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HIRUGARREN TITULUA 
 

LURZATI ERAIKIGARRIEN ERAIKUNTZA ETA ERABILERAREN ORDENANTZA ERREGULATZAILEAK 
 
 
1. ZATIA 
APLIKAZIO OROKORREKO XEDAPENAK 
 
3.1 KAPITULUA.- ORDENANTZAK APLIKATZEKO OINARRIZKO DEFINIZIOAK 
 
 
3.1.1 Artikulua.-  Kontzeptuen terminologia eta definizioak 
 
Hirigintza Arau hauen aplikazioaren ondorioetarako, jarraian azaltzen diren kontzeptuek dagokien 
definizioetan zehazten den esanahia izango dute. 
 

∗ Lurzati lerrokadura: 
Lurzatiak espazio publikoetatik nahiz beste lurzatietatik bananduz, lur urbanizatuaren gainazalean 
lurzatiak mugatzen dituen lerroa da. 

 
∗ Eraikuntza lerrokadura: 

Lur urbanizatuaren gainazalean, sestra gaineko nahiz sestrapeko eraikuntzaren oinplanoko 
gehienezko inguratzailea definitzen duen lerroa da. 

 
∗ Erretiroa: 

Plano horizontal batean neurtutako lurzati lerrokadura baten edozein puntutatik eraikinaren punturik 
hurbilenera neurtuko da, hegalkinak kontuan hartuz baina teilategalak baztertuz. 

 
∗ Fatxada azalera: 

Eraikuntza lerrokaduratik hasita bertikalki altxatzen den azalera da. 
 

∗ Atzeraemangunea: 
Fatxada azalerarekiko atzera egiten duen edozein puntutatik fatxada azalerainoko distantzia da. 

 
∗ Artekorma: 

Bi eraikuntza adosatu mugatzen dituen azalera bertikala da, bientzat komuna den lurzati lerrokadura 
gainean. 

 
∗ Eraikuntza altuera: 

Eraikin baten fatxada azaleraren altuera da, kasu bakoitzean ezarritako irizpideen arabera neurtua. 
 

∗ Espazio estali baten altura librea: 
Espazio eraiki bateko sabai amaituaren behealdearen puntu jakin batetik zoru amaituaren 
azaleraraino dagoen distantziarik laburrena da. 

 
∗ Eraikuntza profila: 

Eraikin baten sestra gaineko nahiz sestrapeko oin kopurua da. 
 

∗ Estalki aldapa: 
Fatxada azaleraren goragoko mailatik estalkiaren bolumenaren baimendutako inguratzailea 
konfiguratzen duen aldapa da. 
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∗ Estalki-profila: 

Estalkiaren bolumenaren baimendutako inguratzailearen sekzioa da, fatxada azalarekiko plano 
bertikal eta perpendikular batez sortua. 

 
∗ Sotoa: 

Sestrapean eta lurpean kokatutako oina da, sarbidera destinatutako espazioan izan ezik. 
 

∗ Erdisotoa: 
Parztialki lurperatutako oina da eta zorua lur urbanizatuaren sestraren azpitik 0,80 m. baino 
gehiagotan kokatua duena eta bere sabaia 1,20 m. baino gehiagoko altuerara ateratzen dena. 
Erdisoto ointzat hartua izateko, bi neurri horiek bere perimetroaren %60an baino gehiagon bete 
beharko dira. 

 
∗ Behe-oina: 

Sestra gaineko lehen oina da, soto edo erdisotoaren gainean. 
 

∗ Goi-oina: 
Behe-oinaren gainetik kokatutako oina da. 

 
∗ Estalkipea: 

Zuzenean estalkiaren solairu edo taularen azpian kokatutako oina da. 
 

∗ Fatxada: 
Eraikinaren kanpo aldeko itxiera paramentua edo planoa da. 

 
∗ Hegalkinak: 

Fatxadatik kanporatzen diren eta itxiak zein irekiak izan daitezkeen bizitzeko egokiak edo 
okupagarriak diren elementuak dira. 
Hegalkinaren sakontasun deitzen zaio hegalkin horren zatirik edo elementurik irtenenetik dagokion 
fatxadaraino dagoen distantziari. 

 
∗ Teilategalak: 

Estalkien errematea fatxadaren planotik kanpora konfiguratzen duten fatxadatik irtendako elementuak 
dira. 

 
∗ Patioak: 

Etxebizitzen bizigarritasun baldintzak bermatzeko eraikinen barrualdean zabaltzen diren espazioak 
dira. 

 
∗ Sabaiondoa: 

Eraikuntza probetxamendu edo eraikuntzaren profil ondorioetarako bere azalera konputagarria ez den 
solairu edo forjatu gehigarria da, behe-oinetan baimen daitekeena eta hauetaik funtzional nahiz 
juridikoki zatiezina dena. 

 
 
3.1.2. Artikulua-  Eraikuntza probetxamenduaren konputurako irizpideak 
 
Honako espazio hauek eraikin baten eraikuntza probetxamenduaren zati bezala konputatuko dira izaera 
orokorrez: 
 
∗ 1.80 m. baino gehiagoko altuera librea duten espazio irekiak nahiz itxiak -aipatutako altuera gainditzen 

duen hauen zatiak konputatuko du-. 
∗ Eraikuntzaren elementu trinkoak. 
∗ Patioak eta φ < 1.50 m.-ko instalazioen eroanbideak. 



ORDIZIAKO AA.SS.  “B. HIRIGINTZAARAUAK” DOKUMENTUA 
Testu Bateratua 1.999ko Iraila  Arau Orokorrak 
 

 
 
 
 
 

-69-

∗ Igogailuen baoak. 
∗ Mota orotako balkoi, terraza, egutera eta karrerapeak, estaldura dutenean eta erabilera publikoko 

zortasunetara jartzen ez direnean. Euren azaleraren %50a konputatuko da. 
∗ Estalkipeetan, arestian aipatutako espazio eta elementuek konputatuko dute, baldin eta nagusiki 

lurzatiaren erabilera bereizgarri edo baimenduetara destinatzen badira edota hauen erabilera 
lagungarrietara -zerbitzu instalazioak edo trastelekuak- destinatzen badira ere, ez badute okupatutako 
lokalekin batera erregistro unitate bereiziezina osatzen, edota trstatelekuen kasuan, beharkizun hau 
beterik, lokaleko 15,00 m²(e) baino gehiagoko azalera erabilgarria badute.  

 
Aitzitik, ondoko espazio eta elementuak ez dira inoiz eraikuntza probetxamenduaren zati gisa konputatuko: 
 
∗ Baimendutako sotoak eta erdisotoak, azken hauek Arau Partikularretan kasu bakoitzerako ezartzen diren 

eraikuntza baldintzetara egokitu beharko dutelarik. 
∗ Altueran 1,80 m. baino gutxiago duten espazio estali eta itxiak. 
∗ φ > 1.50 m.-ko patioak eta instalazioen eroanbideak. 
∗ Behe-oinean kokatutako erabilera publikoko karrerapeak. 
∗ Industri eraikuntzetan izaera orokorrez baimendutako sabaiondoak. 
 
 
3.1.3 Artikulua.-  Eraikuntza profila zehazteko irizpideak 
 
Izaera orokorrez eta dagokion eraikuntza probetxamendua zehazteko guztiz edo partzialki konputatu 
beharraren kaltetan izan gabe, sestra gaineko ointzat joko dira eraikuntzaren behe-oina eta goi-oinak eta 
sestrapeko ointzat joko dira sotoak eta erdisotoak. 
 
Nolanahi ere, eraikuntza jakin baten profilaren definizioaren ondorioetarako, kasu bakoitzean eraikuntza 
kokatuta dagoeneko areari dagokion Arau Partikularren ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
Bestalde, estalkipeko oina ez da oin gehigarritzat joko eraikuntzaren profila erregulatzean, espreski definitzen 
den kasuetan izan ezik -(b)-, aurreko artikuluan ezarritako irizpideen arabera konputatuko duelarik eraikuntza 
probetxamendu gisa. 
 
 
3.1.4 Artikulua.-  Eraikinen oin desberdinen eraikuntza altuera eta fatxada altuera neurtzeko 

irizpideak 
 
Eraikuntza altuera, behe erreferentzia gisa fatxada azalerak lur urbanizatuarekin topo egiten duenean duen 
punturik baxuena neurtuz hartuko da eta goi erreferentzia gisa fatxada azaleraren punturik altuenaren maila 
edota fatxada eta estalkiaren planoaren arteko elkargunearen maila neurtuz hartuko da, baimendutako 
txapitulen kasuan izan ezik, hauek ez baitira kontuan hartuko. 
 
Gainerako fatxadarekiko atzeramana egongo den atiko oina eraikitzea baimenduko balitz, goi erreferentzia 
gisa atikoaren fatxadaren azaleraren punturik altuena hartuko da. 
 
 
3.1.5 Artikulua.-  Izaera orokorrez aplikagarriak diren eraikuntza baldintzak 
 
1. Izaera orokorrez, eta kasu bakoitzean Hirigintza Interbentziorako Areetarako Arau Partikularrek edo 

garapen plangintzak ezar ditzaketen baldintza murriztaileagoen kaltetan izan gabe, Udal Mugartean 
burutzen diren eraikuntzetan bi (2) soto oin eraikitzea baimentzen da. 

 
2. Arau Partikularrek edo garapen plangintzak ezar ditzaketen baldintza murriztaileagoen kaltetan izan 

gabe, sestra gaineko bigarren oinaren -edo lehen goi-oinaren- zoru amaituaren mailak gehienez 4,50 
metroko altueran kokatua egon beharko du, lur urbanizatuaren sestratik neurtua. 
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3. Goi-oinen gutxienezko altuera librea, Hirigintza Arau hauetan ezarritako irizpideen arabera finkatua, 
2,45 metrokoa izango da. 

 
Aipaturikoa baino gutxiagoko altuera duten eraikuntzak ordezaktu behar diren kasuetan, eraikuntzaren 
altuera osoa handitzea baimenduko da, oin horiei aipaturiko altuera eman ahal izateko. Baina irizpide hau 
ezin aplikatuko zaio estalkipeko oinen altuerari. 
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2. ZATIA 
HIRI-LURZORU ETA LURZORU URBANIZAGARRIAN APLIKAGARRIAK DIREN ORDENANTZAK 
 
3.2 KAPITULUA 
EGOITZA ERABILERARAKO LURZATIETAN APLIKAGARRIAK DIREN ERAIKUNTZA ETA ERABILERA 
ORDENANTZA OROKORRAK (“a” lurzatiak) 
 
 
1. SEKZIOA. 
Egoitza erabilerarako lurzatietan aplikagarriak diren eraikuntzaren forma erregulatzeko baldintza 
orokorrak (“a” lurzatiak) 
 
 
3.2.1 Artikulua.-  Baldintza orokorrak 
 
1. Zeharkako erregulazioa eraikuntzaren lerrokaduren arabera 
 

Erregulazio hau aplikatuko da eraikuntza eta urbanizazio garapen kontsolidatuko lurzatiek osatutako 
zonetan, non baimendutako eraikuntzaren parametro formalak zeharka erregulatzen diren, egun bertan 
dagoen eraikuntzaren parametro formalei jarraiki. 
 
Eraikuntzak emaitzazko fatxaden eta, hala baleude, artekormen azaleraren arteko bolumen osoa edo zati 
bat okupatuko du, lurzati bakoitzean baimendutako gehienezko eraikuntza altueraraino. Horren gainetik, 
fatxada nagusia eta bigarren mailakoaren artean, eraikuntza profilaren arabera konfiguratutako estalki 
azalerara mugatuko da. 
 
Altuera lurzati bakoitzaren pareko erdiko puntuan neurtuko da, egoerarik aurkakoenean, baimendutako 
eraikuntza probetxamenduari jarraituz, hegalkinei eta atzeraemanguneei, eta barne-patioak irekitzeari 
dagozkien berariako erregulazioak ezarriz. 
 
Lurzati horietan hiru eraikuntza interbentzio mota burutu daitezke: 

 
∗ Artapen interbentzioak, artapen maila hertsiko gisa katalogatutako eta eraitsi ezin diren ez eta euren 

bolumenean eta kanpoko tratamenduan alda ezin daitezkeen eraikinetan. 
 
∗ Egun dauden eraikinetan berritze eta birgaikuntza interbentzioak. Eraikin hauetako  elementu 

berrituek -altxapenak ere barne, dauden eraikinen altuera ez bada baimendutako gehienezko 
eraikuntza altuerara iristen- ezarritako eraikuntza baldintzak bete beharko dituzte. 

 
∗ Eraikinak ordezkatzeko interbentzioak. Hauei dagozkien eraikuntza lerrokadurak definitzen dira, 

zeinak ezarritako eraikuntza baldintzen arabera garatuko diren oso-osorik. 
 
2. Espreski eta zuzenean definitutako lerrokadura, eraikuntza probetxamendu eta ordenantzen 

araberako erregulazioa 
 

Batik bat garapen berriko lurzatietan aplikatuko da. 
 
Hauei dagokienean -lerrokadurak, probetxamendua, altuera, profila eta abar-, Hirigintza Interbentziorako 
Areen Arau Partikularretan eta proiektu honetan barne hartutako planoetan, bai eta, hala badagokio, 
proiektu honen garapenean formulatzen den plangintzan xedatutakoari jarraituko zaio. 

 
3. Egoitza erabilerarako lurzatietan izaera orokorrez aplikagarriak diren eraikuntzaren sestrei eta 

euskarri mailei dagozkien baldintzak 
 

Egun urbanizatuta dauden areetan eraikuntzen sestrak eta euskarri mailak kontsolidatzen dira, 
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berrurbanizaziorako interbentzioetan birdoitzeak egin ahal izango diren arren, beti ere urbanizazio obren 
proiektuetarako izaera orokorrez ezarritako moldaketa aukeren baitan. 

 
Urbanizazio berriko area edo elementuetan, urbanizazio proiektuek definituko dute mailen eta sestren 
behin-betiko egitura, erreferentzia gisa proiektu honetako “II.8” planoan espreski definitzen diren punturik 
esanguratsuenen mailak hartuz. 

 
 
3.2.2 Artikulua.-  “a.10. Egoitza Asentamendu Zaharretan” aplikagarriak diren eraikuntzaren 

forma erregulatzeko baldintza orokorrak 
 
Eraikuntza probetxamenduaren zeharkako erregulazioa, eraikuntzaren forma lurzati bakoitzerako 
partikularizatutako ordenantza batez erregulatuz, egun dagoen ondare eraikia babesteko helburuen eta 
zaindu beharreko ingurugiro-baloreen arabera. 
 
Lurzati horietan baimendutako eraikuntzaren ordenantza erregulatzaileak formulatu beharreko plan 
espezialak ezarritakoak izango dira, Arearen Arau Partikularrak ezarritakoari jarraiki. 
 
 
3.2.3 Artikulua.-  “a.20. Eraikuntza Irekiko Egoitza Lurzatietan” aplikagarriak diren 

eraikuntzaren forma errefgulatzeko baldintza orokorrak 
 
1. Lerrokadurak. 
 

Eraikuntzaren lerrokadurak, fatxada guztietan eta, hala badagokio, lurpean, proiektu honetako “II.8” 
planoan irudikatutakoak edota garapen plangintzan ezarritakoak izango dira. 
 

2. Lurzatiketa  
 

Eaikuntza kontsolidatuen kasuan eta, hala badagokio, Arau Partikularretan edo garapen plangintzan 
ezarritako birdoikuntzen eta aurreikuspenen kaltetan izan gabe, eraikuntza horiei loturik dagoen 
lurzatiketa kontsolidatzen da. Ildo honetan, eraikuntza hori ordezkatzeko interbentzioek lurzati horretan 
dagoen eraikuntza osoan izango dute eragina derrigorrez 
 
Gainerako kasuetan, dagozkion Arau Partikularretan edo hauen garapenean formulatutako den 
plangintzan ezarritako irizpideetara egokituko da lurzatiketa. 
 
Gehien bi lurzatien gehitzea onartuko da eraikuntzan ordezkatze ekintzetan. Salbuespen bakarra, 
proiektu honetan bere garapenerako planeamenduan edo/ eta indarrean dagoen legedian zehaztutako 
arauen arabera mugatzen diren exekuzio unitateak izango dira. Hauetan ez dira aplikatuko lehen 
zehaztutako muga edo gehiengoa. 

 
3. Eraikuntzaren gehienezko altuera eta profila 
 

Baimendutako eraikuntzen altuera eta profila dagokion Arearen Arau Partikularrean ezarritakoa izango da 
kasu bakoitzean.  

 
4. Teilategalak 
 

Teilategalaren hegalkinaren gehienezko irtengunea fatxada azaleran 1,10 m.-koa izango da. Hegalkinak 
dituzten fatxada tarteuneetan, teilategala hauekiko 50 zm. kanpora daiteke. 

 
5. Hegalkinak eta atzeraemanguneak 
 

Hegalkinak, itxiak -behatokiak, galeriak eta antzekoak- edota irekiak -balkoiak, terrazak eta antzekoak- 
izan daitezke. 
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Hegalkin itxiek ezingo dute eraikuntzaren fatxada bakoitzean, eraikuntzaren aurre aldeko fatxadaren 
%40a eraikuntzaren oin kopuruarekin biderkatuz lortzen den emaitza baino gehiago okupatu. Hegalkin 
hauek oin bakar batean edo gehiagotan pila daitezke. Hauen fatxada azalerarekiko sakontasuna, berriz, 
ez da 100 zm. baino gehiagokoa izango. 
 
Hegalkin ireki nahiz itxien multzoak eraikuntzaren fatxada bakoitzaren %40 okupatuko du gehienez. 
 
Parez pare duten espazio publikoaren edo urbanizatutako lurraren sestraren gaineko 3,00 m.-ko 
altueratik gora bakarrik baimenduko dira hegalkinak. 
 
Hala ere, egun dauden hegalkinak kontsolidatu egiten dira. 
 
Bestalde, atzeraemanguneak libreak izango dira, hauen hondoak ezingo duelarik eraikinaren aurre 
aldearen erdia gainditu. 

 
6. Estalkiak  
 

Lehentasunez, bi, hiru edo lau isuraldekoak exekutatuko dira eta egun dauden estalkien ezaugarri eta 
antolaeretara egokituko dira, ezarri diren profil baimenduari buruzko baldintza orokorrak bete beharko 
direlarik kasu orotan. Estalkien isuraldeentzat baimendutako gehienezko aldapa %40koa da. 
 
Estalkien profil baimendutik ondoko elementu hauek bakarrik kanpora daitezke: tximiniak; aireztapen edo 
hozte hodiak; argizuloak; estalkiaren azaleraren paralelo diren eta altuera 0,40 m.-koa baino txikiagoa 
duten sabaileihoak;  1,20 m.-ko gehienezko aurrealdea duten, euren artean 2,40 m.-ko gutxieneko 
separazioa duten eta eraikinaren goihabearena baino altuera txikiagoa duten txapitulak; irrati eta 
telebistarako antenak eta derrigorrez estalki gainean altxa beharreko instalazioen elementu teknikoak. 
 

 
7. Patioak 
 

Ondoko baldintzetan baimentzen dira: 
 

∗ Logela eta sukaldeen aireztapenerako barne patioen edo lurzatikoen tamainak, bertan patioren 
altueraren bostenaren pareko diametroa duen zirkuloa jartzeko behar adinakoa izan beharko du, 
gutxienez 3 metroko diametroa izan beharko duelarik, eraikinaren oineko edozein puntutan 2 metro 
baino gutxiagoko estutzeak galeraziz. 
Arropak zabaltzeko edo eskailerak aireztatzeko patioetan aipatutako tamainak murriztu daitezke 
altueraren seirenera eta 2 metroko diametrora. 

 
∗ Patiogainak argizuloz estali daitezke, beti ere, patioa aireztatu ahal izateko, argizuloa eta patioko 

hormen artean alboetan espazio libre bat uzten bada, zeinaren azalerak patioaren oinplanoko 
%20koa izan beharko duen. 

 
∗ Patioko zoruak ur-hustubideak izan beharko ditu. 
 
∗ Lur horren gainean ezingo da ezein eraikuntza egin. 
 
∗ Patioko zoladurak ezingo du argiztatu edo aireztatu beharreko dependentziko zoruaren mailaren 

gainetik 0,60 m.-ra baino gorago egon.  
 
8. Sestra gaineko erabilera pribatuko espazio ez-eraikigarriak 
 

Hauetan ez da ezein eraikuntzarik onartuko. 
 

Kasu orotan, nahitaezkoa izango da beste finkeekiko separazioetan eta hauen mugakide diren espazio 
publikoetan itxierak egitea, Hirigintza Arau hauen 3.2.23 artikuluan ezarritakoaren arabera. 
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3.2.4. Artikulua-  “a.30. Garapen Baxuko Egoitza Lurzatietan” aplikagarriak diren 
eraikuntzaren forma erregulatzeko baldintza orokorrak 

 
1. Lerrokadurak eta erretiroak 
 

Eraikuntzaren lerrokadurak proiektu honetako “II.8” planoan nahiz proiektu honen garapenean 
formulatzen den plangintzan ezarritakoak izango dira. 
 
Dagokion Arau Partikularrak baldintza murriztaileagoak ezartzearen edota zehaztapen hori betetzen ez 
duten egoerak kontsolidatzearen kaltetan izan gabe, aurreikusitako sestra gaineko eraikuntzak 3,00 m. 
erretiratu beharko dira gutxienez dagokion finkaren mugatik. 

 
2. Lurzatiketa  
 

Egun dauden eta proiektu honek kontsolidatzen ditien eraikuntzen kasuan, hauei loturiko lurzatiak ere 
kontsolidatzen dira, euren ezaugarri eta beharkizunekin, hauen banantzea edo beste batzuetara biltzea 
baimentzen ez delarik, dagozkien lur guztiak edo hauen zati bat mugatutako Exekuzio Unitateetan barne 
hartuta egon ezik. 
 
Bestalde, garapen berriko eraikuntzen kasuan, proiektu honetan nahiz, hala badagokio, honen 
garapenean formulatzen den plangintzan ezarritako irizpideetara egokituko da lurzatiketa. 
 
Kasu orotan, aipaturiko garapen berriek ondoko baldintza hau bete beharko dute: ibilgailu-bidera 
gutxienez 15,00 m.ko parea duen lurzatia izan ebharko dute 

 
3. Eraikuntzaren gehienezko altuera eta profila 
 

Altuera hau gainditzen duten eraikinen kontsolidazioaren kaltetan izan gabe, eraikuntza horien sestra 
gaineko gehienezko altuera 10,50 m.-koa izango da.  
 
Bestalde, eta era berean aipaturiko kontsolidazioaren kaltetan izan gabe, gehienezko sestra gaineko 
eraikuntza profila hiru (3) oinekoa izango da eta sestrapekoa, berriz, bi (2) oinekoa.  

 
4. Teilategalak 
 

Hegalkinak dituzten fatxada tarteuneetan, teilategalen sakontasunak hegalkin horietarako ezarritako arau 
berak bete beharko ditu, hegalkin horiekiko 0,50 m. kanporatzea baimentzen delarik. 
 
Hegalkinik gabeko tarteuneetan, 1,10 m.-ko sakontasuna izango du teilategalak. 
 

5. Hegalkinak eta atzeraemanguneak 
 

Hegalkinak, itxiak -behatokiak, galeriak,…- edota irekiak -balkoiak, terrazak,…- izan daitezke. 
 
Hegalkin itxiek ezingo dute eraikuntzaren fatxada bakoitzean, eraikuntzaren aurrealdeko fatxadaren 
%30a eraikuntzaren oin kopuruarekin biderkatuz lortzen den emaitza baino gehiago okupatu. Hegalkin 
hauek oin bakar batean edo gehiagotan pila daitezke. Hauen fatxada azalerarekiko sakontasuna, berriz, 
ez da 80 zm. baino gehiagokoa izango.  
 
Hegalkin irekiak itxietarako ezarritako irizpide beretara egokituko dira. 
 
Kasu orotan, hegalkin itxi eta irekien batuketak ez du hauek kokatuta dauden fatxada alde bakoitzaren 
luzeraren %40a gaindituko, lehen adierazitako irizpide beraz neurtuz. 5,00 m. baino gutxiagoko luzera 
duten fatxada aldeetarako, kasu orotan, gehienez 3,00 m.-ko fatxada aldeetan baimenduko da 
hegalkinen antolaera 
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Hegalkin baten edozein punturen eta mugakide den finkaren arteko gutxieneko distantzia 2,00 m.-koa 
izango da. 
 
Bestalde, atzeraemanguneak libreak izango dira eta hauen sakonera ez da aurrealdearen erdia baina 
handiagoa izango. 

 
6. Estalkiak  
 

Hauen konposizioa librea izango da, lau, hiru edo bi isuraldekoak egin beharko direlarik eta, kasu orotan, 
ezarri diren profil baimenduari buruzko baldintza orokorrak bete beharko direlarik. Estalkien isuraldeentzat 
baimendutako gehienezko aldapa %40koa da. 
 
Estalkien profil baimendutik ondoko elementu hauek bakarrik kanpora daitezke: tximiniak; aireztapen edo 
hozte hodiak; argizuloak; estalkiaren azaleraren paralelo diren eta altuera 0,40 m.-koa baino txikiagoa 
duten sabaileihoak; gehienez 1,20 metroko aurrealdea duten txapitulak, beren arteko gutxieneko 
separazioa 2,40 metrokoa izanik eta eraikinaren gailurra baino altuera txikiagokoak izanik; irrati eta 
telebistarako antenak eta derrigorrez estalki gainean altxa behar diren instalazioen elementu teknikoak.  

 
7. Sestra gaineko erabilera pribatuko espazio ez-eraikiak 

 
Ez da horrelako espaziorik eraikitzea baimenduko ezein eraikinetan, beren ezaugarriegatik eraikuntza 
probetxamendurik konputatzen ez duten kirol edo jolas instalazioak izan ezik. 
 
Kasu orotan, nahitaezkoa izango da beste finkekiko separazioetan eta hauen mugakide diren espazio 
publikoetan itxierak egitea, Hirigintza Arau hauen 3.2.23 artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 
 
2. SEKZIOA 
Egoitza erabilerarako lurzatietan aplikagarriak diren erabilera baldintzak (“a” lurzatiak) 
 
 
3.2.5 Artikulua.-  Egoitza erabilerarako lurzatietan erabilera baimenduak ezartzeko erregimen 

orokorra (“a” lurzatiak) 
 
1. Egoitza erabilerarako lurzatiak etxebizitza erabileretara destinatuko dira batik bat, lurzati hori barne 

hartuta dagoen erabilera globaleko zonari esleitutako kalifikazio orokorreko erregimenaren arabera. 
 
2. Bestalde, lurzati horietan gainerako erabilera baimenduak ezartzea artikulu honen ondorengo 

ataletan ezarritako irizpideetara egokituko da. Kasu orotan, erabilera hauen baimentzea egoitza erabilera 
nagusiarekin bateragarri izatearen baldintzapean egongo da. 

 
3. “a” lurzatien erabilera erregimen orokorra 
 

A. Egoitza erabilerak. 
 

Sestra gaineko oinetan soilik kokatzea baimenduko da. 
 

B. Industri erabilerak.  
 
Behe-oinean soilik kokatzea baimenduko da. 
 

C. Hirugarren sektoreko erabilerak.  
 

∗ Hotel erabilera. 



ORDIZIAKO AA.SS.  “B. HIRIGINTZAARAUAK” DOKUMENTUA 
Testu Bateratua 1.999ko Iraila  Arau Orokorrak 
 

 
 
 
 
 

-76-

 
- Behe-oinean, oinartean eta/edo lehen oinean. 
 
- Lurzati osoa eta eraikuntzaren oin guztiak okupatuz. 

 
∗ Merkataritza erabilera.  

 
Izaera orokorrez, behe-oinean edo oinartean ezartzea baimentzen da, etxebizitzekiko sarbide 
independentea izanaz. 
 
Sestra gaineko bigarren oinean ezartzea ere baimendu ahal izango da, baldin eta bertan garatzen 
den merkataritza-jarduera honen azpian kokaturiko behe-oinean garatzen denari loturik badago 
juridikoki nahiz funtzionalki, eta behe-oin horretatik sarbide zuzena badu. Ez da ezein kasutan 
baimenduko oin horretarako sarbidea eraikinaren etxebizitzen sarbide komunetik. 

 
∗ Bulego erabilera. 

- Merkataritza erabileraren baldintza beretan. 
- Lehen oinean, etxebizitzen sarbide komuna erabiliz. 
- Goi-oinetan, lanbide bulegoen modalitatean soilik eta, kasu orotan, etxebizitza jakin baten 

erabilera lagungarri gisa, azalerako gehienezko 60 m²-ko muga izanaz. 
- Lurzati osoa okupatuz. 

 
∗ Atseden erabilerak. 

Merkataritza erabileraren baldintza beretan.  
 

∗ Hirugarren sektoreko askotariko erabilerak.  
Bulego erabileren baldintza beretan. 
Ostalaritza erabilera lagungarriak barne hartuz gero, behe-oinean instalatu beharko dira. 

 
D. Ekipamendu komunitariorako erabilerak. 

 
Hotel erabileren baldintza beretan. 
 

E. Garajea.  
 

Dagozkion Arau Partikularretan edota plangintza xehekatuan beste irizpide batzuk ezartzearen 
kaltetan izan gabe , garajeak sestrapeko oinetan kokatuko dira lehentasunez. 
 
Halaber, dagozkien eraikuntzen behe-oinetan ezartzea ere baimentzen da. 
 
Kasu batean zein bestean, garajeak ezartzeko ondoko beharkizunak bete beharko dira: 
 
a) Izaera orokorrez, eta behar adina justifikatutako zirkunstantziek bideraezin egiten duten 

kasuetan izan ezik, garajerako sarbide bakarra ezartzea baimenduko da lurzati eta/edo eraikuntza 
bloke bakoitzeko. 

 
Udalak definituko ditu kasu bakoitzean honen inguruan bete beharreko baldintzak. 
 

b) Kantitatea eta efektu kaltegarriak txikiagotu asmoz aurreikustako garajerako sarbidea 
beste lurzati edo eraikuntza batean dagoen sarbide batetik egitea egokitzat jotzen bada, 
afektatutako parteen hitzarmenen kaltetan izan gabe, Udalak desjabetzapen espediente bat ireki 
ahal izango du, dagokion bide-zortasuna formalizatu ahal izateko. 

 
c) Eraikuntza edo lurzati jakin bateko garajerako sarbidea mugakide diren eraikuntza edo 

lurzatietarako ere egokia bada, garajea eraikitzea azken lurzati hauen aldeko bide-zortasunaren 
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formalizazioaren menpe geratuko da. 
 
4. Soto eta erdisotoko lokalen erabilera baldintzak. 
 

Egoitza erabilera nagusiaren nahiz sestra gaineko oinetan garatzen diren baimendutako gainerako 
erabileren erabilera erantsi eta lagungarrietara bakarrik destinatuko dira -garajeak; trastelekuak; 
eraikinaren eta/edo bertako lokalen eta etxebizitzen zerbitzu instalazioak-. 
 
Gutxienezko garaje plaza zuzkidura ezartzen denean eta plaza hauek sotoan edo erdia sotoan ezartzea 
baimentzen denean, espazio horietan ezarritako zuzkidura bete ahal izateko beharrezkoa den azalera 
erreserbatu eta bermatu ondoren bakarrik ezarri ahal izango dira beste erabilera batzuk. 
 
Halaber, publikoa zerbitzatzea edota pertsonen egonaldi jarraia suposatzen duten erabilerak ere 
baimentzen dira kanpotik sarbide zuzena duten erdisotoen zatietan. Kasu orotan, lokal horiek artikulu 
honetan bertan ezartzen diren gainerako erabilera mugetara loturik egongo dira, hauen artean, erregistro 
unitate independientea osatzeko debekuari loturik. Izan ere, lokal hauek, kasu orotan, unitate funtzionala 
osatu beharko dute beren gaineko oinean kokatutako lokalekin. 
 
Soto eta erdisotoko gainerako lokaletan espreski debekatzen dira publikoa zerbitzatzea edota pertsonen 
egonaldi jarraia suposatzen duten erabilerak. 

 
5. Behe-oineko edo ointarteko lokalen erabilera baldintzak. 
 

Behe-oinetan eta oinarteetan kokatutako lokalak egoitza erabileretara –segidan azaltzen diren baldintzei 
jarraiki- nahiz goragoko oinetan kokatutako etxebizitzen erabilera lagungarrietara destinatu ahal izango 
dira. Azken kasu honetan, lokal horiek erregistro unitate bereiziezina osatuko dute etxebizitzekin. 
Bestalde, euren euskarri den lurrari transmititzen dizkioten karga indartsuak ezaugarri bereizgarritzat 
dituzten instalazioen elementu teknikoak -deposituak; igogailuen makineria; kalderen gelak; eta abar- 
lurrean bertan ezarriko dira lehentasunez, edota, hala beleude, sotoetan eta erdisotoetan. 

 
Eraikuntza baten ointartean egoitza erabilerak ezartzea baimentzen da, etxebizitzako gelak argitu edo 
aireztatzen dituen edozein baoren barlasaia aurrealdeko espazio publikoen urbanizazio mailatik 2,20 
metroko altueran kokatuta badago. 
 
Halaber, eraikuntza baten behe-oinean egoitza erabilerak ezartzea baimentzen da, betiere aurrealdeko 
espazio publikoaren eta dagokion fatxadaren artean afektaturiko etxebizitzak bakarrik erabili ahal izango 
duen terraza edo loretokia badago (gutxieneko sakonera: 3,00 metro; kanpoko espaziotik bananduko 
duen itxituraren gutxieneko altuera: 2,00 metro). 

 
Honetaz gain, lokal horiek beste erabilera baimendu batzuetara ere destinatu ahal izango dira, kasu 
bakoitzerako ezarritako muga eta baldintzekin. 

 
6. Goi-oinen erabilera baldintzak. 
 

Lehentasunez, egoitza erabileretara destinatuko dira, bai eta hauen erabilera lagungarrietara ere, lurrean 
zuzenean kokatu beharreko edota egoitza erabileretara destinatutako lokalen erabiltzaileentzat molestiak 
sor ditzaketen instalazioen elementu teknikoak salbuetsiz. 
 
Halaber, etxebizitza erabilerarekin bateragarri diren beste erabilerak ezartzea ere baimentzen da.  
 
Halaber, aipaturiko egoitza erabileraren lehentasunaren kaltetan izan gabe, goi-oin horietan beste 
erabilera baimendu batzuk ere baimen daitezke, proiektu honetan kasu bakoitzerako ezarritako 
baldintzetan. 

 
7. Estalkipeko oinen erabilera baldintzak. 
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∗ Lehentasunez, instalazioen elementu teknikoak eta eraikineko etxebizitzen tratsteleku erantsiak 

ezartzera destinatuko dira. 
 
∗ Halaber, emaitzazko lokalek proiektu honetan nahiz indarrean diren legezko xedapenetan ezarritako 

altuera, argiztapen, aireztapen, isolamendu termiko eta abarri buruzko baldintzak betetzen 
dituztenean, etxebizitza erabilerak baimendu ahal izango dira, ondoko baldintza hauetan: 

 
- Egun dauden egoitza eraikuntza kontsolidatuetan. 

 
. Izaera orokorrez, ezingo dituzte ezein kasutan erregistro finka independenteak osatu eta 

eraikuntza bereko beheragoko oinetan kokatutako etxebizitzen lokal erantsi bezala erregistratu 
beharko dira. 

 
Lokal hauek adskribatuta dauden etxebizitza haren beheko oinean kokatuta badago eta biak 
barnealdeko eskailera baten bidez lotzen badira, galdatutako bizigarritasun baldintzak biltzen 
dituzten gelak logela gisa erabili ahal izatea baimendu ahal izango da, kasu horretan gelak 
estalkipean koka daitezkeelarik. 
 

. Salbuespen gisa, lokal horietan etxebizitza independenteak ezartzea baimenduko da, proiektu 
hau indarrean sartu aurreko denboraldian eta bere garaian indarrean zegoen hirigintza 
legeriak ezarritakoari jarraiki, erabilera hori izan bazuten osagarri gisa eta finka erregistral 
independente gisa osatuta bazeuden. 

 
- Eraikuntza berriko eraikinetan, eraikuntza probetxamendua eraikuntza eta probetxamendu 

ordenantzen bidez erregulatzen denetan, aurreko baldintzak aplikagarritzat ulertuko dira, 
aipaturiko lokalak finka erregistral gisa osatzea eta etxebizitza independente gisa erabiltzea 
debekatuko delarik. 

 
- Eraikuntza berriko eraikinetan, lurzatiari gehienezko azalera eraikigarria eta etxebizitza kopurua 

esleitzen zaionetan, kasu orotan, 1,80 m.-tik gorako altuera duen estalkipearen azalera 
konputatuko da. 

 
Ez da ezein kasutan baimenduko oin horretan etxebizitza independenteak ezartzea, dagokion 
eraikuntza profila zehaztearen ondorioetarako “b” motako oin baten eraikuntza espreski 
baimentzen den kasuan izan ezik. 

 
8. Karrerapeen eta sestra gaineko area pribatu ez-eraikigarrien erabilera baldintzak. 
 

∗ Erabilera publikoko zortasunpean ez dauden espazio pribatuak. 
 

Egoitza erabilerako lurzatietara adskribatutako sestra gaineko espazio ez-eraikigarriak baratze, 
lorategi eta adskribituta dauden eraikuntzako bizilagunei dagozkien egonleku areetara destinatu ahal 
izango dira izaera orokorrez, bai eta egonleku hauetarako oinezkoen sarbideetara ere. 
 
Lurzatira adskribatutako lurren azaleraren entitateak ahalbidetzen duenean eta espreski baimentzen 
denean, espazio horiek ibilgailuen sarbide eta gainazaleko aparkalekuetara ere destinatu ahal izango 
dira, lurzatiak ibilgailuentzako sarbide zuzena badu; kirol erabilera pribatuetara eta gas likidotuen 
deposituak ezartzera. 

 
∗ Erabilera publikoko zortasunpean dauden espazio irekiak eta karrerapeak. 

 
Sarbide libreko oinezkoen egonleku eta zirkulazio erabileretara destinatuko dira, tabernetako 
terrazen, salmentarako kioskoen eta emakida erregimeneko beste antzeko erabilera batzuen 
murrizketa bakarraz. 
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3. SEKZIOA 
Egoitza erabilerarako eraikinetako lokalen bizigarritasun baldintza orokorrak. Espazioen dimentsioak, 
nahitaezko betekizunak eta oinarrizko instalazioen zuzkidura 
 
3.2.6 Artikulua.-  Baldintza orokorrak 
 
1. Ordiziako Udal Mugartean eraikitzen diren egoitza erabileretarako eraikinek indarrean dauden 

legezko xedapenetan -proiektu hau eta honen garapen gisa formulatzen direnak ere barne- ezarritako 
bizigarritasun galdakizun orokorrak bete beharko dituzte. 

 
2. Halaber, aplikagarriak izango dira izaera osagarriz, Babes Ofizialeko Etxebizitzei buruzko arau 

erregulatzaileetan gai honi buruz barne hartutako xedapenak. 
 
3. Eraikuntza katalogatuek okupatzen dituzten lurzatietan ez dira aplikagarriak izango eraikuntza 

hauentzat lehentasunez proposatutako helburuarekin kontrajarriak dauden edota eraikuntza garapena 
eragozten duten eta sekzio honetan barne hartuta dauden xedapenak. Ondorio horretarako, eta, honi 
buruzko kontsulta egin ondoren, Udal Zerbitzu Teknikoek hartu beharrako hautabidezko erabakia 
proposatuko dute. 

 
4. “1. Herrigunea” Arean, bertan formulatu beharreko plan bereizak ezartzen duenari jarraituko zaio. 
 
 
3.2.7 Artikulua.-  Etxebizitzetara destinaturiko lokaletan aplikagarriak diren baldintzak 
 
1. Etxebizitzaren programa eta dimentsio orokorrak  
 

A. Etxebizitzaren gutxienezko dimentsioa: 
 

Ezingo dira 40 m²-tik beherako azalera erabilgarria duten etxebizitzak eraiki.  
 

B. Gutxienezkoetxebizitza  programa: 
 

Etxebizitza orok espazio edo dependentzia hauek izango ditu gutxienez: 
 

a) Egonlekua, sukaldea eta jangela barne hartzen diren gela, gutxienez 20 m2-ko azalera 
erabilgarria duena, edota  16 m2-ko azalera erabilgarriko egonlekura destinatutako gela eta 
gutxienez 7 m2-ko azalera duen sukaldea. Egonlekuan 3 m.-ko diametroko zirkulua inskribitu ahal 
izango da. 

 
b) Bi ohe barne har ditzakeen logela, gutxienez 10 m2 -ko azalera erabilgarria duena. 

 
c) Konketa, komuna, dutxarako platera edota polibana edo bainuontzi motza duen bainu-gela, 

gutxienez 3,5 m2 -ko azalera erabilgarria duena. 
 

d) 2 m2-ko azalerako arropa esekitegia. 
 

C. Etxebizitzen bataz besteko tamaina: 
 

Lizentziaren gai den unitate bakoitzean, eraikin osoa nahiz zati bat bakarrik afektatzen badu, 
emaitzazko etxebizitzen azalera eraikia ondokoa izango da batez beste: 
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a) “a.10. Egotza Asentamendu Zaharrak” lurzatietan kokaturiko eraikinak eta etxebizitzak: 75 m²(s). 
 
b) “a.20. Eraikuntza Irekiko Egoitza Lurzatietan” kokaturiko eraikinak eta etxebizitzak: 90 m²(s). 
 
c) “a.30. Garapen Baxuko Egoitza Lurzatietan” kokaturiko eraikin eta etxebizitzak: 115 m²(s). 

 
2. Gelen eta piezen gutxienezko dimentsioak 
 

A. Azalera erabilgarria: 
∗ Sukaldea: 7,00 m2. 
∗ Sukalde-jangela edo sukaldea-egonlekua: 20,00 m2. 
∗ Egongela: 16,00 m2 (3 m.-ko diametroko zirkulua inskribitu ahal izango da). 
∗ Banako gela: 6,00 m2. 
∗ Binako gela: 10,00 m2. 
∗ Bainu-gela osatua: 3,50 m2. 

 
B. Gutxienezko zabalera librea. 
 

∗ Korridoreek eta, oro har, igarobide guztiek 0,90 m.-eko gutxienezko zabalera izango dute, 
zutabeen edo beste elementu batzuen irtenguneen ondorioz zabalera hori puntualki 0,85 m.ra 
gutxitzea baimenduko den arren. 

 
∗ Barnealdeko eskilarek, hala baleude, 0,85 m.-ko gutxienezko zabalera izango dute, horma artean 

mugatuak geratzen ez direnean. Kasu honetan, 0,90 m.-ko zabalera izan beharko dute gutxienez. 
 
∗ Ateondoak 1,20 m.-ko gutxienezko zabalera izango du. 

 
C. Gutxienezko altuera librea. 
 

∗ Etxebizitza unitate ororen gutxienezko altuera librea 2,45 m.-koa izango da, bainu-gela, korridore 
eta biltegirako dependentzia txikietan edota pertsonen egonaldi luzeetara destinatzen ez diren 
espazioetan ezik, hauetan altuera 2,20 m.-ra jeitsi ahal izango delarik. 

 
∗ Halaber, txapitula-formako piezak pertsonen egonaldietara destina daitezen baimenduko da, 

beren azaleraren %40an duten altuera ezarritako gutxienezko altuera librearen berdina edo 
gehiagokoa bada.  

 
3. Gelen argiztapen eta aireztapen baldintzak 
 

A. Etxebizitza orok eraikuntzaren kanpoaldeko fatxadetara zabaltzen den baodun gela bat izan 
beharko du. Gela hori egongela izango da, egongela-logela edota sukalde-egonleku modalitateetan. 

 
B. Egongela edo salara, logelara, sukaldera eta jangelara destinaturiko espazioak argiztapen 

naturaleko baoak izango dituzte, bai eta zuzenean kanpora -edota, hala badagokio, patiora- 
zabaldutako aireztapen baoak ere, zeinak praktigarriak izan beharko duten euren arearen 1/3an 
gutxienez. Baoen hedadurak dagozkien espazioen oinplanoko azaleraren 1/10ena izan behako du 
gutxienez eta, kasu orotan, ezingo du 1 m2 baino gutxiagokoa izan. 

 
C. Bainu-gelek gutxienez 0,40 m2-ko aireztapen baoak izango dituzte eta garbigelek (komuna eta 

konketa) 0,25 m2-koa. Nolanahi ere, bao horiek ondoko sistema hauetakoren baten bitartez ordezkatu 
ahal izango dira: 
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a) Hodi bidezko aireztapena, ATE-OIA “Osasungarritasun Instalazioak: Aireztapena” arau 

teknikoei jarraituz, 1975eko Uztailaren 2ko Ordenaz onetsiak, edota etorkizunean arau hauek 
ordezkatuko dituzten arauei jarraituz. 

 
b) Bitarteko mekanikoen bidezko aireztapena, bitarteko horiek orduko hogeita hamar metro 

kubikoko (30 m3/orduko) gutxienezko erauzpen emaria bermatu beharko dutelarik. 
 

D. Sukaldeak eraikinaren estalkira edo gainaldera aterako den lurrinak erauzteko hodia izan beharko 
du. Honetaz gain, sukaldean jarritako instalazioen arabera beharrezko gerta litezkeen berariazko 
hodiak erantsiko dira (ke erauzlea, gasa, eta abar). 

 
4. Etxebizitzen antolamendu funtzionala 
 
Espazioen zatitzeak ondoko baldintzak bete beharko ditu: 
 

∗ Garbigelak espazio independenteak izango dira beti. 
 
∗ Logela bat gutxienez espazio independentea izango da beti. 
 
∗ Logela orok sarbidea izan beharko du zirkulazio espazioetatik edota egongelatik eta ez du ezein 

kasutan beste logela batetiko sarbide bakarra izango. 
 
∗ Bainu-gela eta garbigeletarako sarbidea zirkulazio espazioetatik egingo da, bainu-gela bat baino 

gehiago dagoen kasuan ezik. Kasu honetan, bainu-geletako batek galdatutako beharkizuna bete 
beharko du eta besteak logeletara loturik egon daitezen baimenduko da, sarbidea logelatik izanik. 

 
∗ Lau logelako etxebizitzek bi banu-gela osatu izan beharko dituzte derrigorrez.  

 
5. Etxebizitza lokaletarako sarbideen baldintzak 
 

A. Ezkaratzak. 
 

∗ Gutxienezko zabalera 2,20 m.-koa izango da eta gutxienezko luzera, berriz, 2,00 m.-koa, 
sarbideko ateak osatutako planotik neurtua. 

 
∗ Ezkaratzerako sarbide den ateak eskaileraren edota, eskailera bat baino gehiago egonez gero, 

hauen batuketaren zabalera bera edo handiagoa izan beharko du, gutxienezko 1,40 m.-ko argia 
izanik, atearen orrietako bat finko mantendu ahal izango delarik, burdindegiko elementu 
mugikorren bidez. 

 
∗ Ezkaratzean ezingo dira behe-oineko eta sotoetako lokaletarako sarbide ateak zabaldu, hauek 

egoiliarren komunitatearekin zuzenean loturik ez dauden erabileretara destinatzen badira. 
 

B. Eskailerak. 
 

∗ Paramentu arteko eskailera espazioaren gutxienezko zabalera 2,20 m.-koa izango da eta 1,00 m.-
koa eskailera-atalena -hau ere eurak mugatzen dituzten paramentu artean neurtua: eskailera 
kutxaren horma eta baranda, eskubanda edo igogailuaren baoaren itxiera-. 

 
∗ Mailagainaren gutxienezko zabalera, hegalkina edo moldura kontuan hartu gabe, 27 zm.-koa 

izango da eta mailarteak ez du 18 zm. baino gehiago izango. 
 
∗ Eskailera-atal bateko gehienezko maila kopurua 18koa izango da. 
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∗ Eskailera kurbetan, eskaileraren gutxienezko zabalera 1,10 m.-koa izango da eta mailen 
mailagainaren gutxienezko dimentsioa 0,25 m.-koa izango da, eskubandaren barnealdeko lineatik 
0,45 m.-ra neurtua, etxebizitza familibakarretan eta hauen barnealdean ezik. 

 
∗ Lokaletarako edo etxebizitzetarako sarbide ateak dituzten mailburuek 1,20 m.-ko gutxienezko 

hondoa izango dute. 
 
∗ Erdibideko mailburuek, lokaletarako edo etxebizitzetarako sarbide ateak ez dituztenek, mailaren 

luzera bereko gutxienezko hondoa izango dute. 
 
∗ Atedun mailburuetako mailen ertzetik ateetarainoko gutxienezko distantzia 25 zm.-koa izango da. 
 
∗ Debekatu egiten dira mailburuak angeluan, erdibitutako mailburuak eta eskailera konpentsatuak, 

etxebizitza familibakarretan eta hauen barnealdean ezik. 
 
∗ Eskailerako eskubandaran gutxienezko altuera 0,95 zm.-koa izango da, mailagainaren 

kanpoaldeko ertzaren bertikalean neurtuta. 
 
∗ Barandetako eta eskubandetako balaustreen gehienezko separazioa, horizontalki neurtua, 12 

zm.-koa izango da. 
 
∗ Eskailera kutxaren konfigurazioak pertsona bat ohatilean ebakuatzea ahalbidetu beharko du kasu 

orotan. 
 
∗ Eskailerek zuzeneko aireztapena eta argia jasoko dute fatxadetako batetatik edota leihodun patio 

batetik, goi-oin bakoitzeko gutxienez, zeinaren azalera ez den 1,00m2-koa baino txikiagoa izango.  
 

C. Igogailuak. 
 

∗ Derrigorrezkoa izango da igogailua instalatzea ezkaratzeko ardatzean neurtutako sarbidearen 
sestraren mailaren gainetik 10,75 m.-ra baino gehiagora kokatutako etxebizitzera destinatutako 
oinik duen eraikin guztietan. 

 
∗ Egun dauden eraikinetan igogailuak instalatu ahal izango dira eskailera kutxetan edota patioetan, 

eskaileran nahiz patioan gelditzen den espazio libreak aurreko paragrafoan elementu hauetarako 
adierazitako dimentsioak eta ezaugarriak betetzen baditu. 

 
∗ Kasu orotan, hurbilerraztasuna sustatzeko indarrean den 1.997ko abenduaren 4ko Legeak eta 

etorkizunean jaulkiko diren xedeapenek ezarritakoa bete ebharko da. 
 
 
3.2.8 Artikulua.-  Beste erabilera baimendu batzuetara destinaturiko lokaletan aplikagarriak 

diren baldintzak 
 
1. Gutxienezko altuera librea 
 
Lokal mota hauen gutxienezko altuera ondokoa izango da: 
 

∗ 2,60 m.-koa 40 m2 baino gutxiagoko azalera erabilgarria duten espazioetan. 
 
∗  2,80 m.-koa 80 m2 baino gutxiagoko azalera erabilgarria duten espazioetan. 
 
∗ 3,00 m.-koa  80 m2-tik gorako azalera duten espazioetan. 
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Halaber, garbigela edo biltegi izatera destinaturiko eta beste erabileretara destina ezin daitezkeen 
dependentzia lagungarrietan, altuera 2,20 m.-ra jeitsi dadin baimenduko da, bai eta artikulu honen 7 . 
epigrafean ezarritako baldintzak betetzen dituzten sabaiondopeetan 2,40 m.-ra jeistea ere. Dena dela, 
ezaugarri hauek dituzten lokalak ezingo dira jendearen egonaldi luzeetara destinatu. 

 
2. Sarbidea 
 

Behe-oineko lokal guztiek sarbide zuzena izango dute eraikinaren kanpoaldetik. 
 
3. Gutxienezko azalera 
 

Lokal hauetako bakoitzaren azalera erabilgarria ez da 25 m2-koa baino txikiagoa izango. 
 
4. Jendaurreko salmentarako gutxienezko azalera 
 

Merkataritza lokal bakoitzean jendaurreko salmentara destinaturiko zonak 10 m2-ko azalera izan beharko 
du gutxienez. 

 
5. Aireztapena 
 

Artikulu honetan barne hartutako lokaletako pertsonen egonaldi jarraira destinaturiko zatiak argiztapen 
eta aireztapen naturala izango ditu eta, behar izanez gero, argiztapen eta aireztapen artifizialek 
lagunduko diete hauei, honela gutxienez orduko lau bolumenen aire berritzea ziurtatuko delarik. Azken 
honetarako, Udalak onetsi egin beharko duen instalazioaren proiektu xehekatua aurkeztea galdatuko da, 
gai horretan aditua den pertsonak abalatua. 

 
6. Garbigelen zuzkidura 
 

Lokal bakoitzak garbigela bat izan beharko du gutxienez -komuna eta konketa, gutxienez- eta bainugela 
honen argiztapen eta aireztapen sistema etxebizitzetako bainugela eta komunetarako aurreikusitakoren 
bat izango da.  

 
Garbigela lokal horiei funtzionalki loturiko soto edo erdisoto espazioetan kokatu ahal izango da, hala 
dagokionean. 

 
7. Sabaiondoak behe-oinetan 
 

A. Behe-oineko lokalari eta bertan garatzen den jarduerari funtzional eta juridikoki loturiko sabaiondoak 
bakarrik baimentzen dira. Ezin izango dute eraikineko elementu amankomun baterako edota beste 
finka baterako sarbide edo irteera independenterik izan. 

 
B. Oin hauek 4,80 m. baino gehiagoko altuera librea duten lokaletan bakarrik eraiki ahal izango dira. 
 
C. Gutxienezko altuera librea 2,40 m.-koa izango da behe aldean eta 2,20 m.-koa sabaiondoan. 
 
D. Gehienezko azalerak eurak kokatuta dauden behe-oineko lokaleko zoruaren azaleraren %40a 

ezingo du gainditu. 
 
E. Baimendutako sabaiondoak ezingo dira etxebizitza gisa erabili, ez eta publikoa zerbitzatzeko edota 

jendearen egonaldi jarrairako ere. 
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3.2.9 Artikulua- Garajeetara destinaturiko lokalen baldintzak 
 
1. Gutxienezko azalera eta dimentsioak 
 

Garajeen gutxienezko azalera erabilgarria 20 m2-koa da ibilgailu bakoitzeko, azalera honetan espaloiak, 
maniobrak egiteko korridoreak, eta abar barne hartuz, baina zerbitzu sanitarioetara, hala baleude, edota 
beste zerbitzu batzuetara (biltegitxoak, eta abar) destinatutakoak barne hartu gabe. 
 
Garaje plaza bakoitzeko gutxienezko dimentsioa, sarbideak, igogailuak hartzeko atartea, eta abar 
kontuan hartu gabe, 2,20 bider 4,50 metrokoa izango da.  

 
2. Gutxienezko altuera librea 
 

Gutxienezko altuera librea 2,20 m.-koa izango da lokalaren osotasunean. 
 
3. Sarbideak 
 

∗ Garajeek 3,00 m.-ko gutxieneko zabalera duten sarbidea izan beharko dute 1. kategoriakoak badira 
eta 5,00 m.-koa 2. kategoriakoak badira. Azken hau 3,00 m.-ko gutxieneko azalera duten bi 
sarbidetan banatu ahal izango da. 

 
∗ Arrapala zuzenek ezingo dute %18ko aldapa gainditu eta jira edo biraketako arrapalek ezingo dute 

%15koa gainditu; hauen gutxienezko zabalera 3 metrokoa izango da, bihurguneetan beharrezkoa den 
zabalera gehigarriaz, eta barne aldeko zirkulazio ardatzean neurtutako kurbadura-erradioak 6,00 m.-
koa izan beharko du gutxienez. 

 
∗ Garaje guztiek arauzkoa den sarbidearen zabalera bereko mailburua izango dute, honek arrapala 

hasi aurretik 5,00 m.-ko hondoa izan beharko duelarik gutxienez, azalera honetan azalera erabilgarria 
barne hartu gabe (esate baterako, oinezkoentzat espaloiak, eta abar). Mailburu horren sestrak %3ko 
aldapa izango du gehienez. 

 
∗ Mailburu zona hau estalita badago, zona honen zoru-sabai altuerara 2,40 m.-koa izango da gutxienez 

eta habepeko atalasean 2,10 metrokoak izango dira punturik baxuenak. 
 
∗ 1. kategoriako garajeetan, sarbide-arrapala jasogailu edo karga-jasogailu batez ordezka daiteke. 

Kasu honetan, irteerako mailburua ezarri beharko da, zeinaren ezaugarriak arrapala ezartzeko 
galdatutakoen antzekoak izango diren.  

 
4. Aireztapena 
 

Garaje erabileretara destinatutako lokaletan, aireztapen naturala nahiz artifiziala lurrin eta gasen pilaketa 
ekiditzeko behar adinako zabaltasunaz proiektatu beharko dira. Hau garejeen aireztapenerako soilik 
aurreikusitako patio edo tximinien bitartez egingo da eta patio edo tximinia horietara garajeko baoak 
bakarrik zabalduko dira. Tximiniek estalkiaren altueratik metro bat gorago altxa beharko dute. 
 
Garajeen aireztapena sistema hauen bitartez egingo da gutxienez: 
 
∗ 20 plaza baino gutxiagoko garajeek 30 X 30 sekzioko aireztapen hodia beharko dute estalkiraino 

edota 0,30 m2-ko gutxieneko azalera duen leiho bateraino. 
 
∗ 20 eta 30 plaza bitartekoek, 40 X 40 sekzioko hodia beharko dute edota lehen emandako 

dimentsioetako leihoa. 
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∗ 30 plazatik gorakoek, garajearen bi muturretan kokatuko diren lehengo neurrietako bi hodi beharko 

dituzte. Kasu honetan aireztapenari buruzko azterlan berezia egin beharko da, gutxienez orduko 8 
aire berriztatzea lortu ahal izateko.  

 
5. Garajeak etxebizitza familibakarretan 
 

Etxebizitza familibakarrei adskribatutako garajeak eraikitzeko baldintzak ondoko hauek dira: 
 

∗ Plazaren gutxienezko dimentsioak 2,55 metroko zabalera eta 4,80 metroko luzera dira. 
 
∗ Sarbidearen eta, hala balego, arrapalaren gutxienezko zabalera 2,70 metrokoa izango da. 
 
∗ Arrapalaren mailburua 2,70 metro bider 3,50 metrokoa izango da gutxienez, arrapalaren garapenean 

%18ko aldapa izango duelarik gehienez. 
 
∗ Garajea zuzenean kalearekin komunikatzen delako sortutako aireztapen naturala baimentzen da. 
 
∗ Hustubide independentea edota sare orokorrari lotutakoa izan beharko du. 

 
 
4. SEKZIOA 
Egoitza erabilerarako eraikinetako instalazioen eraikuntza-kalitate eta funtzionaltasun baldintzak 
 
 
3.2.10 Artikulua.-  Baldintza orokorrak 
 
Ordiziako udal mugartean eraikitzen diren egoitza erabilerarako eraikinek indarrean dauden legezko 
xedapenetan -proiektu hau eta honen garapen gisa formulatzen direnak ere barne- ezarrritako instalazioen 
kalitate-eta funtzionaltasunari buruzko beharkizunak bete beharko dituzte. 
 
Halaber, izaera osagarriz, aplikagarriak izango dira babes ofizialeko etxebizitzei buruzko arau 
erregulatzaileetan gai honen inguruan ezarritako irizpideak. 
 
“1. Herrigunea” Arean, bertan formulatu beharreko plan bereziak horren inguruan ezartzen duenari jarraituko 
zaio. 
 
 
3.2.11 Artikulua.- Saneamenduko instalazioak 
 
1. Garbigelako ontzi, harraska eta latsarri guztiek itxiera hidarulikoa izan beharko dute, sifoiek erraz 

erregistratzeko modukoak eta eskuragarriak izan beharko dutelarik.  
 
2. Lurzatien barnealdeko kutxeta edo erregistro-putzu arteko eroanbide tarteak zuzenak eta aldapa 

uniformedunak izango dira. 
 
3. Garajeek hustubidea izango dute 200 m2 (s) edo frakzio bakoitzeko, sarerako hartunea egin aurretik 

koipeak banantzeko gailua izan beharko dutelarik. 
 
4. Fatxadaren kanpoaldeko euri-uretarako zorrotak burdin galdatuz, altzairu galvanizatuz edo antzeko 

materialez errematatu eta babestuko dira, 2,00 m.-ko altueraraino. 
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3.2.12 Artikulua.-Aireztapen-tximiniak 
 
Kolektore orokor edo bateratuko eta hodi independente bidezko aireztapen-tximiniak baimentzen dira, beti 
ere ondoko baldintza hauek betetzen badituzte:  
 
A. Hodi guztiek (kolektoreak eta bakarrekoak) guztiz bertikalak izan beharko dute (ez du inolako 

desbideratzerik egon behar) eta material erregaitzez eginak. 
 
B. Kolektorearen gutxienezko sekzioa 400 zm²koa izango da eta banakako hodiena, berriz, 150 

zm²koa. Areztapen-tximiniaren goialdea zurgagailu estatiko batez osatu beharko da. 
 
C. Kolektoreek nahiz banakako hodiek termikoki behar bezain babestuta egon beharko dute kanpoko 

girotik, honela tximiniaren tiro egokia oztopatuko duten tenperatura galerak ekiditzeko.  
 
D. Banakako aireztapen eta errekuntza keen irteerako hodiak ez dira kolektore bakar batera hartuko. 
 
 
5. SEKZIOA 
Egoitza erabilerarako eraikinen segurtasun-baldintzak eta hauen elementuak 
 
 
3.2.13 Artikulua.-  Baldintza orokorrak 
 
Ordiziako udal mugartean egoitza erabilerarako eraikitzen diren eraikinek indarrean dauden legezko 
xedapenek segurtasun eta babesari dagokienean ezarritako beharkizun funtzionalak eta eraikuntza-
mailakoak bete beharko dituzte eta, bereziki, Eraikuntzaren Oinarrizko Arauan (EOA) eta dagokion SBB 
(Suteez Babesteko Baldintzak) arauan ezarritakoak. 
 
Halaber, izaera osagarriz, aplikagarriak izango dira gai honi dagokionean babes ofizialeko etxeen legezko 
xedapen erregulatzaileek ezarritako irizpideak. 
 
“1. Herrigunea” Arean, bertan formulatu beharreko plan bereziak gai horren inguruan ezarritakoari jarraituko 
zaio. 
 
 
3.2.14 Artikulua.-  Baoen, leihoen eta terrazetarako irteeren babesa 
 
Elementu horiek pentsonentzat erorketa arriskua suposa dezaketenean, 0,95 m.-ko altuerako eskubanda 
edo baranda batez babestuko dira. 
 
Babes-altuera honen azpitik ez da egongo 12 zm. baino gehiagoko dimentsioko baorik (haur bat pasa ez 
dadin), ez eta 5 zm. baino gehiagoko zirrikiturik lurrean edota eskubandan, edo barandan gora igotzea 
ahalbidetzen duen elementurik ere. 
 
 
3.2.15 Artikulua.-  Behatxuloak 
 
Etxebizitzarako sarbidean, barrutik eskailera-mailburua edo atalaurrea ikusten uzten duen elementua jarriko 
da. 
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3.2.16 Artikulua.-  Teilaturako irteera 
 
Eraikin guztiek teilaturako irteera erraza izango dute, bertako espazio komun batetik edota gela itxi ororen 
independentea den espaziotik, etxebizitza familiabakarretan izan ezik, non gela itxi hauetatik ere irten ahal 
izango den. 
 
 
6. SEKZIOA 
Egoitza eraikinen eta hauen elementuen tratamenduari buruzko baldintzak 
 
3.2.17 Artikulua.-  Homogeneotasuna eraikinen kanpoko tratamenduan 
 
1. Eraikinen fatxadek tratamendu arkitektoniko bateratu eta homogeneoa izan beharko dute, 

lehentasunez ingurunean ohikoak diren materialak erabiliz, eraikinak ingurunera egoki daitezen. 
 
2. Eraikin baten fatxaden tratamenduan edozein aldaketa egiteak irizpide bateratuak hartzea 

galdatukio du, emaitzazko fatxada osoaren planoa aurkeztea galdatuko delarik. 
 

Aldaketa gertatu dela ulertuko da ondoko kasuetan: 
 

∗ Goi-oinetan: estaldura aldatzea; arotziaren, eskubanden eta balkoien material edo diseinu aldaketa; 
eta terrazak eta fatxadatik irteten diren gainerako elementuak ixtea. 

 
∗ Behe-oinetan: obrako paramentuak aldatzea. 

 
Udalak, bertako zerbitzu teknikoen balorazioaren ondoren, lehen aipaturiko fatxada osoaren plano 
bateratua aurkezteko derrigortasuna bertan behera utz dezake, proposatutako interbentzioa garrantzi 
gutxikoa bada. 

 
3. Fatxadak edo eraikuntza unitarioko multzo edo eraikin bateko elementu desberdinak era 

homogeneoan pintatu beharko dira, fatxada edo elementu hauetako zati bakanak edota etxebizitza bakar 
bati dagozkion elementuak bakarrik pintatzea debekatuta dagoelarik. 

 
4. “1. Herrigunea” Arean, bertan formulatu beharreko plan bereziak gai honen inguruan ezartzen 

duenari jarraituko zaio. 
 
 
3.2.18 Artikulua.-  Estalkien tratamendua 
 
Txapituladun estalki soluzioak espreski debekatzen dira, baina estalkiaren isuralde gainetan txapitula 
isolatuak exelutatzea baimentzen da. 
 
Estalkiko hormatal inklinatuetan kolore naturaleko teila zeramikaren edozein aldagai edo antzeko kolore eta 
egiturako hormigoizko teila erabiliko dira soilik. 
 
 
3.2.19 Artikulua.-  Artekormen tratamendua 
 
Artekorma irekiei eurak barne hartzen dituen eraikinaren fatxadaren antzeko akaberak egin beharko zaizkie. 
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3.2.20 Artikulua.-  Esekitegien tratamendua 
 
Esekitegiak barne aldeko patioetan kokatu beharko dira, barne patiorik badago, horretarako soka-
irristagailuak jarriz; edota estalkipeko espazioetan, hauek horretarako prestatzea posible bada. 
 
Soluzio hauek bideraezinak balira, fatxadan kokatuko dira esekitegiak. 
 
Kasu honetan, kanpotik zabaldutako arropa ikustea ekidingo duten elementuen bidez estali beharko dira eta 
esekitegi hauen diseinuak bat egin beharko du eraikinaren fatxadaren osotasunarekin. 
 
 
3.2.21 Artikulua.-  Fatxaden tratamendua behe-oinetan 
 
1. Eraikuntza berrietarako proiektuek eraikinaren behe-oineko fatxadaren elementu trinkoen 

tratamendua barne hartu beharko dute beren definizoen artean. Elementu hauek eraikinaren gainerako 
elementuekin batera amaitu beharko dira. Elementu trinkoen zabaleraren proportzioa ez da fatxadaren 
aurrealde osoaren 1/5 baino txikiagoa izango, elementu horiek eraikuntzaren altuera osoan paramentu 
trinkoko zonekin bat etorri beharko dutelarik. 

 
2. Elementu hauek fatxadaren elementu iraunkortzat hartuko dira eta hauen diseinua eta materialen 

tratamendua -materialak iraunkorrak eta narriadura zailekoak izan beharko dute- eraikin osoarekiko era 
koherentean egingo dira. Elementu hauek aldatu ahal izateko -aldaketa honek ezingo du elementuetako 
bat bakarrik ukitu eta lehen finkatutako elementu trinko/bao proportzioa errespetatu beharko du-, 
emaitzazko fatxada jasotzen duen eta aipaturiko koherentzia eta batasuna bermatzen dituen plano 
osatua galdatuko da. 

 
3. Karrerapeen sabaien tratamendua uniformea izango da atal bakoitzean, egitura-elementuen 

dimentsioei nahiz argiztapenaren kokalekuari dagokionean, ageriko hustubideak eta eskaiolazko 
sasisabaiak debekatu egiten direlarik. Era berean, karrerapeetako zutabeen estaldura iraunkortasun 
egokiko materialez egin beharko da. 

 
4. Lurzati bateko behe-oineko lokaletako markesinak altuera berean kokatuko dira, Udalak markesina 

hauen diseinuari eta tratamenduari buruzko bidezko xedapenak har ditzakeelarik, eraikinaren 
osotasunean konposizio-homogeneotasun egokitua bermateko xedez. 

 
 
3.2.22 Artikulua.-  Errotuluak eta iragarki argidunak 
 
Fatxadekin batera garatzen diren errotuluek, iragarki argidunek edota apaindura elementuek 0,10 metroko 
irtengunea izango dute gehienez, 3,00 m.-ko altueran kokatuta egon beharko dute gutxienez, ez dira 4,30 
metroko gehienezko altuerara iritsiko eta ez dira beraiei dagokien lokaleko markotik edo atetik kanporatuko. 
 
Fatxadaren konposizioarekin bat eginez kokatuko dira, honen konfigurazio orokorra aldatu edota 
itxuragabetu gabe. Ezingo dituzte behe-oineko fatxadako elementu iraunkorrak inbaditu, ez eta fatxadarekiko 
era perpendikularrean kokatu ere. 
 
 
3.2.23 Artikulua.-  Finken separazioa eta itxiera 
 
Finken arteko separazioa eta bide publikoaren mugakide diren itxierak horma gaineko burdinesi batez 
eraikiko dira eta 1,80 metroko altuera izango dute gehienez, horma edo itxiera itsukoa 1,20 metrokoa izango 
delarik, bide publikoaren mugakide direnetan. 
 
Aipaturiko altuerak ondoko eran konputatuko dira: 
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∗ Finken separazioen kasuan, hormaren euskarri den lurraren mailatik hasita. 
 
∗ Bide publikoaren mugakide diren itxieretan,bidearen sestratik hasita. 
 
Halaber, landaretza-elementu jarraiekin ere egin ahal izango dira separazioak eta itxierak, beti ere 
adierazitako altuera mugak errespetatuz. 
 
 
3.2.24 Artikulua.-  Sestra gaineko ez-eraikitako erabilera pribatuko espazioen artapena eta 

apaindura 
 
Jabetza partikularreko lorategiak, patioak edo espazio libreak apaindura eta begiramen baldintza egokietan 
mantenduko dira nahitaez, horretarako beharrezko diren urbanizazio baldintzak betez (euri-urak jasotzea, 
argiztapena eta abar). 
 
Apaindura-eraikuntza ez-itxiak bakarrik baimenduko dira, bai eta dagokion Arau Partikularrean edo garapen 
plangintzan espreski adierazten diren kasuetan erabilera nagusiaren erabilera lagungarrietara destinaturiko 
eraikuntzak ere. Eraikin hauek direla eta, Udalak ingurunera hobekien egokitzen diren itxiera material, kolore 
eta forma jakin batzuk erabiltzea galdatu ahal izango du. 
 
 
3.2.25 Artikulua.-  Tratamendu-uniformetasuna eraikuntza-multzo bateratuetan 
 
Hiri-lurzoru gisa sailkatutako Hirigintza Interbentziorako Areetan aurreikusitako garapen berriko eraikuntza-
multzoek fatxada tratamendu bateratua izan beharko dute. 
 
Hori dela eta, Udalak dagozkion irizpideak ezarriko ditu kasu bakoitzean, helburu hori lortu ahal izateko. 
 
Lurzoru Urbanizagarri gisa sailkatutako Hirigintza Interbentziorako Areetan, kasu bakoitzean definitu 
beharreko Plan Partzialak definituko ditu gai horren inguruan egokitzat jotzen dituen irizpideak. 
 
 
3.3. KAPITULUA.- EGOITZAZKOA EZ DEN ERABILERARAKO LURZATIETAN 

APLIKAGARRIAK DIREN ERAIKUNTZA ETA ERABILERA ORDENANTZA 
ERREGULATZAILEAK 

 
 
3.3.1 Artikulua.-  Eraikuntza probetxamendua eta eraikuntzaren forma erregulatzeko 

baldintza orokorrak 
 
1. Egoitzazkoa ez den erabilerarako lurzati-mota desberdinak, kasu bakoitzean, barne harturik 

daudeneko Hirigintza Interbentziorako Arearen Arau Partikularretan edota, hala dagokionean, proiektu 
honen garapen gisa formulatzen den plangintzan ezarritako eraikuntza probetxamenduaren eta 
eraikuntzaren formaren erregulazio-baldintzetara egokituko dira, Hirigintza Arau hauen “1.3. Kalifikazio 
Xehekatua” kapituluan adierazitako izaera orokorreko parametroen esparruan. 

 
2. Aipaturiko Arau Partikular horiek gai honen inguruko zehaztapenik ezartzen ez badute edota 

zehaztapen partzial eta osatugabeak ematen badituzte, aplikagarriak izango dira, izaera ordezkatzailez, 
Arau horiek lurzati horiek barne harturik daudeneko erabilera orokorreko zonako erabilera bereizgarrien 
lurzati hartzaileentzat ezartzen dituzten baldintza orokorrak. 

 
3. Kasu bakoitzean baimendutako eraikuntzaren lerrokadurak eta altuera eta profil baldintzak 

erregulatzen dituzten parametroek eraikuntzaren gehienezko inguratzailea definituko dute. 
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Kasu orotan, emaitzazko eraikuntzak aipaturiko Arau Partikularretan definitutako eraikuntza 
probetxamenduaren gehienezko mugak ere errespetatu beharko ditu. 
 
Ezingo da aipaturiko gehienezko inguratzailea eraikitzea baimendu, horrek ezarritako eraikuntza 
probetxamendua gainditzea badakar ondoriotzat. 

 
4. Sestra gaineko eraiuntzarik posible ez den aipaturiko lurzatien zatietan instalazioen elementuak, 

zerbitzu azpiegiturak, baskulak, biltegi edo ibilgailuak babesteko teilape arin, itxigabe eta material ez-
iraunkorrekin eginak bakarrik baimentzen dira. 

 
Elementu horiek ez dira konputagarriak izango, lurzatiaren eraikuntza probetxamenduaren zehazpenaren 
ondorioetarako. 
 
Ez da ezein kasutan baimenduko elementu eraiki edo instalaziorik ezartzea edozein arrazoi dela medio 
erabilera publikoko zorpena duten edota indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako eraikuntza 
debekuek afektatutako lurzatiaren zatietan. 

 
5. Dagozkien Arau Partikularretan ezarritako probetxamendu eta eraikuntza baldintzak betetzen ez 

dituzten egungo eraikinak ordezkatuko dituzten eraikinek, baldintza horiek bete beharko dituzte, kasuan-
kasu. 

 
6. Eraikinaren sestrak eta euskarri-mailak lur urbanizatuan, hau kontsolidatzen den Areetan dagoen 

urbanizazioaren emaitza izango dira. 
 

Garapen berriko eremu edo Areetan, bai eta egun dagoen urbanizazioa kontsolidatzen ez den emuetan 
ere, eraikuntzaren sestrak eta euskarri-mailak formulatu beharreko urbanizazio-obren proiektuetan 
definitutakoak izango dira, proiektu honetan eta honen garapen gisa formulatzen diren plangintza 
espedienteetan (xehekapen azterlanak ere barne) ezarritako erreferentzia-mailak abiapuntutzat harturik. 
 
Erabilera publiko zortasuna duten aipaturiko lurzatien zatien sestrak eta urbanizazio-mailak eurak barne 
harturik daudeneko espazio publikoen sestra eta urbanizazio-mailara egokitu beharko dituzte. 

 
7. Baimendutako soto oinen altuera librea ez da 2,20 m.-koa baino txikiagoa izango, ez eta 3,50 m.-

koa baino handiagoa ere. 
 
8. Dagozkien Arau Partikularretan ezar daitezkeen zehaztapen berezien kaltetan izan gabe, izaera 

orokorrez aipaturiko lurzati horietan baimendutako gehienezko eraikuntza altuera 12,00 m.-koa da. 
 

Altuera horretatik kanpora atera daitezke estalkiaren elementuak, gehienez 2,50 m.-raino, baina elementu 
hauek ez dira ezein kasutan erabilgarriak izango. 
 
Halaber, gehienezko altuera hori gainditu ahal izango dute beren ezaugarri teknologikoek hala eskatzen 
duten instalazioek, ekipo industrialek eta abar. Nolanahi ere, elementu horiek lurraren mailan koka 
daitezen galdatuko da beti (posible den kasuetan eta hau galeraziko duen arrazoirik ez badago) eta ez 
eraikinaren goi-oinetan, honela ikus-eragina ahal den neurrian txikiagotu ahal izateko. 
 
Halaber, eraikin bakoitzak okupatutako oin-azaleraren %10ean gehienez 2,00 m.-tan gainditu ahal izango 
da Arau Partikularretan ezarritako gehienezko altuera. 

 
9. Oin bakoitzaren altuera librea ez da 4,00 m.-koa baino txikiagoa izango, bulegoetara destinaturiko 

lokaletan izan ezik, hauetan 2,50 m.-ra jaitsi daitekeelarik. 
 
10. Dagozkien Arau Partikularretan horri buruz ezar daitekeenaren kaltetan izan gabe, izaera orokorrez 

ez da baimenduko ezarritako eraikuntza lerrokaduretatik kanpora aterako den hegalkinik eraikitzea; 
nolanahi ere, gaur egun daudenak kontsolidatuko dira. 
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11. Biltegira eta jarduera nagusiaren erabilera lagungarrietara (baina sekula ez bulegoetara) 

destinaturiko sabaiondoak eraikitzea baimentzen da, hauek ez direlarik eraikuntza probetxamendu gisa 
konputatuko. 

 
Bulegoetara destinatuz gero, espazio horiek konputatu egingo dira eraikuntza probetxamendua 
zehazteko. 

 
 
3.3.2 Artikulua.-  Erabilera baldintza orokorrak 
 
1. Egoitzazkoa ez den erabilerako lurzatietan, Hirigintza Arau hauen “1.3. Kalifikazio Xehekatua” 

kapituluan ezarritako irizpideak bete beharko dira kasu bakoitzean, bai eta dagozkion Arau 
Partikularretan eta proiektu honen garapen gisa formulatzen den plangintzan ezarritako erabilera 
baldintzak ere. 

 
2. Aipaturiko lurzati horietan baimendutako eraikuntzen sotoak lurzatiari esleitutako erabilera 

nagusiaren erabilera lagungarrietara destinatuko dira soilik -biltegiak, garajea eta abar-etc.-, pertsonen 
egonaldi luzea suposatzen duen jarduera oro debekatzen delarik bertan. 

 
3. Sestra gainean eraikigarri ez diren lurzatien zatiak ibilgailuen maniobra eta aparkalekuetara, barne 

bidera, aire libreko biltegira, instalazioen elementuetara edo lorategi-zonetara destinatuko dira. 
 
 
3.3.3 Artikulua.-   Funtzionaltasun, higiene, segurtasun eta eraikuntza-kalitate baldintza 

orokorrak. 
 
1. Egoitazkoa ez den erabileretara destinaturiko lurzatietan eraiki eta ezartzen diren eraikinek eta 

instalazioek indarrean dauden legezko xedapenek ezarritako funtzionaltasun-, higiene-, segurtasun- eta 
kalitate-baldintzak bete beharko dituzte. 

 
2. Karga eta deskargarako espazioak.I 

 
Industri eraikuntzek, bai eta behar duten gainerakoek ere, merkatalgaiak kargatu eta deskargatzeko zona 
bat izan beharko dute bere barruan edota dagokion lurzatiaren sestra gaineko espazio ez-eraikietan. 

 
Zona honetara sarbidea izan beharko dute biltegi, industri edo dagokin jardueraren erabileretara 
destinaturiko eraikuntzako lokal guztiek. Zona honek kamioi plaza baterako behar adinako edukia eta 
ibilgailuak sartu eta irteteko sarbidea izan beharko ditu. 
 
Aipaturiko jarduera horretara destinaturiko azalera 1.000 m²-koa baino gehiagokoa bada, karga eta 
deskargarako zonaren gutxieneko edukia bi kamioi plazakoa izango da. 
 
Jarduera eraikinaren goi-oin batean garatzen bada eta bertarako sarbide-arrapala egokirik ez badauka, 
aipaturiko espazioa behe-oinean edota lurzatiaren sestra gaineko espazio ez-eraikian, bai eta bere maila 
berean behe-oineko kargarako espazioarekin kargagailu batez loturik dagoen karga eta deskargarako 
atari bat ere. 

 
3. Sotoetan, erdisotoetan edo sestra gaineko oin estalietan kokatzen diren garajeek egoitzazkoa ez 

den erabileretara destinaturiko lurzatietarako ezarritako funtzionaltasun orokorreko beharkizunak bete 
beharko dituzte. 

 
4. Argiztapen eta aireztapen baldintza orokorrak. 
 

Lana burutzen deneko lokalek argiztapen eta aireztapen naturalak izango dituzte, behar izanez gero 
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sistema artifizialek ere lagundurik.  
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Argiztapen eta aireztapen sistema lagungarriak Udalak onetsi beharko duen profesional aditu batek 
erredaktaturiko proiektu xehekatua beharko du. Sistema horiek lokala zabaldu aurretik nahiz geroko 
edozein unetan aztertu beharko dira. Sistema hauek egokiak ez badira edota behar bezala funtzionatzen 
ez badute, Udalak guztiz edo partzialki itxi ahal izango du lokala, bidezko diren neurri zuzentzaileak hartu 
bitartean. 

 
Sestrapean kokaturiko eta garajera destinaturiko lokalek aireztapen natural zuzena edota hodi bidezkoa 
izan beharko dute. Aireztapena naturala den kasuetan, kanpora zabaltzen diren baoak izan beharko ditu 
lokalak. Aireztapena artifiziala denean, berriz, azalerako metro karratu bakoitzeko 15 m³/orduko aire 
berritzea sortzeko gai izan beharko du. 

 
5. Zerbitzu higienikoen zuzkidura. 
 

Egoitzazkoa ez den erabileretako lurzatietan kokaturiko eraikinek beharrezko diren higiene-zerbitzuak 
izango dituzte, indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritakoari jarraiki. 
 
Hamar langile baino gehiagoko enpresek ondoko baldintzak bete beharko dituzte: 

 
∗ Bi metro karratu aldagela eta garbigela pertsona bakoitzeko, sexuen arabera bananduta. 
 
∗ Konketa bat ordutegi berean lan egiten duten hamar pertsonako. 
 
∗ Komun bat ordutegi berean lan egiten duten hogeita lau gizoneko eta hamabost emakumeko. 

 
Hamar langile baino gutxiagoko enpresetarako komun bat eta konketa bat galdatuko dira gutxienez. 
 
Multzo funtzionala osatzen duten hainbat lokalen higiene zerbitzuak taldekatzea baimentzen da. 

 
Garbigelen aireztapen eta argiztapen sistema Arau hauetan etxebizitzetako bainugela eta komunetarako 
aurreikusitakoren bat izango da. 

 
 
3.3.4 Artikulua.-  Tratamendu estetikoari buruzko baldintzak 
 
1. Industri lurzatiek itxiera bat izango dute beren perimetroan eta itxiera honek Arau hauetan 

egoitzazko lurzatietarako ezarritako baldintzak bete beharko ditu. 
 
2. Aire zabalean elementu teknikoak instalatzeak edo bertan biltegiratzeak ingurugiro eta paisaje 

ordenean izan dezakeen eragin kaltegarria murriztera zuzenduriko neurriak hartzea galdatu ahal izango 
du Udalak. 

 
 
3.3.5 Artikulua.-  Baldintza parikularrak  
 
1. Eraikuntza probetxamendurako naldintzak. 
 

Baldintza hauek lurzatiak barne harturik daudeneko Hirigintza Interbentziorako Arearen Arau 
Partikularrean ezarritakoak izango dira, kasu bakoitzean. 

 
2. Lurzatiketa baldintzak. 
 

Baldintza hauek lurzatiak barne harturik daudeneko Hirigintza Interbentziorako Arearen Arau 
Partikularrean ezarritakoak izango dira, kasu bakoitzean. 
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3. Erabilera baldintzak. 
 

Egoitzazkoa ez den erabileretara destinaturiko lurzatien erabilera erregimena, batetik, Arau hauen “1.2 
Kalifikazio Globala” eta “1.3 Kalifikazio Xehekatua” kapituluetan eta, bestetik, dagozkion Arau 
Partikularretan ezarritakoa da. 
 

4. Funtzionaltasun baldintza orokorrak. 
 

Aparkaleku zuzkidura, kasu bakoitzean, dagokion Arau Partikularrean ezarritakoa izango da. 
 
Industri lurzatiek karga eta deskargako mugimendu guztiak bertan egin ahal izateko behar adinako 
espazio libre egokiak izan beharko dituzte. 

 
 
3.3.6 Artikulua.-  Egoitza erabileretara edo industrialetara destinaturik ez dauden lurzatietan 

aplikagarriak diren baldintza orokorrak 
 
Egoitza erabileretara edo industrialetara destinaturik ez dauden lurzatietan erabilera horietara destinaturiko 
lurzatietarako ezarritako irizpideak aplikatuko dira, izaera ordezkatzailez, hori bidezko gertatzen ez denean 
izan ezik. 
 
Interpretazio arazoak gerta daitezkeen kasuetan, Udalak definituko ditu aplikagarriak diren irizpideak, udal 
zerbitzu teknikoen txostenaren ondoren. 
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3. ZATIA 
 
LURZORU EZ-URBANIZAGARRIAN APLIKAGARRAIK DIREN ORDENANTZA ERREGULATZAILEAK 
 
 
3.4 KAPITULUA.-  IZAERA OROKORREKO XEDAPENAK 
 
 
3.4.1 Artikulua .- Ordenantza Erregulatzaileak lurzoru ez-urbanizagarrian aplikatzeko 

erreferentzia arautzailea 
 
1. Lurzoru Ez-urbanizagarrian eraikuntzak eta erabilerak ezartzeko horrela sailkatutako erabilera 

orokorreko zonetarako ezarritako eraikuntza eta erabilera eregimen orokorrari jarraituko zaio. 
 
2. Halaber, lurzoru Ez-urbanizagarrian ezartzen diren eraikin eta eraikuntzek indarrean den legerian 

ezarritako landa-ingurunera egokitzeko beharkizuna eta horren inguruan kapitulu honetan ezartzen diren 
irizpideak bete beharko dituzte. 

 
 
3.4.2 Artikulua.-  Eraikuntza eta urbanizazio baldintza orokorrak 
 
1. Kokapen baldintzak 
 

Paisajean eta ingurugiroan inpaktu oro txikiagotu asmoz eta gerta litekeen beste edozein eragin kaltegarri 
saihestu asmoz, Udalak kokapen-baldintzak ezarri ahal izango ditu baimendutako eraikuntzentzat, kasu 
bakoitzean plantea litezkeen proposamenak aldatuz eta proiektu honetan kasu bakoitzerako espreski 
ezartzen diren baldintzen osagarri gisa. 
 
Baldinza horiek proiektaturiko eraikin berrietan nahiz egun dauden eraikuntza eta instalazioak ordezkatu, 
handitu edo berritzeko proposamenetanaplikatu ahal izango dira. 

 
2. Eraikuntzen forma eta bolumen baldintzak 
 

Bolumen eta konfigurazio orokorrari dagokionean, Goierrin dauden ohiko eraikuntzen eraikuntza 
tipologietara egokitu beharko dute eraikinek. 
 
Bolumetria sinplekoak izango dira. Estalki inklinatua eta bi, hiru edo lau isuraldekoa izango da, aldapak 
ezingo duelarik %40koa baino gehiagokoa izan. 
 
Estalki lauak eta asimilatuak debekatu egiten dira, eraikuntza berezietan izan ezik -ganadua ukuiluratzera 
destinaturiko eraikuntzak, granjak, siloak eta abar-. Hauetan, salbuespen gisa eta behar bezalako 
justifikazioaz, horrelako estalkiak baimendu ahal izango dira. 
 
Estalki horren gainetik tximiniak eta beste instalazio batzuk kanpora daitezen baimenduko da, bai eta 
gehienez 1,20 m.-ko aurrealdea duten eta euren artean gutxienez 3,00 m.-ko separazioa duten txapitulak 
ere. 

 
Gehienezko eraikuntza profila sestra gaineko bi (2) oinekoa izango da, gehigarri gisa sotoak eta 
erdisotoak eraikitzea baimentzen delarik -gehienez oin bat (1) sestrapean, bai eta estalkipeko emaitzazko 
espazioen erabilera ere. 
 
Eraikuntzaren gehienezko altuera 8,50 m.-koa izango da horizontalki kokatutako teilategalei dagokienean 
eta 10,50 m.-koa fatxadan kokatutako goihabeari dagokionean. Bi kasuetan, neurri horiek eraikuntzak 
lurrarekin duen kontaktu puntu bakoitza abiapuntutzat harturik hartuko dira. 
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Muga horiek ez dira aplikagarriak izango landa erabileretara destinaturiko eraikuntzetan eta 
instalazioetan, etxebizitza lagungarriaren erabilera edota zerbitzu azpiegituren erabileraren kasuan izan 
ezik. Kasu hauetan, nahitatez gainditu beharko dituzte neurri horiek, bateraezinak diren egokitzapen 
funtzional beharkizunegatik. 

 
Kasu orotan, ondoko parametroetara egokitu beharko dute eraikin edo instalazio horiek: 

 
∗ Eraikuntzaren gehienezko luzera:     50,00 m.  
 
∗ Gehienezko oinplano-okupazioa eraikin bakoitzeko:   1.000,00 m²  
 
∗ Gehienezko sabai azalera eraikigarria eraikin bakoitzeko:   1.200,00 m²(s). 

 
3. Eraikuntzen kanpoaldeko tratamendurako baldintzak. 
 

Fatxadarako material gisa, lehentasunez kolore zurian eta edozein kasutan kolore argian pintatutako 
entokatua eta harria erabiliko dira, hormigoizko bloke ez-bistakoen eta bistako adreiluen akaberak 
espreski debekatzen direlarik, nahiz eta azken honen erabilera partziala baimentzen den, beti ere bistan 
geratzen den azalerak fatxada bakoitzaren azaleraren %20 gainditzen ez duenean. 
 
Estalkirako material gisa teila erabiliko da lehentasunez, antzeko kolore eta egiturako beste material 
batzuen erabilera ere baimentzen delarik. 
 
Izaera orokorrez, inguruko landa-eraikuntza tradizionaletatik kolore, egitura nahiz akabera-formari 
dagokionean nabarmenki bereizten diren materialen erabilera saihestuko da, Udalak izango duelarik 
elementu guzti horiek landa-ingurunera egokitzeko zehaztapenak emateko ahalmena. 
 
Eraikuntza berriko interbentzioek lurzati eta jabetza berean kokatutako eraikuntzekiko ingurune-
egokitzapena ekarriko dute ondoriotzat. 

 
4. Urbanizazio eta ingurunearen tratamendu baldintzak. 
 

Finken itxierak ondoko materialekoak izango dira lehentasunez: harrizkoak, zarpeatuak eta pintatuak, 
metalezkoak, hesola eta alanbrezkoak edo landarezkoak, kalitate baxuko bistako hormigoizko hormak, 
hormigoizko bloke ez-bistako hormak eta zarpeatu gabekoak debekatu egiten direlarik. 
 
Kasu orotan, itxiera itsuen altuera, ikusmira guztiz galerazten duen zuhaizti itxikoak ere barne, ez da 1,20 
m.-koa baino handiagoa izango. Landarezko itxiera jarraiek ez dute inoiz 1,80 m.-ko altuera gaindituko. 
Halaber, itxiera oro finkak bide publikoarekin duen mugatik gutxieneko 80 zm.-ko distantziara kokatu 
beharko da. 
 
Eustormak bistako harlangaitzaz eginiko akaberaz egingo dira lehentasunez, kalitate oneko akaberako 
bistako hormigoia azalera txikietarako bakarrik baimentzen delarik. 
 
Oinplano berriko eraikuntzek paisajean izan dezaketen inpaktua murriztu asmoz, Udalak ingurune 
horretan zuhaitz espezie atoktonoak landatzea galda dezake, neurri honi jarraituz: zuhaitz bat, eraikitzen 
den 50 m² bakoitzeko. 
 
Eraikuntza berrien ezarpena baimentzen den lurzatietan -nekazaritza erabilera profesionalizatu gabeetara 
eta zerbitzu-azpiegituretara destinaturikoak izan ezik, galdakizun hau objektiboki premiagabekoa 
suertatzen den kasuetan-, ibilgailuentzako sarbidea izan beharko da, kapitulu honetan ezarritako 
baldintzetan, bai eta ur-hornidura, saneamendua, elektrizitate hornidura eta kanpo-argiteria ere. 
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Aipaturiko zerbitzuren bat ez badago edo behar bezalako baldintzak biltzen ez baditu, eskatzaileak bere 
kargura ziurtatu beharko du haren ezarpena edo hobekuntza, eta hala egin ezean, Udalak eskaturiko 
lizentzia ukatu ahal izango du. Obligazio hau, erabilera ez-landatarren ezarpenaren kasuan, eskatutako 
jardueraren garapen egokirako askieza suertatzen den ahalmena duten sare orokorrei -bidesarea eta hiri-
zerbitzuena- hedatu ahal izango zaie. 

 
5. Eraikuntzen egokitzapena landa-ingurura. 
 

Gai honen inguruan artikulu honetan azaldutako irizpideak nahitaez bete beharko dira, Udalak, gai honi 
buruzko txosten teknikoa jaso ondoren, lizentziaren eskatzaileak proposatutako soluzioak landa-inguruko 
ingurune eta paisaje ezaugarrietara behar bezala egokitzen direla erabakitzen duenean izan ezik. 

 
6. Aire-hariteriaren integrazio paisajistikoa. 
 

Udalak baldintzak ezarri ahal izango ditu aire-hariteria elektriko eta telefonikoaren elementuen trazadura 
eta konfigurazioari dagokionean, hauek paisajean nahiz nekazaritza eta baso probetxamenduetan izan 
dezaketen eragina murrizteko xedez. 

 
7. Bizigarritasun baldintzak. 
 

Lurzoru ez-urbanizagarrian baimendutako eraikuntzetan, kasuan-kasu, hiri-lurzoruari dagozkion 
ordenantzetan antzeko espazioetarako piezen gutxieneko dimentsioei, aireztapenari eta argiztapenari 
buruz ezarritako bizigarritasun baldintzak izango dira aplikagarriak. 
 
Ondorio horietarako, ganadua ukuiluratzera destinaturiko eraikuntzak -granjak ere barne-, industri 
erabileretara asimilatutako lanlekutzat hartuko dira. 

 
 
3.4.3 Artikulua.-  Eraikuntza mugikor edo prefabrikatuen ezarpena 
 
Eraikuntza prefabrikatu finko nahiz mugikorrak, karabanak, edo bizileku, lojamendu edo aisialdirako leku gisa 
erabil daitekeen beste edozein elementu egongorki ezartzea, dela etengabe dela tarteka, etxebizitza 
erabilerara destinaturiko eraikuntza berritzat hartuko da ondorio guztietarako eta, hortaz, mota hauetako 
eraikuntzetarako galdatutako baldintza guztiak aplikatuko zaizkio. 
 
 
3.4.4 Artikulua.-  Errepideak eta landabideak 
 
1. Lurzoru ez-urbanizagarrian egonik, Komunikazio Sistema Orokortzat espreski kalifikaturik dauden 

eta proiektu honetako “II.1” planoan hala grafiaturik dauden errepide eta bide publikoak hartuko dira 
halakotzat. 
 
Halaber, halakotzat hartuko dira, aipaturiko planoan grafiaturik ez egon arren, proiektu hau indarrean 
sartzen den unean artikulu honetan bertan galdatutako baldintzak betetzen dituztenak. 

 
2. Errepide eta bide berriak irekitzea onura publiko eta interes sozialeko irizpideetan oinarrituz edo 

gaur egun dauden eta ordenazioz kanpo deklaraturik ez dauden eraikuntza partikularretarako sarbidea 
emateko baimenduko da soilik. 

 
Errepidea zokogune batean amaituz egro, ibilgailuen manobragarritasuna ziurtatu beharko da azken 
muturrean. Halaber, ezintasun nabarmena gertatuz gero izan ezik, zabaldura-zonak ezarriko dira 300 m. 
oro gutxienez, zeinak bi ibilgailu gurutzatzea eta norabide aldaketa ahalbidetuko duten. 
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Udalak egun dauden errepide eta landabideen sarea hobetu eta zabaldu ahal izango du, nahiz zuzenean 
dagozkion obra arrunten proiektuak formulatuz -zeinak erabilera publikoaren deklarazioa ekarriko baitu 
ondoriotzat afektatutako lurren desjabetzapenaren ondorioetarako-, nahiz aipatutako bidetzaz baliatzen 
diren erabilera eta eraikuntza berrietarako baimena, beharrezko hobekuntza eta zabalkuntza 
beharkizunak betetzearen baldintzapean jarriz. 

 
3. Lurzoru ez-urbanizagarrian eraiki nahi diren erabilera ez-landatarretara destinaturiko eraikuntza 

berriek sarbidea izan beharko dute 1. Atalean adierazitako errepide eta bideren batetik, eta hauetatik 
10,00 m. baino urrunago eta 100,00 m. baino hurbilago kokatu beharko dute. 

 
Hauetarako sarbidea, asfaltozko edo hormigoizko zoladura eta 4,00 m.-ko gutxieneko zabalera duten 
errepide edo bideetatik burutu beharko da. 
 
Gaur egun dauden izaera pribatuko erabileretara destinatzen diren eraikuntzetara sartzeko bideen 
kasuan, adierazitako beharkizunen bat bete gabe utzi ahal izango da, berau betetzea oso zaila edo 
ezinezkoa gertatzen bada. 
 
Landa-erabileretara destinaturiko eraikuntza berriek gutxienez 5,00 m.-ko separazioa izan beharko dute 
errepide eta bide horietatik. 

 
4. Lurzoru ez-urbanizagarrian errepide eta bideetatik paisajea ikusteko aukera babestearren, 

eraikitzeko edo zuhaitzak landatzeko aukerak bereziki mugatu ahal izango dira. 
 
5. Aipaturiko errepide eta landa-bide horien lur mugakideak garbitasun eta apaindura baldintza 

egokietan mantenduko dira. 
 
6. Kasu orotan, aipaturiko eraikuntzak, egun daudenak nahiz eraikuntza berrikoak, 1.994ko azaroaren 

25eko Gipuzkoako Errepideei buruzko Foru Arauan ezarritako irizpideetara egokituko dira, besteak beste. 
 
 
3.4.5 Artikulua.-  Ibilgailuentzako pistak 
 
Lurzoru ez-urbanizagarriak pistak irekitzea debekatuta dago, beren xedea justifikatzen ez denean, edo xede 
hau landa-ingurua ustiatzeko jardueraren bati ez dagokionean, edo baimenik eman dakiokeen obra edo 
eraikuntzaren baten zati ez badira. 
 
Irteerarik gabeko pistetan 12,50 m.-ko erradioko espazio zirkularrak ezarri beharko dira 1.000 metro oro eta, 
kasu orotan, azken muturrean. 
 
 
3.4.6 Artikulua.-  Zuhaitzen babesa 
 
Babespeko zuhaizti areatzat hartzen dira proiektu hau onesten den unean dauden zuhaziti autoktono masak. 
 
Area horietan debekatuta dago ebaketarik egitea eta interbentzio suntsitzaile edo degradatzailerik burutzea, 
ondoko hauek izan ezik: berauen hobekuntzarako egiten diren garbiketak eta tartebaketak; nahitaezko gerta 
litezkeenak lurraldaren egitura orokor eta organiokoari dagozkion eraikuntzak edo instalazioak burutzeko; 
baso-baliabidearen ustiapen zentzuduna justifikatzen dutenak, honi dagokionean beharrezko gerta litezkeen 
baimenen kaltetan izan gabe eta, beti ere, baso-masa originalaren birsorkuntza, honen antzeko ezaugarriak 
gordez, ziurtatzen denean. 
 
Edozein arrazoi dela medio, guztiz edo partzialki suntsitu diren babespeko zuhaizti areak eta baso-masak -
hauen suntsipena halabeharrez gertatu bada ere- eraberritu egin beharko dituzte titularrek, antzeko 
ezaugarriak gordez. 
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3.4.7 Artikulua.-  Ibai-ubideen babesa 
 
Ezarpen berriko eraikuntzak ibai-ubideetatik 25,00 metrora kokatu beharko dira. 
 
Distantzia hori ez zaie aplikatuko ibai-ubideen erabilera eta probetxamendura destinatutako eraikuntzei, ez 
eta indarrean diren xedapenetan ezarritakoaren arabera gai horretan eskumena duen Administrazioak 
baimen ditzakeen zuzkidura publikoetara lotetsitako eraikuntzei ere -bidesareak, zerbitzu-azpiegitura eta 
abar-. 
 
 
3.4.8 Artikulua.-  Suteen aurkako babesa erabilera ez-landatarretara destinaturiko 

eraikinetan 
 
Kasu guztietan, sute bat zabal dezaketen zuhaiskarik edo landaretzarik ez duen 25,00 metroko zabalerako 
errenkada bat antolatu beharko da zuhaitz-areetatik gertu kokaturiko erabilera ez-landatarretara destinaturiko 
eraikinen perimetroan -erabilera landatarren etxebizitza lagungarriak ere barne-. 
 
Eraikin horiek baso-areetatik hurbil daudenean, gutxienez 5,00 metroko zabalerako bide perimetrala izan 
beharko dute edota, hautabidez, 12,50 metroko erradiodun zokogune zirkularra. 
 
Kasu guztietan, ondoko beharkizunak beteko dituen maniobrarako espazioa izan beharko dute: 
 
∗ Gutxieneko zabalera librea:     6,00 m. 
∗ Eraikinarekiko sarbiderako gutxieneko distantzia:  30,00 m. 
∗ Gehienezko aldapa:     %10 
 
 
3.4.9 Artikulua.-  Lurraren egokitzapena 
 
Mota orotako lur egokitzapenak lurzoru ez-urbanizagarrian, horien artean, lurarrekin edo eskonbroekin 
betelanak egitea, edo hondakin geldoak isurtzea, Autonomia Erkidegoko Ingurugiro Babesaren Erakunde 
arduradunak baimendu beharko ditu, aldez aurretik udal lizentzia lortuz gero, “Hondakin Geldoak eta 
Geldotutakoak Kudeatzeari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan” eta haren garapenean 
formulatutako xedapenetan ezarritako baldintzetan. 
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3.4.10 Artikulua.- Ingurugiroaren babesa eta integrazioa 
 
Izaera orokorrez, indarrean den legeriak gai honi dagokionean ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
Egin nahi diren mota orotako hondeaketetan, obren itularrak landaretza naturala birjarri beharko du, 
beharrezko den landare-lurra ere barne, obrak direla medio landaretza hondatuta gertatu den lur-azaleretan. 
Neurri hauek berak hartuko dira trazaduraren birdoitzeak egiterakoan erabileraz kanpo gelditzen diren 
errepide eta bideen ataletan, oraindik gordetzen den bidezorua altxa beharko delarik. 
 
Izaera orokorrez, zabor eta eskonbroen isurketa dagokion zabortegi kontrolatuan burutuko da. Aparteko kasu 
gisa, Udalak baimendutako obren zati gisa egindako hondekatetatik datozen lurren isurketa baimendu ahal 
izango du, lurren jabeak hala eskatzen duenean, nekazaritza nahiz baso-erabilerarako dituen aukerak 
hobetzeko, edota bere jabetzako lurraren sestrak Arau hauetan edo baimendutako beste edozein plangintza 
edo proiektutan ezarritako aurreikuspenetara egokitzeko. Kasu honetan, beharrezkotzat joz gero proiektu 
teknikoa egin ondoren, egin beharreko betelanaren drenaje egokia, afektatuta gerta litezkeen elementu 
natural edo eraikien behar adinako babesa, emaitzazko profilak lurretan integratzea eta afektatutako 
espazioaren azaleraren errekuperazioa ziurtatu beharko da. 
 
 
3.5 KAPITULUA.-  LURZORU EZ-URBANIZAGARRIAN BAIMENDUTAKO ERABILEREN 

EZARPENA ERREGULATZEN DUTEN ORDENANTZAK 
 
 
3.5.1 Artikulua.-  Erauzpen erabilerak 
 
Harrobi berriak zabaltzeko indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideei jarraitu beharko zaie eta 
nahitaezkoa izango da afektaturiko eremua mugatu eta bertan jarduteko baldintzak definituko dituen Arau 
Subsidiario hauek aldatzeko espedientea formulatu eta onestea. 
 
3.5.2 Artikulua.-  Nekazaritza ustiapen arruntak 
 
1. Definizioa. 
 

Arau Subsidiario hauetan xedatutakoaren ondorioetarako eta, bereziki, nekazaritza ustiapenetara loturiko 
eraikuntzen eta instalazioen ezarpenaren ondorioetarako, nekazaritza ustiapen arruntatzat hartuko da, 
dagokion ziurtagiri edo kreditazioaren bitartez, nekazaritza gaiean eskumena duen Gipuzkoako Foru 
Aldundiko dagokion departamentuak halakotzat aintzatesten duena. 
 
Ildo honetan, eta izaera orokorrez, nekazaritza ustiapen arrunt berri bati edota egun dagoen bati 
lotetsitako eraikuntza berriak ezarri aurretik, aipaturiko erakunde eskumendunak ondokoak ziurta ditzan 
galdatuko da: bere titularrak nekazaritza produzitzaile aintzatetsiak direla, ustiapenak kasuan-kasuan 
galdatutako produkzio eta bideragarritasun dimentsioari buruzko beharkizunak biltzen dituela, eta 
instalazioak kasu bakoitzean aplikagarri den eta indarrean den araudiari egokitzen zaizkiola. 

 
2. Gutxieneko lurzatia. 
 

Nekazaritza ustiapen arrunt berri bat ezartzeko lurzatiaren gutxieneko azalera zehazteko ondorioetarako, 
indarrean den legeriak ezarritakoari eta gai horretan eskumena duen erakundeak -Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Nekazaritza Departamentua edo bere funtzioak ordezkatuko dituen erakundea- kasu 
bakoitzean ezartzen duenari jarraituko zaio. 

 
Ondorio horretarako, ekarpen gisa gaineratutako finka etena izan daiteke eta erabilera globaleko zona 
desberdinetan kokaturiko lurzoru ez-urbanizagarri gisa sailkatutako lurrak barne hartu ahal izango ditu. 
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Kasu orotan, baimendutako eraikuntza eta insalazio berriak eraikitzea, proiektu honetan kasu 
bakoitzerako ezarritako gutxieneko lurzati beharkizuna betetzearen menpe izango da. 

 
3. Eraikuntza eta urbanizazio aldintza orokorrak 
 

A. Eraikuntzek Arau hauen 3.4 kapituluan galdatutako beharkizun orokorrak beteko dituzte. 
 
B. ustiategian dagoeneko baserri bat edo egoitza erabilera lagungarriko eraikin bat badago, haren 

bestelako erabilera lagungarrietara destinaturiko gainerako eraikuntzak aipatutako eraikinarekin bat 
eginik edo beroni adosaturik antolatuko dira, eta berarekin harmonikoak diren material eta soluzio 
arkitektonikoak erabiliko dira eraikitzeko. Hala eta guztiz ere, egungo egoitza erabileren erosotasun 
edo osasungarritasun baldintzen -ukuilu, landetxe eta antzekoen ezarpena-, edo proiektaturiko 
instalazioen funtzionaltasunaren ondorioz beharrezkoa balitz, eraikuntza lagungarri hauen ordenakera 
salbuetsia baimenduko litzateke. 

 
Baserri horren zaharberrikuntza edo berrikuntza osatuak, bere barne-banaketaren 
arrazionalizazioarekin bat etorriz, hurbilean dituen txabola, prekarioko eranskin eta teilapeen 
desagerpena ekarriko du ondoriotzat, eraikinak eta bere inguruak osatzen duten multzoaren 
konfigurazioa eta itxura hobetuz. 
 
Helburu honekin egin beharreko obrek eraikuntzaren funtsezko ezaugarriak errespetatu beharko 
dituzte, bai eta, hala baditu, bere balio arkitektoniko edo historikoak ere. Obrek kanpoaldeko 
elementuak ukitzen badituzte, lehenespenez, funtsean landa-eraikuntza tradizionalei propio zaizkien 
materialak erabiliko dira, edo aurrez zegoen eraikinaren berdinak zabalkuntza obren kasuetan. 
Harlangaitzezko hormak, mortero entokadurarekin nahiz gabe, edo kanpo-itxura beretsukoak, zuriz 
edo kolore argiz pintatuak, kolore naturaleko teila zeramikazko estalki inklinatuak, eta zurezko 
arotziak hartuko dira landa-eraikuntzei propio zaizkien soluziotzat. 
 
Bestalde, Katalogoan barne hartutako intereseko elementurik balego, artatu egin beharko dira, edota 
berrerabili, eraikuntza ordezkatzen den kasuetan. Azken kasu honetan, eraikin berriak lehendik 
zegoenaren kokaleku berean egon beharko du eta haren oinplanoaren ordenakera bera izan beharko 
du. Beharkizun hauek aparteko kasuan eta justifikatuz bakarrik aldatu ahal izango dira eta, kasu 
orotan, eraikin berria ez da lehendik zegoenetik 20 m. baino gehiagora kokatuko. 
 
Zabalkuntza gorputzen altuerak ez du jatorrizko eraikinaren batabestekoa gaindituko, alabaina, izaera 
orokorrez, erabilera ez-landatarretara destinatutako eraikuntzetarako ezarritako eraikuntza altuera eta 
profilerako gehienezko mugak bete beharko ditu kasu orotan. 

 
C. Dauden eraikinak ordezkatzen diren edo berriak egiten diren kasuetan, Udalak beste lekuren batean 

kokatzea baimen edo hitzar dezake (lehen zegoeneko edo proposatutako leku desberdina), arrazoi 
paisajistikoegatik, ingurugiroan duen eraginagatik, higiene, segurtasun edo justifikatutako eta 
egokitzat jotzen duen beste edozein arrazoigatik. 

 
D. Mota honetako erabileretara destinaturiko lurzatietan eraikuntza prefabrikatu finko nahiz mugikorrak, 

karabanak, edo bizileku, lojamendu edo asialdirako leku gisa erabil daitekeen beste edozein elementu 
egonkorki ezartzea, dela etengabe dela tarteka, egoitza erabilera lagungarrietara destinaturiko 
eraikuntzatzat hartuko da ondorio guztietarako eta, hortaz, mota hauetako eraikuntzetarako 
galdatutako beharkizunak aplikatuko zaizkio. 

 
4. Nekazaritza ustiapen arrunt berriak ezartzea. 
 

Nekazaritza ustiapen arrunt berriak ezartzeko nahitaezkoa izango da artikulu honetako 1. atalean -
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ziurtagiria- eta 2. atalean -ustiapenari lotutako gutxieneko lur azalera- 
ezarritako baldintzak betetzea. 
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Nekazaritza ustiapen horiei lotetsitako eraikuntza eta instalazio berriak eraikitzea baimentzen da “D.10 
Landa-zona arruntan” kokaturiko lurretan solik, gai horri dagokionean proiektu honetan ezarritako 
beharkizun guztiak bete ondoren. 

 
5. Nekazaritza ustiapen arrunten egoitza erabilera lagungarriak. 
 

A. Nekazaritza ustiapen arrunt berriak edo egun daudenak, ustiapen horren egoitza erabilera 
lagungarrietara destinaturiko edota horretara destina daitekeen eraikuntza bat dutenak. 

 
Nekazaritza ustiapen horietako bakoitzari lotetsitako gehienez bi (2) etxebizitzen ezarpena 
baimentzen da, ustiapen horiekiko izaera lagungarria izango dutelarik, eta 150 m²(e)ko gutxieneko 
azalera -azalera erabilgarria-. Kasu orotan, baimen hori ematea ondoko beharkizun guztiak 
betetzearen baldintzapean egongo da: 

 
a) Kasuan kasu beharrezko gerta litezkeen berritze eta birgaikuntza obren garrantzi handi edo 

txikiaren kaltetan izan gabe, etxebizitza guzti horiek egun dauden eraikuntzetan gaitu beharko 
dira, gehienez hauen 60 m²(s)ko zabaltzea baimentzen delarik. Zabaltze hauek eraikuntza 
nagusiari adosatu beharko zaizkio. 

 
Aipaturiko zabaltzearen kaltetan izan gabe, ez dira baimenduko erabilera horietara destinaturiko 
eraikuntza berriak. 

 
b) Ondorio horietarako, ez dira konputatuko eraikuntza edo eraikuntza-multzo berean dauden eta 

erregistralki ustiapenari adskribaturik ez dauden beste etxebizitza batzuk. 
 
c) Hurrengo atalean adierazitakoaren kaltetan izan gabe, gaitu nahi den etxebizitza-kopurua gora-

behera, ez dira emaitza gisa 20.000 m² baino gutxiagoko lurzati berriak ematen dituzten 
afektatutako finken banaketak edo zatiketak baimenduko, beste nekazaritza ustiapen batzuei 
lotetsirik daudela bermatzen bada izan ezik. 

 
d) Ondorio hauetarako, egun 20.000 m² baino azalera txikiagoa duten eraikuntzak kontsolidatzen 

dira, nahiz eta hauek ezingo diren banatu. 
 
e) Artikulu honen “3.B” atalean ezarritako baldintzak bete beharko dira, besteak beste. 

 
Halaber, eraikuntza horietan nekazalturismoko erabilerak ezartzea ere baimentzen da, gai horri 
dagokionean indarrean den legerian ezarritako baldintzei jarraiki. 

 
f) ustiapen bakoitzeko aipaturiko bi etxebizitza kopurua ezein kasutan gainditzerik ez badago ere, 

egungo eraikuntzak bigarren etxebizitza ezartzeko baldintza egokiak ez baditu, hau eraikuntza 
berri batean eraikitzea baimendu ahal izango da. 

 
B. Nekazaritza ustiapen arrunt berriak, hauen egoitza erabilera lagungarrietara destinaturiko edota 

horretara destina daitekeen eraikuntzarik ez dutenak. 
 

Nekazaritza ustiapen arrunt berrien egoitza erabilera lagungarrietara destinaturiko eraikuntza berrien 
ezarpena “D. Landa-zona Arruntean” barne harturiko lurretan soilik baimentzen da. Baimen hori 
emateko nahitaezkoa izango da, Arau hauen 3.4 kapituluan ezartzen diren izaera orokorreko 
baldintzez gain, ondoko beharkizunak betetzea: 

 
a) Artikulu honen “1” atalean aipaturiko gaien kreditazioa, bertan zehazten den eran. 
 
b) Hala dagokionean eta artikulu honetako 2. Atalean adierazitakoari jarraiki, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak ustiapenari lotetsitako lurren azalera eta luzerari buruz erabakitzen duenaren kaltetan 
izan gabe, egoitza erabilerarako eraikuntza berriaren ezarpena baimentzeak gutxienez 20.000 
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m²ko azalera duen lurzatiaren ekapena galdatuko du, ustiapenak lurzati honekin erregistro-
unitatea osatu beharko duelarik. 

 
c) Eraikuntza baldintzak: 

∗ Gutxieneko separazioak: 
 

- Lurzoru ez-urbanizagarriaren mugetara:   200,00 m. 
- Lurzatiaren mugetara1:     10,00 m. 

 
 

- Babespeko elementu natural edo eraikietara 
(zuhaitzak, ibai-ubideak, errepideak, 
bideak eta abar):    

Indarrean diren legezko xedapenetan edo 
proiektu honetan izaera orokorrez 
galdatutakoak. 

- Beste finka batzuetan dauden egoitza 
eraikuntzetara:       50,00 m. 
- Beste finka batzuetan dauden egoitzazkoak 

ez diren eraikuntzetara:      50,00 m. 
 

∗ Erabilera horietara destinaturiko gutxieneko 
azalera eraikigarria:       150,00 m²(s) 

 
∗ Erabilera horietara destinaturiko gehienezko 

azalera eraikigarria:       300,00 m²(s) 
 

∗ Oinplanoan okupatutako gutxieneko azalera:    120,00 m². 
 

d) Gehienezko etxebizitza kopurua:     
 etxebizitza 1 

 
 
6. Neskazaritza ustiapenera destinaturiko eraikuntzak 
 

a) Halakotzat hartuko dira izaera finko eta egonkorreko eraikuntza guztiak, zuzenean nekazaritza 
ustiapeneko erabileretara edota hauen erabilera osagarri eta lagungarrietara destinaturikoak -kortak, 
ukuiluak, lastategiak, siloak, nekazaritzako makineria eta baserriari lotetsitako pertsonen ibilgailuak 
gordetzeko eraikuntzak eta abar-, egoitza erabilerak salbuetsiz. 

 
b) Soilik ordenazioz kanpo deklaratutakoak izan ezik, kontsolidatutzat ulertuko dira proiektu hau onetsi 

aurretik zeuden eta beste erabilera batzuetara destinatzen ziren eraikuntzak. 
 

Eraikuntza hauek zabaldu ahal izateko, aplikagarriak izango dira eraikuntza berrientzat ondoren 
ezartzen diren beharkizunak, hauek betetzea ezinezkoa gertatzen denean izan ezik. Udalak 
bidezkotzat jotzen duen erabakia hartuko du, beti ere erabaki hori justifikatuz. 

 
c) Erabilera horietara destinaturiko eraikuntza berriek, nekazaritza ustiapen berriei nahiz lehendik 

zeudenei lotetsitakoek, ondoko baldintzak bete beharko dituzte: 
 

∗ Gutxieneko separazioak: 

     1 Indarrean dauden legezko xedapenek distantzia eta separazio handiagoak ezartzen badituzte, hauetan xedatutakoari jarraituko 
zaio.
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- Izaera orokorrez: 

. Lurzoru ez-urbanizagarriaren mugetara: ................................................................. 100,00 m. 

. Beste finka batzuetan dauden eraikuntza 
     ez-landatarretara: ....................................................................................................... 50,00 m. 

. Lurzatiaren mugetara: ................................................................................................ 10,00 m. 
- Granjak eta abeltzaintza ustiapen 

    intentsiboak: 
. Lurzoru ez-urbanizagarriaren mugetara: ................................................................. 250,00 m. 
. Beste finka batzuetan dauden eraikuntza 

     ez-landatarretara  ............................................................................................... 100,00 m. 
 

∗ Eraikuntza bere gain hartuko duen lurzatiaren gutxieneko 
   azalera1:     ....................................................................................................... 5.000 m² 
 

∗ Gutxieneko okupazioa: ..................................... Eraikuntza bere gain hartuko duen lurzatiaren %5 
 

∗ Profila:      II/I 
 

∗ Eraikuntzaren altuera: ......................................................................................................... 7,00 m. 
 

∗ Gehienezko eraikuntza luzera: .............................................................................................. 36,00 m. 
 

d) Zuzenean lurrean landatzen diren berotegien ezarpenak ondoko baldintzak bete beharko ditu: 
 

∗ Guitxieneko separazioak: 
- Lurzatiaren mugetara: ........................................................................................................ 5,00 m. 
- Beste finka batzuetan kokatutako eraikuntza 

    ez-landatarretara:  ....................................................................................................... 20,00 m. 
 

∗ Lurzatiaren gehienezko okupazioa2: 
- < 5.000 m²   .............................................................................................................. %20 
- > 20.000 m²   .............................................................................................................. %10 
- > 60.000 m²   ................................................................................................................ %5 

 
 
3.5.3 Artikulua.-  Nekazaritza erabilera profesionalizatu gabeak 
 
1. Tramitazioa 
 

Ezarri ahal izateko dagokion udal lizentzia beharko da baina ez da behar Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
txostena, zeina Hirigintza Kudeaketa Erregelamenduaren 44. Artikuluko “2” atalean aurreikusita dagoen. 

 
2. Gutxieneko lurzatia: 2.000 m² 
 
3. Eraikuntza baldintzak 
 

∗ Lurzati bakoitzeko txabola bat eraikitzea baimentzen da, lanabesak gordetzeko, “D. Landa-zona 
Arrunta” zonan barne harturiko lurretan soilik, horretarako nahitaezkoa izango delarik Arau hauen 3.4 
kapituluan galdatutako beharkizun orokorrak betetzea. 

     1 Kasu orotan, lurzati horrek fisikoki nahiz espazilaki jarraia den eremua osatu beharko du.

     2 Ezarritako zehaztapen eta okupazio-indize multzoa berotegia fiskoki bere gain hartuko duen lurzatiari dagozkiola ulertuko da.
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∗ Halaber, ondoko baldintzak ere bete beharko dira: 

- Gehienezko sabai azalera eraikigarria:     8,00 m²(s) 
- Eraikuntza altuera:       2,50 m. 
- Lurzatiaz kanpoko edozein eraikuntzarako 
gutxieneko separazioa:       50,00 m. 
- Eraikuntza ezaugarriak: 

. Material ez-egonkorrak erabiliz eraikiko dira, erraz desmuntatzeko modukoak izango dira eta 
oso zimentazio txikia izango dute. 

. Ezin izango dute ur-hornidurarako edo hondakin-uren hustuketarako instalaziorik izan. 

. Paisajeari egokitzearren, Udalak egitura edo estaldura material jakin batzuk hartu eta inguruari 
hobeto egoki dakizkion kolore eta formak zehaz daitezen galdatu ahal izango du. 

 
4. Egungo bordak edo egoitzazkoak ez diren eraikuntzak kontsolidatzen dira, betiere Arau hauen “2.6.4” 

artikuluan ezarritakoari jarraiki ordenazioz kanpokotzat jotzen ez direnean. Nolanahi ere, ez da egoitza 
erabileren ezarpenik baimenduko bertan. 

 
 
3.5.4 Artikulua.-  Baso-erabilerak 
 
1. Zuhaitz landaketak, lurrak nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenerako eskaintzen duen ahalbideari 

trabarik egingo ez dioten lekuetan burutuko dira. 
 

Ildo honetan, %30etik beherako aldapa duten egungo larrediak ezin izango dira konifero landaketa 
masibora destinatu. 

 
2. Zuhaizti landaketa estensiboak egin ahal izateko, nolanahi ere, aldez aurretik nekazaritzan eskumena 

duen Foru Aldundiko Nekazaritza Departamentuaren txostena eskatuko da. 
 
3. Zuhaizti landaketak, egin nahi direneko zona edozein delarik ere, besteak beste, ondoren adierazten 

diren gutxieneko separazioetara egokituko dira: 
 

∗ Lurzatiaren mugetara: 10,00 m. 
 

Nolanahi ere, distantzia hori gutxitu edo guztiz kendu ahal izango da, mugakide den lurzatiaren 
jabearen baimena lortzen den kasuetan edota lurzati hau ere baso-erabileretara destinaturik dagoen 
kasuan. 

 
∗ Beste finka batzuetan dauden eraikuntzetara, hauei esleitutako erabilera edozein delarik ere: 40,00 

m. 
 
 
3.5.5 Artikulua.-  Obra publikoei lotetsitako erabilerak 
 
1. Kontuan hartutako erabilerak 
 

Titulartasun eta sustapen publikoko komunikabide-sistemak -hornitegiak ere barne- edo hiri-zerbitzuen 
azpiegiturak -ur-hornidura, hondakin-uren saneamendua eta arazketa, gas eta energia elektrikoaren 
hornidura, irratia/telebista eta bestelakoak- ustiatu eta iraunarazteko erabilera eta eraikuntza lagungarriak 
hartuko dira halakotzat, landa-ingurunean ezarri beharrekoak, Arau Subsidiario hauek beren ezarpen 
eremua sistema orokor gisa espreski definitu ez dutenean. 

 
2. Tramitazioa 
 

Eraikuntza lizentzia eskatu aurretik, Udalari kontsulta bat formulatuko zaio, non honek, arrazoitutako 
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ebazpenean, lurzati ekarpen, eraikigarritasun eta aparkaleku zuzkidurari buruzko baldintzak definituko 
baititu, bai eta legokiokeenean aldez aurretik plan berezi bat formulatzeko galdakizuna ere. 
 
Kasu orotan, kontuan hartuko dira dagokion Administrazioak bere eskumen eta funtzioetan formula 
ditzakeen espedienteetan eta proiektuetan barne hartutako gai honi buruzko zehaztapenak. 
 

3. Lurzati ekarpena 
 

Ez da izaera orokorrez aplika daitekeen baldintzarik ezartzen. Hala ere, Udalak dagokionean, ezartzeko 
baimena eskatzen deneko erabilerak beste erabilera ez-landatar batzuekin izan lezakeen antza dela eta, 
azken hauetarako ezarritako lurzati ekarpenari buruzko baldintzak aplika daitezen galdatu ahal izango du. 

 
4. Gutxieneko sepazioak 
 

∗ Lurzatiaren mugetara:        5,00 m. 
∗ Egungo etxebizitza eraikuntzetara:      50,00 m. 

 
Honetaz gain, kasu bakoitzean indarrean den sektoreko legeriak ezar ditzakeenak aplikatuko dira, bai eta 
honako kapitulu honen gainerako artikuluetan eraikin mota desberdinentzat definiturikoak ere. 

 
5. Eraikuntza baldintzak: 
 

Udalak, %10eko gehienezko lurzati okupazioaren barruan, bidezkotzat jotzen dituen berariazko 
eraikuntza beharkizunak xedatuko ditu, arrazoitutako ebazpenaren bidez. Edozein kasutan, Ordenantza 
hauen 3.4 kapituluan ezarritako izaera orokorreko arauak bete beharko dira. 

 
6. Aparkalekua 
 

Gutxieneko zuzkidura:       Plaza 1(1)/ 100 m²(s) 
 
 
3.5.6 Artikulua.-  Lurraldearen ustiapenari ez-lotetsitako nekazaritza industriak 
 
1. Halakotzat hartuko dira lurzoru ez-urbanizagarrian ezarri beharreko nekazaritza industriak, beti ere 

nekazaritza ustiapen bati erabilera lagungarri gisa lotzen ez bazaizkio eta, edozein kasutan, 2.000 m²(s) 
baino gehiagoko sabai zabalera edota aire zabalean 5.000 m² (l) baino gehiagoko maniobra edo 
biltegiratze espazioa dutenak. 

 
Haun ezarpena “D.10 Landa-zona arrunta” zonan bakarrik baimenduko da. 

 
2. Eraikuntza eta urbanizazio baldintzak 
 

∗ Ekarpen gisa gaineratutako gutxieneko lurzatia:  20.000 m² 
 
∗ Eraikuntzek Arau hauen 3.4 kapituluan galdatzen diren beharkizun orokorrak beteko dituzte -

ibilgailuen sarbideen antolakeraren ondorioetarako erabilera ez-landatartzat hartuko dira-. Halaber, 
kapitulu honen 3.5.2 artikuluaren 6. atalean nekazaritza ustiapenera destinatzen diren eraikinetarako 
ezartzen diren baldintzak ere bete beharko dituzte. 
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3.5.7 Artikulua.-  Egoitza erabilera autonomoak 
 
Proiektu hau onetsi aurretik “D.10” eta”D.20” zonetan kokaturik zeuden, erabilera horietara destinaturik 
zeuden eta ordenazioz kanpokotzat deklaraturik ez zeuden eraikuntzetan soilik baimentzen da hauen 
ezarpena. 
 
Aitzitik, ez da egoitza erabilera autonomoen ezarpenik baimenduko egun kontsolidaturik dauden eta erabilera 
horretara destinaturik ez dauden bordetan edo bestelako eraikuntzetan. 
 
Izaera orokorrez, eraikuntza bakoitzean gehienez bi (2) etxebizitza ezartzea baimentzen da, kasu orotan 
etxebizitza hauek gutxienez 150 m²(e) azalera -azalera erabilgarria- izan beharko dutelarik. 
 
Edozein arrazoi dela medio ordenazioz kanpokotzat deklaratzen direnean izan ezik, aipaturiko etxebizitza 
kopurua gainditzen duten gaur egungo eraikuntzak kontsolidatu egiten dira, bai eta gaur egun dauden eta 
lehen aipaturiko azalera erabilgarria baino azalera txikiagoa duten etxebizitzak ere. 
 
 
3.5.8 Artikulua.-  Baimen daitezkeen beste erabilera ez-landatar batzuk 
 
1. Zona desberdinetan baimendutako hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamendu 

komunitariokoak, titulartasun publiko nahiz pribatukoak, eta titulartasun pribatuko zerbitzu 
azpiegituretarako erabilerak kontuan hartzen dira hauen artean, landa-ingurunean ezarri beharrekoak, 
beren onura publiko edo interes sozialaren ikuspuntutik behar adina justifikatzen bada. 

 
2. Gaur egun dauden eraikuntzetan hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamendu komunitarioak 

ezartzea. 
 

Hurrengo 3. Atalean adierazitako salbuespenean izan ezik, erabilera horien ezarpena proiektu hau onetsi 
aurretik zeuden eta ordenazioz kanpo deklaratu ez diren eraikuntzetan soilik baimentzen da, beti ere 
ondoko baldintzak bete beharko direlarik: 

 
∗ Izaera orokorrez, eraikuntza horiek proiektu hau onesten den unean dituzten ezaugarriekin -

eraikuntzaren parametro formalak, eraikuntza probetxamendua eta abar- kontsolidatzen direla 
ulertuko da. 

 
∗ Indarrean dauden legezko xedapenek ezarritakoaren eta hauetatik erator daitezkeen ondorioen 

kaltetan izan gabe, eraikuntza horiek gehienez 60 m²(s)raino zabaltzea baimentzen da. 
 

Kasu orotan, zabaltze horiek eraikin nagusiari adosatu beharko zaizkio. 
 
Aipaturikoa baino zabaltze handiagoak baimentzeko, hurrengo 3. atalean azaltzen diren baldintzak 
bete beharko dira. 

 
∗ Ez dira ezein kasutan baimenduko emaitza gisa 20.000 m² baino gutxiagoko azalerako lurzati edo 

finka berriak sorrrarazten dituzten afektatutako finken banatze edo zatiketak, lurzati hauek egungo 
beste nekazaritza ustiapen batzuetara adskribaturik daudela bermatzen denean izan ezik. 

 
∗ Ondorio horietarako, kontsolidatu egiten dira 20.000 m² baino gutxiagoko azalerako finketan kokatuta 

dauden eraikuntzak; alabaina, finka hauek ezingo dira banandu. 
 
∗ Besteak beste, Hirigintza Arau hauen 3.5.2 artikuluaren “3.B” atalean ezarritako beharkizunak bete 

beharko dira. 
 
3. Eraikuntza berrietan hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamendu komunitarioak ezartzea. 
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Salbuespen gisa eta, beti ere, proposatutako xedea egungo eraikuntzetan ezartzea ezinezko gertatzen 
denean, erabilera horietara destinaturiko eraikuntza berriak eraikitzea baimendu ahal izango da, besteak 
beste, ondoko baldintza hauek betetzen direnean: 

 
∗ Baimena, aldez aurretik eta nahitaez Hirigintza Arau hauen 2.3.4 artikuluan adierazitakoari jarraituko 

dion plan berezia formulatu eta onestearen baldintzapean egongo da. Plan berezi horrek, aipatu 
dugun zirkunstantziaz gain, ondokoak justifikatu beharko ditu: 

 
- Landa-ingurunerako proposatutako jardueren eta eraikuntzaren kokalekuaren egokitasuna. 
 
- Proposatutako xedearen onura publikoa eta interes soziala. 
 

∗ Arau hauetan eta, besteak beste, bertako 3.4. kapituluan ezarritako aplikazio orokorrekoak. 
 

∗ Ekarpen gisa gaineratutako lurzatiaren gutxieneko azalera: ................................................... 20.000 m². 
 

Ekarpen gisa gaineratutako lurzatiak fisikoki nahiz espazialki jarraia den eremua osatu beharko du 
kasu orotan eta eraikuntzari lotetsia geratu beharko du ondorio guztietarako -erregistro mailan eta 
abar-. 

 
∗ Eraikuntza baldintzak: 

 
- Lurzatiaren mugetara: ............................................................................................................ 10,00 m. 
- Lurzoru ez-urbanizagarriaren mugetara: ............................................................................. 250,00 m. 
- Beste finka batzuetan dauden eraikuntza landatar 

   edo ez-landatarretara:.......................................................................................................... 250,00 m. 
- Gehienezko sabai azalera eraikigarria: ................................................................................................ 

. Lurzatia < 6,0 Ha.....................................................................................................1.800,00 m²(s) 

. Lurzatia > 6,0 Ha.....................................................................................................2.400,00 m²(s) 

. 6,0 Ha. baino gehiagoko azalera duten lurzatietan, eta honi dagokion justifikazioaren ondoren, 
formulatu beharreko plan bereziak aipaturiko sabai azalera eraikigarria birdoitu egin ahal 
izango du. 

 
∗ Aparkaleku zuzkidura:.........................................................................................Plaza 1/100 m²(s) [gutx.] 

 
∗ Etxebizitza laguntzailea:...........................................................................................etxeb. 1/Lurz. [gehie.] 

 
Instalazioen arduradun diren edo berauek zaintzen dituzten pertsonentzat destinatuko dira, 
baimendutako eraikuntza probetxamenduaren mugen barruan eraikiko dira eta, posible izanez gero, 
eraikin nagusian integraturik. 

 
∗ Aipaturiko plan bereziak ezartzen dituen gainerako baldintzak. 

 
4. Titulartasun eta sustapen pribatuko zerbitzu azpiegituretarako erabilerak. 
 

Aipatutako erabilerak erabilera autonomo gisa ezarri ahal izateko, Hirigintza Arau hauen 3.4 kapituluan 
adierazitako baldintza orokorrez gain, 3.5.5. artikuluaren 2., 3., 4., 5. eta 6. ataletan ezarritako 
irizpideetara egokitu beharko dira. Nolanahi ere, baimendu ahal izateko, 2.6.3 artikuluko 3. atalean 
xedatutakoari jarraitu beharko zaio. 
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3.5.9 Artikulua.-  “D.30 Landa-parkea” zonaren hirigintza erregimena 
 
“D.30. Landa-parkea” zonaren hirigintza erregimena bertan formulatu beharreko Ordenazio Plan Bereziak 
ezarritakoa izango da. 
 
Plan horrek eraikuntza berriak eraikitzeko baldintzak, hauen hirigintza probetxamendua eta baimendutako 
erabileren erregimena definituko ditu. 
 
Izaera orokorrez, baimendutakotzat joko dira zonaren atseden, jolas eta aisialdiko xedeari loturiko beste 
interes publiko edo sozialeko erabilera batzuk -ekipamenduak, hirugarren sektoreko erabilerak eta abar-. 
 
Plan Berezi hori egin eta onetsi bitartean, zona honetan egun dauden nekazaritza eta baso ustiapenei 
loturiko erabilera eta instalazioen ezarpena baklarrik baimenduko da. 
 
Eraikuntza berrietan baimen daitezkeen interes publikoko eta gizarte-erabilerako beste erabilera batzuk 
ezarri ahal izateko, nahiatezkoa izango da aldez aurretik aipaturiko Plana egin eta onestea. 
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LAUGARREN TITULUA 

 
HIRIGINTZA ONDARE KATALOGATUA BABESTEKO ARAUAK 

 
 
4. KAPITULUA 
 
4.1 Artikulua.-  Elementu katalogatuak babesteko erregimenaren formulazioa 
 
Indarrean dagoen hirigintza legeriak xedatutakoaren arabera formulatu delarik1, honako Katalogo honen 
xedea, batetik, beren interes artistiko, kultural, historiko, ekologiko edo naturalistiko, zientifiko eta abarren 
ondorioz hondamendirik edo degradaziorik jasan ez dezaten zaindu eta babestu egin behar diren Ordiziako 
udal mugarteko ondasun eta elementu eraiki nahiz naturalen zerrenda zehaztea da. 
 
Zerrenda hau, dokumentu honetan bertan barne hartuta dagoen “elementu katalogatuen zerrendan” aipatzen 
diren ondasunek eta elementuek osatzen dute. 
 
Ondasun eta elementu guzti horiek, dokumentu honetan bertan nahiz gai honi dagokionean indarrean 
dauden gainerako legezko xedapenetan2 ezarritako babes erregimenpean daude. 
 
 
4.2 Artikulua.-  “1. Herrigunea” Arearen babes-erregimena 
 
“1. Herrigunea” Arearen babes-erregimena, batetik, 1.996ko martxoaren 12ko Dekretuan -dekretu honen 
bidez, Ordiziako Herrigune Historikoa Kultur Ondasun deklaratzea hitzartu zen, Monumentu Multzo 
modalitatean- eta  1998ko apirilaren 6ko Aginduan –agindu honen bidez Ordiziako Herrigune Historikoaren 
Zona Arkeologikoa Kultur Ondasun deklaratu zen, Monumentu Multzo kategorian, Euskal Kultur Ondarearen 
Inbentario Orokorrean- ezarritakoa izango da eta, bestetik, Arean formulatu beharreko Birgaikuntza Plan 
Berezian ezarritakoa. Plan honen aurreikuspenek bat etorri beharko dute aipaturiko Dekretuan eta Aginduan 
ezarritakoarekin. 
 
 
4.3 Artikulua.-  Gainerako ondasun eta elementu katalogatuak babesteko erregimen 

orokorra 
 
1. Ondasun eta elementu katalogatuak ezin izango dira interbentzio suntsitzaile edo degradatzaileen 

xede izan, helburutzat baliorik gabeko eranskinak edota elementu katalogatuen izaera kemengabetzen 
dutenen elimizazioa dutenen kaltetan izan gabe. 

 
2. Dagokion udal lizentzia eskatu aurretik, afektatutako jabeak edo sustatzaileak, ezarritako 

babeserako xedeen testuinguruan proiektatutako interbentziooen egokitasunari buruzko kontsulta egin 
beharko du Udalean, bai eta eraikuntzaren eta honen elementu desberdinen babes-beharkizunen 
materializazio zehatzari buruzko kontsulta ere. 
 
Helburu honekin, egin beharreko obraren oinarrizko alderdiak behar adinako zehaztasunez definitzen 
dituen aurreproiektu edo dokumentu bat aurkeztuko du Udalean. 

 
Udalak kontsulta horren aurrean hartzen duen erabakiak ez du baztertuko dagokion lizentziari buruzko 
ebazpenean, bidezkotzat joz gero, baldintza gehigarriak eransteko aukera. 

    1 Hirigintza Plangintza Erregelamenduaren 86 eta 87 artikuluak eta hauekin bat datozen gainerako xedapenak.

    2 1.990eko uztailaren 3ko Euskal Kultur Ondareari buruzko Legea eta abar.
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Kasu orotan, jabeak edo sustatzaileak lizentzia eskaera zuzenean formulatzeko aukera izango du, 
aurkezturiko proiektua, hala badagokio, bere baliozkotasun efektiborako, udal ebazpenean ezarritako 
baldintzetara egokitu beharraren kaltetan izan gabe, edota, baimena eskatzen deneko interbentzioa, 
jaulkitzen diren txosten teknikoetan ezarritako babes-irizpideetara egokitzen ez delako, ukatua izatearen 
kaltetan izan gabe. 

 
3. Kontsulta eta eraikuntza edo obra proiektua dagozkien organismoetara igorriko dira -Eusko 

Jaurlaritza edo Gipuzkoako Foru Aldundia-, proiektatutako interbentzioek legalki erakunde hauen 
zainpean eta interbentziopean dauden ondasunetan eraginik izango badute. 

 
4. Katalogatutako ondasunetan egin beharreko obrek aurreko ataletan aipaturiko ebazpenetan 

ezarritako babes-baldintzak bete beharko dituzte kasu guztietan. 
 
5. Hala dagokionean, 1.990eko uztailaren 3ko Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak ezarritako 

erregimenpean dauden eraikuntzak edo hauen elementuak aurri egoeran deklaratzea, lege horren 36. 
Artikuluan ezarritako erregimen eta prozedurara egokituko da. 

 
6. 1.996ko azaroaren 11ko Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren ebazpenak afektatzen dituen areak 

eta elementuak, hala dagokionean, ebazpen horren bidez irekitako espedientearen testuinguruan 
ezartzen den babes arkeologikoaren erregimenpean geratuko dira. 

 
Proiektu honetan ezarritako araudia ez da aplikagarria izango ondasun eta elementu horietarako. 

 
 
4.4. Artikulua-  Ondasun eta elementu katalogatuak babesteko erregimen-modalitateak 
 
1. “1. Herrigunea” arean barne harturiko ondasunak eta elementuak aurreko 4.2 artikuluan 

adierazitakoaren arabera ezarritako babes-erreimenpean geratuko dira.  
 
2. Katalogatutako gainerako ondasun eta elementuak proiektu honetako “C. Katalogoa” dokumentuan 

barne harturiko “Katalogatutako ondasun eta elementuen zerrenda. Babes-maila” atalean ezarritako 
babes-mailaren mende izango dira. 

 
Babes-maila bakoitzean egin beharreko interbentzioek Ondare Urbanizatu eta Eraikia birgaitzeko 
jarduketa babestuei buruzko 214/1996 Dekretuan ezarritakoari jarraitu beharko diote, besteak beste. 

 
3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahiz Eusko Jaurlaritzaren zainpean dauden ondasunak eta elementuak 

afektatzen dituzten obrek eta interbentzioek, gai honi dagokionean indarrean dagoen legerian 
aurreikusitako txostenak, baimena eta abar beharko dituzte. 

 
Halaber, aipaturiko zainpean ez dauden ondasun eta elementuetan proiektatutako obra eta jarduketetatik 
erator daitezkeen eraginak kontuan izanik, Udalak aipaturiko erakundeen lankidetza eta interbentzioa 
eskatu ahal izango du, obra eta jarduketa horien bideragarritasuna zehaztu ahal izateko. 

 
OHARRA: Laugarren Titulu hau “C. Hirigintza Ondarearen Katalogoa” dokumentuan ere barne harturik 
dago. 
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Xedapen gehigarria 
 
Ostalaritza erabileren ezarpenak Arau Subsidiario hauen osagarri eta Eranskin gisa segidan azalduko 
dugun “Ostalaritza erabilerak ezartzeko ordenantza erregulatzailea” dokumentuan ezarritako irizpideei 
jarraitu beharko die. 

 
Donostia-San Sebastian, 1.999ko Iraila 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA  MIKEL IRIONDO   MANU ARRUABARRENA 
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ORDENANTZA, ORDIZIAN OSTALARITZA ETA JOLAS INSTALAZIOAK 
JARTZEA ARAUTZEN DUENA. 
 
 
 

SARRERA.- 
 
 
Hiri-lurrean ostalaritza nahiz jolaserako jartzen diren instalazioak ugaritzeak arazoa eta 
molestia dakarkie bizilagunei. Arazoa biderkatu egiten da, gainera, bata bestetik gertu 
jartzearekin batez ere, eta, nahiz lokal bakoitzari zuzenketa-neurriak jarri bere 
barrurako, behar bezala konpondu gabe gelditzen da bizilagunei sortzen zaien 
arazoarekikoa. 
 
Horregatik guztiagatik, bada, ordenantza hau atera eta arautzea pentsatu dugu ostalaritza 
edo jolas istalazio horietako batetik bestera gutxienez izan behar den tartearena. 
 
 

1. ARTIKULUA.- ORDENANTZAK ZER JARDUERA ARAUTUKO DUEN.- 
 
 
1.- Hemen behean adierazi eta sailkatuko ditugun establezimendu publikoak eta jolas-
jarduerak arautuko ditu ordenantza honek, orokorki ostalaritza edo jolaserako 
erabilerakotzat hartzen direnak. 
 
 
I.go sailekoak  - Musikarik ez eta 75 dB-tara ( A ) intsonorizatuak. 
 
• Alkoholik gabeko edariak eta janak saltzeko baimena dutenak eta sukalde lanik 

egiteko baimenik ez dutenak. Esate baterako:   
- Dastalekuak, izozkidendak, txokolategiak, txurrodendak, kruasandendak, te 
aretoak eta antzekoak. 

 
II. sailekoak - Musikadunak eta 75 dB-tara ( A ) intsonorizatuak.  
 
• “Barrak-jatetxeak”  
• “Kafeak” eta “barrak” 
• “Kafetegiak” 
• “Garagardotegiak” 
• “Tabernak”, “ardandegiak” eta “mesoiak”  
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III. sailekoak - Musikadunak eta 90 dB-tara ( A ) intsonorizatuak.  
 
• “Taberna beeziak” 
• “Jolas” eta “joko aretoak” 
• “Wiskytegiak” 
• “Klub-ak”  
• “Bar amerikarrak” 
• “Pub-ak” 
• “Disko-barrak”  
 
 
IV. sailekoak - Musikadunak eta 100 dB-tara ( A ) intsonorizatuak. 
 
• “Diskotekak” eta “dantzalekuak” 
• “Festa aretoak”, ikuskizunak edo erakarpen paseak dituztenak. 
• “Kafe-antzokiak” edo bestelako ikuskizundunak.  
 
 
2.- Establezimenduren bat sail batean baino gehiagotan sartzeko modukoa bada, 
baldintzarik estuenak bete behar dituen saileko baldintzak bete beharrean izango da. 
 
 
3.- Bestetik, ezaugarriei begiratuta goian adierazitako sailetan sartzeko modukoa ez izan 
arren establezimendua ostalaritzarako edo jolaserako erabilerakoa dela joz gero, 
establezimendua ixteko orduak jartzeko aginpidea duen erakundeak zer itxiera-ordu 
jartzen duen begiratuko da, eta haren arabera sartuko da, establezimendua antzekoa edo 
itxiera-ordu berekoa bada, establezimendua jartzeko distantziak arautzeko sail batean 
edo bestean. 
 
 
4.- Lokal mota hauei ez zaie ordenantza hau aplikatuko:  
 
∗ Era guztietako “jatetxeak”, baldin eta barrik ez badute aparte edo beregaintasunez 

lan egiten duena edo lan egiteko modukoa dena. 
 
∗ “Elkarte gastronomikoak”, “jolaserakoak”, “kulturalak” eta antzekoak. (Dena 

dela, ezin izango dute edaririk saldu edonori). 
 
∗ “Izozkidendak”, “txokolategiak”, “kruasandendak” eta antzekoak. 
 
∗ “Jolas” edo “joko aretoak”, “bolalekuak” eta “bingoak”, edari alkoholdunik 

saltzen ez badute. 
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∗ Ordenantza honek erasaten dituen ostalaritza edo jolas establezimenduak, baldin eta 
“hotel”, “merkataritza”, “jolas” edo “ekipamendu” jardueretako konplexuetakoak 
izan eta lursail bat osoa (partzela bat) berek bakarrik hartzen badute. 
 
(Dena dela, jarduera horien ondoan ordenantza honek erasandako beste jarduera 
batzuk jartzeko utzi behar den tartea uztea arautzeko hartuko dira aintzakotzat jarduera 
horiek).  
 
 
2. ARTIKULUA.- ORDENANTZAK NON BALIO IZANGO DUEN.- 
 
 
Kapitulu honetan jasotako ordenantzek Ordiziako hiri-lurrean balio izango dute. 
 
 
3. ARTIKULUA.- ESTABLEZIMENDU BATETIK BESTERA GUTXIENEZ
UTZI BEHARREKO TARTEA.-
 
 
1.- Ordenantza hau indarrean sartu ondoren gutxieneko tarte bat utzi beharko da 
establezimendu batetik bestera ostalaritza edo jolaserako erabilera izango duen 
establezimenduren bat irekitzeko lizentzia izateko. Hona hemen gutxieneko tarte horiek: 
 
∗ I.go saileko establezimenduen artean ez dago tarte gutxieneko bat utzi beharrik.  
 
∗ II. sailekoen artean eta bigarren sailekoen eta gainerako sailetakoen artean (salbu eta 

I.go sailekoen artean) gutxienez 30,00 m utzi behar dira 
 
∗ III. sailekoen artean nahiz hirugarrengoen eta laugarrengoen artean gutxienez 30 m 

utzi behar dira.  
 
∗ IV. sailekoen artean gutxienez 200 m utzi behar dira.  
 
2.- Ordenantza hau indarrean sartu baino lehen irekita ziren jarduerek ez dute 
"gutxieneko tartea"rena bete beharrik, baldin eta ordenantza honetako 6. artikuluko 3. 
atalean jartzen duen epea (sei hilabete) pasatzen ez bada behintzat. Sei hilabetea pasatuz 
gero, ordea, derrigor bete beharko dute "gutxieneko tartea"rena ere. 
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4. ARTIKULUA.- ESTABLEZIMENDU BATETIK BESTERA UTZI BEHAR 
DEN TARTEA NEURTZEKO IRIZPIDEAK.- 
 
 
1.- Neurriak hartzeko irizpide orokorrak 
 
- Biderik laburrena eginez neurtuko da establezimendu batetik besterako tartea, kaleen 
ardatzak jarraituz. 
 
- Lehen dagoen establezimendu batetik berri batera dagoen tartea neurtzeko lerroaren 
hasierako puntua establezimendu berriko fatxadatik gertuen dagoen establezimendu 
"zaharreko" fatxadako puntua izango da, eta bukaerakoa, berriz, lokal zaharretik gertuen 
dagoen lokal berrikoa. 
 
- Era berean, oinezkoak ibiltzen diren kale, galtzada, plaza edo bide guztiek balio izango 
dute neurketa egiteko, jabari publikokoak edo pribatukoak izan, erabilera publikokoak 
izanez gero. 
 
 
2.- Kasu bereziak 
 
a) Neurriak hartzeko hasierako puntua eta bukaerakoa erabakitzeko jarraibideak, lokalen 
formak kontuan hartuta:  
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b) Neurketa bidea erabakitzea. 
 
* Fatxada-lerro berean edo inguru edo etxe bakar berean diren lokalak.  
 
- Fatxada berean direnak:  
 

 
 
 
 
- Etxe-sail berean direnak:  
 
 
 

 
 
 
L > L’ bada, bietan txikienak balioko du.  
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- Etxe bakarrean direnak: 
 

 
 
L > L’ bada, bietan txikienak balioko du.  
 
 
* Kale berean baina beste fatxada-lerro batean direnak:  
 
Lehen esan dugun hasierako puntu horretatik hasi, kalearen erdi edo ardatzera 
perperdikularki atera eta handik barrena segi harik eta lehen esan dugun bukaerako 
puntu horren parera iritsi arte, eta handik, perpedikularki bukeara puntura. 
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* Beste kale eta fatxada-lerro batean direnak: 
 
Adibide honetan bezala neurtu behar da, betiere biderik laburreneko kaleen ardatzak 
segituz.  
 

 
 
* Plazetan barrena:  
 
Lokaletara sartzeko ateak lotzen dituen tarterik motzena hartuko da. 
 
 
* Txaflanak edo alakak izanez gero: 
 
Etxe-sailen bateko alakaren batean izanez gero lokalak, eskema honen arabera hartu 
behar dira neurriak:  
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5. ARTIKULUA.- LOKALAK IREKITZEKO ORDUAN IZANGO DIREN
LEHENTASUN IRIZPIDEAK.-
 
1.- Baten batek lizentzia eskatzen badu halako edo bestelako lokal bat irekitzeko, baina 
hark baino lehen beste batek beste lizentzia bat eskatu duela-eta bi establezimenduren 
artean utzi beharreko tarterik ez badago, azkenekoa ukatu egingo da eta aurrekoaren 
tramitazioarekin jarraituko da. 
 
2.- Establezimenduren bat irekitzeko kontsultari baiezkoa erantzun izanak ez du esanahi 
aurreko lerreoaldian adierazitako lehentasun eskubidea irabazten denik. Hala, kontsulta 
egitetik lizentzia eskatu bitartean besteren batek beste lizentziaren bat eskatuz gero, hura 
izango da aurrena. 
 
 
6. ARTIKULUA.- JARDUERA ALDATZEA.- 
 
1.- Badago bidea lizentziarekin jarrita dauden jardueren ordez haien sail bereko edo 
baxuagoko beste jarduera bat jartzeko. 
 
2.- Goragoko sailen bateko jardueraren batera aldatu nahi izanez gero, ordea, lokal 
berriak sail horretako "gutxieneko tarte"arena bete beharko du aldatzeko lizentzia 
izateko.  
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3.- Jarduera-lizentziaren balioa bukatu edo/eta jarduera utzi ondoren ere izan egingo du 
lokalak/establezimenduak –utzi eta sei (6) hilabetean– lokal edo esblezimendu 
horretan bertan berriz ere jarduera jartzeko aukera –lehen zegoen sail bereko jarduera–, 
eta eutsi egingo dio jarduera irekitzeko lehentasun-eskubideari ere, gutxieneko tarte 
horren eremurako beste batzuek ondoren eskatzen dituzten eskabideekiko. Jarduera 
uztea zehazteko orduan, alabaina, utzi izana beste gorabeherarik ez da aintzakotzat 
hartuko. 
 
 
  
7. ARTIKULUA.- LOKALAK HANDITZEA EDO ZATITZEA.- 
 
1.- Ordenantza hauek araututako establezimenduek badute eskubidea handitzeak 
egiteko; baldin eta, ordea, arau hauek betetzen badituzte:  
 

a) Ordenantza hauetan jarritako gutxieneko tartearena betetzea. 
 
b) Lokala eta handitutako puska lotuta egotea fisikoki, eta bien titularra, 
lokalaren eta erantsitako puskaren titularra, bat bera izatea. 
 
c) Bere kasa jarduteko behar diren gauzak ez izatea erantsitako puska berriak.  
 
d) Handitzeak ez aldatzea establezimenduaren sailkapenik; eta aldatuz gero, sail 
horri dagokion gutxieneko tartearena betetzea.  

 
2.- Ordenantza hau indarrean sartu aurretik ere irekitze lizentzia eduki eta lokala irekita 
izanik gutxieneko tartearena betetzen ez dutenek libre dute lokala handitzen, baina, 
lokalak duen azaleraren %50a baino puska handiagorik ez daukate eransterik.  
 
Aipatu lokalean, hasierakoan, %50a 30 m² baino gutxiago bada, neurri hori bitarte 
haunditzeko baimena emango da. 
 
Horrezaz gainera, aurreko ataleko b), c) eta d) ataletan agindutakoa ere bete egin 
beharko dute. 
 
3.- Indarrean dauden arauetan eskatzen diren agiri tekniko nahiz administratiboak ere 
aurkeztu egin behar dira handitzeko lizentzia eskatzeko orduan. 
 
4.- Ordenantza honek arautzen duen jarduerarik ez dago ez erdibitzerik ez zatitzerik, eta 
ezta puskaren bat banatzerik ere ordenantza honek arautzeko moduko jardueraren bat 
jartzeko. 
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AZKEN XEDAPEN LEHENENGOA.
 
1.- Ordenantza hau behin-betiko onartzen denetik, hau indarrean sartu aurretiko 
orekitze-lizentzia duten establezimenduek 6 hilabeteko epea izango dute kategoria 
aldaketa eskatzeko, eskatutako tarteak aplikaezinak izanik. 
 
2.- Ordenantza honetan agindutakoek Ordizian balio izango dute testua Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean oso-osorik argitaratu eta hamabost lan-egun pasatutakoan. 
 
 
 


