurketarako baldintzak
Industriek eta gainerako eraikuntzek euren hondakin urak sareko kolektoreetara isuri aurretik arazteko bideak izan behar dituzte. Eraikuntza berriak eraikitzeko lizentzia jaso ahal izateko Arazketa Proiektu Zehatza aurkeztu behar da, Udalak jarduera mota
bakoitzari ezartzen dizkion baldintza berezien araberakoa. Dena
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Alde horretatik oso kontutan hartu dira hiltegiak eta larrugintzako lantegiak, gerta litekeelako bertara gaixotasun kutsakorrak dituzten animaliak eramatea.
79.3. Beste baldintza batzuk
Diseinuari, eraiketari eta erabili beharreko materialei buruzko
gainerako baldintzei dagokienez, proiektuetan bidezkotu egingo da
aukeratzen diren irtenbideen egokitasuna, eta kasuan kasuko oinarrizko arauak bete behar dira.

las condiciones particulares que para cada tipo de actividad establezca el Ayuntamiento. En todo caso las condiciones mínimas que
deberán cumplir con carácter general los vertidos de las diferentes edificaciones serán las siguientes:
Emisión de D.B.05.
Será inferior a 900 mg/l.
Tampoco se admitirán vertidos cuya demanda química de oxígeno (D.Q.D.) sea superior a 900 mg/l.
Caso de presentar valores superiores la factoría deberá realizar un pretratamiento antes del vertido al colector.
Emisión de Materias en Suspensión (S.S.).
Serán inferiores a 900 mg/l.
De dimensiones inferiores a 25 mm.
De peso específico inferior a 1,5.
En particular no se admitirá el vertido de maquinas de pelar
patatas si no se elimina previamente la fécula que origina atascamientos debido a la gran cantidad de espumas originadas.
No se admitirá el vertido de sangre.
Emisión de Sólidos Disueltos (T.D.S.).
Inferiores a 900 mg/l.
PH.
Deberá estar comprendido entre 5, 5 y 9.
Temperatura Máxima de la Emisión.
La temperatura máxima de la emisión será inferior a 30o C.
Emisión de Elementos Tóxicos.
Contenido máximo.
Cu + Ni + Zn: 10 mg/l.
CN: 10 mg/l.
Cr+6: 10 mg/l.
Emisión de Aceites y Grasas.
Contenido máximo 500 mg/l.
Los garajes, talleres de reparación, etc., separarán los aceites y las grasas para su posible recuperación. No se permitirá el
vertido de disolventes y en especial el tricloroetileno, tetracloruro
de carbono y el cloroformo, pues originan problemas en la explotación de la estación depuradora.
Emisiones que puedan causar infecciones.
Las aguas que puedan propagar enfermedades infecciosas
no puedan vertirse sin una desinfección o incluso una esterilización.
En este aspecto se ha tenido muy en cuenta con los mataderos
y fabricas de tratamiento de pieles donde pueden llevar animales
con enfermedades contagiosas.
79.3. Otras Condiciones
Para las restantes condiciones de diseño, construcción, materiales a emplear, los proyectos correspondientes justificarán las
soluciones adoptadas, siéndoles de aplicación las Normas Básicas correspondientes.

80. artikulua.—Elektraenergiaren eta herriko argien sareak

Artículo 80.—Redes de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público

80.1. Taxuketarako baldintzak
Hirialdeetan, sarearen taxuketa bideenari jarraituz egingo da.
Sarea zorupekoa izango da, eta biderakuntza ahal dela espaloien
azpitik egingo da.
80.2. Sareen diseinua, izariak, ezaugarriak eta erabiltzen diren
materialak arlo honetan erabil daitezkeen araudiei lotuko zaizkie;
bereziki, irailaren 20ko 2.414/73 dekretuan dagoen Behe Tentsioko Elektrotekniari buruzko Araudia eta honen osagarri diren jarraibideak beteko dira, baita araudi horren 2. artikuluari lerrokada bat
gehitu dion 2.295/1985 Errege- Dekretua ere.

80.1. Condiciones de Trazado
El trazado de la red en las áreas urbanas se realizará
siguiendo el trazado viario, subterráneo, disponiendo las canalizaciones preferentemente por debajo de las aceras.
80.2. Tanto el diseño como el dimensionado de las respectivas redes, las características y los materiales empleados se ajustarán a las normativas sectoriales de aplicación y en particular a
las prescripciones técnicas del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión del decreto 2.414/73 de 20 de septiembre, y sus Instrucciones complementarias así como el Real Decreto 2.295/1985 por
el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2 del Reglamento
anteriormente citado.
Los nuevos proyectos de alumbrado público justificarán la adecuación de los mismos a las necesidades de cada zona y su captación a las características del alumbrado general del municipio.

dela, era guztietako eraikuntzen isurketek, oro har, gutxieneko baldintza hauek bete behar dituzte:

Isurkinen O.E.B.a
900 mg/l-tik beherakoa izango da.
Halaber, ez da onartuko oxigeno eskari kimikoa (O.E.K.) 900
mg/l-tik gorakoa duten isurkinak botatzea.
Kopuru horiek gaindituz gero, lantegian bertan uren tratamendua
egin behar da kolektorera isuri aurretik.
Esekidurako gaien isurketa (E.P.)
Kontzentrazioa 900 mg/l-tik beherakoa izango da.
Izariak 25 mm-tik beherakoak.
Pisu espezifikoa 1,5etik beherakoa.
Beren beregi, ez da onartuko patatak zuritzeko makinetatik hondakinak botatzea aldez aurretik fekula kentzen ez bazaie, gai honek
sortzen duen bitsak poxelamenduak eragiten dituelako.
Ez da onartuko odolik isurtzea.
Disolbaturiko soliduen isurketa (D.S.I.).
Kontzentrazioa 900 mg/l-tik beherakoa izango da.
pH-a.
5,5 eta 9 bitartekoa izango da.
Isurkinen gehieneko tenperatura.
Isurkinen tenperatura 30o C-tik beherakoa izango da.
Gai toxikoen isurketa.
Gehieneko edukina.
Cu + Ni + Zn: 10 mg/l.
CN: 10 mg/l.
Cr+6: 10 mg/l.
Olio eta koipeen isurketa.
Gehieneko edukina 500 mg/l.
Garaje, konponketa tailer etab.etan olioak eta koipeak banandu egingo dira, ahal bada berreskuratu egin daitezen. Ez da haizu izango disolbagarriak botatzea, batez ere trikloroetilenoa, karbono tetrakloruroa eta kloroformoa, araztegiaren ustiapenean
eragozpenak sortzen dituztelako.
Infekzioak eragin ditzaketen isurkinak.
Gaixotasun kutsakorrak heda ditzaketen urak isuri aurretik desinfektatu edo are esterilizatu egin behar dira.

Herriko argietarako proiektu berriak egiten direnean, hartzen
dituzten aldeen beharrizanetarako egokiak direla eta herriko
argien ezaugarri orokorrekin bat datozela benetakotu behar da.
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81. artikulua.—Lorazaintza

Artículo 81.—Jardinería

81.1. Baldintza orokorrak
Espezie desberdinetako landare, zuhaitz eta zuhaiskak, soropila etab. landatzen direnean kontutan hartuko dira udalerriko klimaren ezaugarriak eta lurraren ezaugarri bereziak, baita mantenimendu lanen ekonomia eta landare-espezieen sendotasuna
ere.
Oro har, bide berri guztietan zuhaitzak landatuko dira, eta lehendik dauden bideetan ere bai, zoladura berriztatzeko lanak egiten
badira eta bideek horretarako izari egokiak badituzte.
Zuhaitzak dituzten aldeak bere horretan utziko dira eta bertan
dauden landare-espezieak babespean egongo dira.

81.1. Condiciones Generales
La realización de las plantaciones de las diferentes especies
vegetales, árboles, arbustos, césped, etc., se llevarán a cabo teniendo en cuenta las características climáticas del municipio y las particulares del terreno, así como la economía en las labores de mantenimiento y la resistencia de las especies vegetales.
En general se arbolarán todas las nuevas vías y las vías existentes en las que se prevean operación de renovación de la pavimentación cuyas condiciones dimensionales lo permitan.
Las zonas arboladas deberán se mantenidas, teniendo el carácter de protegidas las especies vegetales existentes.

II. Titulua

Título II

ARAUTEGI ZEHATZA

NORMATIVA DE CARACTER ESPECIFICO

I. kapitulua

Capítulo I

LURZORUAREN SAILKAPENA ETA KALIFIKAZIOA

CLASIFICACION Y CALIFICACION DEL SUELO

82. artikulua.—Lurzoruaren sailkapena

Artículo 82.—Clasificación del Suelo

Izurtzako udal mugarteko lurralde osoa 3 lurzoru motatan sailkaturik dago. Mota horiek Hiri Lurzorua, Urbanizatzeko Gai den Lurzorua eta Lurzoru Urbanizaezina dira. Sailkapena egiteko aintzat
hartu dira jarduera desberdinak garatzeko dauden beharrizanak,
Hirigintzako Informaziotik atera diren ondorioak eta arau subsidiario
hauen aurrerapenarekin batera onetsi diren Plangintzaren Helburu eta Irizpide Orokorrak.
Lurzoruaren sailkapena agertzen duten antolamendu planoak honakoak dira: 1. zk.koa - Lurzoruaren sailkapena, E: 1/5.000,
eta 3. zk.koa - Lurzoruaren sailkapena, E: 1/1.000.

La totalidad del territorio del término municipal de Izurtza queda clasificado en 3 tipos de suelo: Suelo Urbano, Suelo Apto para
Urbanizar y Suelo No Urbanizable, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de las diferentes actividades, de conformidad con
los resultados que se desprenden de la Información Urbanística y
de los Objetivos y Criterios Generales de Planeamiento aprobados con el Avance de las presentes Normas Subsidiarias.
Dicha clasificación del suelo queda señalada en los planos
de Ordenación denominados: N.o 1. - Clasificación del Suelo, E:
1/5.000 y N.o 3.- Clasificación del Suelo, E: 1/1.000.

83. artikulua.—Lurzoruaren kalifikazioa

Artículo 83.—Calificación del Suelo

Udal mugarte osoaren bigarren banaketa bat egin da, alde
bakoitzari esleitutako erabilera orokorren arabera. Horrenbestez lurraldearen kalifikazio hau ezarri da:
1. Sistema orokorrak eta toki sistemak
1. Komunikabideak, bide sarea eta aparkalekuak.
2. Ibaibideak.
3. Gune askeak.
4. Erkidegoaren ekipamendua.
5. Oinarrizko instalazioak.
2. Lurzati hutsak dituen egoitzazko hiri lurzoru sendotua
—B.-2, 3 eta 4: egoitzazkoa, bolumetria zehatzekoa eta antolamendua esleituta duena.
—B.-5 eta 6: egoitzazkoa, lorategi-hiria.
—B.-1: egoitzazkoa.
—Lurzati hutsa duen industri lurzoru sendotua.
—B.-10: Industri lurzorua. Foseco - Onena.
—I.H.L.S. (Fundiciones Mugarra).
—B.: Ormazabal.
—Zerbitzu Erabilera.
—B.: Saturnino.
3. Urbanizatzeko gai den lurzoruaren banaketa-aldeak
—B.A.-1: egoitzazkoa, hiri-lorategia, dentsitate txikikoa.
—B.A.-2: industri lurzorua.
4. Lurzoru urbanizaezineko aldeak
—Ingurugiroaren babes osoko aldea.
—Babes bereziko aldea.
—Nekazaritza-abeltzaintzaren babes aldea.
—Bide-komunikazioen babes zerrenda.
—Ibaibideen babes zerrenda.
—Erreserba aldea.

Se efectúa una segunda división de la totalidad del término
municipal en función de los usos globales asignados a cada Arrea
del mismo, estableciéndose la siguiente calificación del territorio:
1. Sistemas Generales y Locales
1. Comunicaciones, Red Viaria y Aparcamiento.
2. Cauces Fluviales.
3. Espacios Libres.
4. Equipamiento Comunitario.
5. Instalaciones Básicas.
2. Suelo Urbano Residencial consolidado con parcelas vacantes
—U.E.-2, 3 y 4 Residencial de volumetria específica y ordenación asignada.
—U.E.-5 y 6. Residencial ciudad jardín.
—U.E.-1 Residencial.
—Industrial consolidado con parcela vacante.
—U.E.-10 Industrial Foseco-Onena.
—S.U.I.C. (Fundiciones Mugarra).
—U.E.- Ormazabal.
—Uso Terciario.
—U.E.- Saturnino.
3. Areas de Reparto de Suelo Apto para Urbanizar
—A.R.-1 Residencial ciudad jardín baja densidad.
—A.R.-2 Industrial.
4. Zonas de Suelo No Urbanizable
—Zona de Protección Ambiental Integral.
—Zona de Especial Protección
—Zona de Protección Agrícola-Ganadera.
—Línea de Protección de Comunicaciones Viarias.
—Línea de Protección de Cauces Fluviales.
—Zona de Reserva.
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II-bis kapitulua

Capítulo II bis

TOKI SISTEMAK

SISTEMAS LOCALES

90. artikulua.—Toki sistemen motak

Artículo 90.—Tipos de sistemas locales

Hiri lurzoruaren kalifikazioan ezarri diren aldeek toki sistema
hauek dituzte:

Dentro de las calificaciones de suelo urbano se establecen las
áreas ocupadas por los siguientes sistemas locales:

1. Bide sare, kale, bazterbide, espaloi eta aparkalekuen toki
sistema.

1. Sistema local de red de caminos, calles, arcenes, aceras
y aparcamientos.

2. Ibaibideen toki sistema.

2. Sistema local de cauces fluviales.

3. Gune askeen toki sistema.

3. Sistema local de espacios libres.

4. Oinarrizko instalazioen toki sistema.

4. Sistema local de instalaciones básicas.

Toki sistema gehienak burutzapenuneen edo banaketa-aldeen
kudeaketaren lagapenetatik datoz. Badira alde batzuk desjabetzapen
sistemaren bitartez kudeatu behar direnak, inongo burutzapenune, banaketa-alde edo sektoretan sartuta ez daudelako edo herri
jabetzakoak ez direlako.
Erabilera hauek sistema orokorretako erabilera berdinen antzera araupetuko dira, salbuespen hauekin: ibaibideen toki sistemari dagokionez Urei buruzko Legean xedatu denari jarraituko zaio, eta gune askeen toki sistemaren eraikikortasuna eta
gehieneko atzematea hurrenez hurren 0,02 m2/m2-koa eta
%2koa izango dira.

Por regla general los sistemas locales proceden de cesiones
de la gestión de las distintas unidades de ejecución o áreas de reparto. Hay zonas que por no estar incluidas en ninguna unidad de ejecución, área de reparto o sector y todas aquellas que no son de
propiedad pública, su gestión se realizará a través del sistema de
expropiación.
La regulación de los usos será semejante a sus correspondientes de los sistemas generales con salvedad de que en el sistema local de cauces fluviales se estará a lo dispuesto por la Ley
de Aguas y en el sistema local de espacios libres con una edificabilidad y una ocupación máxima de 0,02 m2/m2 y 2% respectivamente.

3. kapitulua

Capítulo 3

HIRI LURZORUA

SUELO URBANO

91. artikulua.—B.-2, 3 eta 4. Egoitzazkoa, bolumetria zehatzekoa,
antolamendua esleituta duena. Hauen azalerak, hurrenez hurren, 2.025 m2-koa, 4.044 m2-koa eta 2.635 m2-koa
dira

Artículo 91.—U.E.-2, 3 y 4. Residencial de Volumetría Especifica con
Ordenación Asignada cuyas superficies respectivas son
las siguientes: 2.025 m2, 4.044 m2 y 2.635 m2

91.1. Definizioa

91.1. Definición

Izurtzako hirigunearen erdialdea da (Elizalde). Muga hauek
ditu: iparraldean ekipamendu aldea, hegoaldean Lorategi Hiriko
egoitzazko burutzapenuneak, eta ekialdean urbanizatzeko gai den
lurzorua. Mugaketa zehatza alde honi dagozkion planoetan ageri da.

Corresponde a la zona central del núcleo de Izurtza (Elizalde). Sus límites son al norte la zona de equipamiento y al sur Unidades de Ejecución Residenciales Ciudad Jardín, al oeste Suelo
No Urbanizable, al este límite con el Suelo Apto para Urbanizar.
Su delimitación queda definida en los planos correspondientes.

Burutzapenuneen mugak planoetan ageri dira; haietariko bati
muga zehatzagoak ezarri behar izanez gero, mugaketa Lurzoruari
buruzko Legearen 146. artikuluaren arabera egingo da. Edonola
ere ez da burutzapenunearen forman aldaketa handirik egingo eta
artikulu multzo honetan aipatu diren azalerak gehienez ere %5 handitu edo txikitu ahal izango dira.

Los límites de las Unidades de Ejecución quedan definidas en
los planos y en caso de que alguna de ellas fuera objeto de más
precisión en las delimitaciones, se realizaría conforme al artículo
146 de la Ley del Suelo y en cualquier caso no representarán distorsiones en su forma, ni aumentos o disminuciones de más de un
5% en relación con las superficies relacionadas en el presente articulado.

Burutzapenuneen jabe guztiek horien azalera osoa lagatu, hainbanatu eta urbanizatzeko betebeharra izango dute, Lurzoruari buruzko Legearen 144. artikuluaren 1. atalean eta U.A.S.etan bertan ezarritakoarekin bat etorriz.

Todos los propietarios de las Unidades de Ejecución tendrán
que cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
de la totalidad de su superficie conforme al artículo 144 apdo. 1
de la Ley del Suelo y de las propias N.S.M.

91.2. Garapenerako tresnak

91.2. Instrumentos de Desarrollo

Ez da ezarri arau hauetako zehaztapenak garatzeko plangintzatresnarik.
91.3. Kudeaketarako tresnak

No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen
las determinaciones de las presentes Normas.
91.3. Instrumentos de Gestión

Burutzapenuneen hirigintzako kudeaketa egoki diren fitxetan
zehaztu da.

La gestión urbanística de las Unidades de Ejecución se determina en las fichas correspondientes.

Hirigintzako edozein jarduketari ekin aurretik burutzapenunearen zamen eta onuren banaketari buruzko espedientea behin betiko onetsi behar da.

Con carácter previo a toda actuación urbanística se requerirá la aprobación definitiva del expediente de Reparto de Cargas y
Beneficios de la Unidad de Ejecución.

Kudeaketa norbanakoei dagokie. Jarduketarako sistema konpentsaziokoa izango da, B.-3 eta B.-4 burutzapenuneetan izan ezik;
hauetan desjabetzapen sistema erabiliko da, babes publikoko edozein araubideri loturik dauden etxebizitzen burutzapenuneak direlako. Sistema hori aldarazi ahal izango da Lurzoruari buruzko Legean adierazi diren balizkoak gertatzen direnean eta, beti ere, arau
hauen behin-betiko onespenetik bi urte igaro ondoren, baldin eta
burutzapenari dagokion konpentsazio proiektua edo desjabetzapen proiektua onetsi gabe badago.

La gestión corresponderá a los particulares, estableciéndose
como sistema de actuación el de compensación excepto en las U.E.3 y U.E.- 4 que será el de expropiación por estar contempladas como
unidades de ejecución de viviendas sujetas a cualquier régimen
de protección pública, que podrá ser modificado en los supuestos
que determina la Ley del Suelo, y en todo caso cuando transcurridos 2 años desde la aprobación definitiva de las presentes Normas no se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Compensación o proyecto de expropiación.
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Eraikitzeko lizentzia eta lehenengo erabilpenerako lizentzia lortzeko benetakotu egin beharko da urbanizatzeko eskubidea, hirigintzako aprobetxamendurako eskubidea, eraikitzeko eskubidea
eta eraikuntzarako eskubidea eskuratu direla, L.L.T.B.ren I. tituluko III. kapituluan xedatu denez.
91.4. Erabileren araupeketa
Erabilera orokorra: egoitzazkoa.
Haizu diren erabilerak:
1. Egoitza erabileraren mota guztiak, egoera hauetan:
—Bigarren egoeran, goiko solairuei loturik.
—Hirugarren egoeran, gainaldepean, beheko solairuari loturik.
2. Lantegi, eskulangintza eta arte-lanbide erabilerak, 2. egoeran.
3. Bulego eta lanbide-bulego erabilerak, 2. eta 3. egoeretan.
4. Merkataritza eta establezimendu publikoen erabilera, 2. eta
3. egoeretan.
5. Ostatu erabilerak, 3. eta 4. egoeretan.
6. Ekipamendu erabileraren mota guztiak, 10. eta 11. motak
izan ezik, 2., 3. eta 4. egoeretan.
7. Ibilgailuen zaintza erabilera: 1. eta 2. egoeretan. Eraikuntza berrien aparkalekuek etxebizitzako plaza bat izan behar dute.

8. Gune aske, komunikabide, bide sare eta aparkaleku erabilera, mugatutako jardununeetan.
9. Oinarrizko instalazioak, beren beregi ezarri diren jardununeetan eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan.
Biderakuntza beti zorupetik egingo da.
Erabilera debekatuak: baimendutako erabilerak izan ezik gainerako guztiak.
91.5. Antolamendua
I) Motak.
Bolumetria zehatza duten 9 eraikuntza proiektatu dira. Horietariko 2 bakunak dira eta 12 × 12 m-ko oin-plano karratua dute, eta
4 bikoitzak dira eta 12 × 24 m-ko oin-plano laukizuzena dute.
Eraikuntza horiek jardunune bakoitzerako adierazi den moduan
eta jarraian azalduko den eraikintzari buruzko ordenantza betez eraiki behar dira.
II) Atzematea.
Eraikuntzak kalifikazio zehaztuaren, lerrokaduren eta sestren
planoan ageri diren lerrokaduren arteko lurzoru guztia atzeman dezake. Burutzapenune hauei guztiei esleitu zaien antolamendua egoki diren plano eta fitxetan ageri da.
III) Atzera ematea.
Atzera ematea debekaturik dago aurreko lerrokaduran (Gasteiztik
Durangorako errepide ondoan) eta alboetako lerrokaduretan. Atzeraemanguneak atzeko lerrokaduran baino ez dira baimenduko eta gehienez 3 m-koak izango dira. Arautegi hau indarrean jarri aurretik lerrokadura horietara moldatzen ez diren eraikinak egonez gero, horietan
atzera-emanguneak egotea jasan egingo da.
Baimendurik dauden atzera emateak burutuz gero, atzera emandako eraikuntza-lerroa jarraikakoa izango da, lerrokadurarekiko paraleloa, eta eraikuntzaren solairu guztietan eraikuntza-lerro berari eutsiko zaio. Lerro horretatik kanpora, eraikuntzari buruzko ordenantza
orokorrean adierazi diren irtenuneak baino ez dira baimenduko.
Atzera emateak egiten direnean, lurzatian eraikuntzak atzematen ez duen azalera lagatu egingo da eta herriko gune askeen
sistemara bilduko da.
IV) Solairuen kopurua.
Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua, goiko bi solairu, eta
soto eta erdisoto solairuak; azken biok aukerakoak dira.
V) Gehieneko garaiera.
Eraikuntzaren gehieneko garaiera 10 m-koa izango da.
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Las condiciones para obtener las licencias de construcción así
como las licencias de primera utilización, son: Acreditar el haber
adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho a Edificar y el Derecho a la Edificación
tal como lo ordena el Cap. III del Título I del T.R.L.S.
91.4. Regulación de los Usos
Uso Global: Residencial.
Usos permitidos:
1. Uso residencial en todas sus clases en las siguientes situaciones:
—Situación 2.a vinculado a las plantas superiores.
—Situación 3.a en bajo cubierta vinculada a la planta inferior.
2. Usos de talleres, artesanía y oficios artísticos en situación
2.a.
3. Usos de despachos profesionales y oficinas en situaciones
2.a y 3.a.
4. Usos de comercio y establecimientos públicos en situación
2.a y 3.a.
5. Usos de hospedaje en situaciones 3.a y 4.a.
6. Uso de equipamiento en todas su clases excepto las clases 10 y 11 en situaciones 2.a, 3.a y 4.a.
7. Uso de guardería de vehículos: En situaciones 1.a y 2.a. Será
necesaria una plaza de aparcamiento por vivienda en las nuevas
edificaciones.
8. Uso de espacios libres y comunicaciones, red viaria y aparcamiento en las unidades delimitadas.
9. Uso de instalaciones básicas en las unidades previstas y
las necesarias para dotar de servicios a las edificaciones. En todo
caso las canalizaciones serán subterráneas.
Usos Prohibidos: El resto de los usos no contenidos entre los
permitidos.
91.5. Ordenación
I) Tipos:
Se proyectan 9 edificaciones de volumetría específica, 2 correspondientes al tipo sencillo con planta cuadrada de 12 × 12 m
y 4 más correspondientes al tipo doble de planta rectangular de
12 × 24.
Dichas edificaciones se deberán construir según indica cada
Unidad de Ejecución, cumplimentado la ordenanza de edificación
que a continuación se expone.
II) Ocupación:
La edificación podrá ocupar la totalidad del suelo delimitado
entre las alineaciones definidas en el plano de Calificación Pormenorizada, Alineaciones y Rasantes. En todas estas unidades,
la ordenación se encuentra asignada en los planos y fichas correspondientes.
III) Retranqueo:
Quedan prohibidos sobre las alineaciones frontales (al vial de
la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango) y laterales, autorizándose
exclusivamente retranqueos máximos de 3 m en la alineación posterior y si antes de entrar en vigor dicha normativa, existiera algún
edificio que no se ajustara a la alineación planteada, se considerará tolerada.
En el caso de realizarse los retranqueos autorizados la línea
de edificación retranqueada será una línea continua paralela a la
alineación y la edificación mantendrá esta línea de edificación en
todas sus plantas, autorizándose exclusivamente sobre ella los salientes previstos en la ordenanza general de edificación.
Cuando se realicen retranqueos la superficie de parcela no ocupada por la edificación será cedida y pasará a formar parte del sistema de espacios libres públicos.
IV) Número de Plantas:
Se establece en planta baja, dos plantas altas y plantas de sótano y semisótano opcionales.
V) Altura máxima:
La altura máxima de la edificación se establece en 10 m.
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VI) Beheko solairuaren garaiera.
Beheko solairuaren solairuaren behealdeak gehienez 4 m-ko
eta gutxienez 3 m-ko garaiera izango du kaleko sestraren gainetik.
VII) Gainaldea.
Gainaldea 4 isuraldekoa izango da eta beraren elementu guztiak eraikuntzaren teilatu-hegalen goiko lerrotik igarotzen diren eta gehienez %40ko malda duten planoen azpitik egongo dira, eraikintzari buruzko ordenantza orokorreko arauek besterik ezartzen ez badute.
Estalduran zeramikazko teila edo ormigoi gorria erabiliko da.
VIII) Fatxadak.
Baoen osakera, taxuera eta izariak proiektugileak aukeratuko ditu. Beti ere benetakotu egin beharko du eraikuntzen diseinurako aukeratzen dituen irtenbideek multzoaren itxura orekatsua ziurtatzen dutela.
Fatxadetan baorik gabeko paramentuak egiteko material
hauek baimenduko dira: harlandua eta harlangaitza, harrizko
xafla eta pintaturiko entokatua.
IX) Hegaldurak.
Eraikintzari buruzko ordenantza orokorretan baimendutakoak.
91.6. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Lehendik dauden eraikuntzek araubide hau izango dute:
—Bigarren burutzapenunean dauden egoitza erabilerako
eraikinak: eraikin hauek antolamenduaren barruan daudela adierazi da. Artatu egin daitezke, eta horretarako mota guztietako berrikuntza obrak onartuko dira baina zabalkuntzarik ez, edo bestela
errautsi eta bolumetria zehatzeko 2 eraikin berri egin daitezke, 1.
motakoak (12 × 12 m).
—Alde honetako gainerako eraikuntza txikiagoak antolamenduz kanpo daudela adierazi da.
91.7. Burutzapenuneen fitxak
91.7.1. B.-2 burutzapenunea.
Antolamendua: Egoitza erabilerako 2 eraikuntzak artatu egin
daitezke edo bestela lehendik dauden eraikuntza horiek ordeztu
egin daitezke, baldintza hauetan:
—Burutzapenunearen azalera osoa: 2.025 m2.
—Nahitaez lagatu beharreko azalera:
• Gune askeen T.S.: 1.473 m2.
• Bide sarearen T.S.: 264 m2.
• Guztira: 1.737 m2.
—Urbanizatu beharreko azalera: 1.737 m2.
—Eraikuntza bakoitzak atzeman dezakeen azalera:
• 1: 144 m2.
• 2: 144 m2.
• Guztira: 288 m2.
—Solairuen kopurua: Beheko solairua, goiko bi solairu eta sotoa
(azken hau aukerakoa).
—Eraiki daitekeen azalera (hegaldurak kontutan hartu gabe):
• 1: 432 m2.
• 2: 432 m2.
• Guztira: 864 m2.
91.7.2. B.-3 burutzapenunea
—Burutzapenunearen azalera osoa: 3.995 m2.
—Nahitaez lagatu beharreko azalera:
• Gune askeen T.S.: 1.335 m2.
• Bide sarearen T.S.: 2.084 m2.
• Guztira: 3.419 m2.
—Urbanizatu beharreko azalera: 3.419 m2
—Eraikuntzak atzeman dezakeen azalera:
• 1: 288 m2.
• 2: 288 m2.
• Guztira: 576 m2.
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VI) Altura de Planta Baja:
La altura entre la rasante exterior de la calle y la parte inferior del forjado de planta baja tendrá una dimensión máxima de
4 m y mínima de 3 m.
VII) Cubierta:
La cubierta será a 4 aguas, no pudiendo sobrepasar ninguno
de sus elementos, salvo lo regulado en la ordenanza general de
la edificación, los planos de pendiente máxima 40% que pasen por
la línea superior de los aleros de la edificación.
La cubrición será de teja cerámica o de hormigón de color rojo.
VIII) Fachadas:
La composición, disposición y dimensión de huecos, serán de
libre elección del proyectista, debiendo en todo caso justificar que
las soluciones de diseño adoptadas en las edificaciones garantizan el resultado armónico del conjunto.
Los materiales autorizados para los paramentos ciegos de las
fachadas son: Sillería y mampostería de piedra, aplacados de piedra y revocos pintados.
IX) Vuelos:
Los autorizados en las Ordenanzas Generales de la Edificación.
91.6. Régimen de la Edificación Existente
El régimen de las edificaciones existentes es el siguiente:
—Edificio de uso residencial en la U.E.- 2: Dichos edificios se
declaran dentro de ordenación, pudiéndose optar por su conservación, admitiéndose todo tipo de obras de reconstrucción, sin incluir
ampliación o alternativamente por su demolición y la construcción
de 2 edificios de volumetría específica tipo 1 (12 × 12 m).
—El resto de edificaciones menores existentes en esta zona
se declaran fuera de ordenación.
91.7. Fichas de las Unidades de Ejecución
91.7.1. Unidad de ejecución (U.E.-2)
Ordenación: Conservación de las 2 edificaciones de uso residencial o alternativamente sustitución de la edificación existente
en las siguientes condiciones:
—Superficie total unidad: 2.025 m2.
—Superficie de cesión obligada:
• S.L. Espacios libres: 1.473 m2.
• S.L. Red Viaria: 264 m2.
• Total: 1.737 m2.
—Superficie a urbanizar: 1.737 m2.
—Superficie ocupable por edificación:
• 1: 144 m2.
• 2: 144 m2.
• Total: 288 m2.
—N.o de plantas: P. Baja, 2 P. Altas y Sótano opcional.
—Superficie edificable (Sin incluir vuelos):
• 1: 432 m2.
• 2: 432 m2.
• Total: 864 m2.
91.7.2. Unidad de ejecución (U.E.-3)
—Superficie total unidad: 3.995 m2.
—Superficie de cesión obligada:
• S.L. Espacio libres: 1.335 m2.
• S.L. Red Viaria: 2.084 m2.
• Total: 3.419 m2.
—Superficie a urbanizar: 3.419 m2.
—Superficie ocupable por edificación:
• 1: 288 m2.
• 2: 288 m2.
• Total: 576 m2.
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—Solairuen kopurua: Beheko solairua, goiko bi solairu, sotoa
eta erdisotoa (azken biok aukerakoak).
—Eraiki daitekeen azalera:
• 1: 864 m2.
• 2: 864 m2.
• Guztira: 1.728 m2.
Oharra: Kudeaketarako desjabetzapen sistema erabiliko da.
91.7.3. B.-4 burutzapenunea
—Burutzapenunearen azalera osoa: 2.503,5 m2.
—Nahitaez lagatu beharreko azalera:
• Gune askeen T.S.: 1.552,5 m2.
• Bide sarearen T.S.: 375 m2.
• Guztira: 1.927,5 m2.
—Urbanizatu beharreko azalera: 1.927,5 m2.
—Eraikuntzak atzeman dezakeen azalera:
• 1: 288 m2.
• 2: 288 m2.
• Guztira: 576 m2.
—Solairuen kopurua: Beheko solairua, goiko bi solairu, sotoa
eta erdisotoa (azken biok aukerakoak).
—Eraiki daitekeen azalera (hegaldurak kontutan hartu gabe):
• 1: 864 m2.
• 2: 864 m2.
• Guztira: 1.728 m2.
Oharra: Kudeaketarako desjabetzapen sistema erabiliko da.

—N.o de plantas: P. Baja, 2 P. Altas, sótano y semisótano opcionales.
—Superficie edificable:
• 1: 864 m2.
• 2: 864 m2.
• Total: 1.728 m2.
Nota: Sistema de gestión el de expropiación.
91.7.3. Unidad de ejecución (U.E.-4)
—Superficie total unidad: 2.503,5 m2.
—Superficie de cesión obligada:
• S.L. Espacios libres: 1.552,5 m2.
• S.L. Red Viaria: 375 m2.
• Total: 1.927,5 m2.
—Superficie a urbanizar: 1.927,5 m2.
—Superficie ocupable por edificación:
• 1: 288 m2.
• 2: 288 m2.
• Total: 576 m2.
—N.o de plantas: P. Baja, 2 P. Altas, Sótano y semisótano opcionales.
—Superficie edificable (Sin incluir vuelos):
• 1: 864 m2.
• 2: 864 m2.
• Total: 1.728 m2.
Nota: Sistema de gestión, el de expropiación.

92. artikulua.—Hiri lurzorua (B.-5 eta B.-6) eta egoitza lurzorua Lorategi hiria

Artículo 92.—Suelo Urbano (U.E.-5 y 6) Residencial Ciudad Jardín

92.1. Definizioa
Izurtzako hirigunearen (Elizalde) muturrean dauden burutzapenuneek osatzen dute. Gasteiztik Durangorako errepidearen
bi alboetan dagoen 30 m-ko zerrenda da. Burutzapenune horien
mugak plano egokietan daude zehazturik, eta azalerak ondokoak
dira: B.-5 = 3.842 m2, eta B.-6 = 5.342 m2.
Burutzapenuneen mugak planoetan daude zehazturik. Horietakoren bati muga zehatzagoak ezarri behar izanez gero, Lurzoruari buruzko Legearen 146. artikuluaren arabera egingo da. Edonola ere ez da burutzapenunearen forman aldaketa handirik
egingo eta artikulu multzo honetan aipatu diren azalerak gehienez
ere %5 handitu edo txikitu ahal izango dira.
Burutzapenuneetako jabe guztiek horien azalera osoa lagatu, hainbanatu eta urbanizatzeko betebeharra izango dute, Lurzoruari
buruzko Legearen 144. artikuluaren 1. atalean eta U.A.S.etan bertan ezarritakoarekin bat etorriz.
92.2. Garapenerako tresnak
Ez da ezarri arau hauetako zehaztapenak garatzeko plangintzatresnarik.
92.3. Kudeaketarako tresnak
Kudeaketa norbanakoei dagokie. Jarduketarako sistema konpentsaziokoa izango da. Sistema hori aldarazi ahal izango da Lurzoruari buruzko Legean adierazi diren balizkoak gertatzen direnean
eta, beti ere, arau hauen behin-betiko onespenetik bi urte igaro ondoren, baldin eta burutzapenari dagokion konpentsazio proiektua onetsi gabe badago.
Eraikitzeko lizentzia eta lehenengo erabilpenerako lizentzia lortzeko benetakotu egin beharko da urbanizatzeko eskubidea, hirigintzako aprobetxamendurako eskubidea, eraikitzeko eskubidea
eta eraikuntzarako eskubidea eskuratu direla, L.L.T.B.ren I. tituluko III. kapituluan xedatu denez.
92.4. Erabileren araupeketa
Erabilera orokorra: egoitzazkoa.
Haizu diren erabilerak:
1. Egoitza erabilera. 1. mota, familiabakarreko edo familiabiko etxebizitza, eta 3. mota, erkidego-etxebizitza, 2. egoeran.

92.1. Definición
Corresponde a las Unidades de Ejecución extremas del
núcleo de Izurtza (Elizalde) y esta constituida por una franja de 30
m a ambos lados de la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango. Su delimitación queda definida en los planos correspondientes y sus superficies son las siguientes: U.E.-5 = 3.842 m2 y U.E.-6 = 5.342 m2.
Los límites de las Unidades de Ejecución quedan definidos en
los planos y en caso de que alguna de ellas fuera objeto de más precisión en las delimitaciones, se realizaría conforme al artículo 146 de
la Ley del Suelo y en cualquier caso no representarán distorsiones
en su forma, ni aumentos o disminuciones de más de un 5% en relación con las superficies relacionadas en el presente articulado.
Todos los propietarios de las Unidades de Ejecución tendrán
que cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
de la totalidad de su superficie conforme al artículo 144 apdo. 1
de la Ley del Suelo y de las propias N.S.M.
92.2. Instrumentos de Desarrollo
No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen
las determinaciones previstas en estas Normas.
92.3. Instrumentos de Gestión
La gestión corresponderá a los particulares, estableciéndose
como sistema de actuación el de compensación, que podrá ser modificado en los supuestos que determina la Ley del Suelo, y en todo
caso cuando transcurridos 2 años desde la aprobación definitiva
de las presentes Normas no se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Compensación.
Las condiciones para obtener las licencias de construcción así
como las licencias de primera utilización, son: acreditar el haber
adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho a Edificar y el Derecho a la Edificación
tal como lo ordena el Cap. III del Titulo I del T.R.L.S.
92.4. Regulación de los Usos
Uso Global: Residencial.
Usos Permitidos:
1. Uso residencial.- Clase 1.a vivienda uni o bifamiliar y clase 3.a vivienda comunitaria en situación 2.a .
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2. Eskulangintza eta arte-lanbide erabilerak, 2. egoeran.
3. Lanbide-bulego erabilera, 2. eta 3. egoeretan.
4. Ostatu erabilera, 4. egoeran.
5. Ekipamendu erabileraren mota guztiak, 10. eta 11. motak
izan ezik, 4. egoeran.
6. Ibilgailuen zaintza erabilera: aparkalekuek etxebizitzako plaza bat eduki beharko dute. Erabilera hau 1. eta 2. egoeretan baimenduko da.
7. Gune aske eta bide sare erabilera: horretarako mugatutako aldeetan.
8. Oinarrizko instalazioak, beren beregi ezarri diren aldeetan
eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan. Biderakuntza beti zorupetik egingo da.
Erabilera debekatuak: baimendutako erabilerak izan ezik gainerako guztiak.
92.5. Antolamendua
Antolamenduan ondorengo baldintzak eta oinarrizko parametroak erabiliko dira:
1. Lurzatiaren baldintzak.
—Gutxieneko lurzatia: lehendik dagoena. Lurzatien bereizketa
edo erasketa egiten bada, lurzatiaren gutxieneko azalera 750 m2koa izango da.
—Lurzatiaren gutxieneko frontea: lehendik dagoena. Lurzatien bereizketa edo erasketa egiten bada, gutxieneko frontea 15
m-koa izango da (6. planoan adibide moduko antolamendua ageri da).
2. Lurzatia atzemateko baldintzak.
—Atzematea. Lurzatian atzeman daitekeen azalera ateratzeko, azalera osoari gehieneko atzemate-portzentaia ezarriko zaio.
Portzentaia hori %30ekoa da.
—Eraikikortasuna. Eraiki daitekeen azalera osoa ateratzeko,
lurzatiaren azalera osoari eraikikortasun-koefizientea ezarriko
zaio. Koefiziente hori 0,3 m2/m2-koa da.
—Atzera emateak. Eraikuntza lurzatiaren lerrokaduretatik
gehienez 3 m atzera eman daiteke.
—Lerrokadurak. Lerrokadurak 05. planoan daude zehazturik,
eta horren arabera Gasteiz-Durango errepidetik 15 m-ra eta gainerako bideetatik 3 m-ra egongo dira.
—Lurzatiaren zutarri eta bideetaraino utzi behar den tartea. Gutxieneko tartea ez da izango eraiki daitekeen garaieraren erdia baino txikiagoa eta, dena dela, eraikuntzen arteko distantzia eraikuntza
garaienaren garaiera bera edo handiagoa izango da.
—Eraiki ezin daitekeen guneak. Lurzatiaren barruan eraikuntza
bakarra egingo da. Ez da baimenduko beste inongo eraikuntza edo
instalazio osagarririk eraikitzea.
3. Eraikuntzaren baldintzak.
—Solairuen kopurua. Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua, edo bestela beheko solairua eta lehen solairua, eta aukerakoak diren sotoa eta erdisotoa.
—Eraikuntzaren garaiera. Eraikuntzaren gehieneko garaiera
teilatu-hegalean 8,5 m-koa izango da.
—Gainaldea. Gainaldea inklinatua edo laua izan daiteke eta
beraren elementu guztiek teilatu-hegalaren goiko lerrotik igarotzen
diren eta gehienez %40ko malda duten planoen azpitik egon behar
dute, eraikintzari buruzko ordenantza orokorren arauek besterik agintzen ez badute.
—Hegaldurak. Hegalduren taxuera aukerakoa izango da eta
ez zaie ezarriko eraikintzari buruzko ordenantza orokorra.
4. Baldintza estetikoak.
Fatxaden osakera, baoen izariak eta materialak aukerakoak
izango dira. Eraikintzari buruzko ordenantza orokorrak bete beharko dira eta bermatu egin beharko da eraikuntzak ingurunera ondo
moldatzen direla (Lurzoruari buruzko Legearen 138. artikulua).
Debekaturik dago gainaldea egiteko plastikoak eta zuntz-zementua erabiltzea.
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2. Uso de artesanía y oficios artísticos en situación 2.a.
3. Uso de despachos profesionales en situación 2.a y 3.a.
4. Uso de hospedaje en situación 4.a.
5. Uso de equipamiento en todas sus clases excepto la 10.a
y 11.a en situación 4.a.
6. Uso de guardería de vehículos: será obligatoria la disposición de una plaza de aparcamiento por vivienda, que será autorizada en situaciones 1.a y 2.a.
7. Uso de espacios libres y red viaria: en las áreas delimitadas.
8. Uso de instalaciones básicas: en las áreas previstas y las
necesarias para dotar de servicios a la edificación. En todo caso
las canalizaciones serán subterráneas.
Usos prohibidos: El resto de los usos no contenidos entre los
permitidos.
92.5. Ordenación
La ordenación se establece mediante la aplicación de las
siguientes condiciones y parámetros básicos:
1. Condiciones de la Parcela:
—Parcela Mínima: La existente. En casos de segregación u
agregación de varias la superficie mínima de la parcela se establece en 750 m2.
—Frente Mínimo de la Parcela: El existente. En casos de
segregación o agregación de varias el frente mínimo se establece en 15 m. (En el plano n.o 6 se indica una ordenación orientativa).
2. Condiciones de Ocupación de la Parcela:
—Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total. Este porcentaje se establece en el 30%.
—Edificablilidad. La superficie total edificable queda determinada
por la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de
superficie de la parcela. Este coeficiente se establece en 0,3 m2/m2.
—Retranqueos. Se establece un retranqueo máximo de la edificación sobre las alineaciones de la parcela de 3 m.
—Alineaciones. Las alineaciones se encuentran definidas en
el plano n.o 05, es decir 15 m a la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango y 3 m a resto de viales.
—Separación a linderos de la parcela y a viales. Se establece una separación mínima que no deberá ser inferior a la mitad
de la altura edificable y, en cualquier caso, la distancia entre edificaciones deberá ser igual o superior a la altura de la edificación
más alta.
—Espacios No Edificables. En el interior del espacio de la parcela se realizará una única edificación, no autorizándose la construcción de ninguna otra edificación o instalación complementaria.
3. Condiciones de la Edificación:
—Número de Plantas. Se establece en Planta baja, o Planta
Baja y Planta Primera y un Sótano o Semisótano opcional.
—Altura de la Edificación. La altura máxima de la edificación
se establece en 8,5 m al alero.
—Cubierta. La cubierta podrá ser inclinada o plana, no
pudiendo sobrepasar ninguno de los elementos, salvo lo regulado en la Ordenanza General de la edificación, los planos de pendiente máxima 40% que pasen por la línea superior de los aleros.
—Vuelos. Serán de libre disposición, no siendo aplicable la Ordenanza General correspondiente.
4. Condiciones Estéticas:
La composición de las fachadas, dimensión de los huecos y
elección de los materiales son libres debiendo cumplir las Ordenanzas Generales de la edificación y garantizar la adaptación ambiental de las edificaciones del entorno (art.138 de la Ley del Suelo).
Quedan prohibidos como materiales de cubierta los plásticos
y el fibrocemento.
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Ixturen behealdea horma izango da, gutxienez 0,60 m-koa eta
gehienez 1,00 m-koa, harrizkoa, harlangaitzezkoa edo enkofratu
galdua duen harrizko akabera duen ormigoizkoa. Goialdean
sarrailgintzazko gehigarria izango du 2,20 m-ko garaieraraino, gehien
jota.
92.6. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea.
Lehendik dauden eraikuntzak, arautegi honen baldintzak eta
oinarrizko parametroak betetzen ez badituzte, antolamenduz kanpo daudela adieraziko da, eta egoki den artikuluan araupetu dena
ezarriko zaie.

Los cierres se constituyen a base de muro inferior con altura
mínima de 0,60 m y máxima de 1,00, de piedra, mampostería, hormigón con acabado de piedra como encofrado perdido, y suplemento superior de cerrajería hasta una altura máxima de 2,20 m.

93. artikulua.—Hiri lurzoru sendotua

Artículo 93.—Suelo Urbano Consolidado

93.1. Definizioa
Eraikuntzen bitartez sendotu diren aldeak dira (lurzati batzuk
hutsik egon arren). Egoitzazko lurzoru nahiz industri lurzoru gisa
kalifikatu dira, eta Gasteiztik Durangorako errepidearen bi aldeetan daude, Elizalde plaza eta E.A.-2ren artean. Horien mugaketa
10 eta 11. planoetan zehaztu da.

93.1. Definición
Son las áreas consolidadas por la edificación (aunque existan algunas parcelas vacantes). Este suelo es de calificación tanto residencial como industrial y ambos se encuentran situados a
los 2 lados de la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango entre la plaza de Elizalde y la A.R.-2. Su delimitación queda definida en los
planos 10 y 11.
93.2. Residencial. (S. = 23.452 m2)
La construcción de edificios de nueva planta y la ampliación
de edificios existentes en suelo consolidado se realizará de
acuerdo a las determinaciones contenidas en los planos de normativa y en los artículos de la normativa urbanística correspondientes
mediante la obtención de licencia directa condicionada a la cesión
gratuita y urbanización de las mismas a costa del propietario.
1. Condiciones de la Parcela:
—Parcela Mínima: La existente. En casos de segregación o
agregación de varias parcelas, la superficie mínima se establece
en 750 m2, la cual quedará vinculada a cada unidad de vivienda
uni o bifamiliar o de vivienda en hilera.
—Frente Mínimo de la Parcela: El existente.
En casos de segregación o agregación de varias el frente
mínimo se establece en 10 m para las actuaciones que se realicen, ya sean de edificaciones aisladas uni o bifamiliares, o de
viviendas en hilera (En el plano n.o 11 se indica una ordenación
orientativa).
2. Condiciones de Ocupación de la Parcela:
—Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total. Este porcentaje se establece en el 30%.
—Edificablilidad. La superficie total edificable queda determinada
por la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de
superficie de la parcela. Este coeficiente se establece en 0,3 m2/m2.
—Retranqueos. Se establece un retranqueo máximo de la edificación sobre las alineaciones de la parcela de 3 m.
—Alineaciones. Las alineaciones se encuentran definidas en
el plano n.o 05, es decir 15 m a la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango y 3 m a resto de viales.
—Separación a linderos de la parcela y a viales. Se establece una separación mínima que no deberá ser inferior a la mitad
de la altura edificable y, en cualquier caso, la distancia entre edificaciones deberá ser igual o superior a la altura de la edificación
más alta.
—Espacios No Edificables. En el interior del espacio de la parcela se realizará una única edificación, no autorizándose la construcción de ninguna otra edificación o instalación complementaria.
3. Condiciones de la Edificación:
—Número de Plantas. Se establece en Planta baja, o Planta
Baja y Planta Primera y un Sótano o Semisótano opcional.

93.2. Egoitzazkoa. (A. = 23.452 m2)
Lurzoru sendotuan oin-plano berriko eraikinak eraiki edo
lehendik dauden eraikinak zabaltzen direnean, arautegiaren planoetan eta hirigintzako arautegiaren artikulu egokietan dauden zehaztapenak beteko dira. Horretarako zuzeneko lizentzia eskuratu beharko da, dohaineko lagapena eta jabearen konturako urbanizazioa
egiteko baldintzaren pean.
1. Lurzatiaren baldintzak.
—Gutxieneko lurzatia: lehendik dagoena. Lurzatien bereizketa
edo erasketa egiten bada, lurzatiaren gutxieneko azalera 750 m2koa izango da. Azalera hori familiabakarreko, familiabiko edo lerrokaturiko etxebizitzetariko bakoitzari lotuta egongo da.
—Lurzatiaren gutxieneko frontea: lehendik dagoena.
Lurzatiak bereizten edo erasten badira, gutxieneko frontea 15
m-koa izango da egiten diren jarduketa guztietarako, nahiz familiabakarreko edo familiabiko eraikuntza bakanak nahiz lerrokaturiko etxebizitzak izan (11. planoan adibide moduko antolamendua
ageri da).
2. Lurzatia atzemateko baldintzak.
—Atzematea. Lurzatian atzeman daitekeen azalera ateratzeko, azalera osoari gehieneko atzemate-portzentaia ezarriko zaio.
Portzentaia hori %30ekoa da.
—Eraikikortasuna. Eraiki daitekeen azalera osoa ateratzeko,
lurzatiaren azalera osoari eraikikortasun-koefizientea ezarriko
zaio. Koefiziente hori 0,3 m2/m2-koa da.
—Atzera emateak. Eraikuntza lurzatiaren lerrokaduretatik
gehienez 3 m atzera eman daiteke.
—Lerrokadurak. Lerrokadurak 05. planoan daude zehazturik,
eta horren arabera Gasteiz-Durango errepidetik 15 m-ra eta gainerako bideetatik 3 m-ra egongo dira.
—Lurzatiaren zutarri eta bideetaraino utzi behar den tartea. Gutxieneko tartea ez da izango eraiki daitekeen garaieraren erdia baino txikiagoa eta, dena dela, eraikuntzen arteko distantzia eraikuntza
garaienaren garaiera bera edo handiagoa izango da.
—Eraiki ezin daitekeen guneak. Lurzatiaren barruan eraikuntza
bakarra egingo da. Ez da baimenduko beste inongo eraikuntza edo
instalazio osagarririk eraikitzea.
3. Eraikuntzaren baldintzak.
—Solairuen kopurua. Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua, edo bestela beheko solairua eta lehen solairua, eta aukerakoa den sotoa edo erdisotoa.
—Eraikuntzaren gehieneko garaiera teilatu-hegalean 8,5 mkoa izango da.
—Gainaldea. Gainaldea inklinatua edo laua izan daiteke eta
beraren elementu guztiek teilatu-hegalaren goiko lerrotik igarotzen
diren eta gehienez %40ko malda duten planoen azpitik egon behar
dute, eraikintzari buruzko ordenantza orokorraren arauek besterik
agintzen ez badute.

92.6. Régimen de la Edificación Existente
Las edificaciones existentes que no cumplan con las condiciones y parámetros básicos de la presente normativa se declaran edificios fuera de ordenación, siéndoles de aplicación lo regulado en el artículo correspondiente.

—Altura Máxima de la Edificación. 8,5 m al alero.
—Cubierta. La cubierta podrá ser inclinada o plana, no
pudiendo sobrepasar ninguno de los elementos, salvo lo regulado en la Ordenanza General de la edificación, los planos de pendiente máxima 40% que pasen por la línea superior de los aleros.
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—Hegaldurak. Hegalduren taxuera aukerakoa izango da eta
ez zaie ezarriko eraikintzari buruzko ordenantza orokorra.
4. Baldintza estetikoak.
Fatxaden osakera, baoen izariak eta materialak aukerakoak
izango dira. Lurzoruari buruzko Legearen 138. artikulua bete beharko da.
Debekaturik dago gainaldea egiteko plastikoak eta zuntz-zementua erabiltzea.
Ixturen behealdea horma izango da, gutxienez 0,60 m-koa eta
gehienez 1,00 m-koa, harrizkoa, harlangaitzezkoa edo enkofratu
galdua duen harrizko akabera duen ormigoizkoa. Goialdean
sarrailgintzazko gehigarria izango du 2,20 m-ko garaieraraino, gehien
jota.
5. Haizu diren erabilerak:
1. Egoitza erabilera. 1. mota, familiabakarreko edo familiabiko etxebizitza, eta 3. mota, erkidego-etxebizitza, 2. egoeran.
2. Eskulangintza eta arte-lanbide erabilera, 2. egoeran.
3. Lanbide-bulego erabilera, 2. eta 3. egoeretan.
4. Ostatu erabilera, 4. egoeran.
5. Ekipamendu erabileraren mota guztiak, 10.a eta 11.a izan
ezik, 4. egoeran.
6. Ibilgailu zaintza erabilera: etxebizitzako aparkaleku plaza
bat jarri beharko da. Erabilera hau 1. eta 2. egoeretan baimenduko da.
7. Gune aske eta bide sare erabilera: horretarako mugatutako aldeetan.
8. Oinarrizko instalazioak, beren beregi ezarri diren aldeetan
eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan. Biderakuntza beti zorupetik egingo da.
Erabilera debekatuak: baimendutako erabilerak izan ezik gainerako guztiak.
6. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea.
Lehendik dauden eraikuntzak, arautegi honen baldintzak eta
oinarrizko parametroak eta planoetan adierazitako lerrokadurak betetzen ez badituzte, jasan egiten direla adieraziko da, eta ordeztu egiten badira artikulu honetan araupetu dena ezarriko zaie.
93.3. Industri lurzorua (A. = 39.314 m2)
Lurzoru sendotuan oin-plano berriko eraikinak eraiki edo
lehendik dauden eraikinak zabaltzen direnean, arautegiaren planoetan eta hirigintzako arautegiaren artikulu egokietan dauden zehaztapenak beteko dira. Horretarako zuzeneko lizentzia eskuratu beharko da, dohaineko lagapena eta jabearen konturako urbanizazioa
egiteko baldintzaren pean.
I. Erabileren araupeketa.
Erabilera orokorra: industria.
Haizu diren erabilerak:
1. Industri erabileraren mota guztiak, 7. egoeran.
2. Biltegi erabileraren mota guztiak, 5., 6. eta 7. egoeretan.
3. Ekipamendu erabilera, 11. motakoa, 7. egoeran.
4. Komunikabide, bide sare eta aparkaleku erabilera, horretarako mugatutako aldeetan.
5. Oinarrizko instalazioak, beren beregi ezarri diren aldeetan
eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan. Biderakuntza beti zorupetik egingo da.
Erabilera debekatuak: baimendutako erabilerak izan ezik gainerako guztiak.
II. Antolamendua.
Berrantolamendurako jarduketa hauek ezarri dira:
—Mañaria ibaiaren ertzetan ingurugiro-tratamendua egitea, garbitzea eta atontzea. Azaleko uren babeserako lur-zerrenda bat gordeko da, kanpoko lerrotik uraren goreneko mailara arte 10 m-ko
zabalera duena. Zerrenda hori gune askea-berdegunea izango da.
Bestalde, BI-623 errepidetik industri eraikuntzetara doan lurzerrendan zuhaitzak landatzea eta ingurugiroaren gaineko eragina gutxitzeko tratamendua egitea.
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—Vuelos. Serán de libre disposición, no siendo aplicable la Ordenanza General correspondiente.
4. Condiciones Estéticas:
La composición de las fachadas, dimensión de los huecos y
elección de los materiales son libres debiendo cumplir el artículo
138 de la Ley del Suelo.
Quedan prohibidos como materiales de cubierta los plásticos
y el fibrocemento.
Los cierres se constituyen a base de muro inferior con altura
mínima de 0,60 m y máxima de 1,00, de piedra, mampostería, hormigón con acabado de piedra como encofrado perdido, y suplemento superior de cerrajería hasta una altura máxima de 2,20 m.
5. Usos Permitidos:
1. Uso residencial.- Clase 1.a vivienda uni o bifamiliar y clase 3.a vivienda comunitaria en situación 2.
2. Uso de artesanía y oficios artísticos en situación 2.a.
3. Uso de despachos profesionales en situación 2.a y 3.a.
4. Uso de hospedaje en situación 4.a.
5. Uso de equipamiento en todas sus clases excepto la 10.a
y 11.a en situación 4.a.
6. Uso de guardería de vehículos: será obligatoria la disposición de una plaza de aparcamiento por vivienda, que será autorizada en situaciones 1.a y 2.a.
7. Uso de espacios libres y red viaria: en las áreas delimitadas.
8. Uso de instalaciones básicas: en las áreas previstas y las
necesarias para dotar de servicios a la edificación. En todo caso
las canalizaciones serán subterráneas.
Usos prohibidos: El resto de los usos no contenidos entre los
permitidos.
6. Régimen de la Edificación Existente:
Las edificaciones existentes que no cumplan con las condiciones y parámetros básicos de la presente normativa y alineaciones
indicadas en los planos, se declaran como toleradas, siéndoles de
aplicación lo regulado en el presente artículo en caso de sustitución.
93.3. Industrial (S.= 39.314 m2)
La construcción de edificios de nueva planta y la ampliación
de edificios existentes en suelo consolidado se realizará de
acuerdo a las determinaciones contenidas en los planos de normativa y en los artículos de la normativa urbanística correspondientes
mediante la obtención de licencia directa condicionada a la cesión
gratuita y urbanización de las mismas a costa del propietario.
I. Regulación de los Usos:
Uso Global: Industrial.
Usos Permitidos:
1. Uso industrial, en todas sus clases en situación 7.a.
2. Uso de Almacenes, en todas sus clases en situación 5.a,
6.a y 7.a.
3. Uso de Equipamiento, clase 11.a en situación 7.a.
4. Uso de comunicaciones, red viaria y aparcamiento en las
áreas delimitadas.
5. Uso de instalaciones básicas, en las áreas previstas y las
necesarias para dotar de servicios a las edificaciones.
Usos Prohibidos: Los no contenidos entre los permitidos.
II. Ordenación:
Se establecen las siguientes actuaciones de reordenación.
—Tratamiento ambiental, limpieza y acondicionamiento de la zona
de ribera del río Mañaria donde se reservará una franja de protección
de aguas superficiales de 10 m de ancho medidos entre la línea exterior y el nivel máximo de las aguas y el mismo tendrá el carácter de
sistema de espacios libres - zona verde, arbolado y tratamiento de
disminución del impacto ambiental en la franja de terreno comprendida entre la BI-623 y las edificaciones industriales.
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Jarduketa horiek burutzeko urbanizazio proiektu egokia idatziko da, NBE-CPI-91 araua betez.
III. Eraikuntzen antolamendua.
Lehendik dauden industri instalazioak artatu egin daitezke; beti
ere, arautegi honetan jaso diren erabileren araupeketa-baldintzak
betetzeko behar diren atonketak egingo dira. Halaber, egun dauden instalazioak eta instalazio berriak zabaldu egin daitezke. Antolamenduaren baldintzak eta oinarrizko paramentuak honakoak izango dira:
IV. Lurzatiaren baldintzak.
—Gutxieneko lurzatia: lehendik dagoena. Lurzatiak bereizi edo
erasten badira, lurzatiaren gutxieneko azalera 1.500 m2-koa izango da.
V. Lurzatia atzemateko baldintzak.
—Atzematea. Lurzatian atzeman daitekeen azalera ateratzeko, azalera osoari gehieneko atzemate-portzentaia ezarriko zaio.
Portzentaia hori %50ekoa da.
—Eraikikortasuna. Eraiki daitekeen azalera osoa ateratzeko,
lurzatiaren azalera osoari eraikikortasun-koefizientea ezarriko
zaio. Koefiziente hori 0,70 m2/m2-koa da.
—Atzera emateak. Eraikuntza lurzatiaren lerrokaduretatik gutxienez 5 m atzera eman behar da.
—Zutarrietaraino utzi behar den tartea: 5 m.
VI. Eraikuntzaren baldintzak.
—Solairuen kopurua. Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua eta goiko solairua.
—Eraikuntzaren garaiera. Eraikuntzaren gehieneko garaiera
10 m-koa izango da. Garaiera horren gainetik euren izaeragatik beherago ezin kokatu diren industri instalazioak baino ez dira nabarmenduko.
VII. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea.
Hiri lurzoru sendotuan dauden eta industri erabilera duten eraikuntzak antolamenduaren barruan daude. Eraikuntza horiek atontzeko behar beste eragiketa egin ahal izango da. Hala ere, eraikuntzak
ordezteko eta eraikuntza berriak eraikitzeko eragiketak artikulu hauetan ezarri diren baldintza eta oinarrizko parametroen arabera burutu behar dira.
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Para la ejecución de estas actuaciones se redactará el
correspondiente proyecto de urbanización, cumplimentando la
NBE-CPI-91.
III. Ordenación de la Edificación:
Se prevé el mantenimiento de las instalaciones industriales existentes, que deberán en todo caso efectuar los acondicionamientos precisos para cumplir con las condiciones de regulación de los
usos contenidos en esta normativa, así como la construcción de
ampliaciones de las actuales instalaciones y de nuevas instalaciones
cuya ordenación se ajustará a las siguientes condiciones y paramentos básicos:
IV. Condiciones de la Parcela:
—Parcela Mínima: La existente. En casos de segregación o
agregación de parcelas la superficie mínima se establece en 1.500
m2.
V. Condiciones de Ocupación de la Parcela:
—Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total. Este porcentaje se establece en el 50%.
—Edificabilidad. La superficie total edificable queda determinada por la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de superficie de la parcela. Este coeficiente se establece en
0,70 m2/m2.
—Retranqueos. Se establece un retranqueo mínimo de la edificación sobre las alineaciones de la parcela de 5 m.
—Separación a linderos. 5 m.
VI. Condiciones de la Edificación:
—Numero de Plantas. Se establece en P.B. y P.Alta.
—Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación
se establece en 10 m. Sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas instalaciones industriales que por su propia naturaleza no pueden localizarse a otro nivel.
VII. Régimen de la Edificación Existente:
Las edificaciones de uso industrial existentes en el suelo urbano consolidado quedan dentro de ordenación, pudiéndose efectuar las operaciones de reacondicionamiento que fueran necesarias, no obstante las operaciones de sustitución y nueva construcción
deberán ajustarse a las condiciones y parámetros básicos del presente articulado.

94. artikulua.—Hiri lurzorua (B.-10). Industri lurzorua (Foseco-Onena)

Artículo 94.—Suelo Urbano (U.E.-10). Industrial (Foseco-Onena)

94.1. Definizioa
Udal mugartearen iparraldean, Durangoko mugan dagoen industrigunea da. Beraren muga zehatzak plano egokietan ageri dira eta
42.896 m2-ko azalera du.

94.1. Definición
Corresponde a la bolsa industrial existente situada al norte del
término municipal en el límite con el de Durango. Su deleitación
queda definida en los planos correspondientes y su superficie asciende a 42.896 m2.
Los límites de la Unidad de Ejecución quedan definidos en los
planos y en caso de que alguno de ellos fuera objeto de más precisión en las delimitaciones, se realizaría conforme al artículo 146 de
la Ley del Suelo, y en cualquier caso no presentarán distorsiones en
su forma, ni aumentos o disminuciones de más de u 5% en relación
con las superficies relacionadas en el presente articulado.
Todos los propietarios de la Unidad de Ejecución tendrán que
cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de
la totalidad de su superficie conforme al artículo 144 apdo. 1 de la
Ley del Suelo y de las propias N.S.M.
94.2. Instrumentos de Desarrollo
No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen
las determinaciones previstas en las presentes Normas.
94.3. Instrumentos de Gestión
La edificación será directa estableciéndose una sola unidad
de ejecución.
Las condiciones para obtener las licencias de construcción así
como las licencias de primera utilización, son: acreditar el haber
adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho a Edificar y el Derecho a la Edificación
tal como lo ordena el Cap. III del Título I del T.R.L.S.

Burutzapenunearen mugak planoetan daude zehazturik.
Horietakoren bati muga zehatzagoak ezarri behar izanez gero, Lurzoruari buruzko Legearen 146. artikuluaren arabera egingo da. Edonola ere ez da burutzapenunearen forman aldaketa handirik egingo eta artikulu multzo honetan aipatu diren azalerak gehienez ere
%5 handitu edo txikitu ahal izango dira.
Burutzapenuneko jabe guztiek horren azalera osoa lagatu, hainbanatu eta urbanizatzeko betebeharra izango dute, Lurzoruari buruzko Legearen 144. artikuluaren 1. atalean eta U.A.S.etan bertan ezarritakoarekin bat etorriz.
94.2. Garapenerako tresnak
Ez da ezarri arau hauetako zehaztapenak garatzeko plangintzatresnarik.
94.3. Kudeaketarako tresnak
Eraikintza zuzenekoa izango da; burutzapenune bakarra ezarri da.
Eraikitzeko lizentzia eta lehenengo erabilpenerako lizentzia lortzeko baldintzak ondorengoak dira: urbanizatzeko eskubidea, hirigintzako aprobetxamendurako eskubidea, eraikitzeko eskubidea
eta eraikuntzarako eskubidea eskuratu direla benetakotu behar da,
L.L.T.B.ren I. tituluko III. kapituluan xedatu denez.
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Berrantolamendurako egin behar diren jarduketen burutzapena
kudeatzeko lankidetza sistema erabiliko da. Udalak bidezkoa den
urbanizazio proiektua idatziko du; jabeek proiektuak ukitzen dituen
lurrak lagatu beharko dituzte, eta urbanizazioagatiko gastuetatik jabe
bakoitzak bere lurzatiaren azaleraren arabera dagokion portzentaia ordaindu beharko du.
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La ejecución de las actuaciones de reordenación previstas se
gestionarán por el sistema de cooperación. El Ayuntamiento
redactará el proyecto de urbanización correspondiente debiendo
los propietarios ceder los terrenos que resulten afectados y sufragar los gastos de urbanización en el porcentaje que les corresponda
en función de la superficie de sus parcelas.

94.4. Erabileren araupeketa

94.4. Regulación de los Usos

Erabilera orokorra: industria.

Uso Global: Industrial.

Haizu diren erabilerak:

Usos Permitidos:

1. Industri erabileraren mota guztiak, 7. egoeran.

1. Uso industrial, en todas sus clases en situación 7.a.

2. Biltegi erabileraren mota guztiak, 5., 6. eta 7. egoeretan.

2. Uso de Almacenes, en todas sus clases en situación 5.a,
6. y 7.a.
a

3. Ekipamendu erabileraren 11. mota, 7. egoeran.

3. Uso de Equipamiento, clase 11.a en situación 7.a.

4. Komunikabide, bide sare eta aparkaleku erabilera, horretarako mugatutako aldeetan.

4. Uso de comunicaciones, red viaria y aparcamiento en las
áreas delimitadas.

5. Oinarrizko instalazioen erabilera, horretarako ezarritako aldeetan eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan.

5. Uso de instalaciones básicas, en las áreas previstas y las
necesarias para dotar de servicios a las edificaciones.

Erabilera debekatuak: haizu direnak izan ezik beste guztiak.

Usos Prohibidos: Los no contenidos entre los permitidos.

94.5. Antolamendua

94.5. Ordenación

1. Berrantolamendurako jarduketak.

1. Actuaciones de Reordenación:

Berrantolamendurako jarduketa hauek ezarri dira:

Se establecen las siguientes actuaciones de reordenación.

—Sarbidearen aldarazpen txikia, egun dagoen errepidea eta
proiektaturik dagoen saihesbidea lotuko dituen elkargunea taxutzeko.

—Ligera modificación del vial de acceso, que resuelva el enlace con el nuevo nudo de conexión entre la carretera actual y la variante proyectada.

—Mañaria ibaiaren ertzetan ingurugiro-tratamendua egitea, garbitzea eta atontzea. Azaleko uren babeserako zerrenda bat gordeko da, kanpoko lerrotik uraren goreneko mailara arte 10 m-ko
zabalera duena. Zerrenda hori gune askea-berdegunea izango da.

—Tratamiento ambiental, limpieza y acondicionamiento de la
zona de ribera del río Mañaria donde se reservará una franja de
protección de aguas superficiales de 10 m de ancho medidos entre
la línea exterior y el nivel máximo de las aguas y el mismo tendrá
el carácter de sistema de espacios libres - zona verde.

—Saihesbide berritik industri eraikuntzetara doan lur-zerrendan zuhaitzak landatzea eta ingurugiroaren gaineko eragina gutxitzeko tratamendua egitea.

—Arbolado y tratamiento de disminución del impacto ambiental en la franja de terreno comprendida entre la Nueva Variante y
las edificaciones industriales.

Jarduketa horiek burutzeko urbanizazio proiektu egokia idatziko da, NBE-CPI-82 arauaren V. kapitulua edo hirigintzako baldintzak edo egungo NBE-CPI-91 araua barruan hartuz.

Para la ejecución de estas actuaciones se redactará el
correspondiente proyecto de urbanización, incluyendo el capitulo
V o Condiciones Urbanísticas de la NBE-CPI-82 o la actual
NBE-CPI-91.

2. Eraikuntzen antolamendua.
Lehendik dauden industri instalazioak artatu egin daitezke; beti
ere, arautegi honetan jaso diren erabileren araupeketa-baldintzak
betetzeko behar diren atonketak egingo dira. Halaber, egun dauden instalazioak eta instalazio berriak zabaldu egin daitezke. Antolamenduaren baldintzak eta oinarrizko paramentuak honakoak izango dira:
2.1. Lurzatiaren baldintzak.

2. Ordenación de la Edificación:
Se prevé el mantenimiento de las instalaciones industriales existentes, que deberán en todo caso efectuar los acondicionamientos precisos para cumplir con las condiciones de regulación de los
usos contenidos en esta normativa, así como la construcción de
ampliaciones de las actuales instalaciones y de nuevas instalaciones
cuya ordenación se ajustará a las siguientes condiciones y paramentos básicos:
2.1. Condiciones de la Parcela:

—Gutxieneko lurzatia: lehendik dagoena. Lurzatiak bereizi edo
erasten badira, lurzatiaren gutxieneko azalera 1.500 m2-koa izango da.

—Parcela Mínima: La existente. En casos de segregación o
agregación de parcelas la superficie mínima de la parcela se establece en 1.500 m2.

—Lurzatiaren gutxieneko frontea: lehendik dagoena. Lurzatiak
bereizi edo erasten badira, gutxieneko frontea 40 m-koa izango
da.

—Frente Mínimo de la Parcela: El existente. En casos de segregación o agregación de parcelas el frente mínimo se establece en
40 m.

2.2. Lurzatia atzemateko baldintzak.

2.2. Condiciones de Ocupación de la Parcela:

—Atzematea. Lurzatian atzeman daitekeen azalera ateratzeko, azalera osoari gehieneko atzemate-portzentaia ezarriko zaio.
Portzentaia hori %50ekoa da.

—Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total. Este porcentaje se establece en el 50%.

—Eraikikortasuna. Eraiki daitekeen azalera osoa ateratzeko,
lurzatiaren azalera osoari eraikikortasun-koefizientea ezarriko
zaio. Koefiziente hori 0,70 m2/m2-koa da.

—Edificablilidad. La superficie total edificable queda determinada
por la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de
superficie de la parcela. Este coeficiente se establece en 0,70 m2/m2.

—Atzera emateak. Eraikuntza lurzatiaren lerrokaduretatik gutxienez 5 m atzera eman behar da.

—Retranqueos. Se establece un retranqueo mínimo de la edificación sobre las alineaciones de la parcela de 5 m.

—Zutarrietaraino utzi behar den tartea: zutarri guztietaraino gutxienez 5 m-ko tartea utzi behar da.

—Separación a linderos. Se establece una separación mínima a todos los linderos de 5 m.

2.3. Eraikuntzaren baldintzak.
—Solairuen kopurua. Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua eta lehen solairua.

2.3. Condiciones de la Edificación:
—Numero de Plantas. Se establece en Planta baja y Planta
Primera.
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—Eraikuntzaren garaiera. Eraikuntzaren gehieneko garaiera
10 m-koa izango da. Garaiera horren gainetik euren izaeragatik beherago ezin kokatu diren industri instalazioak baino ez dira nabarmenduko.
2.4. Baldintza estetikoak.
Eraikuntzen osakera, erabiltzen diren materialak etab. aukerakoak izango dira. Hala ere, eraiketaren eta itxuraren aldetik bidezkoa den egokitasuna eduki beharko dute.
94.6. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Burutzapenunean dauden industri erabilerako eraikuntzak.

—Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación
se establece en 10 m. Sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas instalaciones industriales que por su propia naturaleza no pueden localizarse a otro nivel.
2.4. Condiciones Estéticas:
Los criterios de composición de las edificaciones, materiales
empleados, etc., serán libres, no obstante deberán presentar la
corrección constructiva y formal pertinente.
94.6. Régimen de la Edificación Existente
Las edificaciones de uso industrial existentes en la unidad de
ejecución

95. artikulua.—Hiri lurzorua (Ormazabal B.). Industria (murriztua)

Artículo 95.—Suelo Urbano (U.E.- Ormazabal) Industrial (Restringida)

95.1. Definizioa
Industrigune bat da eta udal mugartearen iparraldean dago,
Durangoko mugan. Beraren mugaketa plano egokietan zehazturik ageri da eta 3.590,58 m2-ko azalera du.

95.1. Definición
Corresponde a la bolsa industrial existente situada al este del
término municipal en el límite con el río y la U.E.-Arbizola. Su delimitación queda definida en los planos correspondientes y su superficie asciende a 3.590,58 m2.
Los límites de la Unidad de Ejecución quedan definidos en
los planos y en caso de que alguno de ellos fuera objeto de más
precisión en las delimitaciones, se realizaría conforme al artículo 146 de la Ley del Suelo y en cualquier caso no representarán
distorsiones en su forma, ni aumentos o disminuciones de más
de un 5% en relación con las superficies relacionadas en el presente articulado.
Todos los propietarios de la Unidad de Ejecución tendrán que
cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de
la totalidad de su superficie conforme al artículo 144 apdo. 1 de la
Ley del Suelo y de las propias N.S.M.
95.2. Instrumentos de Desarrollo
No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen
las determinaciones previstas en las presentes Normas.
95.3. Instrumentos de Gestión
La edificación será directa estableciéndose una sola unidad
de ejecución.
Las condiciones para obtener las licencias de construcción así
como las licencias de primera utilización, son: acreditar el haber
adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho a Edificar y el Derecho a la Edificación
tal como lo ordena el Cap. III del Título I del T.R.L.S.
La ejecución de las actuaciones de reordenación previstas se
gestionarán por el sistema de cooperación. El Ayuntamiento
redactará el proyecto de urbanización correspondiente debiendo
los propietarios ceder los terrenos que resulten afectados y sufragar los gastos de urbanización en el porcentaje que les corresponda
en función de la superficie de sus parcelas.
95.4. Regulación de los Usos
Uso Global: Industrial o de almacén.
Usos Permitidos:
1. Uso industrial, en clase primera en situación 7.a.
2. Uso de Almacenes, en todas sus clases en situación 5.a,
a
6. y 7.a.
3. Uso de Equipamiento, clase 11.a en situación 7.a.
4. Uso de comunicaciones, red viaria y aparcamiento en las
áreas no edificadas.
5. Uso de instalaciones básicas, en las áreas previstas y las
necesarias para dotar de servicios a las edificaciones.
Usos Prohibidos: Los no contenidos entre los permitidos.
95.5. Ordenación
1. Actuaciones de Reordenación:
Se establecen las siguientes actuaciones de reordenación.
—Tratamiento ambiental, limpieza y acondicionamiento de la
zona de ribera del río Mañaria.
—Arbolado y tratamiento de disminución del impacto ambiental en la franja de terreno comprendida entre el río Mañaria y el caserío colindante.

Burutzapenunearen mugak planoetan daude zehazturik.
Horietakoren bati muga zehatzagoak ezarri behar izanez gero, Lurzoruari buruzko Legearen 146. artikuluaren arabera egingo da. Edonola ere ez da burutzapenunearen forman aldaketa handirik egingo eta artikulu multzo honetan aipatu diren azalerak gehienez ere
%5 handitu edo txikitu ahal izango dira.
Burutzapenuneko jabe guztiek horren azalera osoa lagatu, hainbanatu eta urbanizatzeko betebeharra izango dute, Lurzoruari buruzko Legearen 144. artikuluaren 1. atalean eta U.A.S.etan bertan ezarritakoarekin bat etorriz.
95.2. Garapenerako tresnak
Ez da ezarri arau hauetako zehaztapenak garatzeko plangintzatresnarik.
95.3. Kudeaketarako tresnak
Eraikintza zuzenekoa izango da; burutzapenune bakarra ezarri da.
Eraikitzeko lizentzia eta lehenengo erabilpenerako lizentzia lortzeko baldintzak ondorengoak dira: urbanizatzeko eskubidea, hirigintzako aprobetxamendurako eskubidea, eraikitzeko eskubidea
eta eraikuntzarako eskubidea eskuratu direla benetakotu behar da,
L.L.T.B.ren I. tituluko III. kapituluan xedatu denez.
Berrantolamendurako egin behar diren jarduketen burutzapena
kudeatzeko lankidetza sistema erabiliko da. Udalak bidezkoa den
urbanizazio proiektua idatziko du; jabeek proiektuak ukitzen dituen
lurrak lagatu beharko dituzte, eta urbanizazioagatiko gastuetatik jabe
bakoitzak bere lurzatiaren azaleraren arabera dagokion portzentaia ordaindu beharko du.
95.4. Erabileren araupeketa
Erabilera orokorra: industria edo biltegia.
Haizu diren erabilerak:
1. Industri erabileraren lehenengo mota, 7. egoeran.
2. Biltegi erabileraren mota guztiak, 5., 6. eta 7. egoeretan.
3. Ekipamendu erabileraren 11. mota, 7. egoeran.
4. Komunikabide, bide sare eta aparkaleku erabilera, eraikuntzarik gabeko aldeetan.
5. Oinarrizko instalazioen erabilera, horretarako ezarritako aldeetan eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan.
Erabilera debekatuak: haizu direnak izan ezik beste guztiak.
95.5. Antolamendua
1. Berrantolamendurako jarduketak.
Berrantolamendurako jarduketa hauek ezarri dira:
—Mañaria ibaiaren ertzetan ingurugiro-tratamendua egitea, garbitzea eta atontzea.
—Mañaria ibaitik mugakidea den baserrira doan lur-zerrendan
zuhaitzak landatzea eta ingurugiroaren gaineko eragina gutxitzeko
tratamendua egitea.

BAO 184. zk. 1996, irailak 23. Astelehena

— 13795 —

Jarduketa horiek burutzeko urbanizazio proiektu egokia idatziko da.
2. Eraikuntzen antolamendua.
Lehendik dauden industri instalazioak artatu egin daitezke; beti
ere, arautegi honetan jaso diren erabileren araupeketa-baldintzak
betetzeko behar diren atonketak egingo dira. Halaber, egun dauden instalazioak eta instalazio berriak zabaldu egin daitezke. Horien
antolamenduaren baldintzak eta oinarrizko paramentuak honakoak izango dira:
2.1. Lurzatiaren baldintzak.
—Gutxieneko lurzatia: lehendik dagoena.
—Lurzatiaren gutxieneko frontea: lehendik dagoena.
2.2. Lurzatia atzemateko baldintzak.
—Atzematea. Lurzatian atzeman daitekeen azalera ateratzeko, azalera osoari gehieneko atzemate-portzentaia ezarriko zaio.
Portzentaia hori %50ekoa da.
—Eraikikortasuna. Eraiki daitekeen azalera osoa ateratzeko,
lurzatiaren azalera osoari eraikikortasun-koefizientea ezarriko
zaio. Koefiziente hori 0,70 m2/m2-koa da.
—Atzera emateak. Eraikuntza lurzatiaren lerrokaduretatik gutxienez 5 m atzera eman behar da.
—Zutarrietaraino utzi behar den tartea: zutarri guztietaraino gutxienez 5 m-ko tartea utzi behar da. Arau hauek indarrean jarri baino lehenagotik daudenak jasan egingo dira, baita horien gainean
eraikitakoa ere.
2.3. Eraikuntzaren baldintzak.
—Solairuen kopurua. Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua eta lehen solairua.
—Eraikuntzaren garaiera. Eraikuntzaren gehieneko garaiera
10 m-koa izango da. Garaiera horren gainetik euren izaeragatik beherago ezin kokatu diren industri instalazioak baino ez dira nabarmenduko.
2.4. Baldintza estetikoak.
Eraikuntzen osakera, erabiltzen diren materialak etab. aukerakoak izango dira. Hala ere, eraiketaren eta itxuraren aldetik bidezkoa den egokitasuna eduki beharko dute.
95.6. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Burutzapenunean dauden eta industri erabilera duten eraikuntzak antolamenduaren barruan daude. Eraikuntza horiek atontzeko behar beste eragiketa egin ahal izango da. Hala ere, eraikuntzak
ordezteko eta eraikuntza berriak eraikitzeko eragiketetan artikulu
hauetan ezarri diren baldintza eta oinarrizko parametroak bete behar
dira, gehienez 10 m-ko garaiera duen gainalde homogeneoa izan
ezik. Eraikuntza horietan egiten diren jarduketa guztietan indarreko legeria bete behar da, eta bereziki suteetarako babesari buruzkoa industri mota bakoitzean.

BOB núm. 184. Lunes, 23 de septiembre de 1996

Para la ejecución de estas actuaciones se redactará el
correspondiente proyecto de urbanización.
2. Ordenación de la Edificación:
Se prevé el mantenimiento de las instalaciones industriales existentes, que deberán en todo caso efectuar los acondicionamientos precisos para cumplir con las condiciones de regulación de los
usos contenidos en esta normativa, así como la construcción de
ampliaciones de las actuales instalaciones y de nuevas instalaciones
cuya ordenación se ajustará a las siguientes condiciones y paramentos básicos:
2.1. Condiciones de la Parcela:
—Parcela Mínima: La existente.
—Frente Mínimo de la Parcela: El existente.
2.2. Condiciones de Ocupación de la Parcela:
—Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total. Este porcentaje se establece en el 50%.
—Edificablilidad. La superficie total edificable queda determinada
por la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de
superficie de la parcela. Este coeficiente se establece en 0,70 m2/m2.
—Retranqueos. Se establece un retranqueo mínimo de la edificación sobre las alineaciones de la parcela de 5 m.
—Separación a linderos. Se establece una separación mínima a todos los linderos de 5 m, tolerando los existentes antes de
la entrada en vigor de las presentes Normas, así como los levantes sobre los mismos.
2.3. Condiciones de la Edificación:
—Numero de Plantas. Se establece en Planta baja y Planta
Primera.
—Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación
se establece en 10 m. Sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas instalaciones industriales que por su propia naturaleza no pueden localizarse a otro nivel.
2.4. Condiciones Estéticas:
Los criterios de composición de las edificaciones, materiales
empleados, etc., serán libres, no obstante deberán presentar la
corrección constructiva y formal pertinente.
95.6. Régimen de la Edificación Existente
Las edificaciones de uso industrial existentes en la unidad de
ejecución quedan dentro de ordenación, pudiéndose efectuar las
operaciones de reacondicionamiento que fueran necesarias, no obstante las operaciones de sustitución y nueva construcción deberán ajustarse a las condiciones y parámetros básicos de ordenación previstos por esta normativa, salvo la de constituir una cubierta
homogénea con una altura máxima de 10m, cualquier actuación
sobre dichas edificaciones exigirá el cumplimiento de la legislación
vigente y en especial en materia contra incendios de cada tipo industrial.

96. artikulua.—Hiri lurzorua (Saturnino B.) Zerbitzuak

Artículo 96.—Suelo Urbano (U.E.- Saturnino) Terciario

96.1. Definizioa
Elizalde aldearen erdian dagoen gunea da. Beraren mugaketa
plano egokietan zehazturik ageri da eta 5.145 m2-ko azalera du.

96.1. Definición
Corresponde a la bolsa existente situada en el centro del área
de Elizalde. Su deleitación queda definida en los planos correspondientes y su superficie asciende a 5.145 m2.
Los límites de la Unidad de Ejecución quedan definidos en
los planos y en caso de que alguno de ellos fuera objeto de más
precisión en las delimitaciones, se realizaría conforme al artículo 146 de la Ley del Suelo y en cualquier caso no representarán
distorsiones en su forma, ni aumentos o disminuciones de más
de un 5% en relación con las superficies relacionadas en el presente articulado.
Todos los propietarios de la Unidad de Ejecución tendrán que
cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de
la totalidad de su superficie conforme al artículo 144 apdo. 1 de la
Ley del Suelo y de las propias N.S.M.
96.2. Instrumentos de Desarrollo
No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen
las determinaciones previstas en las presentes Normas.

Burutzapenunearen mugak planoetan daude zehazturik.
Horietakoren bati muga zehatzagoak ezarri behar izanez gero, Lurzoruari buruzko Legearen 146. artikuluaren arabera egingo da. Edonola ere ez da burutzapenunearen forman aldaketa handirik egingo eta artikulu multzo honetan aipatu diren azalerak gehienez ere
%5 handitu edo txikitu ahal izango dira.
Burutzapenuneko jabe guztiek horren azalera osoa lagatu, hainbanatu eta urbanizatzeko betebeharra izango dute, Lurzoruari buruzko Legearen 144. artikuluaren 1. atalean eta U.A.S.etan bertan ezarritakoarekin bat etorriz.
96.2. Garapenerako tresnak
Ez da ezarri arau hauetako zehaztapenak garatzeko plangintzatresnarik.
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96.3. Kudeaketarako tresnak
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96.3. Instrumentos de Gestión

Eraikintza zuzenekoa izango da; burutzapenune bakarra ezarri da.

La edificación será directa estableciéndose una sola unidad
de ejecución.

Eraikitzeko lizentzia eta lehenengo erabilpenerako lizentzia lortzeko baldintzak ondorengoak dira: urbanizatzeko eskubidea, hirigintzako aprobetxamendurako eskubidea, eraikitzeko eskubidea
eta eraikuntzarako eskubidea eskuratu direla benetakotu behar da,
L.L.T.B.ren I. tituluko III. kapituluan xedatu denez.

Las condiciones para obtener las licencias de construcción así
como las licencias de primera utilización, son: acreditar el haber
adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho a Edificar y el Derecho a la Edificación
tal como lo ordena el Cap. III del Título I del T.R.L.S.

Berrantolamendurako egin behar diren jarduketen burutzapena
kudeatzeko lankidetza sistema erabiliko da. Udalak bidezkoa den
urbanizazio proiektua idatziko du; jabeek proiektuak ukitzen dituen
lurrak lagatu beharko dituzte, eta urbanizazioagatiko gastuetatik jabe
bakoitzak bere lurzatiaren azaleraren arabera dagokion portzentaia ordaindu beharko du.

La ejecución de las actuaciones de reordenación previstas se
gestionarán por el sistema de cooperación. El Ayuntamiento
redactará el proyecto de urbanización correspondiente debiendo
los propietarios ceder los terrenos que resulten afectados y sufragar los gastos de urbanización en el porcentaje que les corresponda
en función de la superficie de sus parcelas.

96.4. Erabileren araupeketa

96.4. Regulación de los Usos

Erabilera orokorra: zerbitzuak.

Uso Global: Terciario.

Haizu diren erabilerak:

Usos Permitidos:

1. Zerbitzu erabileraren mota guztiak, 5., 6. eta 7. egoeretan.

1. Uso terciario, en todas sus clases en situación 5.a, 6.a y 7.a.

2. Biltegi erabileraren lehenengo eta bigarren motak, 5., 6. eta
7. egoeretan.

2. Uso de Almacenes, en clase primera y segunda en situación 5.a, 6.a y 7.a.

3. Ekipamendu erabileraren 11. mota, 7. egoeran.
4. Komunikabide, bide sare eta aparkaleku erabilera, eraikuntzarik gabeko aldeetan.
5. Oinarrizko instalazioen erabilera, horretarako ezarritako aldeetan eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan.
Erabilera debekatuak: haizu direnak izan ezik beste guztiak.
96.5. Antolamendua
1. Berrantolamendurako jarduketak.
Berrantolamendurako jarduketa hauek ezarri dira.
Jarduketa hauek burutzeko urbanizazio proiektu egokia idatziko da.
2. Eraikuntzen antolamendua.
Egun dagoen higiezina artatu egin daiteke; beti ere, arautegi
honetan jaso diren erabileren araupeketa-baldintzak betetzeko behar
diren atonketak egingo zaizkio.
2.1. Eraikuntzaren baldintzak.
Atzematea agortutzat eman da. Higiezina errautsi eta eraikuntza
berria eginez gero, parametroak ondorengoak izango dira:
Atzematea: %50.
Eraikikortasun koefizientea: 0,7 m2/m2.
Zutarrietaraino utzi beharreko tartea: 5 m.
Eraikuntzaren garaiera: 10 m.
Egungo higiezina artatuz gero, parametroak ondorengoak izango dira:
—Solairuen kopurua: beheko solairua eta lehen solairua osorik, egungo higiezinean.
—Eraikuntzaren garaiera: eraikuntzaren gehieneko garaiera
egungoa izango da. Garaiera horren gainetik euren izaeragatik beherago ezin kokatu diren instalazioak baino ez dira nabarmenduko.
2.2. Baldintza estetikoak.
Eraikuntzen osakera, erabiltzen diren materialak etab. aukerakoak izango dira. Hala ere, eraiketaren eta itxuraren aldetik bidezkoa den egokitasuna eduki beharko dute. Fatxada nagusia, hau da,
BI-623 errepideari begi dagoena, zerbitzu-eraikin bati dagokiona
izango da eta erakustegiak izango ditu.
96.6. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Burutzapenunean dauden eraikuntzak antolamenduaren
barruan daude. Eraikuntza horiek atontzeko behar beste eragiketa egin ahal izango da. Hala ere, eraikuntzak ordezteko eta eraikuntza berriak eraikitzeko eragiketak hemen ezarri diren baldintza
eta oinarrizko parametroen arabera burutu behar dira, indarrean
dagoen legeria betez, eta bereziki suteetako babesari buruzko NBECPI-91 araua.

3. Uso de Equipamiento, clase 11.a en situación 7.a.
4. Uso de comunicaciones, red viaria y aparcamiento en las
áreas no edificadas.
5. Uso de instalaciones básicas, en las áreas previstas y las
necesarias para dotar de servicios a la edificación existente.
Usos Prohibidos: Los no contenidos entre los permitidos.
96.5. Ordenación
1. Actuaciones de Reordenación:
Se establecen las siguientes actuaciones de reordenación.
Para la ejecución de estas actuaciones se redactará el
correspondiente proyecto de urbanización.
2. Ordenación de la Edificación:
Se prevé el mantenimiento del actual inmueble, que deberán
en todo caso efectuar los acondicionamientos precisos para cumplir con las condiciones de regulación de los usos contenidos en
esta normativa
2.1. Condiciones de la Edificación:
Se considera agotada su ocupación y en el caso de que fuese objeto de demolición y nueva construcción los parámetros serán
los siguientes:
Ocupación 50%.
Coeficiente de edificabilidad: 0,7 m2/m2.
Separación a linderos: 5 m.
Altura de la edificación: 10 m.
En el supuesto de que se mantenga el actual inmueble, los
parámetros serán los siguientes:
—Numero de Plantas. Se establece en Planta baja y Planta
Primera en su totalidad en el actual inmueble.
—Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación
se establece en la actual. Sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas instalaciones que por su propia naturaleza no pueden localizarse a otro nivel.
2.2. Condiciones Estéticas:
Los criterios de composición de la edificación, materiales empleados, etc., serán libres, no obstante deberán presentar la corrección constructiva y formal pertinente y en el caso de la fachada principal, es decir la orientada a la BI-623 sea la representativa de un
edificio de servicios con expositores.
96.6. Régimen de la Edificación Existente
Las edificación existente en la unidad de ejecución queda dentro de ordenación, pudiéndose efectuar las operaciones de reacondicionamiento que fueran necesarias, no obstante las operaciones de sustitución y nueva construcción deberán ajustarse a las
condiciones y parámetros básicos señalados, y el cumplimiento de
la legislación vigente y en especial en materia contra incendios
NBE-CPI-91.
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97. artikulua.—Hiri lurzorua (B.-1). Talde-egoitzazkoa

Artículo 97.—Suelo Urbano (U.E.-1) Residencial Colectiva

97.1. Definizioa
Izurtzako hirigunearen erdian (Elizalde) dagoen burutzapenunea
da. Inguruan BI-623 sistema orokorra, apaizetxea, gune askeen sistema orokorra eta bide sarearen toki sistema ditu.

97.1. Definición
Corresponde a la Unidad de Ejecución central del núcleo de
Izurtza (Elizalde) y esta delimitada por el sistema general BI-623,
casa cural, sistema general de espacios libres y sistema local de
red viaria.
Su superficie es 296 m2.
El límite de la Unidad de Ejecución queda definida en los planos.
Todos los propietarios de la Unidad de Ejecución tendrán que
cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de
la totalidad de su superficie conforme al artículo 144 apdo. 1 de la
Ley del Suelo y de las propias N.S.M.
97.2. Instrumentos de Desarrollo
No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen
las determinaciones previstas en estas Normas.
97.3. Instrumentos de Gestión
La gestión corresponderá a los particulares, estableciéndose
como sistema de actuación el de compensación, que podrá ser modificado en los supuestos que determina la Ley del Suelo, y en todo
caso cuando transcurridos 2 años desde la aprobación definitiva
de las presentes Normas no se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Compensación.
Las condiciones para obtener las licencias de construcción así
como las licencias de primera utilización, son: acreditar el haber
adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho a Edificar y el Derecho a la Edificación
tal como lo ordena el Cap. III del Título I del T.R.L.S.
97.4. Regulación de los Usos
Uso Global: Residencial.
Usos Permitidos:
1. Uso residencial. En todas sus clases en las siguientes situaciones:
Situación 2.a vinculada a las plantas superiores, situación 3.a
en bajo cubierta vinculada a la planta inferior.
2. Uso de despachos profesionales en situación 2.a y 3.a.
3. Uso de comercio y establecimientos públicos en situación
3.a.
4. Uso de hospedaje en situaciones 3.a y 4.a.
5. Uso de equipamiento en todas sus clases excepto las clases 10 y 11 en situaciones 2.a, 3.a y 4.a.
6. Uso de espacios libres y comunicaciones, red viaria y aparcamiento.
7. Uso de instalaciones básicas y las necesarias para dotar
de servicios a la edificación. En todo caso las canalizaciones serán
subterráneas.
Usos prohibidos: El resto de los usos no contenidos entre los
permitidos.
97.5. Ordenación
La ordenación se establece mediante la aplicación de las
siguientes condiciones y parámetros básicos:
1. Condiciones de la Parcela:
—Parcela : La existente.
—Frente de la Parcela: El existente.
2. Condiciones de Ocupación de la Parcela:
—Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total. Este porcentaje se establece en el 60%.
—Edificablilidad: La superficie total edificable queda determinada
por la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de
superficie de la parcela. Este coeficiente se establece en 0,7 m2/m2.
—Retranqueos: Se establece un retranqueo máximo de la edificación sobre las alineaciones de la parcela de 5 m.
—Separación a linderos: La existente.
—Separación a viales: 5 m.

Beraren azalera 296 m2-koa da.
Burutzapenune honen mugak planoetan ageri dira.
Burutzapenuneko jabe guztiek horren azalera osoa lagatu, hainbanatu eta urbanizatzeko betebeharra izango dute, Lurzoruari buruzko Legearen 144. artikuluaren 1. atalean eta U.A.S.etan bertan ezarritakoarekin bat etorriz.
97.2. Garapenerako tresnak
Ez da ezarri arau hauetako zehaztapenak garatzeko plangintzatresnarik.
97.3. Kudeaketarako tresnak
Kudeaketa norbanakoei dagokie. Jarduketarako sistema konpentsaziokoa izango da. Sistema hori aldarazi ahal izango da Lurzoruari buruzko Legean adierazi diren balizkoak gertatzen direnean
eta, beti ere, arau hauen behin-betiko onespenetik bi urte igaro ondoren, baldin eta burutzapenari dagokion konpentsazio proiektua onetsi gabe badago.
Eraikitzeko lizentzia eta lehenengo erabilpenerako lizentzia lortzeko benetakotu egin beharko da urbanizatzeko eskubidea, hirigintzako aprobetxamendurako eskubidea, eraikitzeko eskubidea
eta eraikuntzarako eskubidea eskuratu direla, L.L.T.B.ren I. tituluko III. kapituluan xedatu denez.
97.4. Erabileren araupeketa
Erabilera orokorra: egoitzazkoa.
Haizu diren erabilerak:
1. Egoitza erabileraren mota guztiak, egoera hauetan:
Bigarren egoeran, goiko solairuei loturik, eta hirugarren egoeran, gainaldepean, beheko solairuari loturik.
2. Bulego eta lanbide-bulego erabilerak, 2. eta 3. egoeretan.
3. Merkataritza eta establezimendu publikoen erabilera, 3. egoeran.
4. Ostatu erabilera, 3. eta 4. egoeretan.
5. Ekipamendu erabileraren mota guztiak, 10. eta 11. motak
izan ezik, 2., 3. eta 4. egoeretan.
6. Gune aske, komunikabide, bide sare eta aparkaleku erabilera.
7. Oinarrizko instalazioak, eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko
behar diren lekuetan. Biderakuntza beti zorupetik egingo da.
Erabilera debekatuak: baimendutako erabilerak izan ezik gainerako guztiak.
97.5. Antolamendua
Antolamenduaren baldintzak eta oinarrizko parametroak honakoak izango dira:
1. Lurzatiaren baldintzak.
—Lurzatia: egungoa.
—Lurzatiaren frontea: egungoa.
2. Lurzatia atzemateko baldintzak.
—Atzematea. Lurzatian atzeman daitekeen azalera ateratzeko, azalera osoari gehieneko atzemate-portzentaia ezarriko zaio.
Portzentaia hori %60koa da.
—Eraikikortasuna. Eraiki daitekeen azalera osoa ateratzeko,
lurzatiaren azalera osoari eraikikortasun-koefizientea ezarriko
zaio. Koefiziente hori 0,7 m2/m2-koa da.
—Atzera emateak. Eraikuntza lurzatiaren lerrokaduretatik
gehienez 5 m atzera eman ahal da.
—Zutarrietaraino utzi behar den tartea: lehendik dagoena.
—Bideetaraino utzi behar den tartea: 5 m.
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—Eraiki ezin daitekeen guneak. Lurzatiaren barruan ez da batere eraikuntzarik egingo. Ez da baimenduko beste inongo eraikuntza
edo instalazio osagarririk eraikitzea.
3. Eraikuntzaren baldintzak.
—Solairuen kopurua. Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua, goiko bi solairu, eta sotoa, azken hau aukerakoa.
—Eraikuntzaren garaiera. Eraikuntzaren gehieneko garaiera
teilatu-hegalean 10 m-koa izango da.
—Gainaldea. Gainaldea inklinatua izango da eta beraren elementu guztiek teilatu-hegalaren goiko lerrotik igarotzen diren eta
gehienez %40ko malda duten planoen azpitik egon behar dute, eraikintzari buruzko ordenantza orokorren arauek besterik agintzen ez
badute.
—Hegaldurak. Hegalduren taxuera aukerakoa izango da eta
ez zaio ezarriko eraikintzari buruzko ordenantza orokorra.
4. Baldintza estetikoak.
Fatxaden osakera, baoen izariak eta materialak aukerakoak
izango dira. Eraikintzari buruzko ordenantza orokorrak bete
beharko dira eta bermatu egin beharko da eraikuntzak ingurunera ondo moldatzen direla (Lurzoruari buruzko Legearen 138. artikulua). BI-623 errepideari begi dagoen fatxadari inguruko hiri-paisaiaren araberako tratamendua emango zaio.
Debekaturik dago gainaldea egiteko plastikoak eta zuntz-zementua erabiltzea. Gainaldea teila gorriz egin behar da.
97.6. Lehendik dagoen eraikuntzaren araubidea
Lehendik dagoen eraikuntza, arautegi honen baldintzak eta oinarrizko parametroak betetzen ez baditu ere, jasan egiten dela adieraziko da, eta bera ordeztuz gero artikulu honetan araupetu dena
ezarriko zaio.

—Espacios No Edificables: En el interior del espacio de la parcela no se realizará ninguna edificación, no autorizándose la construcción de ninguna otra edificación o instalación complementaria.
3. Condiciones de la Edificación:
—Numero de Plantas. Se establece en Planta baja más 2 plantas altas y un sótano opcional.
—Altura de la Edificación. La altura máxima de la edificación
se establece en 10 m al alero.
—Cubierta. La cubierta será inclinada, no pudiendo sobrepasar
ninguno de los elementos, salvo lo regulado en la Ordenanza General de la edificación, los planos de pendiente máxima 40% que pasen
por la línea superior de los aleros.

98. artikulua.—Industriarako hiri lurzoru sendotua I.H.L.S. (Fundiciones Mugarra)

Artículo 98.—Suelo Urbano Industrial Consolidado S.U.I.C. (Fundiciones Mugarra)

Udal mugartearen hegoaldean, Mañariko udal mugartearen
ondoan dagoen industrigunea da. Muga hauek ditu: mendebaldean Gasteizko errepidea, eta B.A.-2 (Fosroc - Sidepal, S.A.).

Corresponde a la bolsa industrial existente al sur del término
municipal en el límite con el término municipal de Mañaria, y linda con la carretera Vitoria Gazteiz por el oeste y con el A.R.-2 (Fosroc - Sidepal, S.A.).
Los límites del Suelo Urbano Industrial Consolidado S.U.I.C.
(Fundiciones Mugarra) quedan definidos en los planos n.os 4 y 5
y su superficie asciende a 1.948 m2.
I. Ordenación de la edificación. Se prevé el mantenimiento de
las edificaciones industriales existentes, que deberán en todo caso
efectuar los acondicionamientos precisos para cumplir con las condiciones de regulación de los usos contenidos en esta normativa,
así como la construcción de ampliaciones de las actuales instalaciones y de nuevas instalaciones cuya ordenación se ajustará a
las siguientes condiciones y parámetros básicos:
—Superficie mínima de parcela: 400 m2.
—Ancho mínimo de parcela: 20 m.
—Fondo máximo de parcela: Libre.
—Ocupación máxima de parcela neta privada: 90 %.
—Ocupación máxima de parcela edificable: 50 % (Sobre parcela neta).
—Edificabilidad máxima: 0,7 m2/m2 (Sobre parcela bruta).
—Altura máxima edificable: 10 m.
—Alineación a calle: 3 m.
—Alineación a linderos: 3 m.
—N.° de plantas: PB+PA.
II. Regulación de los usos:
Uso Global: Industrial.
Usos permitidos:
1. Uso industrial, en todas sus clases en situación 7.a.
2. Uso de almacenes, en todas sus clases en situación 5.a,
6.a y 7.a.
3. Uso de equipamiento, clase 11.a en situación 7.a.
4. Uso de comunicaciones, Red viaria y aparcamiento en las
áreas delimitadas.

Industriarako hiri lurzoru sendotuaren (I.H.L.S., Fundiciones
Mugarra) mugak 4. eta 5. planoetan daude zehazturik, eta haren
azalera 1.948 m2-koa da.
I. Eraikuntzen antolamendua. Lehendik dauden industri eraikuntzak artatu egin daitezke; beti ere, arautegi honetan jaso diren
erabileren araupeketa-baldintzak betetzeko behar diren atonketak
egingo dira. Halaber, egun dauden instalazioak eta instalazio berriak
zabaldu egin daitezke. Antolamenduaren baldintzak eta oinarrizko paramentuak honakoak izango dira:
—Lurzatiaren gutxieneko azalera: 400 m2.
—Lurzatiaren gutxieneko zabalera: 20 m.
—Lurzatiaren gehieneko luzera: Aukerakoa
—Lurzati pribatu garbiaren gehieneko atzematea: %90.
—Eraiki daitekeen lurzatiaren gehieneko atzematea: %50 (lurzati garbian)
—Gehieneko eraikikortasuna: 0,7 m2/m2 (lurzati gordinean)
—Eraikuntzaren gehieneko garaiera: 10 m.
—Kalearekiko lerrokadura: 3 m.
—Zutarriekiko lerrokadura: 3 m.
—Solairuen kopurua: BS + GS.
II. Erabileren araupeketa.
Erabilera orokorra: Industria.
Haizu diren erabilerak:
1. Industri erabileraren mota guztiak, 7. egoeran.
2. Biltegi erabileraren mota guztiak, 5., 6. eta 7. egoeretan.
3. Ekipamendu erabileraren 11. mota, 7. egoeran.
4. Komunikabide, bide sare eta aparkaleku erabilerak, horretarako mugaturiko aldeetan.

—Vuelos. Serán de libre disposición, no siendo aplicable la Ordenanza General correspondiente.
4. Condiciones Estéticas:
La composición de las fachadas, dimensión de los huecos y
elección de los materiales son libres debiendo cumplir las Ordenanzas Generales de la edificación y garantizar la adaptación ambiental de las edificaciones del entorno (art. 138 de la Ley del Suelo)
y la fachada que da a la BI-623 será tratada en función del paisaje urbano que le rodea.
Quedan prohibidos como materiales de cubierta los plásticos
y el fibrocemento, debiendo realizarse con teja de color rojo.
97.6. Régimen de la Edificación Existente
La edificación existente que aun no cumpliendo con las condiciones y parámetros básicos de la presente normativa se declara edificio tolerado y en caso de su sustitución, será de aplicación
lo regulado en el presente articulo.
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5. Oinarrizko instalazioen erabilera, beren beregi ezarri diren
aldeetan eta eraikuntzei zerbitzuak zuzkitzeko behar diren lekuetan.
Erabilera debekatuak: Haizu direnak izan ezik beste guztiak.
III. Eraikuntzaren baldintzak.
—Solairuen kopurua. Solairu hauek ezarri dira: beheko solairua eta goiko solairua.
—Eraikuntzaren garaiera. Eraikuntzaren gehieneko garaiera
teilatu-hegalean 10 m-koa izango da. Garaiera horren gainetik euren
izaeragatik beherago ezin kokatu diren industri instalazioak baino
ez dira nabarmenduko.
IV. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea.
Industriarako hiri lurzoru sendotuan lehendik dauden eraikuntzak
antolamenduaren barruan daude, eta horiek atontzeko behar
beste eragiketa egin ahal izango da. Hala ere, eraikuntzak ordezteko eta eraikuntza berriak egiteko eragiketetan artikulu multzo honetako baldintza eta oinarrizko parametroak bete behar dira.

5. Uso de instalaciones básicas, en las áreas previstas y las
necesarias para dotar de servicios a las edificaciones.

IV. kapitulua

Capítulo IV

BANAKETA-ALDEAK URBANIZATZEKO GAI DEN LURZORUAN

AREAS DE REPARTO EN SUELO APTO PARA URBANIZAR

99. artikulua.—B.A.-1 banaketa-aldea. Egoitzazkoa, lorategi hiria,
dentsitate txikikoa

Artículo 99.—Area de Reparto (A.R.-1) Residencial Ciudad Jardín Baja
Densidad)

99.1. Definizioa
Izurtzako hirigunearen (Elizalde) hegoekialdea da. Muga
hauek ditu: iparraldean gune askeen toki sistema, hegoalde eta ekialdean Mañaria ibaiaren babes aldea, eta mendebaldean hiri lurzoru sendotuaren muga. 22.205 m2-ko azalera du. Alde honen mugaketa plano egokietan ageri da.
B.A.-1 banaketa aldearen mugak planoetan daude zehazturik. Horietakoren bati muga zehatzagoak ezarri behar izanez gero,
Lurzoruari buruzko Legearen 146. artikuluaren arabera egingo da.
Edonola ere ez da alde honen forman aldaketa handirik egingo eta
artikulu multzo honetan aipatu diren azalerak gehienez ere %5 handitu edo txikitu ahal izango dira.
B.A.-1 banaketa aldea oso-osorik sektore bakar batean sartzen da, A sektorea deritzonean.
Sektore honi buruzko plan partzialean adieraziko da sektorearen antolamendu zehaztuan burutzapenune bat ala gehiago ezartzea komeni den.
B.A. honen berezko erabilera dentsitate baxuko egoitzaetxebizitza erabilera da. Eraikuntza-mota familiabakarreko edo familiabiko etxebizitza bakana da, eta ereduzko aprobetxamendua
0,1238105 m2 t./m2 s-koa.
Haizu diren erabileren haztapen koefizienteak plan partzialak
finkatuko ditu. Adibide modura koefiziente hauek ezarri dira:

99.1. Definición
Corresponde al Area situada en la zona Sur Oriental del núcleo
de Izurtza (Elizalde), sus límites son, al norte el Sistema General
de Espacios Libres, al sur y este zona de protección del río Mañaria y al oeste el límite del suelo urbano consolidado, con una extensión de 22.205 m2. Queda delimitado en los planos correspondientes.
Los límites del A.R.-1 quedan definidos en los planos y en caso
de que alguno de ellos fuera objeto de más precisión en las delimitaciones, se realizaría conforme al artículo 146 de la Ley del Suelo y en cualquier caso no representarán distorsiones en su forma,
ni aumentos o disminuciones de más de un 5% en relación con las
superficies relacionadas en el presente articulado.
El Area de Reparto - 1 se constituye en su totalidad en un único sector denominado como Sector A.
El Plan Parcial de este sector indicará la conveniencia de contemplar una o varias U.E. sobre la ordenación pormenorizada del
mismo.
El uso característico de esta A.R. es el Uso de Vivienda Residencial de Baja Densidad con una tipología edificatoria de vivienda
uni o bifamiliar aislada con un Aprovechamiento Tipo de
0,1238105 m2 t./m2 s.
Coeficientes de Ponderación de los Usos Permitidos, los fijará el plan parcial y como datos orientativos se establecen los siguientes:
—El coeficiente de ponderación de los usos que se sitúen en
planta sótano o semisótano es 0,5.
—El coeficiente de ponderación de los usos que se sitúen en
P.B. es 1.
—El coeficiente de ponderación de los usos que se sitúen en
planta alta será 1.
99.2. Instrumentos de Desarrollo
Para el desarrollo y ordenación del A.R.-1 será preceptiva la
aprobación del correspondiente Plan Parcial, es decir, del Sector
A.
99.3. Instrumentos de Gestión
La gestión será privada a través del sistema de actuación de
compensación, que podrá ser modificado en los supuestos que
determina la Ley del Suelo, y en todo caso cuando transcurridos
2 años desde la aprobación definitiva de las presentes Normas
no se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Compensación.
99.4. Condiciones de Ordenación
—Intensidad de Uso: La densidad de viviendas por hectárea
se establece en 6,5 viv/Ha.

—Sotoko edo erdisotoko solairuan kokatzen diren erabileretarako haztapen koefizientea 0,5 izango da.
—Beheko solairuan kokatzen diren erabileretarako haztapen
koefizientea 1 izango da.
—Goiko solairuan kokatzen diren erabileretarako haztapen koefizientea 1 izango da.
99.2. Garapenerako tresnak
B.A.-1 banaketa aldearen garapena eta antolamendua egin ahal
izateko berari buruzko plan partziala, hau da, A sektoreari dagokiona onetsi beharko da.
99.3. Kudeaketarako tresnak
Kudeaketa pribatua izango da eta konpentsazioko jarduketasistemaren bidez burutuko da. Sistema hori aldarazi ahal izango
da Lurzoruari buruzko Legean adierazi diren balizkoak gertatzen
direnean eta, beti ere, arau hauen behin-betiko onespenetik bi urte
igaro ondoren, baldin eta konpentsazio proiektu egokia onetsi gabe
badago.
99.4. Antolamenduaren baldintzak
—Erabileraren intentsitatea: etxebizitzen dentsitatea hektarea
bakoitzeko ondorengoa izango da: 6,5 etx./ha.

Usos prohibidos: Los no contenidos entre los permitidos.
III. Condiciones de la edificación:
—Número de plantas. Se establece en P.B. y P. Alta.
—Altura de la edificación. La altura máxima de la edificación
se establece en 10 m. Sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas instalaciones industriales que por su propia naturaleza no puedan localizarse a otro nivel.
IV. Régimen de la Edificación Existente:
Las edificaciones de uso industrial existentes en el S.U.I.C. quedan dentro de ordenación, pudiéndose efectuar las operaciones de
reacondicionamiento que fueran necesarias, no obstante las operaciones de sustitución y nueva construcción deberán ajustarse a las
condiciones y parámetros básicos del presente articulado.
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—Edificabilidad: La máxima superficie edificable por encima
de la rasante se establece en 2.850 m2, cualquiera que sea su uso.
—Altura de la Edificación: La altura máxima de la edificación
se establece en 7,5 m al alero, y la cubierta tendrá una pendiente máxima del 40%.
—Número de plantas: Se establece en P.B., o P.B. y P. Primera y un Sótano o Semisótano opcional.

—Eraikikortasuna: sestra gainetik eraiki daitekeen gehieneko
azalera 2.850 m2-koa izango da, erabilera edozein dela.
—Eraikuntzaren garaiera: eraikuntzaren gehieneko garaiera
teilatu-hegalean 7,5 m-koa izango da, eta gainaldeak gehienez
%40ko malda izango du.
—Solairuen kopurua: solairu hauek ezarri dira: beheko solairua, edo bestela beheko solairua eta lehen solairua, eta soto edo
erdisotoa, azken hau aukerakoa.
—Beste baldintza batzuk: Gasteiz-Durango errepidea eta gune
askeen sistema orokorra lotzen dituen lotura-sektorearen erdialdean bide sareen toki sistema egin behar dela ezarrita dago, eta
plan partzialak eutsi egin behar zaio sistema horren taxuerari. Erdisototzat honakoa joko da: bolumenaren %50a, gutxienez, lurraren
sestra edo lerrokaduraren azpitik daukan eraikuntza-zatia.
Banaketa-alde honetan erdisoto solairuaren azpian eraikitzen
diren sotoek ez dute irabazizko erabilerarik izango, bai ostera beheko solairuaren azpiko lehenengo sotoak. Halaber, sektore honetan azaleko urak babesteko zerrenda bat gordeko da (Mañaria ibaiaren ibaibidea), uraren goreneko mailaren kanpoko lerrotik eraikuntzen
hurbileneko lerrokadurara arte 20 m-ko zabalera duena. Azaleko
uren babeserako zerrenda hori gune askea-berdegunea izango da,
eta barruan urbanizazio-elementuak eduki ahal izango ditu (bideak etab.), baina elementu horiek uren goreneko mailaren lerrotik
gutxienez 10 m-ra egongo dira. Zerrenda osatzen duten lurrak nahitaezko eta dohaineko lagapenaren bidez eskuratuko dira, sektorearen pentzutan.
99.5. Araubide iragankorra
B.A.-1 banaketa aldeari, hau da, A sektoreari dagokion plan
partziala onesten ez den artean sektore hori ezin izango da urbanizatu, eta indarrean dagoen Lurzoruari buruzko Legearen 24. artikulua ezarriko zaio.
Era berean, plan partziala onetsi arte ezin izango da inongo
obrarik ez instalaziorik egin, Lurzoruari buruzko Legearen 136. artikuluan adierazitakoak izan ezik, eta inoiz ere ez da kalteordainik
jasotzeko eskubiderik izango.
99.6. Lehendik dauden eraikinen araubidea
Egun dauden eraikuntza txiki guztiak antolamenduz kanpo daudela adierazi da.

—Otros Condicionantes: El Plan Parcial deberá respetar el trazado del sistema local red viario previsto en la zona central del sector de enlace entre la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango con el
sistema general de espacios libres. Se considerará como semisótano
aquella parte de la edificación cuyo volumen quede en más de un
50% bajo la rasante del terreno o de la alineación.
En esta área de reparto, los sótanos que se realicen por debajo de la planta semisótano no se considerarán de uso lucrativo pero
sí el primer sótano que se realice debajo de la planta baja, así mismo en dicho sector se reservará una franja de protección de aguas
superficiales (cauce Mañaria) de 20 m de anchura medidos entre
la línea exterior del nivel máximo de las aguas y la de alineación
máxima de la edificación. Dicha franja de protección de aguas
superficiales tendrá el carácter de sistema de espacios libres - zona
verde pudiendo acoger en su interior elementos de urbanización
(viario, etc.) que no podrán localizarse a una distancia inferior a
10 m del nivel máximo de aguas y se obtendrá por cesión obligatoria y gratuita a cargo del sector.
99.5. Régimen Transitorio
En tanto no sea aprobado el Plan Parcial del A.R.-1, es decir
del sector A, este no podrá ser urbanizado siéndole de aplicación
el artículo 24 de la vigente Ley del Suelo.

100. artikulua.—B.A.-2 banaketa-aldea. Industria (Fosroc - Sidepal S.A.)

Artículo 100.—A.R.-2. Industrial (Fosroc-Sidepal S.A.)

100.1. Definizioa
Alde hau udalerriaren hegoko muturrean dago. Muga hauek
ditu: mendebaldean, Gasteiztik Durangorako errepidearen bide sistema orokorra; hegoaldean, Mañariko udal mugartea eta I.H.L.S.a
(Fundiciones Mugarra); ekialdean, Etxano Bekoko bidearen tokiko bide-sistema eta errepidetik 118 m-ra eta harekin parez pare doan
lerroa. Azalera 54.336 m2-koa da. Alde honen mugaketa berari dagozkion planoetan dago.
B.A.-2 banaketa aldearen mugak planoetan daude zehazturik. Horietakoren bati muga zehatzagoak ezarri behar izanez gero,
Lurzoruari buruzko Legearen 146. artikuluaren arabera egingo da.
Edonola ere ez da alde honen forman aldaketa handirik egingo eta
artikulu multzo honetan aipatu diren azalerak gehienez ere %5 handitu edo txikitu ahal izango dira.
B.A.-2 banaketa aldea oso-osorik sektore bakar batean sartzen da, B sektorea deritzonean.
Sektore honi buruzko plan partzialean adieraziko da sektorearen
antolamendu zehaztua, hau da, zenbat burutzapenune behar diren.
B.A. honen berezko erabilera industri erabilera da, mota guztietakoa. Ereduzko aprobetxamendua 0,55 m2 t./m2 s.-koa da.
Haizu diren erabileren haztapen koefizienteak plan partzialak
finkatuko ditu. Adibide modura koefiziente hauek ezarri dira:

100.1. Definición
Corresponde al área situada en el extremo sur del municipio,
esta delimitado por el Sistema General Viario de la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango al oeste, por el límite municipal del término
de Mañaria y por el S.U.I.C. (Fundiciones Mugarra) al sur, por el
Sistema Local Viario del camino de Etxano Bekoa y un línea paralela a la carretera a 118 m de distancia al este, con una extensión
de 54.336 m2. Queda delimitado en los planos correspondientes.
Los límites del A.R.-2 quedan definidos en los planos y en caso
de que alguno de ellos fuera objeto de más precisión en las delimitaciones, se realizaría conforme al artículo 146 de la Ley del Suelo y en cualquier caso no representarán distorsiones en su forma,
ni aumentos o disminuciones de más de un 5% en relación con las
superficies relacionadas en el presente articulado.
El Area de Reparto - 2 se constituye en su totalidad en un único sector denominado como Sector B.
El Plan Parcial de este sector indicará la ordenación pormenorizada del mismo, es decir, las U.E. necesarias.
El uso característico de esta A.R. es el Uso Industrial en todas
sus clases, con un Aprovechamiento Tipo de 0,55 m2 t./m2 s.
Coeficientes de Ponderación de los Usos Permitidos los fijará el plan parcial y como datos orientativos se establecen los siguientes:
—El coeficiente de ponderación de los usos que se sitúen en
planta sótano o semisótano es 0,5 si es el mismo que se da en las
plantas sobre la rasante.
—El coeficiente de ponderación de vivienda referida a la vivienda del guarda en P.B. y plantas altas será 1.

—Sotoko edo erdisotoko solairuan kokatzen diren erabileretarako haztapen koefizientea 0,5 izango da, baldin eta sestra gaineko solairuek ere erabilera berdina badute.
—Etxebizitzaren haztapen koefizientea 1 izango da, beheko
solairuan zaintzailearentzat dagoen etxebizitzarako eta goiko
solairuetako etxebizitzetarako.

Así mismo hasta que no este aprobado el Plan Parcial no se
podrá realizar ningún tipo de obras o instalaciones salvo las previstas en el artículo 136 de la Ley del Suelo y en cualquier caso
sin derecho a indemnización alguna.
99.6. Régimen de los Edificios Existentes
Todas las edificaciones menores existentes se declaran en situación de Fuera de Ordenación.
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—Zerbitzu erabileraren haztapen koefizientea (1., 2. eta 3.
motak, industriei beraiei dagokienez) 1 izango da, bai beheko solairuan bai goiko solairuetan.
100.2. Garapenerako tresnak
B.A.-2 banaketa aldearen garapena eta antolamendua egin ahal
izateko, berari buruzko plan partziala, hau da, B sektoreari dagokiona onetsi beharko da.
100.3. Kudeaketarako tresnak
Kudeaketa pribatua izango da eta konpentsazioko jarduketa-sistemaren bidez burutuko da. Sistema hori aldarazi ahal izango da Lurzoruari buruzko Legean adierazi diren balizkoak gertatzen direnean
eta, beti ere, arau hauen behin-betiko onespenetik bi urte igaro ondoren, baldin eta konpentsazio proiektu egokia onetsi gabe badago.
100.4. Antolamenduaren baldintzak
—Industri eraikuntzek, gehien jota, B.A.-2 banaketa-aldearen
%40a atzeman dezakete.
—Eraikikortasuna: sestra gainetik eraiki daitekeen gehieneko
azalera 29.885 m2-koa izango da, erabilera edozein dela ere. Azalera horrek barne hartzen ditu lehendik dauden industriak.
—Eraikuntzaren garaiera: eraikuntzaren gehieneko garaiera
10 m-koa izango da; garaiera horren gainetik, euren izaeragatik beherago ezin koka daitezkeen industri instalazioak baino ezin izango
dira nabarmendu.
—Beste baldintza batzuk: B.A.-2 banaketa-aldearen ekialdea eta
sistema orokorrak lotuko dituen tokiko bide-sistema egin behar dela
ezarrita dago, eta plan partzialean eutsi egin behar zaio sistema horren
taxuerari. Plan partzialak, halaber, ekialdeko eta hegoaldeko mugetan zehar zerrenda bana gordeko du berdegunerako. Zerrenda horiek
gutxienez 5 m-ko zabalera izango dute. Banaketa-alde honetan, beheko solairuaren azpian ibilgailuak gordetzeko eraikitzen diren sotoek
eta erdisotoek ez dute irabazizko erabilerarik izango, baldin eta beheko solairuak ere erabilera berdina ez badu. Labur esanda, sektore
honen antolamenduaren eskema Manariko udalerriarekin batera koordinatu behar da. Halaber, beren beregi agertarazi da B.A.-2 banaketaaldearen B sektoreari buruzko plan partzialaren tramitazioan Mañariko udalari entzunaldia emango zaiola.
100.5. Araubide iragankorra
B.A.-2 banaketa aldeari, hau da, B sektoreari dagokion plan
partziala onesten ez den artean sektore hori ezin izango da urbanizatu, eta indarrean dagoen Lurzoruari buruzko Legearen 24. artikulua ezarriko zaio.
Era berean, plan partziala onetsi arte ezin izango da inongo
obrarik ez instalaziorik egin, Lurzoruari buruzko Legearen 136. artikuluan adierazitakoak izan ezik, eta inoiz ere ez da kalteordainik
jasotzeko eskubiderik izango.
100.6. Lehendik dauden eraikinen araubidea
Egun dauden industri erabilerako eraikinak antolamenduaren
barruan daudela adierazi da. Hala ere, eraikinon jabeek banaketa-aldeko zama eta onuretan parte hartu beharko dute gainerako
jabeekin batera. Sektorearen iparraldean dagoen egoitza-eraikina
antolamenduz kanpo dagoela adierazi da.

—El coeficiente de ponderación del uso terciario, clases 1.a,
3.a y 6.a referidas a las propias industrias, tanto en P.B. como plantas altas será 1.
100.2. Instrumentos de Desarrollo
Para el desarrollo y ordenación del A.R.-2 será preceptiva la
aprobación del correspondiente Plan Parcial, es decir, del Sector
B.
100.3. Instrumentos de Gestión
La gestión será privada a través del sistema de actuación de compensación, que podrá ser modificado en los supuestos que determina
la Ley del Suelo, y en todo caso cuando transcurridos 2 años desde la aprobación definitiva de las presentes Normas no se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Compensación.
100.4. Condiciones de Ordenación
—La ocupación admisible de la edificación industrial no
superará el 40% del A.R.-2.
—Edificabilidad: La máxima superficie edificable por encima
de la rasante incluidas las industrias ya existentes se establece en
29.885 m2, cualquiera que sea su uso.
—Altura de la Edificación: La altura máxima de la edificación
se establece en 10 m; sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas instalaciones industriales que por su propia naturaleza no puedan localizarse a otro nivel.
—Otros Condicionantes: El Plan Parcial deberá respetar el trazado del sistema local red viario previsto al este del A.R.-2 de enlace con los Sistemas Generales. Así mismo, el Plan Parcial dispondrá
2 franjas de zona verde de dimensión no menor de 5 m en toda la
longitud de sus límites este y oeste. En esta área de reparto, los
sótanos o semisótanos que se realicen debajo de la planta baja y
sean para alojamiento de vehículos no se considerará como uso
lucrativo siempre que no tenga el mismo uso que la planta baja.
En resumen, el esquema de ordenación de este sector deberá coordinarse con el municipio de Mañaria. Así mismo, se hace constar
expresamente, que la tramitación del Plan Parcial del Sector B del
A.R.-2, se dará audiencia al municipio de Mañaria.

V. kapitulua

Capítulo V

LURZORU URBANIZAEZINA

SUELO NO URBANIZABLE

100.5. Régimen Transitorio
En tanto no sea aprobado el Plan Parcial del A.R.-2, es decir
del sector B, este no podrá ser urbanizado siéndole de aplicación
el artículo 24 de la vigente Ley del Suelo.
Así mismo hasta que no este aprobado el Plan Parcial no se
podrá realizar ningún tipo de obras o instalaciones salvo las previstas en el artículo 136 de la Ley del Suelo y en cualquier caso
sin derecho a indemnización alguna.
100.6. Régimen de los Edificios Existentes
Los edificios de uso industrial existentes se declaran dentro
de ordenación. No obstante sus propietarios deberán contribuir a
sufragar las cargas y beneficios del área de reparto junto con el
resto de los propietarios. El edificio residencial situado en el extremo norte del sector queda declarado fuera de ordenación.

101. artikulua.—Ingurugiroaren babes osoko aldea

Artículo 101.—Zona de Protección Ambiental Integral

101.1. Definizioa
Funtsean, babes bereziko aldearen eta nekazaritza-abeltzaintzaren babes aldearen arteko lurrak dira, baita ingurugiroaren
aldetik interesekoak izanik Urkiolako Parke Naturalaren mugetatik kanpo geratu diren beste alde batzuk ere.
101.2. Erabileren araupeketa
1. Haizu diren erabilerak: paisaian eta ekologian berebiziko
balioa duen erreserbagune bati dagozkionak.
2. Erabilera debekatuak: eraikuntzetan oinarritzen diren erabilera guztiak, alde honetako paisaiaren eta ekologiaren baldintzak
aldaraz ditzaketenak, eta haizu diren erabilerekin bat ez datozen
beste erabilera guztiak.

101.1. Definición
Corresponde principalmente a la que se encuentra entre la zona
de especial protección y la zona de protección agrícola ganadera
y otras zonas de interés medio ambiental que no han sido incluidas en la deleitación del Parque Natural de Urkiola.
101.2. Regulación de los Usos
1. Usos Permitidos: Los propios de una zona de reserva paisajístico-ecólogica de valor excepcional.
2. Usos Prohibidos: Todos los usos sustentados en edificación, los que puedan alterar las condiciones paisajístico-ecológicas de la zona, y el resto de los no acordes con los usos permitidos.
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101.3. Eraikintzaren araupeketa
Debekaturik dago era guztietako eraikuntzak eta instalazioak
eraikitzea.
101.4. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Arau hauek onetsi baino lehenagotik alde honetan dauden eraikuntza eta instalazioak jasan egingo direla adierazi da.

101.3. Regulación de la Edificación
Se prohibe la construcción de todo tipo de edificación o instalación.
101.4. Régimen de la Edificación Existente
Las edificaciones o instalaciones que existieran con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas se declaran como
toleradas.

102. artikulua.—Babes bereziko aldea

Artículo 102.—Zona de Especial Protección

102.1. Definizioa
Urkiolako Parke Naturalaren mugen barruan (eta udal mugarte honetan) dagoen aldea da, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 29ko
275/89 Dekretuaren arabera. Alde honen mugaketa plano egokian
ageri da.
102.2. Erabileren araupeketa
Haizu diren erabilerak: Urkiolako Parke Naturalaren Izadi Baliabideak Antolatzeko Planean edo, honen ezean, Erabilera eta Kudeaketaren Plan Artezkarian adierazten diren erabilerak soil-soilik.

102.1. Definición
Corresponde a las áreas que se encuentran dentro de la deleitación del Parque Natural de Urkiola (en lo que afecta a este término municipal), Decreto del Gobierno Vasco 275/89 de 29 de diciembre. Queda delimitada en el plano correspondiente.
102.2. Regulación de los Usos
Usos permitidos: Se permiten exclusivamente los usos que indique el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural de Urkiola o en su defecto el Plan Rector de Uso y Gestión del mismo.
Usos Prohibidos: Todos los no incluidos en el epígrafe anterior y especialmente los sustentados en edificación.
102.3. Regulación de la Edificación
Queda sujeta a lo establecido en el epígrafe anterior.
102.4. Normativa de Txabolas o Casetas de Aperos

Erabilera debekatuak: aurreko epigrafean aipatu ez diren guztiak, eta bereziki eraikuntzetan oinarritzen direnak.
102.3. Eraikintzaren araupeketa
Aurreko epigrafean ezarritakoari loturik dago.
102.4. Txabolei edo tresnak gordetzeko etxatoei buruzko arautegia
Aurreko epigrafean ezarritakoari loturik dago.
102.5. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Agiri hau onetsi baino lehenagotik dauden eraikuntzak aurreko epigrafean ezarritakoaren arabera araupetuko dira.

Queda sujeta a lo establecido en el epígrafe anterior.
102.5. Régimen de la Edificación Existente
Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación
al presente documento estará regulado a lo establecido en el epígrafe anterior.

103. artikulua.—Nekazaritza-abeltzaintzaren babeserako aldea

Artículo 103.—Zona de Protección Agrícola-Ganadera

103.1. Definizioa
Alde honen mugaketa plano egokian zehazturik ageri da.
103.2. Erabileren araupeketa
Haizu diren erabilerak: abelur erabileraren mota guztiak.
Erabilera debekatuak: Aurreko epigrafean aipatu ez diren guztiak, eta bereziki eraikuntzetan oinarritzen direnak, hurrengo puntuan araupetuko diren eraikuntzei dagozkien erabilerak eta lehendik dauden eraikuntzen araubidean haizu direnak izan ezik.
103.3. Eraikintzaren araupeketa
Ondorengo eraikuntza edota instalazioak soil-soilik eraikitzea
baimenduko da:
1. Txabolak edo nekazaritzako tresnak gordetzeko etxatoak.
2. Abeltzaintzako ustiapenetarako eraikuntzak edota nekazaritzako biltegiak.
3. Familia-etxebizitzetarako eraikuntzak, etxebizitza bakarrekoak
edo bikoak, abelur ustiapenei lotuak. Lotura hori sinesgarriro frogatu behar da.
4. Herri onurako edo gizarte intereseko eraikuntzak, errepideko zerbitzuguneak eta osasun sorostokiak, BI-632 errepideari erantsita, baldin eta eraikuntza horiek landa ingurunean kokatu beharra badago, haiek eraikiko diren lurrei geografia, geologia etabarreko
kariengatik ezinbestez loturik dauden jarduerak garatu ahal izateko.
Baimendu diren eraikuntzak eraikitzeko baldintzak jarraiko puntuetan zehaztuko dira.
103.4. Txabolei edo tresnak gordetzeko etxatoei buruzko arautegia
I. Eskatzaileak bete beharreko baldintzak.
Jarduketarako baimena eskatzen duenak nekazaria dela benetakotu eta txabola eraikitzeko beharrizana bidezkotu beharko du. Halaber, gutxienez 2.000 m2 dituen lurzatia eduki beharko du.
II. Eraikuntzaren baldintzak.
Izariak: txabolaren oin-planoaren izariak gehienez 2,5 m × 2,5
m-koak izango dira, gehieneko garaiera 2,5 m-koa, eta zutarrietarainoko gutxieneko tartea 3,5 m-koa.

103.1. Definición
Se deleitación queda definida en el plano correspondiente.
103.2. Regulación de los Usos
Usos permitidos: Uso agropecuario en todas sus clases.
Usos Prohibidos: Todos los no incluidos en el epígrafe anterior, en especial los sustentados en edificación, con excepción de
los propios de las edificaciones que se regulan en el punto siguiente y los autorizados en el régimen de edificación existente.
103.3. Regulación de la Edificación
Se autorizan exclusivamente la construcción de las siguientes edificaciones y/o instalaciones.
1. Txabolas o casetas de aperos de labranza.
2. Edificaciones destinadas a explotaciones ganaderas y/o almacenes agrícolas.
3. Edificaciones de vivienda familiar de una o dos viviendas,
vinculadas a explotaciones agropecuarias, habiendo de demostrar
fehacientemente dicha vinculación.
4. Edificaciones de utilidad pública e interés social, áreas de
servicio de carreteras y puestos de auxilio sanitario, estarán anexas a la carretera BI-632 (Vitoria-Gazteiz a Durango) que deban
emplazarse en el medio rural, por desarrollar actividades vinculadas de modo ineludible al terreno receptor por razones geográficas, geológicas, etc.
Las condiciones para la edificación de las edificaciones autorizadas se definen en los puntos siguientes.
103.4. Normativa de Txabolas o Casetas de Aperos
I. Condiciones del solicitante:
El solicitante de la intervención, deberá acreditar ser agricultor y justificar la necesidad de la construcción de la txabola, así como
disponer de una parcela mínima de 2.000 m2.
II. Condiciones de la edificación:
Dimensión, la dimensión en planta de la txabola no superará
2,5 m por 2,5 m y la altura máxima será de 2,5 m y separación mínima a linderos de 3,5 m.

BAO 184. zk. 1996, irailak 23. Astelehena

— 13803 —

BOB núm. 184. Lunes, 23 de septiembre de 1996

Gainaldea: gainaldea 2, 3 edo 4 isuraldekoa izango da eta gehienez %40ko malda izango du.

Cubierta, la cubierta será a 2, 3 o 4 aguas con pendiente no
superior al 40%.

Material tradizionalak erabiliko dira: hormetan harria, gainaldearen egitura-elementuetan zura eta gainaldearen estalduran teila gorria.

Materiales, serán los tradicionales muros de piedra, elementos estructurales de cubierta de madera y cubrición de teja roja.

III. Berotegien baldintzak.

III. Condiciones de invernaderos:

Tunel erako berotegiak, tutuz osaturiko egitura eta plastiko gardenezko xaflaz osaturiko estaldura dutenak, ez dira joko eraiki daitekeen bolumena betetzen duten eraikuntzatzat, eta honelakoentzat
atzematearen muga bakarra mugarrietatik gutxienez 5 m-ko distantziara egotea izango da (nekazaritzako erabilera soil-soilik).

Los invernaderos de tipo túnel formados por estructura de tubos
y cubrición de láminas plásticas transparentes, no se considera que
consumen volumen edificable, ni tienen más límite de ocupación
que la de estar separados al menos 5 m a los lindes (Uso exclusivamente agrícola).

103.5. Nekazaritzako biltegi edota abeltzaintzako ustiapenetarako eraikuntzei buruzko arautegia
I) Jarduketarako baldintzak.
Alde honetako ustiategi bakoitzean nekazaritzako biltegi edota abeltzaintzako ustiapenerako eraikuntza bat eraiki ahal izango
da.
II) Eskatzaileak bete beharreko baldintzak.
Jarduketarako baimena eskatzen duenak behar bezala benetakotu beharko du nekazaria edo abeltzaina izatea.
III) Lurzatiaren baldintzak.
Eraikuntza berria eraikitzeko lurzatiak gutxienez 10.000 m 2-ko
azalera izan beharko du.
IV) Eraikuntzaren baldintzak.
—Zutarrietaraino utzi beharreko tartea: 10 m.
—Atzeman daitekeen gehieneko azalera: %6 m2.
—Eraiki daitekeen gehieneko azalera: 0,06 m2/m2.
—Solairuen gehieneko kopurua: beheko solairua + goiko solairua.
—Eraikuntzaren gehieneko garaiera gailurrean: 7 m.
—Gainaldeak 2, 3 edo 4 isuralde izango ditu eta isurkiaren gehieneko malda %40koa izango da.
—Estaldura: Akabera kolore gorriz egingo da.
—Fatxadak: Eraikuntzen taxuketa proiektugileak aukeratuko
du. Beti ere benetakotu egin beharko da aukeratutako irtenbideak
multzoaren itxura orekatsua ziurtatzen duela.
—Materialak: Fatxadetan baorik gabeko paramentuak egiteko material hauek baimenduko dira: harri naturalezko harlandua
eta harlangaitza, harri naturalezko xafla eta pintaturiko entokatua.
—Isurketek I. tituluan ezarritako baldintzak beteko dituzte. Dena
dela, ingurugiroa kutsatuko eta eragozpenik sortuko ez dela bermatzeko behar diren elementu zuzentzaileak jarri beharko dira.

103.5. Normativa de las Edificaciones Destinadas a Almacenes para Uso Agrícolas y/o Explotación Ganadera
I) Condiciones de la Intervención:
Cada una de las explotaciones en la zona dispondrá de la posibilidad de construir un edificio destinado a almacén agrícola y/o explotación ganadera.
II) Condiciones del Solicitante:
El solicitante de la intervención acreditará debidamente ser agricultor o ganadero.
III) Condiciones de la Parcela:
La nueva edificación se asentará sobre parcela cuya superficie mínima se establece en 10.000 m2.
IV) Condiciones de la Edificación:
—Separación a linderos: 10 m.
—Superficie ocupada máxima: 6% m2.
—Superficie edificable máxima: 0,06 m2/m2.
—Numero máximo de plantas: Planta baja + Planta alta.

Kasu guztietan ere debekaturik dago isurkinak ibaibide askeetara
botatzea.
103.6. Abelur ustiapenei loturiko familia-etxebizitzetarako
eraikuntzei buruzko arautegia
I) Jarduketarako baldintzak.
Abelur ustiapenei loturiko familia-etxebizitzetarako eraikin
berriak gutxienez 10.000 m2 dituzten lurzatietan kokatu behar dira.
II) Eskatzaileak bete beharreko baldintzak.
Jarduketarako baimena eskatzen duenak behar bezala benetakotu beharko du nekazaria edo abeltzaina izatea.
III) Lurzatiaren baldintzak.
Egoitza-eraikuntzak, berriak nahiz lehendik daudenak, lurzati banatan egongo dira. Lurzati horiek zatiezinak izango dira eta gutxienez 10.000 m2-ko azalera izango dute.
IV) Eraikuntzaren baldintzak.
—Zutarrietaraino utzi beharreko tartea: 10 m.
—Atzeman daitekeen gehieneko azalera: %3 m2.
—Eraiki daitekeen gehieneko azalera: 0,06 m2/m2.

—Altura máxima a cumbrera o gallur de la edificación: 7 m.
—Cubierta a 2, 3 o 4 aguas con pendiente máxima de faldón
40%.
—Cubrición: Acabado en color rojo.
—Fachadas: La composición de la edificación será de libre elección del proyectista debiendo en todo caso justificarse que la solución adoptada garantiza el resultado armónico del conjunto.
—Materiales: Los materiales autorizados de los paramentos
ciegos de las fachadas son: sillería y mampostería de piedra natural, aplacados de piedra natural y revocos pintados.
—Los vertidos cumplirán las condiciones fijadas en el título
I y en todo caso se dispondrán lo elementos correctores necesarios que garanticen la no contaminación del medio ambiente
ni la creación de molestivos.
En todo caso se prohibe el vertido a cauce libre.
103.6. Normativa de las Edificaciones de Vivienda Familiar Vinculadas a Explotaciones Agropecuarias
I) Condiciones de la Intervención:
La parcela mínima para la instalación de nuevos edificios de
vivienda familiar vinculada a explotación agropecuaria será de
10.000 m2.
II) Condiciones del Solicitante:
El solicitante de la intervención acreditará debidamente ser agricultor o ganadero.
III) Condiciones de la Parcela:
Las edificaciones residenciales posibilitadas, ya sean nuevas
o existentes, se asentarán cada uno por separado sobre una parcela única indivisible cuya superficie mínima se establece en 10.000
m2.
IV) Condiciones de la Edificación:
—Separación a linderos: 10 m.
—Superficie ocupada máxima: 3% m2.
—Superficie edificable máxima: 0,06m2/m2.
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—Número máximo de plantas: Planta baja o Planta Baja y Planta Primera, y Sótano opcional.
—Altura máxima a cumbrera o gallur de la edificación: 9 m.

—Eraikuntzaren gehieneko garaiera gailurrean: 9 m.
—Gainaldeak 2 edo 3 isuralde izango ditu eta isurkiaren gehieneko malda %40koa izango da.

—Cubierta a 2 o 3 aguas con pendiente máxima de faldón 40%.
—Cubrición: Teja cerámica o de hormigón roja.

—Estaldura: Buztinezko edo ormigoizko teila gorria.
—Fatxadak: Eraikuntzen taxuketa proiektugileak aukeratuko
du. Beti ere benetakotu egin beharko da aukeratutako irtenbideak
multzoaren itxura orekatsua ziurtatzen duela.

—Fachadas: La composición de la edificación será de libre elección del proyectista debiendo en todo caso justificarse que la solución adoptada garantiza el resultado armónico del conjunto.

—Materialak: Fatxadetan baorik gabeko paramentuak egiteko material hauek baimenduko dira: harri naturalezko harlandua
eta harlangaitza, harri naturalezko xafla eta pintaturiko entokatua.

—Materiales: Los materiales autorizados de los paramentos
ciegos de las fachadas son: sillería y mampostería de piedra natural, aplacados de piedra natural y revocos pintados.

—Isurketek I. tituluan ezarritako baldintzak beteko dituzte. Dena
dela, ingurugiroa kutsatuko eta eragozpenik sortuko ez dela bermatzeko behar diren elementu zuzentzaileak jarri beharko dira.

—Los vertidos cumplirán las condiciones fijadas en el título
I y en todo caso se dispondrán lo elementos correctores necesarios que garanticen la no contaminación del medio ambiente
ni la creación de molestivos.

Kasu guztietan ere debekaturik dago isurkinak ibaibide askeetara botatzea.
103.7. Herri onurako eta gizarte intereseko eraikuntzei buruzko arautegia
I) Esku hartzeko baldintzak.

En todo caso se prohibe el vertido a cauce libre.
103.7. Normativa de las Edificaciones de Utilidad Pública e
Interés Social
I) Condiciones de Intervención:

Honelako eraikuntzetarako baimena emateko, ezinbesteko baldintza izango da aldez aurretik erakunde eskudunak eraikuntza herri
onurakoa edo interesekoa dela adieraztea, baita alde honetan kokatu beharra bidezkotzea ere.
II) Lurzatiaren baldintzak.

Será condición indispensable para la autorización de este tipo
de edificaciones la previa declaración, por el organismo competente, de la utilidad pública e interés de la edificación así como la
justificación de la necesidad de emplazamiento en esta zona.
II) Condiciones de la Parcela:

2

Lurzatiaren gutxieneko azalera, esparru bakarrean, 5.000 m koa izango da.

La superficie mínima de la parcela en coto único se establece en 5.000 m2.

III) Eraikuntzaren baldintzak.

III) Condiciones de la Edificación:

—Zutarrietaraino utzi beharreko gutxieneko tartea: 5 m.

—Distancia mínima a linderos: 5 m.

—Gehieneko eraikikortasuna: 0,08 m2/m2.

—Edificabilidad máxima: 0,08 m2/m2.

—Gehieneko atzematea: %5.

—Ocupación máxima: 5%.

—Solairuen gehieneko kopurua: beheko solairua, edo beheko solairua eta lehen solairua, eta sotoa, azken hau aukerakoa.
—Eraikuntzaren gehieneko garaiera gailurrean: 9 m.
—Gainaldea inklinatua izango da eta isurkiak gehienez %40ko
malda izango du.
—Etxebizitzen gehieneko kopurua: 1.

—Número máximo de plantas: Planta baja o Planta Baja y Planta Primera, y Sótano opcional.
—Altura máxima a cumbrera o gallur de la edificación: 9 m.
—Cubierta: será inclinada con una pendiente máxima de faldón 40%.
—Número máximo de viviendas: 1.

—Jasaten diren erabilerak: baimenduta dagoen egoitza-erabileraz gainera, ibilgailuen zaintza erabilera jasango da.

—Usos Tolerados: Además del uso residencial autorizado se
tolerará el uso de guardería de vehículos.

—Fatxadak: Eraikuntzen taxuketa proiektugileak aukeratuko
du. Beti ere benetakotu egin beharko da aukeratutako irtenbideak
multzoaren itxura orekatsua ziurtatzen duela.

—Fachadas: La composición de la edificación será de libre elección del proyectista debiendo en todo caso justificarse que la solución adoptada garantiza el resultado armónico del conjunto.

—Materialak: Fatxadetan baorik gabeko paramentuak egiteko material hauek baimenduko dira: harri naturalezko harlandua
eta harlangaitza, harri naturalezko xafla eta pintaturiko entokatua.

—Materiales: Los materiales autorizados de los paramentos
ciegos de las fachadas son: sillería y mampostería de piedra natural, aplacados de piedra natural y revocos pintados.

—Isurketek I. tituluan ezarritako baldintzak beteko dituzte. Dena
dela, ingurugiroa kutsatuko eta eragozpenik sortuko ez dela bermatzeko behar diren elementu zuzentzaileak jarri beharko dira.

—Los vertidos cumplirán las condiciones fijadas en el título
I y en todo caso se dispondrán lo elementos correctores necesarios que garanticen la no contaminación del medio ambiente
ni la creación de molestivos.

Kasu guztietan ere debekaturik dago isurkinak ibaibide askeetara
botatzea.
103.8. Lehendik dauden eraikuntzei buruzko arautegia

En todo caso se prohibe el vertido a cauce libre.
103.8. Normativa de las Edificación Existente

Arauak onetsi baino lehenagotik dauden eraikuntzak antolamenduaren barruan daudela adierazi da, baldin eta egoitza erabilera, abelur erabilera, abelur erabilerari loturiko biltegi erabilera,
zerbitzu erabilera (6. mota izan ezik) edo erkidegoaren ekipamendu
erabilera badute, eta ezarrita dauden sistema orokorrek ukitzen ez
badituzte.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación
a las Normas destinadas a los usos: Residencial, agropecuario, almacenes vinculados al uso agropecuario, terciario con excepción de
la clase 6.a y equipamiento comunitario que no resulten afectadas
por los sistemas generales previstos, quedan declaradas dentro
de ordenación.

Eraikuntza horietan berrikuntza eta zabalkuntza obrak baimendu
egingo dira, baina gehitzen diren azalera eta bolumena, gehienez,
arau hauek onetsi aurretik eraikitakoen %20 izan daitezke. Halaber, egun dauden eraikinetan ostalaritza erabilerak instalatu ahal
izango dira.

En dichas edificaciones se autorizarán obras de reconstrucción y de ampliación cuya superficie y volumen ampliada no supere el 20% de la construida con anterioridad de la aprobación de
estas Normas y así mismo, se permite la posibilidad de instalar usos
hosteleros en los edificios existentes.
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Beti ere, atonketa eta zabalkuntza obrak lehendik dagoen eraikinaren ezaugarrietara moldatuko dira, forma eta motari dagokienez.

En todo caso las obras de reacondicionamiento y ampliación
deberán resultar armónicas con las características tipomorfológicas del edificio existente.

104. artikulua.—Bide-komunikazioen babes arrunterako zerrendak

Artículo 104.—Línea de Protección Común de Comunicaciones Viarias

104.1. Definizioa

104.1. Definición

Lurzoru urbanizaezinean honelako zerrendak ezartzen dira,
komunikabide sistema orokorra osatzen duten errepide eta bideen
ondo-ondoko lurrak eraikuntzek atzeman ez ditzaten. Zerrenda horiek
ez dute lurzoru urbanizaezinaren barruan kategoria berezirik osatzen.

En el suelo no urbanizable se establece para proteger de la
ocupación por las edificaciones las líneas inmediatas a los trazados de las carreteras y caminos, que forman el sistema general
de comunicaciones. Dichas líneas no constituyen una categoría de
suelo no urbanizable.

Sistema orokor bakoitzak 2 zerrenda ditu alboetan. Zerrenden
zabalera honela zehaztu da:

Esta constituido por 2 líneas a ambos lados de los sistemas generales cuya anchura queda definida de la forma siguiente:

—Gasteiztik Durangorako BI-623 errepidea babesteko zerrendaren zabalera Bizkaiko Foru Aldundiaren Errepide Sailak adierazten
duena izango da. Egitekoa den saihesbidean, berriz, zabalera bidearen kanpoko ertzaren eta bidearen ardatzetik 25 m-ra dagoen lerro
paraleloaren arteko distantzia izango da. Horren grafikoa plano egokian ageri da.

—Línea de protección de la carretera Vitoria-Gazteiz a Durango BI-623, será la que indique el Dpto. de Carreteras de la D.F. de
Bizkaia y en cambio en la nueva variante (Zona de reserva) a ejecutar será entre la línea de borde exterior del vial y una línea paralela a este a una distancia de 25 m del eje del vial. Queda grafiado en el plano correspondiente.

—Bideak babesteko zerrendak 3 m-ko zabalera izango du bidearen kanpoko ertzetik hasita.

—Línea de protección de caminos. 3 m de anchura desde la
línea del borde exterior del camino.

104.2. Erabileren araupeketa

104.2. Regulación de los Usos

Haizu diren erabilerak: Komunikabide eta bide sare erabilera, beronen zerbitzurako erabilera osagarriak, eta ekainaren 26ko
1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren 136. artikuluaren arabera
haizu direnak.

Usos Permitidos: Uso de comunicaciones red viaria y usos
complementarios destinados a dar servicios a dicho uso y los permitidos por el artículo 136 del R.D. Legislativo 1/1992 de 26 de
junio.

Erabilera debekatuak: aurreko epigrafean aipatu ez diren guztiak.

Usos prohibidos: Todos los que no incluye el epígrafe anterior.

104.3. Eraikintzaren araupeketa

104.3. Regulación de la Edificación

Ondorengo eraikuntza edota instalazioak soil-soilik eraikitzea
baimenduko da:

Se autoriza exclusivamente la construcción de las siguientes
edificaciones y/o instalaciones:

I) Errepideetako zerbitzuguneak (gasolindegiak) ezartzeko eraikin eta instalazioak.

I) Edificios e instalaciones destinadas a áreas de servicios de
las carreteras (Gasolineras).

II) Errepideetako osasun sorostokiak ezartzeko eraikin eta instalazioak.

II) Edificios e instalaciones destinadas a puestos de auxilio sanitario en carretera.

104.4. Errepideetako zerbitzuguneak ezartzeko eraikuntzei
buruzko arautegia

104.4. Normativa de las Edificaciones Destinadas a Areas de
Servicio de las Carreteras

I) Lurzatiaren baldintzak.

I) Condiciones de la Parcela:
2

Lurzatiaren gutxieneko azalera 2.000 m -koa izango da.

La superficie mínima de la parcela será de 2.000 m2.

II) Eraikuntzaren baldintzak.

II) Condiciones de la Edificación:

Bizkaiko Foru Aldundiko Errepide Sailak adierazten dituen baldintzez gain, ondokoak beteko dira:

Aparte de la que indique el Dpto. de Carreteras de la D.F. de
Bizkaia serán las siguientes:

—Bidearen kanpoko ertzerainoko tartea: 6 m.

—Separación al borde exterior del vial: 6 m.

—Zutarrietaraino utzi beharreko tartea: 3 m.

—Separación a linderos: 3 m.

—Eraikuntzek eta markesinek bete dezaketen gehieneko azalera: %20, gehienez 1.000 m2.
—Gehieneko eraikikortasuna: 0,10 m2/m2.
—Solairuen gehieneko kopurua: beheko solairua, edo beheko solairua eta lehen solairua.

—Superficie máxima cubierta por edificaciones y marquesina: 20% y como máximo 1.000 m2.
—Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2.
Numero de plantas máximo: Planta baja o Planta baja y planta primera.

—Gehieneko garaiera: 6 m.

—Altura máxima: 6 m.

—Goialdearen garaiera: 1,50 m.

—Altura de coronación: 1,50 m.

104.5. Errepideetako osasun sorostokiak ezartzeko eraikuntzei buruzko arautegia
I) Eraikintzarako baldintzak.
Bizkaiko Foru Aldundiko Errepide Sailak adierazten dituen baldintzez gain, ondokoak beteko dira:

104.5. Normativa de las Edificaciones Destinadas a Puestos
de Auxilio Sanitario en Carretera
I) Condiciones de la Edificación:
Aparte de las que indique el Dpto. de Carreteras de la D.F. de
Bizkaia serán las siguientes:

—Bidearen kanpoko ertzerainoko tartea: 6 m.

—Separación al borde exterior del vial: 6 m.

—Zutarrietaraino utzi beharreko tartea: 3 m.

—Separación a linderos: 3 m.

—Eraikikortasuna: aukerakoa.

—Edificabilidad: Libre.

—Atzematea: aukerakoa.

—Ocupación: Libre.

BAO 184. zk. 1996, irailak 23. Astelehena

— 13806 —

—Solairuen gehieneko kopurua: beheko solairua, edo beheko solairua eta lehen solairua.
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—Número de plantas máximo: Planta baja o Planta baja y planta primera.

—Gehieneko garaiera: 6 m.

—Altura máxima: 6 m.

—Goialdearen garaiera: 1,50 m.

—Altura de coronación: 1,50 m.

104.6. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea

104.6. Régimen de la Edificación Existente

Arau hauek onetsi baino lehenagotik dauden eraikuntza edo
instalazioak antolamenduz kanpo daudela adierazi da.

Las edificaciones o instalaciones que existieran con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas se declaran en situación de fuera de ordenación.

105. artikulua.—Ibaibideen babes zerrenda

Artículo 105.—Línea de Protección de Cauces Fluviales

105.1. Definizioa
Lurzoru urbanizaezinean honelako zerrendak ezartzen dira,
ibai eta erreken ertzetako lurrak eraikuntzek atzeman ez ditzaten.
Zerrenda horiek ez dute lurzoru urbanizaezinaren barruan kategoria
berezirik osatzen.
Ibaibide bakoitzak 2 zerrenda ditu alboetan. Zerrenden gutxieneko zabalera 10 m-koa da hiri lurzoruan eta 25 m-koa lurzoru urbanizaezinean zein urbanizatzeko gai den lurzoruan. Ibaibidearen mugalerroak eta honetatik 10 edo 25 m-ra dagoen beste
lerro paralelo batek mugatzen dute. Ibaibideen toki sistemari dagokionez, Urei buruzko Legean xedatu dena beteko da (5 m).
105.2. Erabileren araupeketa
Haizu den erabilera: Ibaibideen erabilera.
Erabilera debekatuak: goian aipatu ez diren guztiak, batez ere
eraikuntzetan oinarritzen direnak.
105.3. Eraikintzaren araupeketa
Debekaturik dago inolako eraikuntza edo instalaziorik eraikitzea.
105.4. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Arau hauek onetsi baino lehenagotik dauden eraikuntza edo
instalazioak antolamenduz kanpo daudela adierazi da.

105.1. Definición
En el suelo no urbanizable se establecen líneas para proteger de la ocupación por las edificaciones los márgenes de los cauces de los ríos y arroyos. Dichas líneas no constituyen una categoría de suelo no urbanizable.
Esta constituido por 2 líneas a ambos lados de los cauces fluviales. La distancia mínima de estas líneas es de 10 m en suelo
urbano y 25 en suelo no urbanizable y apto para urbanizar y queda definida entre la línea de límite del cauce y una paralela a esta
a 10 m o 25 m. En el caso del sistema local de cauces fluviales,
se estará a lo dispuesto en la Ley de Aguas (5 m).
105.2. Regulación de los Usos
Uso permitido: Uso de cauces fluviales.
Usos Prohibidos: Todos los no incluidos en el anterior y especialmente los sustentados en edificación.
105.3. Regulación de la Edificación
Se prohibe la construcción de todo tipo de edificación o instalación.
105.4. Régimen de la Edificación Existente
Las edificaciones o instalaciones existentes con anterioridad
a la aprobación de estas Normas se declaran en situación de fuera de ordenación.

106. artikulua.—Erreserba aldea

Artículo 106.—Zona de Reserva

106.1. Definizioa
Funtsean, nekazaritza-abeltzaintzaren babes aldearen eta hirialdeen artean dagoen aldea da.
106.2. Erabileren araupeketa
1. Haizu diren erabilerak: erreserba alde bati dagozkionak, hau
da, Lurzoruari buruzko Legearen Testu Bateginaren 136. artikuluaren
itzalpeko behin-behineko erabilerak.
2. Erabilera debekatuak: aurreko atalean aipatu ez diren erabilera guztiak.
106.3. Eraikintzaren araupeketa
Debekaturik dago inolako eraikuntza edo instalaziorik eraikitzea. Eraikuntza edo instalazioak jasan ahal izango dira, baina ez
da inongo kalteordainik hartzeko eskubiderik egongo Udalak
haien errauspena erabakitzen duenean (Lurzoruari buruzko Legearen Testu Bateginaren 136. artikulua).
106.4. Lehendik dauden eraikuntzen araubidea
Arau hauek onetsi baino lehenagotik dauden eraikuntza edo
instalazioak jasan egiten direla adierazi da.

106.1. Definición
Corresponde principalmente a la que se encuentra entre la zona
de protección agrícola-ganadera y las zonas urbanas.
106.2. Regulación de los Usos
1. Usos Permitidos: Los propios de una zona de reserva, es
decir los provisionales amparados por el artículo 136 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
2. Usos Prohibidos: Todos los usos no incluidos en el apartado anterior.
106.3. Regulación de la Edificación
Se prohibe la construcción de todo tipo de edificación o instalación, pudiéndose tolerar sin derecho a indemnización alguna
cuando el ayuntamiento acordare su demolición (art. 136 del Texto Refundido de la Ley del Suelo).

VI. kapitulua

Capítulo VI

ERAIKUNTZEN KATALOGOA

CATALOGO DE LA EDIFICACION

106.4. Régimen de la Edificación Existente
Las edificaciones o instalaciones que existieran con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas se declaran como
toleradas.

107. artikulua.—Ondoreak

Artículo 107.—Efectos

Lurzoruari buruzko Legearen 93. artikuluan eta hurrengoetan
ezarri denaren ondoreetarako, Izurtzako (Bizkaia) Histori, Arte, Arkitektura eta Etnografi Intereseko Eraikuntzen eta Elementu Eraikien
katalogo hau egin da, eta bertan ondorengo eraikin eta elementuok jaso dira:
Eraikuntzak eta Elementuak:
1. Izurtza Dorrea edo Beko Dorrea.

A los efectos de lo previsto en el articulo 93 y siguientes de
la Ley del Suelo, se establece el presente catálogo de Edificaciones y Elementos Edificados de Interés Histórico, Artístico, Arquitectónico y Etnográfico de Izurtza (Bizkaia) en el que se incluyen
los siguientes edificios y elementos:
Edificaciones y Elementos:
1. Torre de Izurtza o Beko-torre.
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2. Elizalde auzoko ardandegia.
3. Izurtzako parrokia.
4. Erdoizako Andra Mariren baseliza (hilerria).
5. Aurtenetxe baserria.
6. Palacio baserria.
7. San Iurgi nekropolia.
8. Jauregi Zaharra edo Beheko Jauregia eta inguruko lorategia.
9. Arana jauregia eta inguruko lorategia.
10. Abade-etxea.
11. San Tomas baseliza.
12. Santa Ageda baseliza.
13. Mendibe-goikoa baserria (Jaiona).
14. Etxaburu dorrea.
15. Lejartza burdinola (Errota).
16. Lejartza dorrea.
17. Beti baserria (Munditua-Bekoa).
18. Atxondoko iturria.
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2. Bodega en el barrio de Elizalde.
3. Iglesia parroquial de Izurtza.
4. Ermita de Andra-Mari de Erdoiza (cementerio).
5. Caserío Aurtenetxe.
6. Caserío Palacio.
7. Necrópolis de San Iurgi.
8. Palacio Viejo o de Abajo con su espacio ajardinado.
9. Palacio de Arana con el espacio ajardinado que lo rodea.
10. Villa Abade-etxea.
11. Ermita de St. Tomas.
12. Ermita de Sta. Agueda.
13. Caserío Mendibe-goikoa (Jaiona).
14. Torre de Etxaburu.
15. Ferrería de Lejarza (Errota).
16. Torre de Lejarza.
17. Caserío Beti. (Munditua-Bekoa)
18. Fuente de Atxondo.

108. artikulua.—Katalogaturiko eraikin eta elementuen araubidea

Artículo 108.—Régimen de los Edificios y Elementos Catalogados

Katalogaturiko eraikin eta beste elementuak babesturik daude. Ezin errautsi izango dira eta jabeak beharturik egongo dira
horiek eta horien atal guztiak mantendu, artatu eta itxura onean edukitzera.
Eraikin eta elementu horietan, arkitektura, kultura edo historiaren aldetik duten balioa berreskuratu eta artatzea edota bizi izateko eta erabiltzeko baldintzak hobetzea xede duten jarduketak baimenduko dira.
Eraikuntza horietan uztailaren 17ko 189/1990 Dekretuan
zehazturik dauden eraikintzako eskuhartzeak baimenduko dira, dekretu berak ezarritako baldintza eta mugekin. Dekretu horrek hiri eta
eraikin ondarea birgaitzeko babespeko jarduketak araupetu ditu,
hala nola, zaharberrikuntza zientifikoa, artatzeko eta itxura zaintzeko zaharberrikuntza eta sendoketa.
Inoiz ere ezin izango da eraikin horietan aldarazpen, zabalkuntza
edo berrikuntzarik egin, hauetariko ondorioren bat badakar:
—Eraikitako azalera handitzea.
—Solairuaren eta teilatu-hegalen kotak aldaraztea.
—Gainaldearen ezaugarri bolumetrikoak eta egun dauden materialak aldaraztea.
—Fatxadak aldaraztea.
—Egituraren elementuen barne-osaera aldaraztea (testura aldatu egin daiteke).

Los edificios y otros elementos catalogados quedan protegidos, no pudiendo ser demolidos y estando sus propietarios obligados al mantenimiento, conservación y ornato de los mismos y
de todos los elementos que lo componen.
En ellos se autorizan las actuaciones cuya finalidad sea la recuperación y conservación de sus valores arquitectónicos, culturales o históricos y la mejora de sus condiciones de habitabilidad y
uso.
Las intervenciones edificatorias permitidas en estas edificaciones son las definidas en el Decreto 189/1990 de 17 de julio, sobre
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, como Restauración Científica, Restauración Conservadora y Ornato, Consolidación, con las condiciones y limitaciones que en dicho Decreto se establecen.
En todo caso no podrán realizarse en ellos modificaciones,
ampliaciones ni reformas que impliquen:
—Ampliación de la superficie edificada.
—Modificación de las cotas de forjado y aleros.
—Modificación de las características volumétricas de la cubierta
y de los materiales existentes.
—Modificación de las fachadas.
—Modificación de los elementos estructurales de su composición interior aunque sí su textura.

109. artikulua.—Arkeologi Ondarearen zerrendan dauden elementuak

Artículo 109.—Elementos incluidos en el listado del Patrimonio
Arqueológico

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak arkeologi ondarearen
zerrendan sartu dituen elementuei dagokienez, Euskal Herriko Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 49. artikuluan xedatu dena beteko da. Elementuok honakoak dira:
1. Izurtza burdinola.
2. Izurtza dorrea.
3. Aingeru Guardakoaren baseliza.
4. San Nikolas eliza.
5. Lejartza dorrea.
6. Errota burdinola.
7. Albizola burdinola.
8. Albizola errota.
9. Erdoizako Andra Mariren baseliza eta nekropolia.
10. San Iurgi nekropolia.
11. Urretxako baseliza.

Los elementos incluidos en el listado del patrimonio arqueológico del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco y que estarán a lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1990, de 3 de julio de Patrimonio Cultural Vasco son los siguientes:
1. Ferrería de Izurtza.
2. Torre de Izurtza.
3. Ermita del Angel de la Guarda.
4. Iglesia de San Nicolas.
5. Torre de Lejarza.
6. Ferrería Errota.
7. Ferrería de Albizola.
8. Molino de Albizola.
9. Ermita de Sta. María de Erdoiza y Necrópolis.
10. Necrópolis de San Jorge.
11. Ermita de Urretxa.
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Lehendakaritza Saila

Departamento de Presidencia

Lehendakaritza Saileko urtarrilaren 22ko 153/99 FORU
AGINDUA, hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko deialdian
behin betiko onartutakoen eta baztertuta utzitakoen
zerrendak onezten dituena.

ORDEN FORAL número 153/99, de 22 de enero, del
Departamento de Presidencia, por la que se aprueban
las listas definitivas de admisiones y exclusiones en
la convocatoria para la acreditación de perfiles
lingüísticos.

Silvia Arego Sotomayor andereak, urriaren 30eko 4.740/98 Foru
Aginduan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak eginiko
hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko deialdian onartua izan dadin eginiko erreklamazioa ikusi ondoren, eta

Vista la reclamación formulada por doña Silvia Arego Sotomayor
para que sea admitida en las pruebas de acreditación de perfiles
lingüísticos de la convocatoria de la Diputación Foral de Bizkaia,
según lo dispuesto en la Orden Foral número 4.740/98 de 30 de
octubre, y
De conformidad con el informe del Servicio de Selección,
Formación y Asistencia Médica, y en uso de la facultad que me
confiere en esta materia la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero.

Aukeraketa, Trebakuntza eta Osasun Laguntzako Zerbitzuak
eginiko txostenarekin bat etorriz, eta otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauak
gai honetan ematen dizkidan eskumenak erabiliz, honako hau
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HIRILUR ETA LUR EZ URBANIZAGARRIAREN ZENBAIT
ALDERDITAN IZURTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETARI
DAGOKION HIRIGINTZAKO ARAUTEGIA
88 artikulua.—Erkidegoko Ekipamenduzko Sistema Orokorra
88.1. Definizioa.
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NORMATIVA URBANISTICA RELATIVA A LA MODIFICACION
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE IZURZA DE DIVERSOS
ASPECTOS DEL SUELO URBANO Y NO URBANIZABLE

Artículo 88.—Sistema General de Equipamiento Comunitario
88.1. Definición.

Erkidegoko ekipamenduzko sistema orokorra, jarraian aipatzen diren
ekipamendurako diren eraikin ezberdinez osatzen da:

El sistema general de equipamiento comunitario está formado por las
diferentes edificaciones destinadas a equipamiento que a continuación se
exponen:

– Kirol ekipamendua: Frontoi estalia.
– Osasun-ekipamendua:
– Laguntzako ekipamendua: Jubilatuen Zentroa.
– Giza-kulturako ekipamendua: Etxeburuko Dorrea, Etxeburu Dorrearen ondoko baserria, Apaiz Etxea eta Gizarte Zentroa.
– Erlijioko ekipamendua: Parrokia. Santa Ageda baseliza. Santo
Tomas eta Erdoizako Gure Amaren baselizak.
– Hilerriko ekipamendua: Hilerria.
– Ekipamendu orokorra: Arana Jauregia. Udaletxea, e.a. Ekipamendu orokorra erabileran barrusartzen dira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 motei
dagokien erkidegoko ekipamenduzko erabilerak.

– Equipamiento deportivo: Frontón cubierto.
– Equipamiento sanitario:
– Equipamiento asistencial: Centro de jubilados.
– Equipamiento socio-cultural: Torre de Etxeburu, Caserio adjunto a
la torre de Etxeburu, Casa Rural y Centro Social.
– Equipamiento religioso: Iglesia parroquial. Ermita de Santa Agueda.
Ermita de Santo Tomás y Ermita de Ntra. Sra. De Erdoiza.
– Equipamiento cementerio: Cementerio.
– Equipamiento genérico: Palacio de Arana. Casa Consistorial, etc ... Se
incluyen en el uso de equipamiento genérico los usos de equipamiento
comunitario correspondiente a las clases 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Osasuneko sendategia, gizarte zentroa eta jubilatuen zentroa, Udaletxeko plazako eraikin berean kokatzen dira.
Jabegoko erregimena, partikularra den Arana Jauregia eta Gotzaitegikoak diren Apaiz Etxea, Parrokia eta Baselizak ezik, titulartasun publikoa da.
88.2. Garapenezko lanabesak.—Ez da beharrezkoa antolaketazko
lanabes berriak idaztea, espazio askeen sistema orokorra ezik.

88.4. Erabileren araubidea.—Erabilera orokorra: Erkidegoko ekipamendua.
Erabilera onartuak: eraikin bakoitzean onartzen diren erabilerak 87.4
Definizioa epigrafean eta, Arana Jauregiaren kasu konkreturako, gainerako
erabileretan esleituak dira. Erabilera tertziarioa onartuko da 1., 2., 3., 4. eta
5. motatan 4. eta 6. egoeran, zeintzuen erabilera eraikinaren osotasunari
ulertzen dela.
Hezkuntza, osasun, laguntza eta giza-kulturazko ekipamenduei
dagozkien eraikinek aipatu moten arteko ekipamendukoagatik aldatu ahal
izango dute beren erabilera udalerrian ekipamenduzko etorkizuneko eskakizunen funtzioan.
Erabilera debekatuak: Aurreko puntuan barrusartzen ez diren gainerako erabilerak.

El consultorio médico, el centro social y el centro de jubilados se sitúan en un mismo edificio en la plaza del Ayuntamiento.
El régimen de propiedad a excepción del Palacio de Arana que es de
un particular y la Casa Cural, la Iglesia y las Ermitas que son del
Obispado. Son de titularidad pública.
88.2. Instrumentos de desarrollo.—No se precisa la redacción de nuevos instrumentos de ordenación, con excepción del sistema general de espacios libres.
88.3. Forma de gestión.—No se precisa la adopción de nuevos instrumentos de gestión, con excepción de lo previsto en el sistema general
de espacios libres.
88.4. Regulación de los usos.—Uso global: Equipamiento comunitario.
Usos permitidos: Los usos permitidos en cada edificación son los asignados en el epígrafe 87.4 Definición y para el caso concreto del Palacio
de Arana además de los anteriores usos. Se permitirá el uso terciario en
las clases 1.a, 2.a, 3.a, 4.a y 5.a en situación 4.a y 6.a, cuyo uso se entiende
a la totalidad del edificio.
Los edificios destinados a equipamiento educativo, sanitario, asistencial
y socio-cultural, podrán modificar su uso por el de equipamiento de alguna de las clases citadas en función de las futuras demandas de equipamiento en el municipio.
Usos Prohibidos: El resto de los usos no comprendidos en el punto
anterior.

88.5. Antolaketa.
Izaera orokorrean, sistema orokor honetan barrusartzen den ekipamenduzko eraikin bakoitza eraikinezko bere ordenantza berezia da,
beraietan berreraikitzeko eragiketak baimentzen direla, hedaketarik gabe,
kasu bakoitzean eta Arana Jauregiarenean eguneko eraikinaren morfologi
eta tipologiazko ezaugarriak errespetatu beharko dituela. Baimendutako berregokitze-lanak zientzi eta artapenezko zaharberritzekoak izan beharko dira.
Aparteko eran berreraikitzeko lanak egin ahal izango dira hilerria hedatuz baina, hala ere, hauek errespetatu egin beharko dituzte eguneko multzoak dituen izaera eta morfologi zein tipologiazko ezaugarriak.

88.5. Ordenación.
Con carácter general, cada uno de los edificios de equipamiento incluidos en este sistem general constituye su propia ordenanza de edificación,
autorizándose en ellos operaciones de reconstrucción, sin ampliación, que
en cada caso deberá respetar las características morfológicas y tipológicos
de la edificación actual, y en el caso del palacio de Arana. Las obras de rehabilitación permitidas deberán ser de restauración científica y conservadora.
Con carácter singular podrán realizarse operaciones de reconstrucción
con ampliación de cementerio debiendo no obstante dichas operaciones respetas el carácter y condiciones morfológicas y tipológicas del conjunto actual.

91 artikulua.—U.E.-2 eta 7 Antolaketa Esleitua duen Berariazko Bolumetriako Egoitzakoa, zeintzuen hurrenez hurreneko azalera hurrengoak direla: 2.015 m2 eta 5.315,25 m2

Artículo 91.—U.E.-2 y 7. Residencial de Volumetría Específica con Ordenación Asignada cuyas superficies respectivas son las
siguientes: 2.025 m2 y 5.315.25 m2

88.3. Kudeatzeko era.—Ez da beharrezkoa kudeatzeko lanabes berriak
hartzea, espazio askeen sistema orokorrean aurrikusten dena ezik.

91.1. Definizioa.

91.1. Definición.

Izurtza gunearen erdiguneari (Elizalde) dagokio. Bere mugak, U.E.2-ren kasurako, hegoaldera, ekipamenduzko aldea eta iparraldera, Egoitza Egiterapenezko unitateak (Loruri), mendebaldera Lur Ez Urbanizagarria, ekialdera, bidesarearen sistema orokorra dira eta, U.E.-7ren kasurako
bere mugak, hegoaldera eta iparraldera, hirilur Kontsolidatua, ekialdera, Banaketazko Aldea (A.R.-1) Egoitzako Loruri Dentsitate Txikia eta mendebaldera, Bidesarearen Sistema Orokorra dira. Beren mugaketak dagozkion planuetan definitzen dira.

Corresponde a la zona central del núcleo de Izurtza (Elizalde). Sus
límites, para el caso de la U.E.-2 son, al sur la zona de equipamiento y al
norte unidades de Ejecución Residenciales (Ciudad Jardín), al oeste Suelo
No Urbanizable, al este con siste,ma general de red viaria, y para el caso
de la U.E.-7 sus límites son, al sur y al norte suelo urbano Consolidado, al
este el Area de Reparto (A.R.-1) Residencial Ciudad Jardín Baja Densidad
y al Oeste con Sistema General de Red Viaria. Sus delimitaciones quedan
definidas en los planpos correspondientes.

Egiteratzeko Unitateen mugak planuetan definitzen dira eta eurotariko bat zehaztapenetan zehaztuagoa izatearen kasuan, indarrean dagoen
Hirigintzako Legeriaren arabera egingo litzateke eta, edozein kasutan, ez
dituzte bere itxuran distortsiorik ezta artikulatu honetan zerrendatzen diren
azalerei dagokienean %5 baino handiagoako gehiketa edo murriztapenik
suposatuko.

Los límites de las Unidades de Ejecución quedan definidas en los planos y en caso de que alguna de ellas fuera objeto de más precisión en las
delimitaciones, se realizaría conforme a la vigente Legislación Urbanística
y en cualquier caso no representarán distorsiones en su forma ni aumentos o disminuciones de más de un 5% en relación con las superficies relacionadas en el presente articulado.

Egiteratzeko Unitateetako jabe guztiek, euren azalera osoaren uzte,
ekibanaketa eta hirigintzako eginbeharreko denak bete beharko dituzte, indarrean dagoen hirigintzako legeria eta N.S.M.-kin adostasunean.

Todos los propietarios de las Unidades de Ejecución tendrán que cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad
de su superficie conforme a la vigente legislación urbanística y de las propias N.S.M.
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91.2. Garapenezko lanabesak.—Ez dira aurrikusten Arau hauetako
zehaztapenak gara ditzaten egitamuketazko lanabesik.
91.3. Kudeatzeko lanabesak.—Egiteratzeko Unitateen hirigintzako
kudeaketa dagozkien fitxetan zehazten da. Hirigintzako jarduketa ororen
aurretiazko eran, Egiteratzeko Unitatearen Zama eta Irabazketak Banatzeko
espedientea behin-betiko onartzea eskatuko da. Kudeaketa partikularrena izango da, jarduketazko sistema bezala konpentsaziokoa ezarriz U.E.7an ezik, hau desjabetzakoa izango dela babes publikoaren edozein erregimenen pean dauden etxebizitzen egiteratzeko unitate bezala dagoelako,
Lurraren Legeak jartzen dituen kasuetan aldatu ahal izango dela. Eraikitzeko eta baita lehen erabilerako lizentziak lortzeko baldintzak hurrengoak
dira: urbanizatzeko eskubidea, hirigintza-ustiapenerako eskubidea, eraikitzekoa eta eraikinerakoa hirigintzako indarrean dagoen legeriak agintzen
duen bezala eskuratzea ziurtatzea.
91.4. Erabileren araupidetza.—Erabilera orokorra: Egoitzakoa.

Erabilera onartuak:
1. Egoitzako erabilera bere mota denetan hurrengo egoeratan: 2. egoera goiko solairuetara lotua. 3. egoera beheko solairura lotutako
goikaldeazpian.
2. Tailera, artisautza eta artezko lanbideen erabilerak 2. egoeran.
3. Lanbidezko idazgu eta bulegoen erabilerak 2. eta 3. egoeratan.
4. Merkataritza eta establezimendu publikoen erabilerak 2. eta 3. egoeratan.
5. Ostatuko erabilerak 3. eta 4. egoeratan.
6. Ekipamenduzko erabilera bere mota denetan 10 eta 11 motan ezik
2., 3. eta 4. egoeratan.
7. Ibilgailuak gordetzeko erabilera: 1. eta 2. egoeratan. Etxebizitzako aparkaleku bana beharrezkoa izango da eraikin berrietan.
8. Espazio aske eta komunikabideen erabilera. Bidesarea eta aparkalekua mugatutako unitateetan.
9. Oinarrizko ezarkinen erabilera aurrikusitako unitateetan eta eraikinak zerbitzuez hornitzeko beharrezkoetan. Edozein kasutan, bideraketak lurrazpikoak izango dira.
Erabilera debekatuak: Onartzen diren artean barrusartzen ez diren gainerako erabilerak.
91.5. Antolaketa.
I) Motak.—Berariazko bolumetriadun 5 eraikin proiektatzen dira, 2 oin
karratuzko 12 x 12 m.-ko mota soilari, beste 2 errektangular oineko 11,5 x
19,5 m.-ko mota bikoitzari eta 1 errektangular oineko 11,5 x 39 m.-ko laukoiztu motari dagozkionak. Aipatu eraikinak, egiteratzeko unitate bakoitzak
aipatzen duenaren arabera eraiki beharko dira, jarraian azaltzen den eraikitzeko ordenantza betez.
II) Atzematea.—Eraikinak, kalifikazio zehaztu, lerrokapen eta sestren
planuan definitzen diren lerrokapenen artean mugaturiko lurraren osotasuna
atzeman ahalko du. Unitate guzti hauetan, antolaketa, dagozkien planu eta
fitxatan esleitua dago.
III) Atzeraketa.—Debekatuta daude aurreko (Vitoria-Gasteizetik
Durangora errepidera) eta aldamenetako lerrokapenen gainean, atzeko lerrokapenean 3 m.-rainoko atzeraketak bakarrik baimenduz eta aipatu arautegia indarrean jarri aurretik planteatzen den lerrokapenarekin bat ez datorren eraikinen bat balego, baimendutzat kontsideratuko da.
Onartzen diren atzeraketak egitearen kasuan, atzeratutako eraikin-lerroa
lerrokapenaren pareko jarraikoa izango da eta eraikinak lerro hau mantenduko
du bere solairu denetan, beronen gainean eraikinezko ordenantza orokorrean aurrikusten diren irtenguneak bakarrik onartzen direla.
Atzeraketak egiten direnean, eraikinak atzematen ez duen lurzati-azalera utzi egingo da eta espazio aske publikoen sistemaren osagarria izatera pasatuko da.
IV) Solairuen kopurua.—Beheko solairua, bi goi solairu eta aukerazko
soto eta erdisoto solairutan jartzen da U.E.-2an eta beheko solairua, hiru
goiko solairu eta aukerazko soto eta erdisoto solairutan jartzen da U.E.-7an.
V) Gehienezko altuera.—Eraikinaren gehienezko altuera 10 m.-tan
jartzen da U.E.-2an eta 13 m.-tan U.E.-7an.
VI) Beheko solairuko altuera.—Kaleko kanpoaldeko sestra eta
beheko solairuko forjatuaren behekaldearen arteko altuerak 4 m.-ko
gehienezko eta 3 m.-ko gutxienezko dimentsioa izango du.
VII) Goikaldea.—Goikaldea 4 uretara izango da, beronen inolako osagarriak, eraikinaren ordenantza orokorrean arautua ezik, ezin izango duela eraikineko hegalen goiko lerrotik pasatzen diren %40ko gehienezko malden planuak gainditu. Estaldura, keramikazko teilakoa edo kolore gorriko
hormigoizkoa izango da.
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91.2. Instrumentos de desarrollo.—No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen las determinaciones de las presente Normas.
91.3. Instrumentos de gestión.—La gestión urbanística de las Unidades de Ejecución se determina en las fichas correspondientes. Con carácter previo a toda actuación urbanística se requerirá la aprobación definitiva
del expediente de Reparto de Cargas y Beneficios de la Unidad de Ejecución. La gestión corresponderá a los particulares, estableciéndose como
sistema de actuación el de compensación excepto en la U.E.-7 que será
el de expropiación por estar contemplada como unidad de ejecución de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública, que podrá ser modificado en los supuestos que determina la Ley del Suelo. Las condiciones
para obtener las licencias de construcción así como las licencias de primera utilización. Son: acreditar el haber adquirido el Derecho a urbanizar,
el derecho al aprovechamiento urbanístico, el derecho a edificar y el derecho a la edificación tal como la ordena la vigente legislación urbanística.
91.4. Regulación de los usos.—Uso global: Residencial.

Usos permitidos:
1. Uso residencial en todas sus clases en las siguientes situaciones:
Situación 2.a vinculado a las plantas superiores. Situación 3.a en
bajocubierta vinculada a la planta inferior.
2. Usos de talleres, artesanía y oficios artísticos en situación 2.a.
3. Usos de despachos profesionales y oficinas en situaciones
2.a y 3.a.
4. Usos de comercio y establecimientos públicos en situación
2.a y 3.a.
5. Usos de hospedaje en situaciones 3.a y 4.a.
6. Uso de equipamiento en todas sus clases excepto las clases 10
y 11 en situaciones 2.a, 3.a y 4.a.
7. Uso de guardería de vehículos: En situaciones 1.a y 2.a. Será necesaria una plaza de aparcamiento por vivienda en las nuevas edificaciones.
8. Uso de espacios libres y comunicaciones. Red viaria y aparcamiento
en las unidades delimitadas.
9. Uso de instalaciones básicas en las unidades previstas y las necesarias para dotar de servicios a las edificaciones. En todo caso
las canalizaciones serán subterráneas.
Usos Prohibidos: El resto de los usos no contenidos entre los permitidos.
91.5. Ordenación.
I) Tipos.—Se proyectan 5 edificaciones de volumetría específica, 2
correspondientes al tipo sencillo con planta cuadrada de 12 x 12 m., 2 más
correspondientes al tipo doble de planta rectangular de 11,5 x 19,5 y 1 correspondiente al tipo cuádruple de planta rectangular de 11,5 x 39 m. Dichas
edificaciones se deberán construir según indica cada unidad de ejecución,
cumplimentado la ordenanza de edificación que a continuación se expone.
II) Ocupación.—La edificación podrá ocupar la totalidad del suelo delimitado entre las alineaciones definidas en el plano de calificación pormenorizada, alineaciones y rasantes. En todas estas unidades, la ordenación
se encuentra asignada en los planos y fichas correspondientes.
III) Retranqueo.—Quedan prohibidos sobre las alineaciones frontales (al vial de la carretera Vitoria – Gazteiz a Durango) y laterales, autorizándose exclusivamente retranqueos máximos de 3 m. en la alineación posterior y si antes de entrar en vigor dicha normativa, existiera algún edificio
que no se ajustara a la alineación planteada, se considerará tolerada.
En el caso de realizarse los retranqueos autorizados la linea de edificación retranqueada será una linea continua paralela a la alineación y la
edificación mantendrá esta linea de edificación en todas sus plantas, autorizándose exclusivamente sobre ella los salientes previstos en la ordenanza
general de edificación.
Cuando se realicen retranqueos la superficie de parcela no ocupada
por la edificación será cedida y pasará a formar parte del sistema de espacios libres públicos.
IV) Número de plantas.—Se establece en planta baja, dos plantas
altas y plantas de sótano y semisótano opcionales en la U.E.-2 y en planta
baja, tres plantas altas y plantas de sótano y semisótano opcionales en la
U.E.-7.
V) Altura máxima.—La altura máxima de la edificación se establece
en 10 m. en la U.E.-2 y 13 m. en la U.E.-7.
VI) Altura de planta baja.—La altura entre la rasante exterior de la
calle y la parte inferior del forjado de planta baja tendrá una dimensión máxima de 4m. y mínima de 3 m.
VII) Cubierta.—La cubierta será a 4 aguas, no pudiendo sobrepasar
ninguno de sus elementos, salvo lo regulado en la ordenanza general de
la edificación, los planos de pendiente máxima 40% que pasen por la linea
superiir de los aleros de la edificación. La cubrición será de teja cerámica
o de hormigón de color rojo.

BAO 19. zk. 1999, urtarrilak 29. Ostirala

— 1510 —

VIII) Fatxadak.—Hutsguneen konposizio, eraketa eta dimentsioa proiektugileen hautatze askekoak izango dira, kasu orotan zuritu egin behar dela
eraikinetan hartzen diren diseinuko konponbideek multzoaren emaitza armonikoa bermatzen dutela. Fatxadetako paramento itsuentzat onartzen diren
materialak hurrengoak dira: harlandua eta harrizko manposteria, harrizko
aplakatuak eta entokatu margotuak.
IX) Lurgainak.—Eraikinezko Ordenantza Orokorretan onartuak.
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VIII) Fachadas.—La composición, disposición y dimensión de huecos, serán de libre elección del proyectista, debiendo en todo caso justificar que las soluciones de diseño adoptadas en las edificaciones garantizan el resultado armónico del conjunto. Los materiales autorizados para
los paramentos ciegos de las fachadas son: Sillería y mampostería de piedra, aplacados de piedra y revocos pintados.
IX) Vuelos.—Los autorizados en las Ordenanzas Generales de la Edificación.

91.6. Dagoeneko eraikinaren erregimena.

91.6. Régimen de la edificación existente.

Daudeneko eraikinen erregimena hurrengoa da:

El régimen de las edificaciones existentes es el siguiente:

– Egoitza-erabilerako eraikina U.E.-2an: Aipatu eraikinak antolaketaren barruan aitortzen dira, artatu daitezkela, hedaketarik suposatzen ez duten
berreraikitzeko lan-mota denak onartu edo, aukeraz, lurreratu eta 1
motako (12 x 12 m.) berariazko bolumetriazko 2 eraikin eraikiz.

– Edificio de uso residencial en la U.E.-2: Dichos edificios se declaran dentro de ordenación, pudiéndose opta r por su conservación, admitiéndose todo tipo de obras de reconstrucción, sin incluir ampliación o alternativamente por su demolición y la construcción de 2 edificios de
volumetría específica tipo 1 (12 x 12 m.).

– Alde honetan dauden gainerako eraikin txikiak antolaketaz kanpo
aitortzen dira.

– El resto de edificaciones menores existentes en esta zona se declaran fuera de ordenación.

91.7. Egiteratzeko Unitateen fitxak.

91.7. Fichas de las Unidades de Ejecución.

91.7.1. Egiteratzeko Unitatea (U.E.-2).

91.7.1. Unidad de ejecución (U.E.-2).

Antolaketa: Egoitza-erabilerako 2 eraikinak artatu edo, aukeraz,
dagoeneko eraikina ordeztu hurrengo baldintzatan:
– Unitatearen osoko azalera . . . . . . . . . . . . . . . .

2.015 m2

– Nahitaez uzteko azalera:

– Superficie total unidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.025 m2

– Superficie de cesión obligada:

Espazio Askeen A.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bidesarearen A.A.

Ordenación: Conservación de las 2 edificaciones de uso residencial
o alternativamente sustitución de la edificación existente en las siguientes
condiciones:

......................

1.473 m2
264 m2

S.L. Espacios Libres

....................

S.L. Red Viaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.737 m2
– Urbanizatzeko azalera

1.737 m2

– Eraikinagatik azalera atzemangarria:

1.473 m2
264 m2
1.737 m2

– Superficie a urbanizar

1.737 m2

– Superficie ocupable por edificación:

1. . . . . . . . . . . . . .

144 m2

1. . . . . . . . . . . . . .

144 m2

2. . . . . . . . . . . . . .

2

144 m

2. . . . . . . . . . . . . .

144 m2

288 m2

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288 m2

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Solairuen kopurua: Beheko Solairua, 2 Goi-Solairu eta aukerazko
Sotoa.

– Número de plantas: P. Baja. 2 P. Altas y Sótano opcional.

– Azalera eraikigarria: (Lurgainak barrusartu gabe):

– Superficie Ediificable: (Sin incluir vuelos):

1. . . . . . . . . . . . .

432 m2

1. . . . . . . . . . . . . .

432 m2

2. . . . . . . . . . . . . .

2

432 m

2. . . . . . . . . . . . . .

432 m2

864 m2

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

864 m2

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.7.2. Egiteratzeko unitatea (U.E.-7)
– Unitatearen osoko azalera . . . . . . . . . . . . . . . .

91.7.2. Unidad de ejecución (U.E.-7)
5.315,25 m2

– Nahitaez uzteko azalera:

– Superficie total unidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.315,25 m2

– Superficie de cesión obligada:

A.A. Bidesarearekin espazio askeak

4.418,25 m2

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.418,25 m2

– Urbanizatzeko azalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.418,25 m2

– Eraikinaren azalera atzemangarria:

S. L. Espacios libres con Red Viaria
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Superficie a urbanizar

...................

4.418,25 m2
4.418,25 m2
4.418,25 m2

– Superficie ocupable por edificación:

1. . . . . . . . . . . . .

224,25 m2

1. . . . . . . . . . . . . .

224,25 m2

2. . . . . . . . . . . . .

224,25 m2

2. . . . . . . . . . . . . .

224,25 m2

3. . . . . . . . . . . . .

448,50 m2

3. . . . . . . . . . . . . .

448,50 m2

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

897,00 m2

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

897,00 m2

– Solairuen kopurua: Beheko Solairua, 3 Goi-Solairu eta aukerazko
sotoa eta erdisotoa.

– Número de plantas: P. Baja. 3 P. Altas, sótano y semisótano opcionales.

– Azalera eraikigarria: (Lurgainak barrusartu gabe):

– Superficie edificable (Sin incluir vuelos):

1. . . . . . . . . . . . .

897 m

1. . . . . . . . . . . . . .

897 m2

2. . . . . . . . . . . . .

897 m

2. . . . . . . . . . . . . .

897 m2

3. . . . . . . . . . . . .

2

1.794 m

3. . . . . . . . . . . . . .

1.794 m2

3.588 m2

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.588 m2

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oharra: Desjabetzaren kudeaketazko sistema.

2
2

Nota: Sistema de gestión el de expropiación.
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92 artikulua.—Hirilurra (U.E.-3, 4, 5 eta 6) Loruri
Egoitzakoa

Artículo 92.—Suelo Urbano (U.E.-3, 4, 5 y 6) Residencial
Ciudad Jardín

92.1. Definizioa.—Izurtzako gunearen (Elizalde) muturreko Egiteratzeko
Unitateei dagokie eta Vitoria-Gasteizetik Durangora errepidearen alde bietara 30 m.-ko zerrenda batez osatzen da, bide-arrazoiengatik zabaltzen den
U.E.-3 ezik. Beronen mugaketa dagokien planuetan definitzen da eta bere
azalerak hurrengoak dira: U.E.-3 = 4.214,88 m2, U.E.-4 = 2.503,5 m2, U.E.5 = 3.842 m2 eta U.E.-6 = 5.342 m2.

92.1. Definición.—Corresponde a las Unidades de Ejecución extremas del núcleo de Izurtza (Elizalde) y esta constituida por una franja de
30 m. a ambos lados de la carretera Vitoria – Gazteiz a Durango a excepción de la U.E.-3 que por motivos de vialidad se ensancha. Su delimitación queda definida en los planos correspondientes y sus superficies son
las siguientes: U.E.-3 = 4.214,88 m2, U.E.-4 = 2.503,5 m2 U.E.-5 =
3.842 m2 y U.E.-6 = 5.342 m2.

Egiteratzeko Unitateen mugak planuetan definituta daude eta euren
artekoren bat mugaketetan gehiago zehaztu behar izatearen kasuan, indarrean dagoen Hirigintzako Legeriarekin adostasunean egingo litzateke eta,
edozein kasutan, ez dituzte bere itxuran distorsiorik ezta artikulatu honetan zerrendatzen diren azalerei dagokienean %5 bat baino handiagoko gehiketa edo murriztapenik suposatuko.

Los límites de las Unidades de Ejecución quedan definidos en los planos y en caso de que alguna de ellas fuera objeto de más precisión en las
delimitaciones, se realizaría conforme a la vigente Legislación Urbanística y en cualquier caso no representarán distorsiones en su forma, ni aumentos o disminuciones de más de un 5% en relación con las superficies relacionadas en el presente articulado.

Egiteratzeko Unitateen jabe denek bete beharko dituzte beren azaleraren osotasuneko uzte, ekibanatze eta urbanizazioko eginbeharrak indarrean dagoen Hirigintzako Legeria eta N.S.M. euren arabera.

Todos los propietarios de las Unidades de Ejecución tendrán que cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad
de su superficie conforme a la vigente Legislación Urbanística y de las propias N.S.M.

92.2. Garapenezko lanabesak.—Arau hauetan aurrikusten diren
zehaztapenak garatzen dituzten egitamuketazko lanabesik ez dira aurrikusten.

92.2. Instrumentos de desarrollo.—No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen las determinaciones previstas en estas Normas.

92.3. Kudeatzeko lanabesak.—Kudeaketa partikularrek egingo dute,
jarduketazko sistema bezala konpentsaziokoa ezarriz, Lurraren Legeak jartzen dituen balizkotan eta, edozein kasutan, Arau hauek behin betiko onartzen direnetik dagokien Konpentsazioko Proiektua behin-betiko onartzen
denetik 2 urte igarotzean aldatu ahal izango dela.

92.3. Instrumentos de gestión.—La gestión corresponderá a los particulares, estableciéndose como sistema de actuación el de compensación,
que podrá ser modificado en los supuestos que determina la Ley del Suelo,
y en todos caso cuando transcurridos 2 años desde la aprobación definitiva de las presentes Normas no se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Compensación.

Eraikitzeko lizentziak eta baita lehen erabilerakoak ere lortzeko baldintzak hurrengoak dira: urbanizatzeko eskubidea, hirigintza-ustiapenerako
eskubidea, eraikitzekoa eta eraikinerakoa hirigintzako indarrean dagoen legeriak agintzen duen bezala eskuratzea ziurtatzea.

Las condiciones para obtener las licencias de construcción así como
las licencias de primera utilización. Son: acreditar el haber adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho
a Edificar y el Derecho a la Edificación tal como lo ordena la vigente Legislación Urbanística.

92.4. Erabileren araupidetza.—Erabilera orokorra: Egoitzakoa.

92.4. Regulación de los Usos.—Uso global: residencial

Erabilera onartuak:

Usos permitidos:

1. Egoitzako erabilera.—1. mota, famili bat edo birako etxebizitza eta
3. mota, 2. egoeran dagoen erkidegoko etxebizitza.

1. Uso residencial.—Clase 1.a vivienda uni o bifamiliar y clase 3.a
vivienda comunitaria en situación 2.a.

2. Artisautza eta artezko lanbideen erabilera 2. egoeran.

2. Uso de artesanía y oficios artísticos en situación 2.a.

3. Lanbidezko idazguen erabilera 2. eta 3. egoeratan.

3. Uso de despachos profesionales en situación 2.a y 3.a.

4. Ostatuko erabilera 4. egoeran.

4. Uso de hospedaje en situación 4.a.

5. Ekipamenduzko erabilera bere mota denetan 10 eta 11 motan 4.
egoeran ezik.

5. Uso de equipamiento en todas sus clases excepto la 10.a y 11.a
en situación 4.a.

6. Ibilgailuak gordetzeko erabilera: etxebizitzako aparkaleku bana beharrezkoa izango da, 1. eta 2. egoeratan baimenduko dela.

6. Uso de guardería de vehículos: será obligatoria la disposición de
una plaza de aparcamiento por vivienda, que será autorizada en situaciones 1.a y 2.a.

7. Espazio aske eta komunikabideen erabilera: mugatutako aldeetan.

7. Uso de espacios libres y red viaria: en las áreas delimitadas.

8. Oinarrizko ezarkinen erabilera: aurrikusitako aldeetan eta eraikinak zerbitzuez hornitzeko beharrezkoetan. Edozein kasutan, bideraketak
lurrazpikoak izango dira.

8. Uso de instalaciones básicas: en las áreas previstas y las necesarias para dotar de servicios a la edificación. En todo caso las canalizaciones serán subterráneas.

Erabilera debekatuak: Onartzen diren artean barrusartzen ez diren gainerako erabilerak.

Usos prohibidos: El resto de los usos no contenidos entre los permitidos.

92.5. Antolaketa.—Antolaketa, hurrengo baldintza eta oinarrizko parametro aplikatzearen bidez ezartzen da:

92.5. Ordenación.—La ordenación se establece mediante la aplicación de las siguientes condiciones y parámetros básicos:

1. Lurzatiaren baldintzak.

1. Condiciones de la parcela.

– Gutxienezko lurzatia: Dagoena. Batzuen bereizketa edo elkarketaren kasuan, lurzatiaren gutxienezko azalera 750 m2-tan jartzen da.

– Parcela mínima: La existente. En casos de segregación u agregación de varias la superficie mínima de la parcela se establece en 750 m2.

– Lurzatiaren gutxienezko aurrea: Dagoena. Batzuen bereizketa edo
elkarketaren kasuan, gutxienezko aurrea 15 m.-tan jartzen da. (6 zkdun.
planuan orientabidezko antolaketa aipatzen da).

– Frente mínimo de la parcela: El existente. En casos de segregación
o agregación de varias el frente mínimo se establece en 15 m. (En el plano
número 6 se indica una ordenación orientativa).

2. Lurzatia atzemateko baldintzak.

2. Condiciones de ocupación de la parcela.

– Atzematea. Lurzatiaren azalera atzemangarria, azalera osoari aplikatzen zaion atzemateko gehienezko ehunekoak jartzen du. Ehuneko hau
%30ean jartzen da.

– Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada
por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total. Este
porcentaje se establece en el 30%.

– Eraikigarritasuna. Azalera oso eraikigarria, lurzatiaren azalera osoari eraikigarritasuneko koefizientea aplikatzearen bidez jartzen da. Koefiziente hau 0,3 m2/m2-tan jartzen da.

– Edificabilidad. La superficie total edificable queda determinada por
la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de superficie de
la parcela. Este coeficiente se establece en 0,3 m2/m2.

– Atzeraketak. Lurzatiaren lerrokapenen gaineko 3 m.-ko eraikinaren
gehienezko atzeraketa ezartzen da.

– Retranqueos. Se establece un retranqueo máximo de la edificación
sobre las alineaciones de la parcela de 3 m.

– Lerrokapenak. 05 zkdun. planuan definitzen dira, hau da, 15 m. VitoriaGasteiz Durangora errepideari eta 3 m. gainerako bideei.

– Alineaciones. Las alineaciones se encuentran definidas en el plano número 05, es decir 15 m. a la carretera Vitoria – Gazteiz a a Durango
y 3 m. a resto de viales.
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– Lurzatiko muga eta bideetara tartea. Altuera eraikigarriaren erdia baino
txikiagoa izan behar ez duen gutxienezko tarte bat jartzen da eta, edozein
kasutan, eraikinen arteko tartea eraikinik altuenaren altueraren parekoa edo
handiagoa izan beharko du.

– Separación a linderos de la parcela y a viales. Se establece una separación mínima que no deberá ser inferior a la mitad de la altura edificable
y, en cualquier caso, la distancia entre edificaciones deberá ser igual o superior a la altura de la edificación más alta.

– Espazio ez eraikigarriak. Lurzatiko espazioaren barruan eraikin bakar
bat egingo da, beste eraikin edo instalazio osagarririk eraikitzea ez delarik onartzen.

– Espacios no edificables. En el interior del espacio de la parcela se
realizará una única edificación, no autorizándose la construcción de ninguna otra edificación o instalación complementaria.

3. Eraikinaren baldintzak.

3. Condiciones de la edificación.

– Solairuen kopurua. Beheko solairua edo beheko solairua eta lehen
solairua eta aukerazko soto edo erdisoto batean jartzen da.

– Número de plantas. Se establece en planta baja o planta baja y planta
primera y un sótano o semisótano opcional.

– Eraikinaren altuera. Eraikinaren gehienezko altuera, hegalera 8,5 m.tan jartzen da (bere kotarik handienean).

– Altura de la edificación. La altura máxima de la edificación se establece en 8,5 m. al alero (En su cota máxima).

– Goikaldea. Goikaldea okertua edo laua izan ahalko da, beronen inolako osagarriak, eraikinaren Ordenantza Orokorrean arautua ezik, ezin izango
duela eraikineko hegalen goiko lerrotik pasatzen diren %40ko gehienezko
malden planuak gainditu.

– Cubierta. La cubierta podrá ser inclinada o plana, no pudiendo sobrepasar ninguno de los elementos, salvo lo regulado en la Ordenanza General
de la edificación. Los planos de pendiente máxima 40% que pasen por la
linea superior de los aleros.

– Lurgainak. Baliatze askekoak izango dira, ez zaiela aplikagarria dagokien Ordenantza Orokorra.

– Vuelos. Serán de libre disposición, no siendo aplicable la Ordenanza
General correspondiente.

4. Estetikako baldintzak.

4. Condiciones estéticas.

Fatxaden konposizioa, hutsguneen eraketa eta materialen hautaketa
askeak dira, eraikinezko Ordenantza Orokorrak bete eta inguruko eraikinen ingurugiro-moldaketa bermatu behar duela indarrean dagoen Lurraren Legean oinarrituta.
Debekatuta daude goikaldeko materiale bezala plastikoak eta fibrozementoa.
Zarraketak, gutxienezko 0,60 m. eta gehienezko 1,00 altuerako
beheko horman oinarrituta eratzen dira. Harrizko, manposteria, enkofratu
galdua bezala harrizko akaberadun hormigoizkoak eta sarrailgintzako goiko erantsia 2,20 m.-ko gehienezko altueraraino.
92.6. Dagoeneko eraikinaren erregimena. Arautegi honetako oinarrizko baldintza eta parametroak betetzen ez dituzten daudeneko eraikinak
antolaketaz kanpoko eraikinak aitortzen dira, dagokien artikuluan arautua
aplikatzen zaiela.

La composición de las fachadas, dimensión de los huecos y elección
de los materiales son libres debiendo cumplir las Ordenanzas Generales
de la edificación y garantizar la adaptación ambiental de las edificaciones
del entorno en base a la vigente Ley del Suelo.
Quedan prohibidos como materiales de cubierta los plásticos y el fibrocemento.
Los cierres se constituyen a base de muro inferior con altura mínima
de 0,60 m. y máxima de 1,00. De piedra, mampostería, hormigón con acabado de piedra como encofrado perdido, y suplemento superior de cerrajería hasta una altura máxima de 2.20 m.
92.6. Régimen de la edificación existente. Las edificaciones existentes
que no cumplan con las condiciones y parámetros básicos de la presente normativa se declaran edificios fuera de ordenación, siéndoles de aplicación lo regulado en el artículo correspondiente.

93 artikulua.—Hirilur Kontsolidatua

Artículo 93 – Suelo Urbano Consolidado

93.1. Definizioa.—Eraikinak kontsolidaturiko aldeak dira (zenbait lurzati huts badaude ere). Lur hau bai egoitzako zein industriako kalifikaziokoa da eta biak kokatzen dira Vitoria-Gasteizetik Durangora errepidearen
2 aldetan Elizalde plaza eta A.R.-2 bitartean. Beren mugapena 10 eta 11
planuetan definitzen da.

93.1. Definición.—Son las áreas consolidadas por la edificación (aunque existan algunas parcelas vacantes). Este suelo es de calificación tanto residencial como industrial y ambos se encuentran situados a los 2 lados
de la carretera Vitoria – Gazteiz a Durango entre la plaza de Elizalde y la
A.R.-2 Su delimitación queda definida en los planos 10 y 11.

93.2. Egoitzakoa.—(A. = 21.040,37 m2). Eraikin berriak eraikitzea eta
lur kontsolidatuan daudeneko eraikinak hedatzea arautegiko planuetan eta
dagozkien hirigintzako arautegiko artikuluetan barruhartzen diren zehaztapenen arabera egingo da, dohainezko uztea eta jabearen kargura
beraiek urbanizatzearen baldintzapeko lizentzia zuzena lortzearen bidez.

93.2. Residencial.—(S. = 21.040.37 m2). La construcción de edificios
de nueva planta y la ampliación de edificios existentes en suelo consolidado se realizará de acuerdo a las determinaciones contenidas en los planos de normativa y en los artículos de la normativa urbanística correspondientes mediante la obtención de licencia directa condicionada al a cesión
gratuita y urbanización de las mismas a costa del propietario.

1. Lurzatiaren baldintzak.

1. Condiciones de la parcela.

– Gutxienezko lurzatia: Dagoena. Batzuen bereizketa edo elkarketaren kasuan, lurzatiaren gutxienezko azalera 750 m2-tan jartzen da, hau, famili
bat edo bitarako edo lerroango etxebizitzako unitate bakoitzara lotuta geratuko dela.

– Parcela mínima: La existente. En casos de segregación o agregación de varias parcelas. La superficie mínima se establece en 750 m2, la
cual quedará vinculada a cada unidad de vivienda uni o bifamiliar o de vivienda
en hilera.

– Lurzatiaren gutxienezko aurrea: Dagoena. Batzuen bereizketa edo
elkarketaren kasuan, gutxienezko aurrea 10 m.-tan jartzen da egin daitezen jarduketarako, bai famili bat edo bitarako eraikin isolatuak zein lerroango etxebizitzak izan. (11 zkdun. planuan orientabidezko antolaketa aipatzen da).

– Frente mínimo de la parcela: El existente. En casos de segregación
o agregación de varias el frente mínimo se establece en 10 m. para las actuaciones que se realicen, ya sean de edificaciones aisladas uni o bifamiliares, o de viviendas en hilera (En el plano número 11 se indica una ordenación orientativa).

2. Lurzatia atzemateko baldintzak.
– Atzematea. Lurzatiaren azalera atzemangarria, azalera osoari aplikatzen zaion atzemateko gehienezko ehunekoak zehazten du. Ehuneko hau
%30ean jartzen da.
– Eraikigarritasuna. Azalera eraikigarri osoa, lurzatiaren azalera osoari eraikigarritasuneko koefizientea aplikatzearen bidez jartzen da. Koefiziente hau 0,3 m2/m2-tan jartzen da.
– Atzeraketak. Lurzatiaren lerrokapenen gaineko 3 m.-ko eraikinaren
gehienezko atzeraketa ezartzen da.
– Lerrokapenak. 05 zkdun. planuan definitzen dira, hau da, 15 m. VitoriaGasteiz Durangora errepideari eta 3 m. gainerako bideei.
– Lurzatiko muga eta bideetara tartea. Altuera eraikigarriaren erdia baino txikiagoa izan behar ez duen gutxienezko tarte bat jartzen da eta, edozein kasutan, eraikinen arteko tartea eraikinik altuenaren altueraren parekoa edo handiagoa izan beharko du.
– Espazio ez eraikigarriak. Lurzatiko espazioaren barruan eraikin bakar
bat egingo da, beste eraikin edo instalazio osagarririk eraikitzea ez delarik
onartzen.

2. Condiciones de ocupación de la parcela.
– Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total.
Este porcentaje se establece en el 30%.
– Edificabilidad. La superficie total edificable queda determinada por
la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de superficie de
la parcela. Este coeficiente se establece en 0,3 m2/m2.
– Retranqueos. Se establece un retranqueo máximo de la edificación
sobre las alineaciones de la parcela de 3 m.
– Alineaciones. Las alineaciones se encuentran definidas en el plano número 05, es decir 15 m. a la carretera Vitoria – Gazteiz a Durango y
3 m. a resto de viales.
– Separación a linderos de la parcela y a viales. Se establece una separación mínima que no deberá ser inferior a la mitad de la altura edificable
y, en cualquier caso, la distancia entre edificaciones deberá ser igual o superior a la altura de la edificación más alta.
– Espacios no edificables. En el interior del espacio de la parcela se
realizará una única edificación, no autorizándose la construcción de ninguna otra edificación o instalación complementaria.
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3. Condiciones de la edificación.

– Solairuen kopurua. Beheko solairua edo beheko solairua eta lehen
solairua eta aukerazko soto edo erdisoto batean jartzen da.

– Número de plantas. Se establece en planta baja. O planta baja y
planta primera y un sótano o semisótano opcional.

– Eraikinaren altuera. Eraikinaren gehienezko altuera, hegalera 8,5
m.-tan jartzen da (bere kotarik handienean).

– Altura máxima de la edificación. 8.5 m. al alero (En su cota
máxima).

– Goikaldea. Goikaldea okertua edo laua izan ahalko da, beronen inolako osagarriak, eraikinaren Ordenantza Orokorrean arautua ezik, ezin izango duela eraikineko hegalen goiko lerrotik pasatzen diren %40ko gehienezko
malden planuak gainditu.

– Cubierta. La cubierta podrá ser inclinada o plana, no pudiendo sobrepasar ninguno de los elementos, salvo lo regulado en la Ordenanza General de la edificación, los planos de pendiente máxima 40% que pasen por
la linea superior de los aleros.

– Lurgainak. Baliatze askekoak izango dira, ez zaiela aplikagarria dagokien Ordenantza Orokorra.

– Vuelos. Serán de libre disposición, no siendo aplicable la Ordenanza
General correspondiente.

4. Estetikazko baldintzak.
Fatxaden konposizioa, hutsguneen eraketa eta materialen hautaketa askeak dira, indarrean dagoen Lurraren Legea bete behar dutela.Debekatuta daude goikaldeko materiale bezala plastikoak eta fibrozementoa. Zarraketak, gutxienezko 0,60 m. eta gehienezko 1,00 altuerako beheko horman
oinarrituta eratzen dira, harrizko, manposteria, enkofratu galdua bezala
harrizko akaberadun hormigoizkoak eta sarrailgintzako goiko erantsia 2,20
m.-ko gehienezko altueraraino.
5. Erabilera onartuak:
1. Egoitzako erabilera.—1. mota, famili bat edo birako etxebizitza eta
3. mota, 2. egoeran dagoen erkidegoko etxebizitza.

4. Condiciones estéticas.
La composición de las fachadas, dimensión de los huecos y elección
de los materiales son libres debiendo cumpliur con la vigente Ley del Suelo.
Quedan prohibidos como materiales de cubierta los plásticos y el fibrocemento. Los cierres se constituyen a base de muro inferior con altura mínima de 0,60 m. y máxima de 1,00, de piedra, mampostería, hormigón con
acabado de piedra como encofrado perdido, y suplemento superior de cerrajería hasta una altura máxima de 2,20 m.
5. Usos permitidos:
1. Uso residencial.—Clase 1.a vivienda uni o bifamiliar y clase 3.a
vivienda comunitaria en situación 2.

2. Artisautza eta artezko lanbideen erabilera 2. egoeran.

2. Uso de artesanía y oficios artísticos en situación 2.a.

3. Lanbidezko idazguen erabilera 2. eta 3. egoeratan.

3. Uso de despachos profesionales en situación 2.a y 3.a.

4. Ostatuko erabilera 4. egoeran.

4. Uso de hospedaje en situación 4.a.

5. Ekipamenduzko erabilera bere mota denetan 10. eta 11. motan 4.
egoeran ezik.

5. Uso de equipamiento en todas sus clases excepto la 10.a y 11.a
en situación 4.a.

6. Ibilgailuak gordetzeko erabilera: etxebizitzako aparkaleku bana beharrezkoa izango da, 1. eta 2. egoeratan baimenduko dela.

6. Uso de guardería de vehículos: será obligatoria la disposición de
una plaza de aparcamiento por vivienda, que será autorizada en situaciones 1.a y 2.a.

7. Espazio aske eta komunikabideen erabilera: mugatutako aldeetan.

7. Uso de espacios libres y red viaria: en las áreas delimitadas.

8. Oinarrizko ezarkinen erabilera: aurrikusitako aldeetan eta eraikinak zerbitzuez hornitzeko beharrezkoetan. Edozein kasutan, bideraketak
lurrazpikoak izango dira.

8. Uso de instalaciones básicas: en las áreas previstas y las necesarias para dotar de servicios a la edificación. En todo caso las canalizaciones serán subterráneas.

Erabilera debekatuak: Onartzen diren artean barrusartzen ez diren gainerako erabilerak.

Usos prohibidos: El resto de los usos no contenidos entre los permitidos.

6. Dagoeneko eraikinaren erregimena. Arautegi honetako oinarrizko baldintza eta parametroak betetzen ez dituzten daudeneko eraikinak antolaketaz kanpoko eraikinak aitortzen dira, dagokien artikuluan arautua aplikatzen zaiela.

6. Régimen de la edificación existente. Las edificaciones existentes
que no cumplan con las condiciones y parámetros básicos de la presente
normativa y alineaciones indicadas en los planos. Se declaran como toleradas, siéndoles de aplicación lo regulado en el presente artículo en caso
de sustitución.

93.3. Industriakoa (A. = 39.314 m2).
Eraikin berriak eraikitzea eta lur kontsolidatuan daudeneko eraikinak
hedatzea arautegiko planuetan eta dagozkien hirigintzako arautegiko artikuluetan barruhartzen diren zehaztapenen arabera egingo da, dohainezko uztea eta jabearen kargura beraiek urbanizatzearen baldintzapeko lizentzia zuzena lortzearen bidez.

93.3. Industrial (S. = 39.314 m2).
La construcción de edificios de nueva planta y la ampliación de edificios existentes en suelo consolidado se realizará de acuerdo a las determinaciones contenidas en los planos de normativa y en los artículos de la
normativa urbanística correspondientes mediante la obtención de licencia
directa condicionada ala cesión gratuita y urbanización de las mismas a
costa del propietario.

I. Erabileren araupidetza.—Erabilera orokorra: industriakoa.

I. Regulación de los usos.—Uso global: industrial.

Erabilera onartuak:

Usos permitidos:

1. Industriako erabilera bere mota denetan 7. egoeran.

1. Uso industrial, en todas sus clases en situación 7.a.

2. Biltegien erabilera bere mota denetan, 5., 6. eta 7. egoeratan.

2. Uso de almacenes. En todas sus clases en situación 5.a, 6.a y 7.a.

3. Ekipamenduzko erabilera, 11. mota 7. egoeran.

3. Uso de equipamiento. Clase 11.a en situación 7.a.

4. Komunikabideen erabilera, bidesarea eta aparkalekua alde mugatuetan.

4. Uso de comunicaciones, red viaria y aparcamiento en las áreas
delimitadas.

5. Oinarrizko ezarkinen erabilera aurrikusitako aldeetan eta eraikinak
zerbitzuez hornitzeko beharrezkoak direnak.

5. Uso de instalaciones básicas, en las áreas previstas y las necesarias para dotar de servicios a las edificaciones.

Erabilera Debekatuak. Onartuen artean barruhartzen ez direnak.

Usos Prohibidos. Los no contenidos entre los permitidos.

II. Antolaketa.—Berrantolatzeko hurrengo jarduketak jartzen dira: Ingurugiroko tratamendua, Mañaria ibaiaren bazterraldearen garbiketa eta egokitzapena, non, kanpoko lerroa eta uren gehienezko mugaren artean neurtzen den zabalerazko 10 m.-ko azaleko urak babesteko babes-zerrenda bat
gordeko dela, zeinek espazio askeen - loragunea sistemaren izaera
izango duela. Zuhaitzdia eta ingurugiroaren eragina murrizteko tratamendua BI-623 errepidea eta industri-eraikinen arteko lur-zerrendan. Jarduketa
hauek egiteratzeko hirigintzako proiektua idatziko da, indarrean dagoen suteen
aurkako Arautegia betez.

II. Ordenación.—Se establecen las siguientes actuaciones de reordenación: Tratamiento ambiental, limpieza y acondicionamiento de la zona
de ribera del río Mañaria donde se reservará una franja de protección de
aguas superficiales de 10 m. de ancho medidos entre la linea exterior y el
nivel máxima de las aguas y el mismo tendrá el carácter de sistema de espacios libres – zona verde. Arbolado y tratamiento de disminución del impacto
ambiental en la franja de terreno comprendida entre la BI-623 y las edificaciones industriales. Para la ejecución de estas actuaciones se redactará
el correspondiente proyecto de urbanización. Cumplimentando la Normativa contra incendios vigente.

III. Eraikinaren antolaketa.—Daudeneko industri-instalazioak mantentzea aurrikusten da, edozein kasutan beharrezkoak diren moldapenak
egin beharko dituztela arautegi honetan barruhartzen diren erabilerak araut-

III. Ordenación de la edificación.—Se prevé el mantenimiento de las
instalaciones industriales existentes, que deberán en todo caso efectuar
los acondicionamientos precisos para cumplir con las condiciones de regu-
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zeko baldintzak betetzeko, eta baita eguneko instalazioak eta euren antolaketa oinarrizko hurrengo baldintza eta paramentoen araberakoa izango
den instalazio berriak eraikitzea ere.

lación de los usos contenidos en esta normativa, así como la construcción
de ampliaciones de las actuales instalaciones y de nuevas instalaciones
cuya ordenación se ajustará a las siguientes condiciones y paramentos
básicos:

IV. Lurzatiaren baldintzak.—Gutxienezko lurzatia: Dagoena. Lurzatien bereizketa edo elkarketaren kasuetan, gutxienezko azalera 1.500 m2tan jartzen da.

IV. Condiciones de la parcela.—Parcela mínima: La existente. En casos
de segregación o agregación de parcelas la superficie mínima se establece
en 1.500 m2.

V. Lurzatiaren atzemateko baldintzak:

V. Condiciones de ocupación de la parcela.

– Atzematea. Lurzatiaren azalera atzemangarria, azalera osoari aplikatzen zaion atzemateko gehienezko ehunekoak zehazten du. Ehuneko hau
%50ean jartzen da.

– Ocupación. La superficie ocupable de la parcela queda determinada por el porcentaje máximo de ocupación aplicado a la superficie total.
Este porcentaje se establece en el 50%.

– Eraikigarritasuna. Azalera eraikigarri osoa, lurzatiaren azalera osoari eraikigarritasuneko koefizientea aplikatzearen bidez jartzen da. Koefiziente hau 0,70 m2/m2-tan jartzen da.

– Edificabilidad. La superficie total edificable queda determinada por
la aplicación del coeficiente de edificabilidad a la totalidad de superficie de
la parcela. Este coeficiente se establece en 0,70 m2/m2.

– Atzeraketak. Lurzatiaren lerrokapenen gaineko 5 m.-ko eraikinaren
gutxienezko atzeraketa ezartzen da.

– Retranqueos. Se establece un retranqueo mínimo de la edificación
sobre las alineaciones de la parcela de 5 m.

– Mugetara tarteak. 5 m.

– Separación a linderos. 5 m.

VI. Eraikinaren baldintzak.

VI. Condiciones de la edificación.

– Solairuen kopurua. B.S. eta Goiko Solairuan ezartzen da.

– Número de Plantas. Se establece en P.B. y P. Alta.

– Eraikinaren altuera. Eraikinaren gehienezko altuera 10 m.-tan
ezartzen da. Altuera honen gainean, duteneko izaeragatik beste maila batera kokatu ezin diren industria-instalazioak bakarrik gailen daitezke.
VII. Dagoeneko eraikinaren erregimena.

– Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación se establece en 10 m. Sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas
instalaciones industriales que por su propia naturaleza no pueden localizarse a otro nivel.
VII. Régimen de la edificación existente.

Hirilur kontsolidatuan daudeneko industri-erabilerako eraikinak antolaketaren barruan geratzen dira, beharrezkoak diren berrantolatzeko eragiketak egin ahalko direla; hala ere, ordezte eta berreraikitzeko eragiketak,
artikulatu honetako oinarrizko baldintza eta paramentoetara egokitu
beharko dira.

Las edificaciones de uso industrial existentes en el suelo urbano consolidado quedan dentro de ordenación, pudiéndose efectuar las operaciones
de reacondicionamiento que fueran necesarias, no obstante las operaciones de sustitución y nueva construcción deberán ajustarse a las condiciones
y parámetros básicos del presente articulado.

96 artikulua.—Hirilurra (U.E.-Saturnino) Tertziarioa

Artículo 96.—Suelo Urbano (U.E.-Saturnino) Terciario

96.1. Definizioa.—Elizalde aldearen erdian kokatzen den dagoeneko
boltsari dagokio. Bere mugaketa dagokien planuetan definitzen da eta azalera 5.145 m2-koa da.

96.1. Definición.—Corresponde a la bolsa existente situada en el centro
del área de Elizalde. Su delimitación queda definida en los planos correspondientes y su superficie asciende a 5.145 m2.

Egiteratzeko Unitateen mugak planuetan definituta daude eta euren
artekoren bat mugaketetan gehiago zehaztu behar izatearen kasuan, indarrean dagoen Hirigintzako Legeriarekin adostasunean egingo litzateke eta,
edozein kasutan, ez dituzte bere itxuran distorsiorik ezta artikulatu honetan zerrendatzen diren azalerei dagokienean %5 bat baino handiagoko gehiketa edo murriztapenik suposatuko.

Los límites de la Unidad de Ejecución quedan definidos en los planos y en caso de que alguno de ellos fuera objeto de más precisión en las
delimitaciones, se realizaría conforme a la vigente Legislación Urbanística
y en cualquier caso no representarán distorsiones en su forma, ni aumentos o disminuciones de más de un 5% en relación con las superficies relacionadas en el presente articulado.

Egiteratzeko Unitateen jabe denek bete beharko dituzte beren azaleraren osotasuneko uzte, ekibanatze eta urbanizazioko eginbeharrak indarrean dagoen Hirigintzako Legeria eta N.S.M. euren arabera.

Todos los propietarios de la Unidad de Ejecución tendrán que cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad
de su superficie conforme a la vigente Legislación Urbanística y de las propias N.S.M.

92.2. Garapenezko lanabesak.—Arau hauetan aurrikusten diren
zehaztapenak garatzen dituzten egitamuketazko lanabesik ez dira aurrikusten.

96.2. Instrumentos de desarrollo.—No se prevén instrumentos de planeamiento que desarrollen las determinaciones previstas en las presentes Normas.

96.3. Kudeatzeko lanabesak.—Eraikitzeko lizentziak eta baita lehen
erabilerakoak ere lortzeko baldintzak hurrengoak dira: urbanizatzeko
eskubidea, hirigintza-ustiapenerako eskubidea, eraikitzekoa eta eraikinerakoa hirigintzako indarrean dagoen legeriak agintzen duen bezala eskuratzea ziurtatzea.

96.3. Instrumentos de gestión.—La edificación será obtener las licencias de construcción así como las licencias de primera utilización, son: acreditar el haber adquirido el Derecho a Urbanizar, el Derecho al Aprovechamiento Urbanístico, el Derecho a Edificar y el Derecho a la Edificación tal
como lo ordena la vigente Legislación Urbanística.

Aurrikusten diren jarduketen egiterapena lankidetzako sistemaz
kudeatuko da. Udalak hirigintzako proiektua idatziko du, jabeek, eraginpeko
gertatzen diren lurrak utzi eta, dituzten lurzatien azaleraren arabera dagokien portzentaian, hirigintzako gastuak ordaindu beharko dituztela.

La ejecución de las actuaciones de reordenación previstas se gestionarán por el sistema de cooperación. El Ayuntamiento redactará el proyecto de urbanización correspondiente debiendo los propietarios ceder los terrenos que resulten afectados y sufragar los gastos de urbanización en el
porcentaje que les corresponda en función de la superficie de sus parcelas.

96.4. Erabileren araupeketa.—Erabilera orokorra: tertziarioa
Erabilera onartuak:
1. Erabilera tertziarioa bere mota denetan 5., 6. eta 7. egoeratan.
2. Biltegien erabilera lehen, bigarren eta hirugarren motan, 5., 6. eta
7. egoeratan.
3. Ekipamenduzko erabilera, 11. mota 7. egoeran.
4. Komunikabideen erabilera, bidesarea eta aparkalekua alde ez eraikitan.
5. Oinarrizko ezarkinen erabilera aurrikusitako aldeetan eta eraikinak
zerbitzuez hornitzeko beharrezkoak direnak.
6. Egoitzazko erabilera (bat bakarrik, zaintzailearentzat).
Erabilera Debekatuak. Onartuen artean barruhartzen ez direnak.
96.5. Antolaketa.
1. Berrantolatzeko jarduketak.—Berrantolatzeko hurrengo jarduketak ezartzen dira: jarduketa hauek egiteratzeko, hirigintzako proiektua idatziko da.

96.4. Regulación de los usos.—Uso global: terciario
Usos Permitidos:
1. Uso terciario en todas sus clases en situación, 5.a, 6.a y 7.a.
2. Uso de Almacenes, en clase primera, segunda y tercera en situación 5.a, 6.a y 7.a.
3. Uso de Equipamiento. Clase 11ª en situación 7ª.
4. Uso de comunicaciones, red viaria y aparcamiento en las áreas
no edificadas.
5. Uso de instalaciones básicas, en las áreas previstas y las necesarias para dotar de servicios a la edificación existente.
6. Uso residencial (solamente una para el guarda).
Usos Prohibidos. Los no contenidos entre los permitidos.
96.5. Ordenación.
1. Actuaciones de reordenación.—Se establecen las siguientes
actuaciones de reordenación: Para la ejecución de estas actuaciones se
redactará el correspondiente proyecto de urbanización.
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2. Eraikinaren antolaketa.—Eguneko higiezina mantentzea aurrikusten
da, kasu denetan, arautegi honetan barruhartzen diren erabilerak arautzeko
baldintzekin betetzeko beharrezkoak diren moldapenak egin beharko
dituztela.

2. Ordenación de la edificación.—Se prevé el mantenimiento del actual
inmueble, que deberán en todo caso efectuar los acondicionamientos precisos para cumplir con las condiciones de regulación de los usos contenidos en esta normativa.

2.1. Eraikinaren baldintzak.—Amaitutzat kontsideratzen da bere atzematea eta, lurreratua eta berreraikia izatearen kasuan, parametroak
hurrengoak izango dira:

2.1. Condiciones de la edificación.—Se considera agotada su ocupación y en el caso de que fuese objeto de demolición y nueva construcción los parámetros serán los siguientes:

– Atzematea %50.

– Ocupación 50%.

– Eraikigarritasuneko koefizientea 0,7 m2/m2.

– Coeficiente de edificabilidad 0,7 m2/m2.

– Mugetara tartea 5 m.

– Separación a linderos 5 m.

– Eraikinaren altuera 10 m.

– Altura de la edificación 10 m.

Eguneko higiezina mantentzearen kasuan, parametroak hurrengoak
izango dira:

En el supuesto de que se mantenga el actual inmueble, los parámetros serán los siguientes:

– Solairuen kopurua. Beheko Solairuan eta Lehen Solairuan ezartzen
da bere osotasunean eguneko higiezinean.

– Número de plantas. Se establece en Planta baja y Planta Primera
en su totalidad en el actual inmueble.

– Eraikinaren altuera: Eraikinaren gehienezko altuera oraingoa ezartzen da. Altuera honen gainean, berezko izaeragatik beste maila batean
kokatu ezin diren instalazioak bakarrik gailendu ahalko dira.

– Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación se establece
en la actual. Sobre esta altura únicamente podrán sobresalir aquellas instalaciones que por su propia naturaleza no pueden localizarse a otro nivel.

2.2. Estetikazko baldintzak.—Eraikina konposatzeko irizpideak, erabilitako materialak, e.a. ... askeak izango dira, hala ere eraikitze eta itxurako zuzenketa egokia aurkeztu eta fatxada nagusiaren kasuan, hau da,
BI-623 errepidera bideratuan, erakustegiak dituen zerbitzuko eraikin baten
adierazgarria agertu beharko dute.

2.2. Condiciones estéticas.—Los criterios de composición de la edificación, materiales empleados, etc...serán libres, no obstante deberán presentar la corrección constructiva y formal pertinente y en el caso de la fachada principal, es decir la orientada a la BI-623 sea la representativa de un
edificio de servicios con expositores.

96.6. Dagoeneko eraikinaren erregimena.—Egiteratzeko unitatean
daudeneko eraikinak antolaketaren barruan geratzen dira, beharrezkoak
diren berregokitzeko eragiketak egin daitezkela; hala ere, ordezte eta berreraikitzeko eragiketak aipatu diren oinarrizko baldintza eta parametroetara
eta indarrean dagoen legeria eta, batez ere, indarrean dagoen suteen aurkakoaren alorrekoa betetzera egokitu beharko dira.

96.6. Régimen de la edificación existente.—Las edificaciones existentes
en la unidad de ejecución queda dentro de ordenación, pudiéndose efectuar
las operaciones de reacondicionamiento que fueran necesarias, no obstante
las operaciones de sustitución y nueva construcción deberán ajustarse a las
condiciones y parámetros básicos señalados, y el cumplimiento de la legislación vigente y en especial en materia contra incendios vigente.

IV. kapitulua

Capítulo IV

BANAKETAZKO ALDEAK URBANIZATZEKO GAI DEN LURRAN

AREAS DE REPARTO EN SUELO APTO PARA URBANIZAR

99 artikulua.—Banaketazko Aldea (A.R.-1 Loruri. Egoitzakoa.
Dentsitate txikia)

Artículo 99.—Area de Reparto (A.R.-1) Residencial Ciudad Jardín
Baja Densidad)

99.1. Definizioa.—Izurtzako gunearen (Elizalde) Ekialde Hegoaldean
kokatzen den Aldeari dagokio, bere mugak, iparraldera, Espazio Askeen Sistema Orokorra, hegoalde eta ekialdera, Mañaria ibaiaren babes-aldea eta
mendebaldera, kontsolidatutako hirilurraren muga direla, 19.301,38 m2-ko azalera batekin. Dagokien planuetan dago mugatuta.

99.1. Definición.—Corresponde al Area situada en la zona Sur
Oriental del núcleo de Izurtza (Elizalde), sus límites son, al norte el Sistema General de Espacios Libres, al sur y este zona de protección del río
Mañaria y al oeste el límite del suelo urbano consolidado, con una extensión de 19.301,38 m2. Queda delimitado en los planos correspondientes.

A.R.-1-aren mugak planuetan definituta daude eta euren artekoren bat
mugaketetan gehiago zehaztu behar izatearen kasuan, indarrean dagoen
Hirigintzako Legeriarekin adostasunean egingo litzateke eta, edozein
kasutan, ez dituzte bere itxuran distorsiorik ezta artikulatu honetan zerrendatzen diren azalerei dagokienean %5 bat baino handiagoko gehiketa edo
murriztapenik suposatuko.

Los límites del A.R.-1 quedan definidos en los planos y en caso de
que alguno de ellos fuera objeto de más precisión en las delimitaciones.
Se realizaría conforme a la vigente Legislación Urbanística y en cualquier
caso no representarán distorsiones en su forma, ni aumentos o disminuciones de más de un 5% en relación con las superficies relacionadas en
el presente articulado.

Banaketazko Aldea – 1, A Sektorea bezala deitzen den sektore bakar
batean eratzen da bere osotasunean.

El Area de Reparto – 1 se constituye en su totalidad en un único sector
denominado como Sector A.

Sektore honetako Zatizko Planak, beronen antolaketa zehaztuaren gainean U.E. bat edo batzuk hartzearen gomendagarritasuna aipatuko du.

El Plan Parcial de este sector indicará la conveniencia de contemplar
una o varias U.E. sobre la ordenación pormenorizada del mismo.

A.R. honetako berariazko erabilera Dentsitate Txikiko Egoitzako
Etxebizitzarena da, famili bat edo birako etxebizitza isolatuzko eraikitzeko
tipologia batekin, 0,1238105 m2 t./m2 s-ko Ereduzko Aprobetxamendu batekin.

El uso característico de esta A.R. es el Uso de Vivienda Residencial
de Baja Densidad con una tipología edificatoria de vivienda uni o bifamiliar aislada con un Aprovechamiento Tipo de 0,1238105 m2 t./m2 s.

Erabilera onartuen haztapeneko koefizienteak zatizko planak jarriko
ditu eta, datu orientagarri gisa, hurrengoak ezartzen dira:

Coeficientes de ponderación de los usos permitidos, los fijará el plan
parcial y como datos orientativos se establecen los siguientes:

– Soto edo erdisoto solairuan kokatzen diren erabilerak haztatzeko koefizientea 0,5 da.

– El coeficiente de ponderación de los usos que se situen en planta
sótano o semisótano es 0.5.

– B.S.-n kokatzen diren erabilerak haztatzeko koefizientea 1 da.

– El coeficiente de ponderación de los usos que se situen en P.B. es 1.

– Goiko solairuan kokatzen diren erabilerak haztatzeko koefizientea
1 izango da.

– El coeficiente de ponderación de los usos que se sitúen en planta
alta será 1.

99.2. Garapenezko lanabesak.—A.R.-1-aren garapen eta antolaketarako nahitaezkoa izango da dagokion, hau da, A Sektorearen Zatizko Plana
onartzea.

99.2. Instrumentos de desarrollo.—Para el desarrollo y ordenación
del A.R.-1 será preceptiva la aprobación del correspondiente Plan Parcial,
es decir, del Sector A.

99.3. Kudeaketazko lanabesak.—Kudeaketa pribatua izango da
konpentsazioko jarduketa-sistemaren bidez, Lurraren Legeak zehazten dituen
kasuetan aldatu ahal izango dela Lurraren Legeak jartzen dituen balizkotan eta, edozein kasutan, Arau hauek behin betiko onartzen direnetik dagokien Konpentsazioko Proiektua behin-betiko onartzen denetik 2 urte igarotzean.

99.3. Instrumentos de gestión.—La gestión será privada a través del
sistema de actuación de compensación, que podrá ser modificado en los
supuestos que determina la Ley del Suelo. Y en todo caso cuando transcurridos 2 años desde la aprobación definitiva de las presentes Normas
no se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Compensación.

99.4. Antolaketazko baldintzak.

99.4. Condiciones de Ordenación.

– Erabileraren intentsitatea: Hektareako etxebizitzen dentsitatea, 6,5
etxebizitzatan ezartzen da.

– Intensidad de uso: La densidad de viviendas por hectárea se establece en 6.5 viv/Ha.

– Eraikigarritasuna: sestraren gainetik gehienezko azalera eraikigarria
2.850 m2-tan ezartzen da, edozein delarik bere erabilera.

– Edificabilidad: la máxima superficie edificable por encima de la rasante
se establece en 2.850 m2. cualquiera que sea su uso.
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– Eraikinaren altuera: Eraikinaren gehienezko altuera hegalera 7,5 m.tan ezartzen da eta goikaldeak %40ko gehienezko malda izango du.

– Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación se establece en 7.5 m. al alero y la cubierta tendrá una pendiente máxima del 40%.

– Solairuen kopurua: B.S. edo B.S. eta Lehen Solairua eta aukerazko
Soto edo Erdisoto batean ezartzen da.

– Número de plantas: Se establece en P.B.. o P.B. y P. Primera y un
Sótano o Semisótano opcional.

– Beste baldintzapenak: Zatizko Planak, Vitoria-Gasteizetik Durangora
errepidearen lotura-sektorearen erdialdean aurrikusten den toki-bidesarea
sistemaren taxuketa gorde beharko du. Erdisototzat kontsideratuko da, bere
bolumena lur edo lerrokapeneko sestraren azpian %50 batean baino gehiagotan geratzen dena.

– Otros condicionantes: El Plan parcial deberá respetar el trazado del
sistema local red viario previsto en la zona central del sector de enlace entre
la carretera Vitoria – Gazteiz a Durango con el sistema general de espacios libres. Se considerará como semisótano aquella parte de la edificación cuyo volumen quede en más de un 50% bajo la rasante del terreno o
de la alineación.

Banaketazko alde honetan, erdisoto solairuaren azpian egiten diren
sotoak ez dira irabaztasmoko erabilerakotzat kontsideratuko, baina bai lehen
solairuaren azpian egin dadin lehen sotoa; halaber, aipatu sektorean, azaleko urak babesteko, uren gehienezko mailaren kanpoko linea eta eraikinaren gehienezko lerrokapenaren artean neurtzen den zabalerazko 20 m.ko babes-zerrenda bat (Mañaria urbidea) erretserbatuko da. Azaleko urak
babesteko aipatu zerrendak espazio askeen - loragunea sistemaren
izaera izango du, bere barrualdean, uren gehienezko mailatik 10 m. baino
txikiagoko tarte batera kokatu ezin eta sektorearen kargura nahitaezko eta
dohainezko uztearen bidez lortuko dela.

En esta área de reparto, los sótanos que se realicen por debajo de
la planta semisótano no se considerarán de uso lucrativo pero sí el primer
sótano que se realice debajo de la planta baja, así mismo en dicho sector
se reservará una franja de protección de aguas superficiales (cauce Mañaría) de 20 m. de anchura medidos entre la lkínea exterior del nivel máximo de las aguas y la de alineación máxima de la edificación. Dicha franja
de protección de aguas superficiales tendrá el carácter de sistema de espacios libres – zona verde pudiendo acoger en su interior elementos de urbanización (viario, etc. ...) que no podrán localizarse a una distancia inferior
a 10 m. del nivel máximo e aguas y se obtendrá por cesión obligatoria y
gratuita a cargo del sector.

99.5. Aldibaterako erregimena.—A.R.-1-aren, hau da, A sektorearen Zatizko Plana onartzen ez den bitartean, hau ezin izango da urbanizatu, indarrean dagoen Lurraren Legea aplikatuko zaiola.

99.5. Régimen Transitorio.—En tanto no se aprobado el Plan Parcial del A.R.-1, es decir del sector A, este no podrá ser urbanizado, siéndole de aplicación de vigente Ley del Suelo.

Halaber, Zatizko Plana onartu arte ezin izango da inolako lan edo instalazio-motarik egin, indarrean dagoen Lurraren Legean aurrikusten direnak ezik eta, edozein kasutan, inolako kalte-ordainetarako eskubiderik gabe.

Así mismo hasta que no esté aprobado el Plan Parcial no se podrá
realizar ningún tipo de obras o instalaciones salvo las previstas en la vigente
Ley del Suelo y en cualquier caso sin derecho a indemnización alguna.

99.6. Daudeneko eraikinen erregimena.—Daudeneko eraikin txiki denak
Antolaketaz Kanpoko egoeran aitortzen dira.

99.6. Régimen de los edificios existentes.—Todas las edificaciones
menores existentes se declaran en situación de Fuera de Ordenación.

103 artikulua.—Nekazal-Babespeneko aldea - Abelzaintza

Artículo 103.—Zona de Protección Agrícola – Ganadera

103.1. Definizioa.—Bere mugaketa, dagokion planuan definitzen da.

103.1. Definición.—Su delimitación queda definida en el plano
correspondiente

103.2. Erabileren araupidetza.

103.2. Regulación de los usos.

Erabilera onartuak: Nekazal-abelzaintzako era bere mota denetan.

Usos permitidos: Uso agropecuario en todas sus clases.

Erabilera baimenduak: Aurreko epigrafean barrusartu gabeko guztiak,
batez ere eraikinean oinarritzen direnak, hurrengo puntuan arautzen diren
eraikinen berezkoak eta dagoeneko eraikinaren erregimenean baimenduak ezik.
103.3. Eraikinaren araupeketa.
Hurrengo eraikin eta/edo instalazioak eraikitzea bakarrik onartzen da.
1. Txabolak edo nekazal-tresnak gordetzeko etxetxuak.

Usos prohibidos: Todos los no incluidos en el epígrafe anterior, en especial los sustentados en edificación, con excepción de los propios de las edificaciones que s regulan en el punto siguiente y los autorizados en el régimen de edificación existente.
103.3. Regulación de la Edificación.
Se autorizan exclusivamente la construcción de las siguientes edificaciones y/o instalaciones.
1. Txabolas o casetas de aperos de labranza.

2. Abelzaintzako ustiapen eta/edo nekazaritzako biltegietarako diren
eraikinak.

2. Edificaciones destinadas a explotaciones ganaderas y/o almacenes agrícolas.

3. Etxebizitza bat edo biko famili-etxebizitzen eraikinak, nekazal-abelzaintzako ustiapenetara lotuak, lotura hau sinesgarriro frogatu behar
delarik.

3. Edificaciones de vivienda familiar de una o dos viviendas, vinculadas a explotaciones agropecuarias, habiendo de demostrar fehacientemente dicha vinculación.

4. Onura publiko eta giza-intereseko eraikinak. Landalur inguruan kokatu
beharko diren errepideen zerbitzuguneak eta osasun-laguntzako postuak,
BI-632 (Vitoria - Gasteizetik Durangora) errepideari atxikita egongo dira,
geografi, geologi e.a.-eko arrazoiengatik lur hartzailera ezbairik gabeko eran
lotuta dauden jarduketak garatzeagatik.

4. Edificaciones de utilidad pública e interés social. Areas de servicio
de carreteras y puestos de auxilio sanitario, estarán anexas a la carretera
BI-632 (Vitoria - Gazteiz a Durango) que deban emplazarse en el medio
rural, por desarrollar actividades vinculadas de modo ineludible al terreno
receptor por razones geográficas, geológicas, etc...

Baimendutako eraikinak eraikitzeko baldintzak hurrengo puntuetan definitzen dira.

Las condiciones para la edificación de las edificaciones autorizadas
se definen en los puntos siguientes.

103.4. Txabola edo nekazal-tresnen etxetxuen arautegia.
I. Eskatzailearen baldintzak.—Interbentzioa eskatzen duena nekazaria izan eta txabola eraikitzeko beharrizana zuritu beharko du, 2.000 m2tik gorako lurzati bat edukitzearekin batera.
II. Eraikitzearen baldintzak.

103.4. Normativa de txabolas o casetas de aperos.
I. Condiciones del solicitante.—El solicitante de la intervención, deberá
acreditar ser agricultor y justificar la necesidad de la construcción de la txabola, así como disponer de una parcela mínima de 2.000 m2.
II. Condiciones de la edificación.

Dimentsioa, txabolaren oineko dimentsioak ez du 2,5 m. bider 2,5 m.
gaindituko eta gehienezko altuera 2,5 m.-koa eta mugetarako gutxienezko tartea 3,5 m.-koa izango da.

Dimensión, la dimensión en planta de la txabola no superará 2.5 m.
por 2,5 m. y la altura máxima será de 2,5 m. y separación mínima a linderos de 3,5 m.

Goikaldea, 2, 3 edo 4 uretara izango da, %40tik gorakoa ez den maldarekin.

Cubierta, la cubierta será a 2. 3 ó 4 aguas con pendiente no superior
al 40%.

Materialak, betidaniko harrizko hormak, goikaldeko zurezko egiturazko
osagarriak eta teila gorriko estaldura.

Materiales, serán los tradicionales muros de piedra, elementos
estructurales de cubierta de madera y cubrición de teja roja.

III. Negutegien baldintzak.
Hodien egituraz eta lamina plastikoen estalduraz egindako tunel erako negutegiak, gardenak, ez da kontsideratzen bolumen eraikigarririk kontsumitzen dutenik, eta ez dute atzemateko beste limiterik mugetara 5 m.
gutxienez aldenduta egotea baizik (nekazaritzako erabilera bakarrik).

III. Condiciones de invernaderos.
Los invernaderos de tipo túnel formados por estructura de tubos y cubrición de láminas plásticas, transparentes, no se considera que consumen
volumen edificable, ni tienen más límite de ocupación que la de estar separados al menos 5 m. a los lindes (Uso exclusivamente agrícola).
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103.5. Nekazal-erabilerako biltegiak eta/edo abelzaintzako ustiapenak izateko eraikinen arautegia.

103.5. Normativa de las edificaciones destinadas a almacenes para
uso agrícolas y/o explotación ganadera.

I) Interbentzioaren baldintzak.

I) Condiciones de la Intervención.

Aldean ustiapen bakoitza, nekazal-biltegia eta/edo abelzaintzako ustiapena izateko eraikin bat eraikitzeko posibilitatea izango du.

Cada una de las explotaciones en la zona dispondrá de la posibilidad
de construir un edificio destinado a almacén agrícola y/o explotación ganadera.

II) Eskatzailearen baldintzak.—Interbentzioaren eskatzaileak behar
den bezala ziurtatuko du nekazaria edo abeltzaina izatea.

II) Condiciones del solicitante.—El solicitante de la intervención acreditará debidamente ser agricultor o ganadero.

III) Lurzatiaren baldintzak.—Eraikin berria, beronen gutxienezko
azalera 10.000 m2-tan ezartzen den lurzatiaren gainean ezarriko da, ustiapenari lotuta dagoen familiko etxebizitza aldi berean eraiki daitekela.

III) Condiciones de la parcela.—La nueva edificación se asentará sobre
parcela cuya superficie mínima se establece en 10.000 m2, pudiendo simultáneamente edificar la vivienda familiar vinculada a dicha explotación.

IV) Eraikinaren baldintzak:

IV) Condiciones de la edificación:

– Mugetara tartea: 10 m.
– Gehienezko atzemandako azalera: %6 m2.
– Gehienezko azalera eraikigarria: 0,06 m2/m2.
– Solairuen gehienezko kopurua: Beheko Solairua + Goiko Solairua.
– Eraikinaren goikalde edo gailurrera gehienezko altuera: 7 m.
– Goikaldea 2, 3 edo 4 urtera, %40ko faldoizko gehienezko maldarekin.
– Estaldura: akabatzea kolore gorrian.

– Separación a linderos: 10 m.
– Superficie ocupada máxima: 6% m2.
– Superficie edificable máxima: 0,06 m2/m2.
– Número máximo de plantas: Planta baja + Planta alta.
– Altura máxima a cumbrera o gallur de la edificación: 7 m.
– Cubierta a 2, 3 ó 4 aguas con pendiente máxima de faldón 40%.
– Cubrición: acabado en color rojo.

– Fatxadak: Eraikinaren konposizioa proiektugilearen aukera askekoa
izango da, kasu orotan zuritu egin behar dela hartu den konponbideak multzoaren emaitza armonikoa bermatzen duela.

– Fachadas: La composición de la edificación será de libre elkección
del proyectista debiendo en todo caso justificarse que la solución adoptada garantiza el resultado armónico del conjunto.

– Materialak: Fatxadetako paramento itsuen onartzen diren materialak hurrengoak dira: harlandua eta natura-harrizko manposteria, naturaharrizko aplakatuak eta entokatu pintatuak.

– Materiales: Los materiales autorizados de los paramentos ciegos de
las fachadas son: sillería y mampostería de piedra natural, aplacados de
piedra natural y revocos pintados.

– Botatzeek I tituluan jartzen diren baldintzak beteko dituzte eta, edozein kasutan, ingurugiroa ez kutsatzea ezta asperdurarik ez egitea ere bermatzen dituzten zuzenbidezko ekintzapideak edukiko dira. Edozein kasutan, urbide askera botatzea debekatzen da.

– Los vertidos cumplirán las condiciones fijadas en el título I y en todo
caso se dispondrán los elementos correctores necesarios que garanticen
la no contaminación del medio ambiente ni la creación de molestias.
En todo caso se prohibe el vertido a cauce libre.

103.6. Nekazal-abelzaintzako ustiapenetara lotuta dauden famili-etxebizitzako eraikinen arautegia.

103.6. Normativa de las edificaciones de vivienda familiar vinculadas a explotaciones agropecuarias.

I) Interbentzioaren baldintzak.—Nekazal-abelzaintzako ustiapenera
lotzen den famili-etxebizitzako eraikin berriak instalatzeko gutxienezko lurzatia 10.000 m2-koa izango da.

I) Condiciones de la Intervención.—La parcela mínima para la instalación de nuevos edificios de vivienda familiar vinculada a explotación agropecuaria será de 10.000 m2.

II) Eskatzailearen baldintzak.—Interbentzioaren eskatzaileak behar
den bezala ziurtatuko du nekazari edo abeltzaina izatea.

II) Condiciones del solicitante.—El solicitante de la intervención acreditará debidamente ser agricultor o ganadero.

III) Lurzatiaren baldintzak. Ahalbidetzen diren egoitzako eraikinak, berriak
zein daudenak direla, bakoitza bereizita kokatuko dira 10.000 m2-ko gutxienezko azalera duen lurzati bakar zatiezin baten gainean, aldi berean eraiki
daitekela nekazaritza-abelzaintzako erabilerakoa den eraikina.

III) Condiciones de la parcela.—Las edificaciones residenciales
posibilitadas, ya sean nuevas o existentes, se asentarán cada uno por separado sobre una parcela única indivisible cuya superficie mínima se establece en 10.000 m2, pudiendo simultáneamente edificar la edificación destinada al uso agrícola - ganadero.

IV) Eraikinaren baldintzak.

IV) Condiciones de la edificación.

– Mugetara tartea: 10 m.
– Atzemandako gehienezko azalera: %3 m2.
– Gehienezko azalera eraikigarria: 0,06 m2/m2.
– Solairuen gehienezko kopurua: Beheko Solairua edo Beheko Solairua eta Lehen Solairua, eta aukerazko sotoa.
– Eraikinaren goikalde edo gailurrera gehienezko altuera: 9 m.
– Goikaldea 2, 3 edo 4 urtera, %40ko faldoizko gehienezko maldarekin.
– Estaldura: keramikazko teila edo hormigoizko gorria.

– Separación a linderos: 10 m.
– Superficie ocupada máxima: 3% m2.
– Superficie edificable máxima: 0,06 m2/m2.
– Número máximo de plantas: Planta Baja o Planta Baja y Planta Primera, y sótano opcional.
– Altura máxima a cumbrera o gallur de la edificación: 9 m.
– Cubierta a 2 o 3 aguas con pendiente máxima de faldón 40%.
– Cubrición: Teja cerámica o de hormigón roja.

– Fatxadak: Eraikinaren konposizioa proiektugilearen aukera askekoa
izango da, kasu orotan zuritu egin behar dela hartu den konponbideak multzoaren emaitza armonikoa bermatzen duela.

– Fachadas: La composición de la edificación será de libre elección
del proyectista debiendo en todo caso justificarse que la solución adoptada garantiza el resultado armónico del conjunto.

– Materialak: Fatxadetako paramento itsuen onartzen diren materialak hurrengoak dira: harlandua eta natura-harrizko manposteria, naturaharrizko aplakatuak eta entokatu pintatuak.

– Materiales: Los materiales autorizados de los paramentos ciegos de
las fachadas son: sillería y mampostería de piedra natural, aplacados de
piedra natural y revocos pintados.

– Botatzeek I tituluan jartzen diren baldintzak beteko dituzte eta, edozein kasutan, ingurugiroa ez kutsatzea ezta asperdurarik ez egitea ere bermatzen dituzten zuzenbidezko ekintzapideak edukiko dira. Edozein kasutan, urbide askera botatzea debekatzen da.

– Los vertidos cumplirán las condiciones fijadas en el título I y en todo
caso se dispondrán 10 elementos correctores necesarios que garanticen
la no contaminación del medio ambiente ni la creación de molestias. En
todo caso se prohibe el vertido a cauce libre.

V) Beste baldintzapenak.—10.000 m2 gutxienezko azalerako lurzati batean nekazaritza-abeltzaintzako ustiapenari lotutako famili-etxebizitzarako
den eraikina eta nekazaritza-abeltzaintzako erabilerakoa dena simultaneatzearen kasuan, eraikin bakoitzarako aplikatzekoak izango dira dagozkien
eraikinezko baldintzak, osoko gehienezko atzematearen azalera %4,5 m2koa izatearen salbuespenerakin.

V) Otros condicionantes.—En el caso de simultanearse en una misma parcela de superficie mínima 10.000 m2, la edificación destinada a vivienda familiar vinculada a explotación agrícola - ganadera y la edificación destinada al uso agrícola - ganadero, será de aplicación para cada edificio las
condiciones de edificación correspondientes, con la salvedad de que la superficie de ocupación máxima total será de 4,5% m2.

103.7. Onura publikoa eta giza-intereseko eraikinen arautegia.

103.7. Normativa de las edificaciones de utilidad pública e interés social.

I) Interbentzioaren baldintzak.—Eraikin-mota honetako baimenerako nahitaezko baldintza izango da eskumendun erakundearen aldetik eraikinaren onura publikoa eta interesaren aurretiazko aitorpena eta baita alde
honetan kokatzeko beharrizanaren zuribidea ere.

I) Condiciones de intervención. —Será condición indispensable para
la autorización de este tipo de edificaciones la previa declaración por el organismo competente de la utilidad pública e interés de la edificación así como
la justificación de la necesidad de emplazamiento en esta zona.

II) Lurzatiaren baldintzak.—Esparru bakarrean lurzatiaren gutxienezko
azalera 5.000 m2-koa ezartzen da.

II) Condiciones de la parcela.—La superficie mínima de la parcela
en coto único se establece en 5.000 m2.
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III) Eraikinaren baldintzak.

III) Condiciones de la edificación.

– Mugetara tartea: 10 m.
– Mugetara gutxienezko tartea: 5 m.
– Gehienezko eraikigarritasuna: 0,08 m2/m2.
– Solairuen gehienezko kopurua: Beheko Solairua edo Beheko Solairua eta Lehen Solairua, eta aukerazko Sotoa.
– Eraikinaren goikalde edo gailurrera gehienezko altuera: 9 m.
– Goikaldea: okertua izango da, %40ko faldoizko gehienezko maldarekin.
– Etxebizitzen gehienezko kopurua: 1.

– Distancia mínima a linderos: 5 m.
– Edificabilidad máxima: 0,08 m2/m2.
– Ocupación máxima: 5%.
– Número máximo de plantas: Planta Baja o Planta Baja y Planta Primera y Sótano opcional.
– Altura máxima a cumbrera o gallur de la edificación: 9 m.
– Cubierta: será inclinada con una pendiente máxima de faldón 40%.
– Número máximo de viviendas: 1.

– Baimendutako erabilerak: Egoitzako erabilera onartuaz gain, ibilgailuak
gordetzeko erabilera baimenduko da.

– Usos Tolerados: Además del uso residencial autorizado se tolerará
el uso de guardería de vehículos.

– Fatxadak: Eraikinaren konposizioa proiektugilearen aukera askekoa
izango da, kasu orotan zuritu egin behar dela hartu den konponbideak multzoaren emaitza armonikoa bermatzen duela.

– Fachadas: La composición de la edificación será de libre elección
del proyectista debiendo en todo caso justificarse que la solución adoptada garantiza el resultado armónico del conjunto.

– Materialak: Fatxadetako paramento itsuen onartzen diren materialak hurrengoak dira: harlandua eta natura-harrizko manposteria, naturaharrizko aplakatuak eta entokatu pintatuak.

– Materiales: Los materiales autorizados de los paramentos ciegos de
las fachadas son: sillería y mampostería de piedra natural, aplacados de
piedra natrual y revocos pintados.

– Botatzeek I tituluan jartzen diren baldintzak beteko dituzte eta, edozein kasutan, ingurugiroa ez kutsatzea ezta asperdurarik ez egitea ere bermatzen dituzten zuzenbidezko ekintzapideak edukiko dira. Edozein kasutan, urbide askera botatzea debekatzen da.

– Los vertidos cumplirán las condiciones fijadas en el tírulo I y en todo
caso se dispondrán los elementos correctores necesarios que garanticen
la no contaminación del medio ambiente ni la creación de molestias. En
todo caso se prohibe el vertido a cauce libre.

103.8. Daudeneko eraikinen arautegia.—Egoitza, nekazal-abeltzaintza, nekazal-abeltzaintza erabilerarekin lotutako biltegiak, tertziario 6.
motaren ezik eta aurrikusitako sistema orokorren eraginpekoak ez diren erkidegoko ekipamendua, antolaketaren barruan aitortuak geratzen dira.

103.8. Normativa de las edificaciones existentes.—Las edificaciones
existentes con anterioridad a la aprobación a las Normas destinadas a los
usos: Residencial, agropecuario, almacenes vinculados al uso agropecuario,
terciario con excepción de la clase 6.a y equipamiento comunitario que no
resulten afectadas por los sistemas generales previstos, quedan declaradas dentro de ordenación.

Aipatu eraikinetan berreraikitze eta hedapenezko lanak onartuko dira,
zeintzuen azalerak eta bolumen gehituak ez dutela Arau hauek onartzearen aurretik eraikitakoaren %20a gainditzen, halaber, daudeneko eraikinetan
ostalaritzako erabilerak jartzeko posibilitatea baimentzen dela.

En dichas edificaciones se autorizarán obras de reconstrucción y de
ampliación cuya superficie y volumen ampliada no supere el 20% de la construida con anterioridad de la aprobación de estas Normas y así mismo, se
permite la posibilidad de instalar usos hosteleros en los edificios existentes.

Edozein kasutan, berregokitze eta hedatzeko lanak, dagoeneko eraikinaren ezaugarri tipomorfologikoekin armonikoak izan beharko dute.

En todo caso las obras de reacondicionamiento y ampliación deberán resultar armónicas con las características tipomorfológicas del edificio
existente.

(I-1.809)

(I-1.809)

•

•

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea

Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia

I RAG ARKI A

ANUNCIO

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» 1999ko urtarrilaren 15eko 9.
zk.n, Mugagabeko lan-kontratazioan G.U.F.E.-n hurrengo lanpostuak: Sukaldeko laguntzaileen hamaika (11) plaza, Menpekoen Hiru
(3) plaza, Atezaina Mantenimenduzko Laguntzaileen zortzi (8) plaza
eta Administrari Laguntzaileen bost (5) plaza betetzeko aukerabidezko frogen (lehiaketa-oposizioa) deialdiko oker zuzenketa.

Bilbon, 1999ko urtarrilaren 20an.—Gobernu Batzako burua,
Inmaculada Loroño Ormaetxea

Corrección de errores de la Convocatoria de pruebas selectivas (Concurso-Oposición) para cubrir en régimen de contratación
laboral indefinida en el I.F.A.S. de: once (11) plazas de Ayudante
de Cocina, tres (3) plazas de Ordenanza, ocho (8) plazas de Portero-Ayudante de Mantenimiento, tres (3) plazas de Administrativo
y cinco (5) plazas de Auxiliar Administrativo, publicadas en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» número 9 de 15 de enero de 1999.
Se transcriben a continuación las oportunas correcciones:
1) En las bases en castellano, en el Anexo IV, punto 4. Ejercicios de la fase de oposición, segundo ejercicio, párrafo tercero,
página 653, donde dice: «Las aspirantes y los aspirantes que acrediten mediante certificación del IVAP la superación del perfil lingüístico
1 o superior», debe decir: «Las aspirantes y los aspirantes que acrediten mediante certificación del IVAP la superación del perfil lingüístico
2 o superior,....».
2) En las bases, en el anexo IV, punto 6. Composición del Tribunal, página 653, donde dice: «Presidente: Sra. Directora General de Planificación y Gestión de Acción Social, doña Itziar de Araluce Lanzagorta», debe decir: «Presidente: Sr. Gerente del I.F.A.S.,
don Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano».
3) En las bases en castellano, en el Anexo V, punto 4. Ejercicios de la fase de oposición, segundo ejercicio, párrafo tercero,
página 657, donde dice: «Las aspirantes y los aspirantes que acrediten mediante certificación del IVAP la superación del perfil lingüístico
1 o superior», debe decir: «Las aspirantes y los aspirantes que acrediten mediante certificación del IVAP la superación del perfil lingüístico
2 o superior,....».
Bilbao, a 20 de enero de 1999.—La Presidente de la Junta de
Gobierno, Inmaculada Loroño Ormaetxea

(I-74)

(I-74)

Jarraian egin beharreko zuzenketak transkribatzen dira:
1) Gaztelaniazko oinarrietan, IV. Eranskineko 4. puntuan. Oposizioa faseko ariketak-, bigarren ariketako hirugarren lerroaldean,
653 orrialdean esaten du: «HAEE-ren ziurtagiriaren bidez 1 hizkuntz
eskakizuna edo goragoko bat dutela ziurtatzen duten nahikideak»;
esan behar du: «HAEE-ren ziurtagiriaren bidez 2 hizkuntz eskakizuna edo goragoko bat dutela ziurtatzen duten nahikideak...».
2) Oinarrietan, IV. Eranskineko 6. puntuan. Epaimahaiaren osaketa, 653. orrialdean esaten du: «Epaimahaiburua: Gizartekintzaren Plangintza eta Kudeaketarako zuzendari Nagusia, Itziar de Araluze Lanzagorta and.; esan behar du: G.U.F.E.-ko kudeatzailea, Iñigo
Pombo Ortiz de Artiñano jna.
3) Gaztelaniazko oinarrietan, V. Eranskineko 4. puntuan. Oposizio faseko ariketak- bigarren ariketako hirugarren lerroaldean, 657.
orrialdean esaten du: «HAEE-ren ziurtagiriaren bidez 1 hizkuntz eskakizuna edo goragoko bat dutela ziurtatzen duten nahikideak»; esan
behar du: «HAEE-ren ziurtagiriaren bidez 2 hizkuntz eskakizuna
edo goragoko bat dutela ziurtatzen duten nahikideak...»

IZURTZAN ETXEBIZITZA BERRIEN KOKAPENERAKO IKASKETA ETA HERRI PLANGINTZARAKO OINARRIAK

3. ERANSKINA: DURANGOKO LURRALDEAREKIKO ZATI EGITAMUA
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HIRUGARREN TITULUA: EGOITZA EZARKUNTZEN SISTEMA
I. KAPITULUA: EGOITZA EZARKUNTZEN EREDUA. KALKULUA
1. ATALA. XEDAPEN OROKORRAK
68. artikulua. Egoitza Ezarkuntzen eredua.
LZE honek proposaturiko ezarkuntza-eredua antolatzen duten irizpideak honako
hauek dira:
a) Hiri-morfologia nahiz eraikuntza-tipologia egokiak eta lurzoruaren hirierabileren maila zein intentsitate egokiak aukeratzeko eta hedatzeko
prozesuak aurreikustea.
b) Lurzoruaren densitateak eta hiri-erabilerak egokitzea, honako hau
lortzeko: lurralde-oreka, oraingo nahiz proposaturiko azpiegituren
zerbitzu egokia, garrantzitsuenen eraginaren murriztapena eta balio
naturaleko eremuen errespetua.
c) Hirietan eraikitako eremua suspertzea, erabilera egokiak ezartzea eta
zerbitzuen zuzkidura nahiz iragazkortasuna ahalbidetzea, etxebizitzen
eta ekipamenduen eskaintza sortzeko, narriaturiko eremuak
suspertzeko eta hirien oroimen historikoa berreskuratzeko; horrela,
biztanleen bizi-kalitatea nabarmen hobetu ahal izango da.

69. artikulua. Egoitza Ezarkuntzen Sistemaren osaketa eta
zehaztapenak.
1.

Ezarkuntzen Sistema, Lurraldearekiko Zati-Egitamuaren ondoreetarako,
Durangoko Eskualde Egituran dauden eta horren jarduketa-eremua osatzen
duten udalerrietako biztanleguneek eratzen dute, giza ezarkuntzaren euskarri
fisikoari dagokionez; hiri-oinarrizko produkzio-jarduerak dituzten lurzoruak ere
sistema horren barrukotzat hartzen dira.

2.

Dokumentazio grafikoan, Informazio Planoak izenarekin eta, beraz,
antolamendu loteslearen izaera barik, indarreko planeamenduaren egoeraren
zehaztapena egiten da. LZEk, bestalde, proposaturiko eredua lortzeko eta
garatzeko prozesuan integratu nahi ditu sailkaturiko lurzoru horiek.

3.

LZEk ez du ezartzen lurzoruaren jabetzara aplikatzeko moduko hirigintzaaraubiderik, eta beraz, bertako xedapenek ez dute lurzoruaren sailkapen jakinik
eragingo, horretarako eskumena udal-planeamenduak baitauka.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
Lurraldearekiko Zati-Egitamua
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4.

Aurreko zenbakian adierazitakoaren kalterik gabe, udal-planeamenduak lurzoru
urbanizaezintzat sailkatu eta, beraz, ez dira ezarkuntza-sistemaren barruan
sartuko LZEk ezarritako okupazio-mugetatik kanpoko lurzoru guztiak; ezta,
muga horien barruan egon arren, udal-planeamenduak erabakita okupatu barik
uzten direnak ere.

5.

Egitamuak Ezarkuntzen Sistemari lotutako lurzoruaren mugaketa udalplaneamenduak soilik zehaztu ahal izango du, Egitamuak ezarritako
murriztapenekin eta baldintzekin.

6.

Ezarkuntzen Sistemari loturiko lurzoruan integratu ahal izango dira udalplaneamenduak hiri-lurzorutzat edo urbanizagarritzat sailkatzen dituenak, baita
horren ikuskapenak eta aldaketak ere.

7.

Ezarkuntzen Sistemaren informazio grafikoa 6. zenbakiko Antolamendu
Planoan (“Lurralde Eredua”) jasota dago.

70. artikulua. Egoitza-eredu iraunkorra lortzeko lurraldehelburuak.

1.

Lurralde-egitura indartzea, hazkundearen banaketa orekatua eginez, hori
kasuan kasuko lurraldearen harrera-gaitasunera egokituta.
LZEk lurzoruaren neurri gabeko kontsumoa mugatzea proposatzen du, kontuan
hartuta Eskualde Egiturako lurraldeak harrera-gaitasun urria duela:
a. Oraingo eraikinen ahalmena balioztatzea eta eraikitako ondare hori
optimizatzea, lehentasunezko esku-hartze modutzat, hiri-erabilerak
garatzeko lurzoru berrien okupazioa bigarren mailan utzita.
b. Indarreko planeamenduaren benetako gaitasuna optimizatzea,
lurzorurik gehien kontsumitzen duten eraikuntzako tipologiak eta
intentsitateak ikuskatuz, eta hori guztia ingurura egokitzeko ahalegina
eginez.

2.

Erabileren eredu mistoa sustatzea: jarduera
egoitzaren erabilerak, espazioan integratuta.

ekonomikoaren

eta

LZEk hiriko eremuen eta zonen araberako espezializazio funtzional kaltegarria
ekidin nahi du; gainera, egoitza-erabilerekin bateragarriak diren jarduera
ekonomikoko erabilerak espazioan integratu nahi ditu. Udalerriek egoitzaerabilera orokorrarekin proposatzen dituzten lurzoru berriek, gutxienez,
eremuko irabazizko egoitza-eraikigarritasunaren %10eko erreserba eduki behar
dute jarduera ekonomikoetarako. Jarduera ekonomiko horien artean, honako
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hauek daude: industria-erabilera bateragarria, merkataritzako erabilera
tertziarioa, bulegoak eta zuzkidura pribatuko beste zerbitzu batzuk (adibidez,
hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, kirola nahiz kultura eta antzeko beste
batzuk).
3.

Biztanle kopurua eta lurralde-oreka mantentzea. Eskualde Egiturako hirien
sistema indartzea.
LZEk bermatu egin behar du Eskualde Egiturako udalerri bakoitzean
beharrezko lurzorua dagoela, biztanleek etxebizitza lortzeko beharrizan
endogenoak betetzeko; horrela, Egitamuaren indarraldian biztanleak beste leku
batzuetara joatea ekidin nahi da.
Udal bakoitzak, nahitaez, bertako biztanleriak behar dituen etxebizitza guztiak
bermatu behar ditu, kontuan hartuta biztanleria-sektore desberdinen ahalmen
ekonomikoa, eta indarreko Babes Ofizialeko Araubidea erabiliz.
LAJek zehazturiko Ereduak proposaturiko Lurralde Orekako Estrategiari
erantzunez, Eskualde Egiturako udalerriren batean, biztanle kopurua
mantentzeaz gain, hazkunde hautakorra ere aurreikusi da, beste eskualdeegitura batzuetatik iritsitako biztanleei harrera egiteko (batez ere, Bilbo
Metropolitarretik heldutakoei).

4.

Natura- eta landa-inguruko balioak kontserbatzea, hobetzea eta sustatzea.
Baliabide naturalen eta ingurumenaren babesaren administrazio arduratsua:
ingurumen-baliorik urrieneko lurzoruak erabiltzea eta lurzoruaren hiri-erabilera
berriek okupatu behar ez dituzten lurzoruak zehazteko irizpideak ezartzea, eta
horien artean, edozein itzultze alditan (10, 100 eta 500 urte) ureztatzeko
modukoak diren lurzoruak daude, euren balio estrategioa eta balio edafologiko
garrantzitsua aintzat hartuta (handitu egiten dira Ibai eta Erreka Ertzen LESen
baldintzak), baita Babes Bereziko edo Gainazaleko Uren Babeseko
kategorietan sartzen diren lurzoruak ere.
Okupaziorako mugako eremuak ezartzen dira, gehieneko mugak, eta horietatik
kanpo ezin daiteke lurzoruaren hiri-garapen berririk egon. Okupaziorako
ezartzen diren mugako eremuek ez dute kolonizaziora behartzen, LZEren
indarraldian. Udal-planeamenduak zehaztuko du okupatzeko moduko azalera,
beharrizanak justifikatuta, LZEk proposaturikoaren arabera.

5.

Mugikortasun iraunkorra: garraio publikoari
aukerako moduei loturiko irisgarritasuna.

eta

mugikortasuneko

LZEk hiri trinkoaren eta erabilerak nahastearen printzipioak aplikatzea erabaki
du; izan ere, jarduera eta ezarkuntzak (barreiaturiko hiria) sakabanatzeko
oraingo joerak zuzentzen saiatu da, horiek mugikortasun iraunkorreko ereduen
garapena ahalbidetzen duen ezarkuntza-eredua lortzea ekiditen baitute.
Hiriko jardueren eta erabileren barreiadura, bestalde, baliabide nahiz
denboraren kostu gero eta handiagoan oinarrituz euskarritzen da, eta horrek
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etorkizunean izango duen jarraipena, berriz, baliabide horiek mugatzearen
araberakoa da.
Gaur egun, Amorebieta, Iurreta, Durango eta Abadiño udalerriek eraturiko
konurbazioa hiri barreiatutzat egituraturik dago. Jarduera ekonomikoak
(ibilgailuen bideriaren eta horren eraginezko irisgarritasunaren babesean
sortutakoak, hiriaren berezko jarraipenari lotu barik) uharte iristezinak dira orain,
bertara ibilgailu pribatuan soilik heldu ahal delako; izan ere, bideak eurak
benetako hesiak dira aukerako beste edozein irisgarritasun motatarako, eta
gainera, mugatu egiten dute plataforma soileko garraio publikoa sortzeko
aukera, ibilgailu pribatuaren erabilera ordeztu ahal izateko.
LZE honek, hiri-erabilera berriak edukitzeko moduko lurzoruak aukeratzeko
orduan, aintzat hartzen du eremu horiek hiriaren gainerako zatiarekin duten
artikulazioa, baita aukerako garraiobideekiko iragazkortasuna ere (oinezkoak
nahiz bizikletak, edo plataforma soileko garraio publikoa), horiek biztanlerik
gehienen esku baitaude. Beraz, LZEk beharrezko azpiegitura guztiak garatu
nahi ditu, halako garraio mota sustatzeko, ibilgailu pribatuaren kaltetan, horren
erabilera ez baita beharrezkoa hiriguneen barruko eta horietatik ondoko
industrialdeetarako lekualdatzeetan.
Gainera, beharrezkoa da garraio publikoa sustatzea eta ibilgailu pribatuaren
erabilera murriztea, Eskualde Egiturako mugikortasun-arazoari erantzuna
emateko elementu osagarritzat.
6.

Haran-hondoan hiri-jarraipenaren eraketa mugatzea: Ingurumen Balioko
Hiri-inguruko Landazabalak.
Durangoko Eskualde Egiturako ingurumen- eta paisaia-interesekoak diren balio
estrategiko handiko landazabalei loturiko eremuak (neurri handian
ureztagarriak) mugatzen dira. Eremuok hiri-jarraipena apurtu eta eraikitako
fatxada bakarraren eraketa ekiditen dute, haran osoan zehar eta, batez ere, N634 errepidearen inguruan.
Irizpidetzat, honako hauen arteko bizikidetza zaintzea ezartzen da: alde batetik,
haran-hondoko hirigintza trinkoa (lurzoruaren hiri-erabilerak eta azpiegiturak
baliabide urria lortzeko lehian), eta bestetik, baserrian oinarrituriko nekazaritzajarduera eta lurralde antropizatu hau sortzearen oroimen historikoa.

2. ATALA. EGOITZA EZARKUNTZEN LURRALDE EREDUAREN KALKULUA
71. artikulua. Egoitza Ezarkuntzen Lurralde Eredua

1. LZEk Eskualde Egiturako egoitza-beharrizanak kalkulatzeko metodoa garatu
du; horrela, lurraldeko etxebizitza-beharrizan endogenoari, oraingo biztanle
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kopurua mantentzeko beharrizanen kalkulua gehitzen zaio, baita familia
berrien hazkundeari loturiko beharrizanak ere, aintzat hartuta Familien Batez
Besteko Tamaina murrizteko eta pertsona nahiz guraso bakarreko familiak
sortzeko joera gero eta handiagoa dagoela.
2. LAJek sustaturiko Oreka Estrategiari erantzunez, LZE honetan ezarritako
Lurralde Ereduak Kanpoko Berroreka faktore bat jasotzen du bere
kuantifikazioan, edo beste eskualde-egitura batzuetatik (batez ere, Bilbo
Metrokopolitarreko Eskualde Egituratik) iritsitako biztanleria hartzeko behar
den etxebizitza kopuru bat.

3. ATALA. 16 URTERAKO EREDUAREN ESPARRU-PROPOSAMENA

72. artikulua. 16 urteko aldirako Esparru Proposamena.
1. Beharrizanak 16 urteko aldirako kalkulatu dira, aldi hori erreferentziako
esparrua baita LZEk proposaturiko eredua Udal Planeamenduan jaso eta bete
egingo dela bermatzeko. Abiapuntutzat, Udal planeamenduaren 8 urteko
indarraldia hartzen da.

73. artikulua. Egoitza Ezarkuntzen Lurralde Ereduaren Kalkulua.

1. Kalkuluko
metodoa
egoitza-beharrizanei
loturiko
zenbatespenean eta integrazioan oinarritzen da:
•

Ereduaren Hazkunde Hautakorra (A)

•

Barruko Berroreka (B)

•

Beharrizan Endogenoak (C)

•

Bigarren Egoitza (D)

osagai

hauen

74. artikulua. Ereduaren Hazkunde Hautakorra. A osagaia.

1.

Adierazitako aldagaien ebaluazioarekin eta azterketarekin bat etorriz, baita Bilbo
Metropolitarreko LZEren biztanleria-barreiadurako estrategien ondoriozko
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inplikazioekin bat etorriz ere, eta LAJek gaiari buruz ezarritakoaren arabera,
Durangoko Eskualde Egiturari 600 etxebizitza esleitu zaizkio.
2.

Durangoko Eskualde Egituraren Ereduan ezarritakoaren arabera, mugakidea den
Deba Beheko Eskualde Egituratik iritsitakoentzat beste 60 etxebizitza egin
daitezke.

3.

Hazkunde hautakor edo kanpoko berroreka hori loteslea da eta adierazitako
osagai exogenoa osatzen du; etxebizitza kopuruan adierazten da, IV.
Eranskinean (“Ereduko etxebizitzen kuantifikazioa, 16 urterako Esparru
Proposamenean”) jasotako taularen osagaitzat.

75. artikulua. Barruko Berroreka. B osagaia.

1. B osagaia Eskualde Egiturako etxebizitza-beharrizanen Barruko Berrorekari
dagokiona da. Barruko berroreka, izan ere, udal mugartean euren beharrizanak
betetzeko lurzoru nahikorik ez duten udalerrien etxebizitza-eskariak beste leku
batean kokatzearen ondorioz gertatzen da, eta kokaleku berri hori, berriz, eskaria
jasotzeko gauza diren soberako lurzoruak dituzten udalerrietan egiten da.
2. Durangoko Eskualde Egituraren kasuan, lurzoru erabilgarriei eta horien ezaugarri
naturalei buruz egindako ikerketek adierazitakoaren arabera, esan daiteke
Eskualdearen barruko udalerri bakoitzak harrera-gaitasun nahikoa duela bere
beharrizanei erantzuna emateko, eta Barruko Berrorekaren B osagaiari balio
nulua edo zeroren bestekoa ematen zaio.

76. artikulua. Beharrizan Endogenoak. C osagaia.

1. C osagaiak Eskualde Egituraren barruko udalerrien beharrizan endogenoak
adierazten ditu, eta horrek soluzioa ematen dio etxebizitza-beharrizanen
hazkundeari; hazkunde hori, izan ere, familien batez besteko tamainak hurrengo
urteotan izango duen apurka-apurkako murriztapenaren eraginezkoa da.
Horrenbestez, LZEren hipotesia mantendu arren (Egitamuaren indarraldian
biztanleria mantentzea), edo biztanle kopurua murriztuta ere, etxebizitza-eskaria
gero eta handiagoa izango da.
2. C osagaiaren erantzunak honako formula hau aplikatuta lortu dira.
C = B/(FBT-0.48) - B/FBT
Formula horretan, B eta FBT biztanleria eta familien batez besteko tamaina dira,
2005ean.
Dur angoko Esk ual de Egituraren
Lurraldearekiko Zati-Egitamua

Plan Territ ori al Parc ial
del Área Funcional de Du rang o

71

BI Z K AI K O F O R U A L D U N D I A

Garraio e ta Hirigintza Sai la

D I P U T A C I O N FO R A L D E B I Z K A I A
D ep a r ta me n to d e Tr a n s p o rt e s y U r b an is mo

3. C osagaiaren beharrizan endogenoa IV. Eranskinean jasotako taulako (“Ereduko
etxebizitzen kuantifikazioa, 16 urterako Esparru Proposamenean”) etxebizitza
kopuruan adierazten da.

77. artikulua. Bigarren Egoitza. D osagaia.

1. Eskualde Egiturako guneen hiri-izaera indartu nahi duen Lurralde Ereduaren
arabera, bigarren egoitza edukitzeko eskaintza berezia planteatzea ez da
bidezkoa, eta egin beharrekoa, izan ere, hiriguneetan ostatuen aukera indartzea
eta landa-turismoa garatzea da, lehendik dauden eraikinetan.
2. Bigarren etxebizitzaren eskaria, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu
Sailaren iritzien arabera, nulua da, Durangoko Eskualde Egitura ez baita
egoitzako turismo-helburutzat hartzen.

78. artikulua. 16 urteko esparru-proposameneko Egoitza
Ezarkuntzen Lurralde Ereduko Etxebizitzen kuantifikazioa.

1.

A, B, C eta D osagaien batuketa, izatez ere, LZEko Egoitza Ezarkuntzen Lurralde
Ereduan 16 urteko indarraldirako ezarritako etxebizitza kopuru garbiaren
kuantifikazioa da.

2.

Udal Planeamenduak bermatu egin behar du Egoitza Ezarkuntzen Lurralde
ereduan adierazitako etxebizitza kopurua dagoela, lehendik dagoen etxebizitza
erabiltzeko eta eraikitako ondarea optimizatzeko estatrategiei lehentasuna
emanez, etxebizitzak edukitzeko lurzoru berriak sortu barik.

3.

LZEren indarraldian aurreikusitako etxebizitza kopuru garbiaren zenbatekoa IV.
Eranskineko taulan (“Ereduko etxebizitzen kuantifikazioa, 16 urterako Esparru
Proposamenean”) jasota dago.

4. ATALA. 8 URTEKO UDAL APLIKAZIOAN BAIMENDUTAKO GEHIENEKO
ETXEBIZITZA KOPURUA
79. artikulua. Egoitza Ezarkuntzen Lurralde Ereduaren udalaplikazioa.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
Lurraldearekiko Zati-Egitamua

Plan Territ ori al Parc ial
del Área Funcional de Du rang o

72

BI Z K AI K O F O R U A L D U N D I A

Garraio e ta Hirigintza Sai la

D I P U T A C I O N FO R A L D E B I Z K A I A
D ep a r ta me n to d e Tr a n s p o rt e s y U r b an is mo

2. ATALA. PLANEAMENDUAREN GAITASUNA

92. artikulua. Udal-planeamenduaren Gaitasunaren
Optimizazioa.

1. Berriro aztertu behar da indarreko planeamenduren gaitasunaren optimizazioa,
LZEn eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako
estrategiaren arabera, eta lehentasuna emango zaio lehendik urbanizaturiko
eremuak erabiltzeari, lurzoru berriak kolonizatu baino lehen.
2. EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea indarrean sartzean eta
bertako Bigarren Xedapen Iragankorra aplikatzean, gehieneko eta gutxieneko
eraikigarritasunak ezarri dira, eta udal-planeamenduak (behin betiko onetsitako
egitamuak ere barne) horiek modu automatikoan onartu behar ditu, baldin eta
aipaturiko legea indarrean sartzeko egunean antolamendu-eremuaren
antolamendua behin betiko onetsita ez badago. Horrenbestez, oraingo
planeamenduaren gaitasuna apur bat handitu egin daiteke, ezarritako gutxieneko
eraikigarritasuna aplikatuta.
3. Udal bakoitzak ingurura egokitu behar du 2/2006 Legean mugaturiko gehieneko
eraikigarritasuna, udalerriaren nortasun fisikoa mantentzeko, eta gehieneko
eraikigarritasun hori ez da aplikatuko inguruaren ezarkunta eta integrazioa
justifikaturik ez dagoenean.

3. ATALA. OKUPAZIORAKO MUGAKO EREMUAK

93. artikulua. Okupaziorako Mugako Eremuak.

1. Okupaziorako mugako eremuak, hirigintza-garapen berriei dagokienez,
Ezarkuntzen Planoan adierazitako lurralde-eremuak dira; horietan, udalplaneamenduko agiriek hurrengo 16 urteotarako proposaturiko hazkundeak egin
daitezke, eta horietatik kanpo ezin da hirigintza-aldaketarik egin.
2. Okupaziorako mugako eremuak, izan ere, hurrengo urteotako hazkundea
mugatzeko erabiltzen diren azalerak dira. Eremu horien ezaugarriak ondoren
adierazita daude:
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1. Bere Planeamendu Orokorra ikuskatzen duen udalerri bakoitzak kalkulatu egin
beharko du Lurraldearekiko Zati-Egitamuak zortzi urteko aldirako ahalbidetzen
dion etxebizitza kopurua.
2. Esparru Proposamena Udal Planeamenduari aplikatu ahal izateko, Esparru hori
Planeamenduaren zortzi urteko aldira egokitu behar da.

80. artikulua. Egoitza Ezarkuntzen Lurralde Ereduaren udalaplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopuruaren
kalkulua.

1.

Gehieneko etxebizitza kopurua kuantifikatzeko helburua, 8 urteko aldirako
egoitza-ereduaren arabera, beharrezkoa da Esparru Proposameneko taulak aldi
horretara egokitzeko aukera ematen duen metodo bat sortzea.

2.

Udal-aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua, Esparru
Proposamenaren kasuan bezala, honako osagai hauen batuketa eginez lortuko
da:
•

Ereduaren Hazkunde Hautakorra (A)

•

Barruko Berroreka (B)

•

Beharrizan Endogenoak (C)

•

Bigarren Egoitza (D)

81. artikulua. Ereduaren Hazkunde Hautakorra. A osagaia.

1. Osagai hau loteslea da eta balio iraunkorra dauka; balio hori, 8 urteko aldirako,
LZEren 16 urteko aldirako ezarritako lurralde-orekako osagaitzat ezarritako
etxebizitza-bolumenaren erdia da.
2. Hazkunde hautakor edo kanpoko berroreka hori loteslea da eta adierazitako
osagai exogenoa osatzen du; V. Eranskineko taulan (“8 urteko udal-aplikazioan
baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua kalkulatzeko metodologia”) jasota
dago, etxebizitza kopuruari dagokionez.

82. artikulua. Barruko Berroreka. B osagaia.
75. artikuluan adierazitakoaren arabera, B osagaia 0 da udalerri guztietan.
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83. artikulua. Beharrizan Endogenoak. C osagaia.

1. 8 urterako C osagaia kalkulatzeko, bere planeamendua ikuskatzen duen udalerri
bakoitzak ikuskapena egiteko urteko biztanle kopuruan eta FBTn oinarrituko da,
eta biztanle kopuru hori mantendu egiten dela joko du; FBTren murriztapena 0,24
da eta zenbateko loteslea da aldi horretarako.
2. 8 urterako C osagaia honako formula honen arabera ondorioztatuko du Eskualde
Egituraren barruko udalerri bakoitzak:
C = B/(FBT-0.24) - B/FBT
Formula horretan B eta FBT biztanleria eta familien batez besteko tamaina dira,
kalkulua egiteko erreferentziatzat hartzen den urtean.
3. LZEk ez ditu lotesletzat hartzen Eranskineko taulan adierazitako C osagaitzat
hartutako zenbatekoak, baina bai hori kalkulatzeko metodoa, eta FBTk 8 urteko
aldirako izango duen murriztapenak 0,24ko balio iraunkorra izango du.
Adierazitako formula aplikatzeko, aintzat hartu behar da, planeamendu orokorreko
tresnak tramitatu baino lehen, informazio erabilgarria benetako datuetara
(halakorik egonez gero) egokitu behar dela, eta beraz, emaitzak berriro
kalkulatuko dira.
84. artikulua. Bigarren Egoitza. D osagaia.

1. Bigarren egoitzaren eskaria, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu Sailaren
iritzien arabera, nulua da, Durangoko LZE ez baita egoitzako turismo-helburutzat
hartzen.

85. artikulua. 8 urteko aldirako udal-aplikazioan baimendutako
gehieneko etxebizitza kopurua.

1. 8 urteko udal aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua, izan ere,
8 urtera kalkulaturiko A, B, C eta D osaigaiak batzearen ondoriozkoa izango da.
2. A, B eta D osagaiak lotesleak dira, eta C osagaia berriro kalkulatu beharko da
udalerri bakoitzaren planeamendu orokorra ikuskatzen denean, 83. artikuluan
adierazitako irizpideen arabera.
3. Guztizko zenbateko hori, izatez ere, udalerri bakoitzeko 8 urteko aldirako
gehieneko etxebizitza kopurua izango da. Zenbateko hori agortu ondoren,
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Planeamendu Orokorra ikuskatu egin beharko da 8 urteko legezko beste aldi
baterako.
4. Udal Planeamenduak lehentasunen oinarrizko ordena zehaztu eta programaziobaldintzak ezarri beharko ditu, bidezko eremuetarako; horrela, lortu egingo da 8
urteko aldirako udal-aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopuruaren
erabilgarritasuna eta betearazpena.
5. V. Eranskineko taulan (“8 urteko udal-aplikazioan baimendutako gehieneko
etxebizitza kopurua kalkulatzeko metodologia”), baimendutako gehieneko
etxebizitza kopurua kalkulatzeko erabili behar den metodoa adierazten da,
aurreko ataletan adierazitakoaren arabera. Zenbatekoak lau osagaien batuketa
egitearen ondoriozkoak dira, eta bertan, C osagaia (aldagarria den bakarra)
oraingo egoerari dagokio.
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II. KAPITULUA: ESKAINTZAREN MUGAK

1. ATALA. LZE-REN ESPARRU-PROPOSAMENA

86. artikulua. LZEren Esparru Proposamena.

1. LZEren planteamendu metodologikoaren arabera, hanpatze-koefizientea
aplikagarria da ereduan oinarrituz kalkulaturiko etxebizitza kopuru garbia kalkulatu
ondoren, hori egoitza-lurzoruaren eskaintzara egokitzeko unean. Helburua ez da
aurreikusitako etxebizitza kopurua handitzea, lurzoruaren aurreikuspen nahiko
lasaiak egitea baizik, behar diren etxebizitza guztiak eraiki ahal izateko, hirigarapeneko prozesuak zurrunak izan daitezkeen arren.
2. 16 urteko aldirako garapena planteatuta, honako hanpatze-koefiziante hauek
aplikatu dira:
•

•

Udalerri bakoitzaren eskaintzaren gehieneko balioa, antolamendurik
gabeko garapenik ez sortzeko, lurzoruaren gehiegizko kalifikazioaren
ondorioz.
Horrek ezin du gainditu hamasei urterako etxebizitza kopuru garbia,
kopuru hori 2ko koefizientearekin biderkatuta.
Udalerri bakoitzaren eskaintzaren gutxieneko balioa, kalifikaturiko
lurzoruaren urritasuna ekiditeko, planeamenduak gutxieneko bat
bermatu beharko baitu.
Hamasei urterako etxebizitza kopuru garbia bete beharko du, hori
1,25eko koefizientearekin biderkatuta.

3. Durangon, lurzoru urbanizagarriak eta barruko berrikuntzako hiri-lurzoruak
erreferentziatzat hartuta (planeamenduan orain ezarrita dauden lurzoruak),
hazkunde berrietarako lurzoruei gehitu beharreko etxebizitzen hazkunderako
ikuskapenik egin ezean, gerta daiteke 16 urteko aldirako eskaintzaren gehieneko
muga aplikagarria ez izatea (ereduaren zenbatespenak 2ko koefizientearekin
biderkatzearen eraginez ondorioztaturiko eskaintza); hala ere, bermatu egiten da
ereduaren aurreikuspenei 1,25eko gutxienekotik (16 urterako) gorakoa den
hanpatze-koefizientea aplikatzearen ondoriozko eskaintza.
Udalerrian merkatuko balizko zurruntasunak ekiditeko lasaiera, horrenbestez,
Eskualde Egiturako gainerako udalerrietan baino txikiagoa da, ereduko
etxebizitza kopuru garbia gauzatzeko orduan, eta beti dago bermatuta ereduaren
araberako beharrezko etxebizitza kopurua, 1,25eko gutxieneko koefizientearekin
hanpatuta.
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4. Ondoriozko laukia VI. ERANSKINEAN jasota dago (“Etxebizitza-eskaintzaren
mugak, 16 urterako Esparru Proposamenean”).

2. ATALA. UDAL APLIKAZIOA

87. artikulua. Udal-aplikazioa.

1. Esparru Proposamena Udal Planeamenduari aplikatu ahal izateko, esparru hori
Planeamenduaren benetako aldira egokitu behar da, hau da, zortzi urteko aldira.
2. Gehieneko eta gutxieneko balioak kontuan hartuta, udalerri bakoitzak (bitarte
horien barruan) bere muga aukeratzeko, koefizienteak honako hauek dira:
•

Udalerri bakoitzaren eskaintzaren benetako balioak ezin du gainditu
zortzi urteko aldirako baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua,
hori 3ko koefizientearekin hanpatuta.

•

Udalerri bakoitzaren eskaintzaren gutxieneko balioak bete egin behar
ditu zortzi urteko aldirako baimendutako gehieneko etxebizitza
kopurua, hori 1,5eko koefizientearekin hanpatuta.

3. VII. ERANSKINEAN (“8 urteko aldirako udal-aplikaziorako etxebizitzaeskaintzaren mugak zehazteko metodologia”) jasotzen den laukia, izan ere,
faktore horiek lau osagaien batuketari aplikatzearen ondoriozkoa da, eta bertan, C
osagaia (aldagarria den bakarra) oraingo egoerari dagokio.
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EZARKUNTZEN

LURRALDE

EREDUAREN

1. ATALA. ERAIKITAKO ETA URBANIZATURIKO ONDAREAREN OPTIMIZAZIOA,
ETXEBIZITZAREN IKUSPEGITIK

88. artikulua. Egoitza Ezarkuntzen Lurralde Ereduaren
Kudeaketa.

1. Garatuko diren etxebizitzak, izan ere, barruko eskaria eta hazkunde hautakorra
batzearen edo ereduaren ondorioz lortutako gehienekoak dira, eta ez
eskainitakoak, horien eginkizuna merkatuan zurruntasunak eta itotzeak ekiditea
baita.
2. LZEk lurzoruaren kontsumoa mugatzea proposatzen du, azken urteotako joera
iraulita. Detektaturiko beharrizanak, horretarako, gehienbat eraikitako nahiz
urbanizaturiko ondarea eta indarreko planeamenduaren gaitasuna optimizatuz
bete behar dira; gero, lurzoru berria sartu behar da, LZEn zehazturiko
okupaziorako mugako eremuen barruko lurzorua sartuta, beharrezkoa izanez
gero.
3. Eraikitako eta urbanizaturiko ondarearen optimizazioa, bestalde, lehentasunezko
jarduketa-ildo hauetan gauzatzen da:
-

Hutsik dagoen etxebizitzan esku hartzeko mekanismoak artikulatzea.

-

Etxebizitza birgaitzea, lehendik dagoen eraikina kontserbatzea eta
hobetzea.

-

Tipologiak aldatzea eta oraingo eskarien araberakoak diren modulu
espazialetara egokitzea.

89. artikulua. Hutsik dagoen etxebizitzan esku hartzeko
mekanismoen artikulazioa.
Hutsik dagoen etxebizitzan esku hartzearen eraginezko etxebizitza okupagarrien
gaitasuna berez ez da eskaintza eraginkorra eta erabilgarria; izan ere, esku hartzeko
mekanismoak behar ditu, etxebizitza hori etxebizitza-merkatuan sartzeko eta
eskaintza bideragarria izateko.
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90. artikulua. Etxebizitzak birgaitzea eta oraingo eraikina
kontserbatzea eta hobetzea.

Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeak urbanizaturiko eta eraikitako
ondarea kontserbatzeko nahiz hobetzeko jasotzen dituen estrategien barruan,
Durangoko Eskualde Egituran hiru Birgaitze Eremu proposatzen dira, dokumentazio
grafikoan jaso direnak: Durangoko Hirigune Historikoa, Elorrioko Hirigune Historikoa
eta Berrizeko Errotatxo auzoa.
LZE honetako dokumentazio grafikoan eta idatzian jasota dauden eremu horiek ez
ezik, udal-planeamenduak beste eremu batzuk ere mugatu ahal izango ditu, horiek
ere birgaitzeko.

91. artikulua. Eraikuntza-tipologien eraldaketa.
1. Familien batez besteko tamaina nabarmen urritu da azken urteotan, eta argi dago
hurrengo urteotan beheranzko joera horrek aurrera jarraituko duela. Egoera hori
ikusita, esan daiteke tamaina txikiagoko etxebizitza kopuru handiagoa beharko
dela, eta, horri erantzuna emateko, lehendik dauden etxebizitzak eta etxebizitza
berriak beharko dira.
2. Jatorrian merkataritzako edo jarduera ekonomikoetako espazioak edukitzeko
erabiltzen ziren egoitza-eraikinen beheko aldeak etxebizitza bihurtzea (batez ere,
kale nagusietan eta finkaturiko hiriguneetan dauden eraikinetan) ez da ekintza
positibotzat hartzen. Eredu mistoaren garapena sustatzeko (jarduera ekonomikoa
eta egoitza, espazioan integraturik), ez da komeni jarduera ekonomikoa
hiriguneen kanpoaldera eramatea; izan ere, bermatu egin behar da honako
erabilera hauetarako ehuneko bat dagoela: merkataritza eta hirugarren sektoreko
era guztietako jarduera ekonomikoak, zerbitzuak edo industria, etxebizitzarekin
bateratuta, baita zuzkidura publikoak eta pribatuak ere.
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•

Ez dira egokitzen ezarritako eskaintzaren gehieneko mugetara, eta udalei
aukerako okupazioak egiteko aukera ematen diete, adierazitako eremuen
barruan; hau da, lurzoru berriak aukeratzean nolabaiteko lasaiera dago eta,
hortaz, berez ezin dira oso-osorik okupatu.

•

Beharrezkoa izanez gero, sistema orokorren sareko zuzkidura publikoak
eduki behar dituzte, hain zuzen ere, eremu askeak, talde-ekipamenduak edo,
bestela, babesturiko egoitza-zuzkidura.

•

Eremuak ezarri ondoren, okupazioari aukerak emateko, gerta daiteke,
eraikitako eta urbanizaturiko ondarean egindako jarduketen ondorioz
(Eskualde Egituran lurzoru-kontsumoa mugatzeko), eremu horiek okupatu
behar ez izatea.

•

Okupaziorako mugako eremuak okupatzen ez badira edo horien zati bat soilik
okupatuz gero, okupatu gabeko gainerako azalera osoan 1. Antolamendu
Planoan (“Babesturiko Eremu Naturalak eta Inguru Naturalaren
Antolamendua”) adierazitako kategoriak ezarriko dira.

•

Egiten den lurzoru-hautapenak, ahal dela behintzat, jarraipena izango du
finkaturiko eremuekin edo garatzeko aurreikusita daudenekin, udalplaneamenduan ezarritakoaren arabera, eta saihestu egingo dira isolaturik
dauden eta oraingo ereduarekin loturarik ez duten hirigintzak.

3. Beste alde batetik, 6. zenbakiko Antolamendu Planoan (“Lurralde Eremua”)
adierazitako eremuak, lan-eskala handitzean (udal-planeamenduak egiten
duena), egokitu eta hobeto zehaztu ahal dira, eremuaren errealitate fisikoa
kontuan hartuta. Egokitze horren eraginez, aldatu egin daitezke LZEko
grafikoetan adierazitako azalerak, horiek honako honetara egokitzeko:
lerrokaduretara, oraingo eraikinetara, lurraldearen topografiara, interes naturala
edo eraikia duten elementuen zaintzara, bide-egituraren egokitzapenera, etab.
4. Okupazioaren egokitasun-irizpide hauek erabili dira, okupazioaren mugako
eremuak zehazteko orduan:
•

%15etik beherako maldak dituzten lurzoruak, azalera handiagoa eta batez
besteko malda txikiagoa duten eremuen barruko azalera txikiak direnean izan
ezik.

•

Eremu ureztagarrien eraginpean ez dauden lurzoruak, Euskal Autonomia
Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzen Lurraldearekiko Egitamu Sektorialean
ezarritako 10, 100 eta 500 urteko itzultze aldietan.

•

Babes Bereziko Lurzoruen eta Gainazaleko Uren Babesaren kategorietan
jasota ez dauden lurzoruak.
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Egoitza Ezarkuntzen okupaziorako mugako eremutzat grafiaturiko azalerari
dagokionez, LZEn ezarritako zenbatekoa soilik da okupagarria, eta hori IV.
ERANSKINEAN (“Ereduko etxebizitza kopuruaren kuantifikazioa, 16 urterako
Esparru Proposamenean”) adierazita dago.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
Lurraldearekiko Zati-Egitamua

Plan Territ ori al Parc ial
del Área Funcional de Du rang o

82

BI Z K AI K O F O R U A L D U N D I A

Garraio e ta Hirigintza Sai la

D I P U T A C I O N FO R A L D E B I Z K A I A
D ep a r ta me n to d e Tr a n s p o rt e s y U r b an is mo

IV. KAPITULUA: EGOITZA EREDUAREN EZAUGARRIAK

1. ATALA. DENTSITATEAK ETA TIPOLOGIAK

94. artikulua. Etxebizitza bakoitzeko eraikitako batez besteko
azaleraren dentsitatea eta zenbatespena.

1.

Aintzat hartu behar dira EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak
baldintzaturiko gutxieneko eraikigarritasunak: 0,4 m2/m2, irizpide orokortzat; 0,3
m2/m2, %15etik gorako malda duten lurzoruetan; 0,25 m2/m2 babes motaren
baten mendeko etxebizitzarako lurzoru-erreserbarik egin behar ez duten
udalerrien kasuan (Durangoko Eskualde Egituran, Garai, Izurtza, Mañaria,
Atxondo eta Zaldibar).

2.

Zaldibarren kasuan, babes motaren baten mendeko etxebizitzarako erreserbak
egitea ala ez egitea, bertako biztanleria 2.000 biztanletik gorakoa izanez gero
(hiri-lurzoruko gune jarraituan) udalerriak berak erabakiko du, garatzeko dituen
aurreikuspenen arabera.

3.

Egoitza-erabilera orokorreko lurzoru guztiek, gutxienez, egoitzarako eraikitako
azaleraren %10eko erreserba izango dute, jarduera ekonomikoak garatzeko;
horien artean, industria-erabilera bateragarria ez ezik, beste batzuk ere egon
daitezke, esate baterako, merkataritzako erabilera tertziarioa, bulego-erabilera
eta zuzkidura pribatuko beste zerbitzu batzuk (adibidez, hezkuntza, osasuna,
gizarte-zerbitzuak, kirola, kultura eta antzeko beste zenbait).

4.

“Okupaziorako Mugako Eremuak” gisa identifikaturiko mugaketa bakoitzari,
dentsitateen (A eta B) urkila esleitzen zaio; hori gehieneko eta gutxieneko baten
artekoa da, eta bitarte horretan Planeamenduak egokiena aukeratuko du, honako
honen arabera:
•

A tartearen barruan (Dentsitate Ertaina), hektarea bakoitzeko 30 etxebizitzatik
gorako tartea sartzen da, hektarea bakoitzeko 50 etxebizitzako gehieneko
mugaraino. Okupaziorako mugako eremuei sarritan esleitzen zaie,
dentsitaterik egokiena baita Eskualde Egiturako udalerririk gehienentzat,
euren morfologia eta hiri-tipologiak kontuan hartuta.
a. Tarte horren goiko mugan (hektarea bakoitzeko 50 etxebizitza), eremuari
loturiko etxebizitza-azalera eraikia ez da 100 m2-tik gorakoa izango.
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b. Eskualde Egituran, egoitzako azalera eraikia %10ean handituko da,
etxebizitzarekin edota ekipamendu pribatuekin bateragarriak diren
jarduera ekonomikoak kokatzeko.
•

B tartean (Dentsitate Altua), hektarea bakoitzeko 50 etxebizitzatik gorako
tartea sartzen da, hektareako 75 etxebizitzako mugarekin; halako dentsitateak
dituen hiri-egitura finkatu bati jarraipena emanez dauden okupaziorako
mugako eremuei esleitzen zaie, edo aintzat hartzen dira aukera-arrazoiak,
neurri batean okupaturik dauden lurzoruetan edo lurzoru gutxi dagoenean.
a. Tarte horren goiko mugan (hektareako 75 etxebizitza), eremuari loturiko
etxebizitza bakoitzeko eraikitako batez besteko azalera ez da 90 m2-tik
gorakoa izango.
b. Eskualde Egituran, egoitzako azalera eraikia %10ean handituko da,
etxebizitzarekin edota ekipamendu pribatuekin bateragarriak diren
jarduera ekonomikoak kokatzeko.

95. artikulua. Egoitza-tipologiak.

1. Egoitza-tipologia bi irizpideren arabera aukeratuko da: Eskualde Egiturako
eraikuntza-jarraibide tradizionalak errespetatzea eta trinkoa den nahiz lurzoru
gutxi kontsumitzen duen garapen-eredua sustatzea.
2. Tipologia ahalik eta gehien egokitu behar da aplikaturiko eraikuntza-dentsitatera,
eta, irizpide orokortzat, honako hauek gomendatzen dira:
•

Dentsitate Ertaineko zonan (A tartea): talde-etxebizitzako tipologien erabilera,
eta hori, oro har, 3-4 solairuko altuerekin garatu ahal da. Tipologia inguruan
integratzen saiatu behar da.

•

Dentsitate Altuko zonetan (B tartea): dentsitate horretarako egokiak diren
talde-etxebizitzako tipologien erabilera; eraikuntza motak, tartearen dentsitate
ertainaren kasuan, 5 solairuko altuera izan dezake, eta ingurura egokituta
egongo da beti.
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2. ATALA. BABES PUBLIKOKO, BABESEKO ETA TASATURIKO ETXEBIZITZAK
DURANGOKO ESKUALDE EGITURAN

96. artikulua. Babes publikoko araubideren baten mendean
dauden etxebizitzen erreserba.

1. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezarritako biztanle kopuruaren
gainetik, udalerriek babes publikoko araubideren baten mendeko etxebizitzak
garatzeko lurzoru-erreserbak ezarri behar dituzte: 3.000 biztanletik gorako
udalerriak, baita hiri-lurzoruko 2.000 biztaletik gorako gune jarraituak dituzten
udalerriak ere.
2. Durangoko Eskualde Egiturako udalerri batzuetan ez dago 3.000 biztanlerik eta
2.000 biztanletik gorako gune jarraiturik; hain zuzen ere, Garain, Izurtzan,
Mañarian eta Atxondon.
3. Zaldibarrek, 3.000 biztanlera iritsi ez arren, 2.000tik gorako biztanleria dauka, eta
biztanlerik gehienak hiri-lurzoruan pilatuta daude; horrenbestez, 2.000 biztanletik
gorako biztanleria duten hiri-lurzoruko gune jarraituak dituzten udalerrien artean
dago.
4. 20.000 biztanle edo gehiagoko udalerrietan zuzkidura-ostatuetarako erreserbei
dagokienez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritakoa beteko
da.
5. Udaleko hirigintza-planeamenduak zehaztu egin behar du babes publikoko
araubideren baten mendekoak diren etxebizitzarako lurzoru kalifikatuen
erreserba; horri dagokionez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 80.
artikuluan adierazitako estandarrak eta zenbatekoa beteko dira:
•

Finkatu gabeko hiri-lurzoruan, horren betearazpena gehienbat egoitzaerabilerako jarduketa integratuen bidez egin nahi denean, egitamu orokorren
eta egitamu berezien hirigintza-antolamenduak babes publikoko araubideren
baten mendeko etxebizitzarako kalifikatu beharko ditu, gutxienez, egoitzaerabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren hazkundearen %40 (lehendik
gauzatutakoari dagokionez) gauzatzeko behar diren lurrak. Ehuneko horretatik
%20 araubide orokorreko eta bereziko babes ofizialeko etxebizitzak
eraikitzeko izango da, eta gainerako %20 tasaturiko araubideko babes
ofizialeko etxebizitzetarako.

•

Gehienbat egoitza-erabilera duen lurzoru urbanizagarrian, egitamu orokorren
eta egitamu berezien hirigintza-antolamenduak babes publikoko araubideren
baten mendeko etxebizitzarako kalifikatu beharko ditu, gutxienez, egoitzaerabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren hazkundearen %75 (lehendik
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gauzatutakoari dagokionez) gauzatzeko behar diren lurrak. Ehuneko horretatik
%55 araubide orokorreko eta bereziko babes ofizialeko etxebizitzak
eraikitzeko izango da, eta gainerakoa, %75era heldu arte, tasaturiko
araubideko babes ofizialeko etxebizitzetarako.
•

Bi kasuotan, tasaturiko araubideko babes ofizialeko etxebizitzetarako
onarturiko hirigintza-eraikigarritasuna ordeztu egin daiteke udalerriko
etxebizitza tasatuekin, lege horretan ezarritakoaren arabera.

6. Lurzoru berezia edukitzea funtsezko faktorea da etxebizitzaren arloko jarduketak
garatu ahal izateko. Horrela, udalek, udal-planeamenduaren bidez, garapeneko
planeamendua egiteko nahiz onesteko eta lurzoruaren programazioa egiteko
epeak finkatu behar dituzte, babeseko etxebizitzen (babes publikoa edo pribatua
duten etxebizitzak) eskariari erantzuna emateko, ereduan ezarritako gehieneko
etxebizitza kopuruaren arabera, eskainitako kopurua aintzat hartu barik.

97. artikulua. 3.000 biztanletik beherako udalerriak.

1. 2/2006 Legeko 27.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, batez besteko hirigintzaeraikigarritasunaren %10eko lagapena lursail eraikigarrian gauzatu beharko da.
Legeak babeseko etxebizitzarako lurzoru-erreserba egitera behartzen ez dituen
udalerriek, baldin eta eremuan, sektorean edo egoitza-erabilera nagusia duen
betearazpen unitatean helburu horretarako lurzoru-erreserbarik jasota ez badute,
babes publikoko etxebizitzara bideratu beharko dituzte modu horretan lorturiko
lursailak.
2. Indarreko legeriaren aplikazioaren eraginpean ez dauden udalerri hauetan,
komenigarria izango litzateke alokairu-araubideko etxebizitzen parkea edukitzea,
hori gehienetan salerosketakoa baino malguagoa baita. Helburua, izan ere,
udalerriko lurzoru-ondarea sortzea da, baita Sustapen Publikoko Etxebizitza
parkea egonkor mantentzea ere (hori aske ez bihurtzeko); halaber, azaleraeskubidea erabili eta, orokorrean, alokairua sustatu nahi da, bai lehendik dagoen
etxebizitzan eta bai eraikiko den etxebizitzan, gazte-sektoreentzako egoitzamalgutasun handiagoa lortu ahal izateko. Udalerri horietan, familia berriak
eratzeko lurzoru-eskariak asistematikoak izaten dira, eta antolaturiko eskarian
oinarrituz ebazten dira; garatzeko moduko jarduketak, berriz, inplikaturiko
administrazioen arteko hitzarmenaren bidez artikulatu ahal dira.
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98. artikulua. Egoitza-ezarkuntzak edukitzeko lurzoruan
aplikatzeko irizpideak.
Egoitza Ezarkuntzetarako lurzoruan lurralde-eredua ezartzeko, oro har, honako
irizpide hauek aplikatzen dira:
•

Udal-planeamenduak aurreikusitako hirigintza-garapen berriek ez dituzte
gaindituko okupaziorako mugak, LZE honetako ezarkuntza-planoan
adierazitakoak, eta proposaturiko dentsitatea errespetatuko dute.

•

Garapen-eremu bakoitzeko dentsitatea (hektarea bakoitzeko etxebizitza
kopurua) egoitza-sektoreko azalerari berari buruzkoa da, eta okupaziorako
mugako eremuek Sistema Orokorrak jasotzeko gaitasuna dutela jotzen da;
kasu horretan, dentsitatea lurzoru-azalerari aplikatzen zaio, sistema orokorra
baztertu ondoren.

•

Dokumentazio grafikoan “Erabilera Mistoko Okupaziorako Mugako Eremuak”
gisa ageri diren azalerak mugatu egin daitezke planeamendu orokorreko
tresnetan; hain zuzen ere, egoitza-erabilera eta jarduera ekonomikoak (%50
inguruko proportzioan) dituzten eremu berezitzat hartuko dira; bestela,
mugaketa zehatzik gabeko eremuak izango dira eta horietan bi erabilerak
modu mistoan ahalbidetuko dira.

•

Egoitza-dentsitate ertaineko edo altuko egoitza-okupaziorako mugako eremu
guztietan, dentsitatea hektarea bakoitzeko 30 etxebizitzakoa denean,
eremuaren egoitza-eraikigarritasuna %10ean handituko da, jarduera
ekonomikoak kokatzeko; horien artean, etxebizitzarekin bateragarria den
industria-erabilera ez ezik, hirugarren sektoreko beste batzuk ere egon
daitezke, esate baterako, merkataritza-erabilera, bulegoa eta zuzkidura
pribatuko beste zerbitzu batzuk (adibidez, hezkuntza, osasuna, gizarte
zerbitzuak, kirola, kultura eta antzeko beste batzuk).
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99. artikulua. Hiriak hazteko eta eraldatzeko prozesuen
antolamendua.
Hiriko hazkunde- eta eraldaketa-prozesuak antolatzeko oinarrizko irizpide hauek
ematen dira, udal-planeamenduak aintzat hartzeko:
•

Ekipamendu berriak jartzeko esku-hartzeak garatzea, dentsitate handiko
eremuetan, hutsik dauden lurzoruen eta higiezin publikoen presentzia
aprobetxatuz.

•

Ingurumen-hobekuntzako
eta
gizarteratzeko
ekintzak
konbinatzea,
kanpoaldeko auzoetan. Horretarako, benetako talde-eremuak sortu eta
ekipamendu publikoak kudeatzeko sistemak ezarri behar dira (kultura- eta
jolas-zentroak, kirol-eremuak, zaharretxeak, gaztelekuak, etab.), gizartekohesioa sustatzeko.

•

Hutsik edo zaharkituriko jarduerekin (industria ezegokiak, etab.) okupaturik
dauden eremuak aprobetxatzea, horiek jarduera-eremu berriak sortzeko
kokaleku egokia dutenean, bertan zuzkidurak, zerbitzuak eta ekipamenduak
instalatzeko, eta, horrela, egoitza-erabileraren gehiegizko monotoniaren
(logela-auzoak) ondorio negatiboak konpentsatzeko. Halaber, garrantzizkoa
da merkataritza-jarduerak (komunikazio-adar nagusiei loturiko kokalekuetan
isolatzeko joera) hirian merkataritza-zentrotzat integratzea, bai hirigunean eta
bai kanpoaldeko auzoetan.

•

Lurraldea erabiltzeko eredu iraunkorrak aplikatzea; hain zuzen ere, ez da
sortu behar, bai hurren dagoelako edo bai dentsitate baxua duelako, taldegarraioaren zerbitzua jaso ezin duen egoitza-lekurik. Horri dagokionez,
dentsitate handiek itotzea eta asetzea sortzen duten bezala, egoitzadentsitate baxuegiek zama ekonomikoak eta ingurumenekoak sortzen dituzte,
epe ertainean jasangarriak ez direnak eta lurzoru-kontsumo handia dutenak
(baliabide oso urria eskualdean). Hau da, “lurzoruaren kontsumoko ekonomia”
deritzon irizpidea aplikatu behar da.

•

Familien aldaketari egokituriko etxebizitza-tipologiak ikertzea eta garatzea;
izan ere, pertsona nahiz guraso bakarreko familia gero eta gehiago egongo
da, eta etxeen batez besteko tamaina gero eta txikiagoa izango da.

•

Era berean, egoitza-erabilerarako edo gogaikarria ez den industria txikirako
sailkatzen diren lurzoruak lehendik dagoen guneari jarraipena emanez
kokatuko dira; horrela, perimetro mailako lotura ahalik eta handiena egongo
da, baita bide-sarearekiko lotura zuzena ere; gainera, guneko hiri-egituraren
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garapen integratua egingo da. Sektore, unitate edo industrialde berriek
zuzeneko lotura ahalik eta handiena izango dute lehendik dauden hiriegiturekin, baldintza topografiko bereziak daudenean izan ezik.
•

Ahal den neurrian, saihestu egingo dira sortuko diren eta lehendik edo
aurreikusita dauden hiri-egitura berrien arteko hutsuneak edo jarraitasunik
ezak, baldin eta eraikinik gabeko espazioak zuzkidura-sistema orokorretarako
edo eremu askeen nahiz zona berde publikoen sistema orokorrerako
erabiltzen ez badira.

•

LZEren lurralde-ereduan proposaturiko ezarkuntza-sistemarekin koherentzia
egongo da; bertan ezarritakoaren arabera, ezarkuntza barreiatu berriak sortu
beharrean, gune tradizionalak indartu behar dira, eta hazkunde berrien
antolamenduak koherentzia espaziala izan behar du lehendik dauden hiriegiturekin.

•

Lehentasuna emango zaie, betiere, ingurumen-eragina ahalik eta gehien
murrizten duten hirigintza-soluzioei eta LZEk babesturiko lurzoruen
mugaketak ezarritako baldintzatzaileei.
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ZAZPIGARREN TITULUA: DURANGOKO ESKUALDE EGITURAKO HIRI
KALITATERAKO ETA BIZTANLERIAREN BIZITZA KALITATERAKO LURRALDE
EKIMENAK
I. KAPITULUAK: HIRI BERRIKUNTZAKO ESTRATEGIAK

1. ATALA. XEDAPEN OROKORRAK

141. artikulua. Definizioa
1. Lurraldearekiko Zati-Egitamu honen ondoreetarako,”Hiri Berrikuntzako Estrategiak”
birmoldatu, suspertu edo birgaitu beharreko eremuetan zehazten eta kokatzen dira,
eremu horiek ez narriatzeko edo suspertu ahal izateko.

2. ATALA. SUSPERTZEA, BIRMOLDATZEA ETA BIRGAITZEA

142. artikulua. Suspertzeko eremuak.
1. “Suspertzeko eremuak”, Lurraldearekiko Zati-Egitamuaren ondoreetarako, Jarduera
Ekonomikoen eremu batzuetan esku-hartzeko moduak dira; horren helburua oraingo
industria-paisaia egokitzea eta horren irudia hobetzea da, Jarduera Ekonomikoa
mantenduta, honako hau lortzeko:
Okupaturiko lurzoru finkatuak hobetzea.
Barruko egitura-ardatz iraunkorrak sortzea, hiri-egitura koordinatua eta
autonomoa (barruko komunikazioetan) lortzeko.
Zaharkituriko industria-eremuak suspertzea.
Industria-kalifikazioko eta okupaziorik gabeko lurzoruak garatzea, horietan
tipologia berriak integratzeko; bertako ezaugarri nagusiak honako hauek
dira: ingurumen-inguru atsegina edukitzea, eraikitako espazioak
erakargarriak izatea eta faktore kualitatiboak kuantitatiboei nagusitzea.
Ingurumenaren arloko neurri zuzentzaileak ezartzea, beharrezkoa izanez
gero.
2. “Suspertzeko eremuak”, Lurraldearekiko Zati-Egitamuan ezarri eta 7.1
Antolamendu Planoan (“Hiri-kalitaterako Lurralde Ekimenak. Berrikuntzako
Estrategiak”) identifikatzen direnak, honako hauek dira:
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Amorebietako Tantorta auzotik hurbil dauden industria-lurzoruak.
Amorebietako Montorra auzoan dauden industria-lurzoruak.
Iurretako Mallabiena auzoan dauden industria-lurzoruak.
Iurretako Arriandi auzoan dauden industria-lurzoruak.
Iurretako Santa Apoloniatik hurbil dauden industria-lurzoruak.

3. “Suspertzeko eremuen” mugaketa, antolamendua eta esku-hartze araubidea, izan
ere, udaleko planeamendu orokorreko edo bereziko tresna egokiak eremu
bakoitzerako ezarritakoak izango dira, eta hori, betiere, Lurraldearekiko ZatiEgitamu honek proposaturiko-irizpideetara egokituko da.

143. artikulua. Birmoldatzeko eremuak.
1. “Birmoldatzeko eremuak”, Lurraldearekiko Zati-Egitamu honetan ezarritakoaren
ondoreetarako, euren oraingo egoera hobetzeko toki mailako hirigintza-jarduketak
behar dituzten erabileradun zonak dira; lehentasunezko eremuak dira trafikotik
askatuta dauden bideak, hiriguneetan eta susperturiko eremuetan (trenbideak
lurperatu ondoren) kokaturik daudenak.
2. LZE honen helburua, izan ere, askaturiko espazioek hiri-bideria edukitzea da,
zentralitaterik handieneko zonetan motordun trafikoa mugatzeko edo ezabatzeko,
hiri-errealitate berriak (apurka-apurkako eraldaketa horren ondorioz) eskatzen
duen neurrian; ahal den neurrian, lehentasuna emango zaie oinezkoei, bizikletei
eta, batik bat, garraio publikoari, eta lurzoruaren tratamendu berezia egingo da,
diseinuari, materialei eta zuhaitzak landatzeari dagokionez.
3. “Birmoldatzeko eremuak”, Lurraldearekiko Zati-Egitamu honetan ezarri eta 7.1
Antolamendu Planoan (“Hiri-kalitaterako lurralde-ekimenak”) identifikaturikoak,
honako hauek dira:

a) Izurtza
LZEk perimetroko ibilbidea ezarri nahi du, hirigunearen ertzetik,
horren eta ibaiaren artean.
Oraingo BI-623 errepidea, hirigunearen erditik igarotzeko lekuan,
igarotze-trafikotik askatu ondoren, suspertu egingo da, oraingo
errepidearen bi ertzen arteko jarraipena ahalbidetzeko; horrela, gune
txikiko hiri-bizitzaren ardatza izango da.
b) Abadiño
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Apatamonasterioren eta Lebarioren arteko zuzeneko lotura
ahalbidetuko duen azpiegitura berriak, gainera, BI-632 errepiderako
trafikoa askatzeko aukera emango du, Durangoren eta Elorrioren
artean lerrokatzen diren jarduera-eremu desberdinetan.
BI-632 errepidearen tratamendua, trafikotik askatu ondoren, egokitu
egin beharko da, tarteen arabera, zeharkaturiko ingurura,
hiriguneetara eta hiri-ingurukoak edo ia landakoak diren eremuetara;
halaber, hirigintza biguna sustatuko da, guneen arteko egitura-ardatz
gisa, azken kasu horietan.
Jarduera ekonomikoko eremuen eta guneen arteko egituratze hori
lortzearekin batera, garraio publikoko zerbitzua instalatu behar da,
eta, horretarako, hiri-garraioaren erabilera soilerako plataforma bat
dago aurreikusita, BI-632 errepidean zehar, Durangotik Elorriora.
LZEk perimetroko ibilbidea ezarri nahi du, Abadiñoko hiri-egituran
aurreikusitako zabalkundean, ardatz nagusiarekiko (BI-632)
gehiegizko mendekotasuna ekiditeko, hori hirigunetik igarotzen
denean, barrualdeko lekualdatzeak egin behar direnean.
BI-632 errepidea birmoldatzea eta egokitzea proposatzen da,
Abadiñotik igarotzeko lekuan, errepide orokorra trafikotik askatu
ondoren, hori lehendik dauden erlazio-espazioetan integratuz,
benetako hirigunea sortu ahal izateko.
c) Iurreta
-

Oraingo N-634 birmoldatzea eta egokitzea proposatzen da, trafikotik
askatu ondoren, hiriko erabilera eta trafiko berrietarako egokia
izateko; Iurretaren oraingo bi guneen integrazioa erraztuko da, bideespazio berriak eta horiei lotutako espazio publiko berriak diseinatuz.

d) Amorebieta
-

Hirigunea zeharkatzen duten trenbideak lurperatu ondoren,
udalerriaren erdian susperturiko hiri-espazio berria hiri-erreferentziako
espaziotzat hartu beharko da, eta hori egokia izan daiteke
merkataritza-egitura eta ekipamendua lehentasunez instalatzeko.

e) Durango
-

Hirigunea zeharkatzen duten trenbideak lurperatuta, espazio bikaina
suspertuko da hirirako; proiektu hori bertako Arau Subsidiarioetan eta
Plan Berezian aurreikusita dago.

-

Trenbideak lurperatuta berreskuraturiko espazio osoa suspertzea
proposatzen da; horrela, jarraipena emango zaio hiri-ardatz edo
bulebar oso garrantzitsu bati, Durangoko hirigunetik (hasitako
suspertzea) Matienara.
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f) Zaldibar
-

Aurreikusitako saihesbide berriak N-634 bideko trafikoa askatzeko
aukera ematen du, Zaldibarreko gunean zehar.

-

N-634 bidearen tratamendua, trafikoa askatu ondoren, hiri-bidetzat
egokitu beharko da, Zaldibarreko gunetik igarotzeko lekuan.

4. “Birmoldatzeko eremuen” mugaketa, antolamendua eta esku-hartze araubidea,
izan ere, udaleko planeamendu orokorreko edo bereziko tresna egokiak eremu
bakoitzerako ezarritakoak izango dira, eta hori, betiere, Lurraldearekiko ZatiEgitamu honek proposaturiko irizpideetara egokituko da.

144. artikulua. Birgaitzeko eremuak.
1. “Birgaitzeko eremuak”, Lurraldearekiko Zati-Egitamu honek ezarritakoaren
ondoreetarako, eraikuntza (ekipamenduak ere barne) eta hirigintza osoa barruan
hartzen duten egoitza-eremuak dira; horietan esku hartzeko modua, berriz,
eraikitako eta urbanizaturiko ondarearen kontserbazioan, babesean eta
hobekuntzan oinarritzen da, erabilera-aldaketarik sustatu gabe; dena den, espazio
eta zuzkidura berriak sortzeko aukera ematen da, baterakoa eta integratzailea
den suspertze-ekintzak behar dituen elementu dinamizatzailetzat eta osagarritzat.
2. Bi esku-hartze mota daude, Birgaitze Integratua (Eraikitako eta Urbanizaturiko
Ondarea Birgaitzeko babesturiko jarduketei buruzko 317/2002 Dekretuak arautu
duena) eta Zuzkidura Estrategiarekin zuzenean erlazionaturiko Birgaitzea.
3. Durangoko Eskualde Egituran, abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan oinarrituz,
Birgaitze Integratuko Eremutzat hartzen dira Durangoko Hirigune Historikoa eta
Elorrioko Hirigune Historikoa; Berriz udalerriaren ondoko Errotatxo auzoa, berriz,
Narriaturiko Eremutzat hartzen da.
4. Eremu horien arauketa Birgaitze Integratuko Plan Berezien bidez ezartzen da.
5. Zuzkidura-estrategiarekin zuzenean erlazionaturiko Birgaitzeari dagokionez,
Eskualde Egiturako hiriguneetan honako hau egiten saiatu behar da, gehienbat
Eremuko erreferentziako eta azpierreferentziako guneetan (Durango, Amorebieta
eta Elorrio):
a. Enpresetarako zerbitzuetara bideraturiko erabilera tertziarioak instalatzea.
b. Hiriguneko merkataritza-erabilerak mantentzea, sustatzea eta birgaitzea,
hiriko bizitza euskarritzen eta garatzen duten elementutzat.
c.

Ostatu- eta ekipamendu-erabilerak sartzea, hiriguneak eta gune
historikoak suspertzeko eta bertako eraikinak arduraz nahiz errespetuz
ustiatu ahal izateko.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
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IV. ERANSKINA: EREDUKO ETXEBIZITZEN KUANTIFIKAZIOA

EREDUAREN KUANTIFIKAZIOA

UDALERRIAK

Abadiño
Durango
Iurreta
Izurtza
AmorebietaEtxano
Elorrio
Atxondo
Berriz
Garai
Mañaria
Zaldibar
Durangoko
E.E.

16 URTEKO ALDIKO ETXEBIZITZA KOPURU GARBIA
A
B
C
D
Ereduaren
Barruko
Beharrizan
Bigarren
hazkunde
berroreka
endogenoa
egoitza
hautakorra

GUZTIRA

200

0

472

0

672

0

0

2066

0

2.066

100

0

267

0

367

0

0

14

0

14

300

0

2819

0

3119

300

0

1220

0

1.520

0

0

485

0

485

0

0

91

0

91

0

0

337

0

337

0

0

16

0

16

0

0

32

0

32

60

0

203

0

263

660

0

5203

0

5.864
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V. ERANSKINA: 8 URTEKO UDAL APLIKAZIOAN BAIMENDUTAKO EREDUKO
ETXEBIZITZA KOPURUA KALKULATZEKO METODOLOGIA

UDALERRIA

KALKULURAKO METODOLOGIA
8 URTEKO ALDIRAKO ETXEBIZITZA KOPURU GARBIA
A
B
C
D
Eredua
Barruko
Beharrizan
Bigarren
berroreka
endogenoa
egoitza

Abadiño
Durango
Iurreta
Izurtza

GUZTIRA

100
0
50
0
150

0
0
0
0
0

215
934
121
7
1.277

0
0
0
0
0

315
934
171
7
1.427

AmorebietaEtxano
Elorrio
Atxondo
Berriz
Garai
Mañaria
Zaldibar

150
0
0
0
0
0
30

0
0
0
0
0
0
0

554
221
42
153
7
14
92

0
0
0
0
0
0
0

704
221
42
153
7
14
107

Durangoko
E.E.

330

0

2.360

0

2.690

A), B) eta D) osagaien zenbatekoa finkoa eta derrigorrezkoa da.
Bestalde, C) osagaia, zortzi urtera, Eskualde Egituraren barruko udalerri bakoitzak zehaztu
behar du, honako formula honen arabera:
C = B/(FBT-0.24) - B/FBT
Formula horretan B eta FBT biztanleria eta familien batez besteko tamaina dira, kalkulua
egiteko urtetik aurrerakoak, eta familia-tamainaren 0,24ko murriztapena loteslea da zortzi
urteko multzo osoan.
Lau osagaien batuketa, izan ere, ereduko gehieneko etxebizitza kopurua izango da, udalplaneamenduan modu loteslean jaso behar dena; planeamendu horiek 8 urteko aldirako
betearazpena programatu beharko dute.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
Lurralde arek ik o Zati -Egita mua

Plan Territ ori al Parc ial
Área Func io nal de D urango

22

D I P U T A C I O N F O R A L D E BI ZK AI A

B I Z K A I KO FO R U A L D U N D I A

De p a rt a m e n t o d e Tr a ns p o r te s y U rb a n is mo

Garraio eta H irigint za Saila

VI. ERANSKINA: 16 URTEKO ESPARRU PROPOSAMENEKO ETXEBIZITZA
ESKAINTZARAKO MUGAK

ESKAINTZAREN
URTE)
UDALERRIA

Abadiño
Durango
Iurreta
Izurtza
AmorebietaEtxano
Elorrio
Atxondo
Berriz
Garai
Mañaria
Zaldibar
Durangoko
E.E.

MUGAK

(16

ESK.
ESK.
A *2
A *1,25
B*2
B*1,25
C*2
D*2
D*1,25
C*1,25
OSOA
OSOA
GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX.
400
0
200
0
600

250
0
125
0
375

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

944
4131
534
28
5.638

590
2582
334
18
3524

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.344
4.131
734
28
6238

828
2582
459
18
3899

600
0
0
0
0
0
120

375
0
0
0
0
0
75

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2440
970
182
675
33
63
406

1525
606
114
422
20
40
254

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3.040
970
182
675
33
63
526

1.900
606
114
422
20
40
329

1.320

825

0

0

10.408

6505

0

0

11.728

7.330

Eskaintzaren gehieneko muga 16 urterako etxebizitza kopuru garbia baino bi aldiz
handiagoa da.
Eskaintzaren gutxieneko muga 16 urterako etxebizitza kopuru garbia baino 1.25 aldiz
handiagoa da.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
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VII. ERANSKINA: 8 URTEKO APLIKAZIORAKO ETXEBIZITZA ESKAINTZARAKO
MUGAK ZEHAZTEKO METODOLOGIA

ESKAINTZAREN MUGAK (8 URTE)
ESKAINTZA ESK.
UDALERRIAK A *3
A *1,5
B*3
B*1,5
C*3
C*1,5
D*3
D*1,5
OSOA
OSOA
GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX. GEHIENEZ
GUTX.

Abadiño
Durango
Iurreta
Izurtza
AmorebietaEtxano
Elorrio
Atxondo
Berriz
Garai
Mañaria
Zaldibar
Durangoko
E.E.

300
0
150
0
450

150
0
75
0
225

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

646
2803
364
20
3.834

323
1402
182
10
1917

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

946
2.803
514
20
4.284

473
1.402
257
10
2.142

450
0
0
0
0
0
90

225
0
0
0
0
0
45

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1662
662
125
459
22
43
277

831
331
63
230
11
22
138

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2.112
662
125
459
22
43
367

1.052
331
63
230
11
22
183

990

495

0

0

7.084

3543

0

0

8.074

4.037

Gehieneko eta gutxieneko eskaintza lortzeko zehaztutako koefizienteak, hurrenez
hurren, zortzi urterako ereduko etxebizitza kopuruaren 3 eta 1.5 aldiz handiagoak dira.
Udal-planeamenduak eskaintzaren koefizientea aukeratuko du, eta hori, betiere,
adierazitako 3 eta 1.5 balioen artekoa izango da.
Metodologia aplikagarria, alde batetik, A, B eta D balio iraunkorrak 3 eta 1.5
koefizienteekin biderkatzean oinarritzen da. C balioa, koefiziente horiekin biderkatu
baino lehen, berriro kalkulatu beharko da udalerri bakoitzerako, V. ERANSKINEAN
adierazitakoaren arabera.
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XVI. ERANSKINA: ESKUALDE EGITURAN PROPOSATURIKO BIDEEN
ZERRENDA

1. Egitura-bideak:
• A-8, Amorebieta-Etxano, Iurreta, Abadiño eta Berrizeko udal mugarteetan
zehar (autobidea).
• N-240, Boroa-Lemoa lotura (autobia).
• BI-632, Lebarioren eta Kanpazarren artean (errepide konbentzionala).
• BI-633, Matienaren eta Trabakuaren artean (errepide konbentzionala).
• BI-635, Amorebietaren eta Autzaganeren artean (errepide konbentzionala).
2. Hiriko banaketa-bideak:
• Durangoko hegoaldeko erronda.
• Hiri-bidea N-634 bidearen zeharbidean, Iurretako hirigunean.
• Perimetroko hiri-bidea, Iurretako iparraldeko errondan.
• Hiri-bidea, BI-635 errepidearen oraingo zeharbidean, Amorebietako gunean.
3. Hirikoak ez diren banaketa-bideak (guztiak errepide konbentzionalaren
tipologiarekin:
• N-634 Amorebietaren eta Zaldibarren artean, Iurretako gunea izan ezik.
• BI-635 errepidea Amorebietaren eta Lemoaren artean.
• BI-623 errepidea Durangoko hegoaldeko saihesbidearen eta Otxandioren
artean.
4. Hiriko bide kapilarrak:
• Hiri-bidea BI-632 errepidearen oraingo zeharbidean, Durangoren eta
Elorrioren artean.
• Perimetroko hiri-bidea, Durangoren eta Muntsarazen arteko garapen berrien
ekialdetik.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
Lurralde arek ik o Zati -Egita mua

Plan Territ ori al Parc ial
Área Func io nal de D urango

33

B I Z K A I KO FO R U A L D U N D I A

Garraio eta H irigint za Saila

D I P U T A C I O N F O R A L D E BI ZK AI A
De p a rt a m e n t o d e Tr a ns p o r te s y U rb a n is mo

• BI-3323 (Matienan), BI-3321 (Elorrion eta Berrizen), BI-3340 (Berrizen) eta
BI-3341 (Garain) errepideen zeharbideak.
5. Hirikoak ez diren bide kapilarrak:
• BI-3323, Matienako gunea izan ezik.
• BI-3321, Elorrioko eta Berrizeko guneak izan ezik.
• BI-3341, Garaiko gunea izan ezik.
• BI-3332, Arriandiren eta Muniketaren artean.
• BI-3340, Berrizen, gunea izan ezik.
• BI-2632, Elorrioren eta Pagatzaren artean.
• Garrantzi txikiagoko gainerako errepideak dokumentazio grafikoan jasota
daude.
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XVII. ERANSKINA: BIDE PROPOSAMENAK
•

Bide-azpiegitura berrien ezarkuntza:
-

A-8, hirugarren erreia Basauriren eta Lebarioren artean.

-

A-8, Boroarako sarbidea.

-

A-8, lotura N-240 bidearekin.

-

A-8, Lebarioko lotura.

-

N-240, Boroa-Lemoa autobia.

-

BI-632, lotura berria Lebarioren eta Atxondoren artean.

-

BI-632, trazatu berria Iguriaren eta Kanpazarren artean.

-

BI-635,

trazatua

hobetzea

eta

trazatua

handitzea

Amorebietaren

eta

Autzaganeren artean.
-

N-634, hiri-inguruko bide bihurtzea Boroa-Durangoren eta Matiena-Zaldibarren
artean.

•

-

N-634, Iurretako bide-korapiloa birmoldatzea.

-

N-634, enbor nagusia lurperatzea Iurretan.

-

N-634, Boroako industrialderako sarbidea birmoldatzea.

-

N-634, Zaldibarreko saihesbidea.

-

Sarearen gainerako zatian, egokitzeko eta zabaltzeko ekintza batzuk.

Perimetroko hiri-bide berrien ezarkuntza:
-

Durangoko hegoaldeko erronda ixtea, Montorretaren eta BI-623 errepidearen

artean.
-

BI-623, aukerako ibilbidea Izurtzan, proposaturiko hirigintza-garapenetara
lotuta.

•

Igarotze-trafikoetatik askaturiko bideen tratamendua:
-

Hiri-inguruko zonetan, BI-632 errepidean, Muntsarazen eta Elorrioren arteko
egitura-ardatz gisa egokitzeko lekuan.

-

Hiri-zonetan (hiri-tarteak eta zeharbideak):
- N-634, hiri-bide bihurtzea Iurretan.
- N-634, hiri-bide bihurtzea Zaldibarren.
- BI-623, hiri-bide bihurtzea Izurtzan.
- BI-632, hiri-bide bihurtzea Durangoren eta Muntsarazen artean.

•

Hiri-tarteen eta zeharbideen egokitzapena:

Dur angoko Esk ual de Egituraren
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BI-3323 (Matienan), BI-3321 (Elorrion eta Berrizen), BI-3340 (Berrizen) eta BI3341 (Garain) errepideen zeharbideak.
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XVIII. ERANSKINA: BIDE PROPOSAMENAK, SAREEN ARABERA

•

Banaketa-sarearen gaineko ekintzak:
-

A-8, hirugarren erreia Basauriren eta Lebarioren artean.

-

A-8, Boroako sarbidea.

-

A-8, lotura N-240 bidearekin.

-

A-8, Lebarioko lotura.

-

N-240, Boroa-Lemoa autobidea.

-

BI-632, lotura berria Lebarioren eta Atxondoren artean.

-

BI-632, trazatu berria Iguriaren eta Kanpazarren artean.

-

BI-635, trazatua berritzea eta plataforma handitzea Amorebietaren eta
Autzaganeren artean.

•

Banaketa-sarearen gaineko ekintzak:
-

Hiri-eremua:
- N-634, hiri-inguruko bide bihurtzea Boroa-Durangoko eta Matiena-

Zaldibarreko tartean.
- N-634, bide-korapiloa birmoldatzea Iurretan.
- N-634, enbor nagusia lurperatzea Iurretan.
- N-634, hiri-bide bihurtzea Iurretan.
- N-634, birmoldatzea, Durango, Matiena eta Berrizeko hiri-egiturekin

kontaktuan.
- N-634, hiri-bide bihurtzea Zaldibarren.
- Durangoko hegoaldeko

erronda ixtea, Montorretaren eta BI-623

errepidearen artean.
- BI-623, aukerako ibilbidea Izurtzan.
- BI-623, hiri-bide bihurtzea Izurtzan.
-

Hirikoa ez den eremua:
- N-634, Boroako industrialderako sarbidea birmoldatzea.
- N-634, Zaldibarreko saihesbidea.
- Gainerako zatian, irisgarritasunak kontrolatzea, kasuan kasuko inguru

naturalak babesteko.
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-

•

Sare kapilarraren gaineko ekintzak:
-

Hiri-eremua:
- BI-632, hiri-bide bihurtzea, Durangoren eta Muntsarazen artean.
- BI-632, egitura-ardatz gisa egokitzea, Muntsarazen eta Elorrioren

artean.
- Hiri-birmoldaketa egitea, eraginpeko guneen zeharbidean.
-

Hiritik kanpoko eremua:
- Irisgarritasunak

kontrolatzea,

kasuan

kasuko

inguru

naturalak

babesteko, BI-2632 (Elorrio-Elgeta) errepidea ere barne, eta bertan
egokitzapenak eta handitzeak egingo dira.

Dur angoko Esk ual de Egituraren
Lurralde arek ik o Zati -Egita mua

Plan Territ ori al Parc ial
Área Func io nal de D urango

38

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
Garraio eta Hirigintza Saila

D I P U TA C I O N F O R A L D E B I Z K A I A
Depar ta me nto de T r anspor tes y U r bani s mo

III. EKONOMIA IKERKETA ETA PROGRAMA
AURKIBIDEA
EKONOMIA ETA FINANTZA IKERKETA .................................................1
1. Sarrera ………………………………………………………………………1
2. Inbertsio-jardueren balorazioa eta esleipena........................................3
2.1 Ingurune naturala eta paisaiaren irisgarritasuna..........................4
2.2 Egoitza-ezarkuntzen eredua........................................................5
2.2.1 Etxebizitza publikoa.........................................................5
2.2.2 Ondarea suspertzea ........................................................5
2.3 Jarduera ekonomikoa..................................................................6
2.4 Aukerako mugikortasuna.............................................................7
2.4.1 Motorduna ez den mugikortasun-sarea ...........................7
2.4.2 Taldeko garraioa eta intermodala ....................................7
2.5 Garraio-azpiegiturak....................................................................8
2.5.1 Bide-sarea .......................................................................8
2.5.2 Trenbide-sarea ..............................................................11
2.6 Oinarrizko azpiegiturak..............................................................11
2.7 Hiri-kalitaterako lurralde-ekimenak, berriztapen-estrategiak eta
ekipamenduak ...........................................................................12
3. Azken balorazioa................................................................................14
JARDUKETA PROGRAMA.....................................................................15

Durangoko Eskualde Egituraren
Lurraldearekiko Zati-Egitamua

Plan Territorial Parcial
Área Funcional de Durango

i

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

D I P U TA C I O N F O R A L D E B I Z K A I A

Garraio eta Hirigintza Saila

Depar ta me nto de T r anspor tes y U r bani s mo

4.3. BIDE SAREKO JARDUKETAK (II)
1. laurtekoa ( -

2. laurtekoa

ak milatan)

( -ak milatan)

3. laurtekoa

4. laurtekoa

GUZTIRA

( -ak

( -ak

( -ak

milatan)

milatan)

milatan)

PERIMETROKO HIRI BIDE BERRIEN EZARKUNTZA
Montorretaren eta BI-623 errepidearen
arteko Durangoko hegoaldeko erronda
ixtea

6.000

6.000

BI-623, Izurtzako aukerako ibilbidea,
proposaturiko hirigintza-garapenei lotuta

2.000

2.000

IGAROTZEKO TRAFIKOETATIK ASKATURIKO BIDEEN TRATAMENDUA
2.000

BI-632, Muntsarazen eta Elorrioren
arteko hiri-inguruko egitura-ardatz gisa
egokitzea
2.000

N-634, hiri-bide bihurtzea Iurretan

2.000
1.000

N-634, hiri-bide bihurtzea Zaldibarren
1.000

BI-623, hiri-bide bihurtzea Izurtzan

1.000
1.000

2.000

BI-632, hiri-bide bihurtzea Durangoren
eta Muntsarazen artean

2.000

2.000

HIRI TARTEEN ETA ZEHARBIDEEN EGOKITZAPENA
BI-3323 errepidearen
Matienan

zeharbidea

2.000

2.000

BI-3321
Elorrion

errepidearen

zeharbidea

2.000

2.000

BI-3321 errepidearen
Berrizen

zeharbidea

2.000

2.000

BI-3340 errepidearen
Berrizen

zeharbidea

2.000

2.000

BI-3341
Garain

zeharbidea

2.000

2.000

errepidearen

GUZTIRA

Durangoko Eskualde Egituraren
Lurraldearekiko Zati-Egitamua

81.000
(%47)

86.000
(%50

5.000
(%3,0)

Plan Territorial Parcial
Área Funcional de Durango

172.000
(%100,0)

23

