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AURRETIAZKO TITULUA 
BIRGAIKUNTZA PLAN BEREZIAREN APLIKAZIOARI DAGOZKION 
XEDAPEN OROKORRAK 
 
 
1. Artikulua.- Interbentzio eremua eta xedea 
 
Ordiziako Plangintza Arau Subsidiarioek1 mugaturiko “1. Herrigunea” Hirigintza Interbentziorako Area da 
Birgaikuntza Plan Berezi honen interbentzio-eremua. Eremu horren mugetan barne hartzen dira herrigune 
historikoko monumentu-multzoaren eta zona arkeologikoaren mugak. 
 
Areako interbentzioaren xedea ondare eraiki eta urbanizatua babestu eta zaintzea da eta horretarako 
nahitaezkoa da ondare horren mantenimenduari aldikotasun egokiaz eta premiaz ekitea, eraikuntza-
interbentzio aplikagarria ordezkapena izatearen kaltetan izan gabe. 
 
 
2. Artikulua.- Indarrean sartzea eta indarrean eusteko baldintzak 
 
1.- Plan Berezia behin-betiko onesten denean eta indarrean den legerian ezarritako argitalpen galdakizunak 

betetzen direnean sartuko da indarrean eta indarrean egongo da indargabetzen ez den bitartean. 
 
2.- Plan honen zehaztapen bat edo batzuk baliogabetzeak, ezeztatzeak edota aldatzeak ez du eraginik 

izango gainerako zehaztapenen baliozkotasunean, aurrekoekin duen erlazio edo menpekotasunagatik 
hauetakoren bat aplikaezina gertatzen den kasuan izan ezik. 

 
 
3. Artikulua.- Proiektuaren esparru arau-emailea 
 
Proiektu honen araudi-esparrua indarrean den legerian eta aipaturiko Plangintza Arau Subsidiarioetan 
definituriko hirigintza- eta lege-erregimena izango da. 
 
Halaber, kontuan hartu behar dira Ordiziako herrigune historikoa kultur ondasun kalifikatu zuen Eusko 
Jaurlaritzaren 1996ko martxoaren 12ko 54 Dekretua eta eremuaren babes-erregimena aldatu zuen 1999ko 
azaroaren 9ko 400 Dekretua. 
 
4. Artikulua.- Proiektua osatzen duten dokumentuak eta hauen maila ararautzailea 
 
1.- Proiektu hau ondoko dokumentuek osatzen dute: 
 

* “A. Memoria” Dokumentua. 
* “B. Ordenantza Erregulatzaileak” Dokumentua. 
* “C. Etapa Plana / Jarduketa Programa” Dokumentua. 
* “D. Ekonomia eta Finantza Azterketa” Dokumentua. 
* “E. Planoak” Dokumentua. 

 
2.- Proiektuaren eduki arau-emailea artikulu honen aurreko atalean adierazitako dokumentu guztiek 

definitzen badute ere, “B. Ordenantza Erregulatzaileak”, “C. Etapa plana/Jarduketa programa” 
dokumentuak eta “E. Planoak” dokumentuko ordenazio planoak dira bereziki izaera arau-emailea eta 
hirigintza interbentzioa erregulatzeko ahalmena dutenak. Hirigintza interbentzio honek, beraz, 
dokumentu hauetako zehaztapenei jarraitu beharko die nahitaez. 

 
 Gainerako dokumentuak adierazleak, erreferentziazkoak edo justifikatzaileak dira. Beraz, hauetan 

aurrez aipatu ditugun dokumentuekin kontraesanik gertatuko balitz, aurrekoetan ezarritakoari jarraituko 
zaio. 

 
                                                      
1 Aipaturiko Plangintza Arau Subsidiarioak behin-behineko izaeraz onetsi zituen Udalak 1.998ko abenduaren 23ko 
ebazpenaren bidez eta une honetan behin-betiko onespena jaso zain daude. 
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3.- Eskala desberdinetan eginiko plano arau-emaileen artean hirigintza zehaztapen jakin bati buruzko 
desadostasunen bat gertatuko balitz, eskalarik handienean eginiko planoetan ezarritakoa gailenduko 
da, desadostasun hori azken hauen edukian eginiko akats nabarmenen batek eragin duen kasuan izan 
ezik. 

 
 
LEHEN TITULUA 
HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA 
 
 
1. KAPITULUA 
KALIFIKAZIO XEHEKATUKO ERREGIMENA 
 
 
5. Artikulua.- Kalifikazio xehekatuko erregimena. 
 
1.- “1. Herrigunea” Area Plan Berezi honetan zonakatzeari buruz ezarritako zehaztapenen emaitzazko 

kalifikazio xekekatuko erregimenaren mende geratzen da, zeinak “E. Planoak” dokumentuko “II.1” 
planoan grafiatuta dauden. 
Zehaztapen horiek indarrean dauden Plangintza Arau Subsidiarioetan ezarritako sistematizazioari 
erantzuten diote, zehazki esanez Arau horien “B. Hirigintza Arauak” dokumentuko “Lehen Titulua. 
Lurzoruaren Sailkapena” atalean barne harturiko “1.1 Hirigintza Erabilerak” eta “1.3 Kalifikazio 
Xehekatua” kapituluetan ezarritakoari. 

 
2.- Testuinguru honetan, ondoko erabilera xehekatuko azpizonak bereziko dira Area honetan: 
 

A.- “a.10 Asentamendu Zaharreko Egoitza Zona” 
 
B.- “c.10 Hirugarren sektoreko Erabilerako Zona” 
 
C. ”e.20 Hiri-bide nagusiak”. 
 
D.- “f.10 Hiri-espazio libreak”. 
 
E.- “f.20 Espazio Libre Komunak”. 
 
F.- “g.10 Ekipamendu komunitarioa”. 

 
3. Aipaturiko erabilera xehekatuko azpizonei dagokien erabilera eta eraikuntza erregimena, batetik, 

Plangintza Arau Subsidiarioen “B. Hirigintza Arauak” dokumentuaren Hirugarren Tituluan eta, bestetik, 
Arau horien osagarri eta partikularizazio gisa, Plan Berezi honetan barne harturiko aplikazio orokorreko 
ordenantzetan ezarritakoa da. 

 
 
2. KAPITULUA 
BIRGAIKUNTZA PLAN BEREZIA GARATU ETA EXEKUTATZEKO ERREGIMEN JURIDIKOA 
 
 
6. Artikulua.- Erregimen orokorra 
 
Plan Berezi hau garatu eta exekutatzeko erregimen juridikoak –hirigintza probetxamenduaren esleipena, 
exekuzioa, eraikitzeko ahalmena egikaritzea eta abar- ondokoetan ezarritako zehaztapenei jarraituko die: 
 
* Indarrean den legerian. 
 
* Ordiziako Plangintza Arau Subsidiarioetan eta, bereziki, “B. Hirigintza Arauak” Dokumentuaren Bigarren 

Tituluan, eta Arearen Arau Partikularrean. 
 
* Plan Berezi honetan. 
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7. Artikulua.- Hiri-lurzoru motak eta hauen hirigintza erregimena. 
 
1.- Mugatutako exekuzio-unitateetan barne hartturiko lurrak urbanizazioak kontsolidatu gabeko hiri-

lurzorutzat joko dira. Hauen hirigintza-erregimena indarrean den legerian lurzoru-mota horretarako 
ezarritakoa izango da. 

 
2.- Aipaturiko exekuzio-unitateetan barne harturik ez dauden lurrak urbanizazioak kontsolidatutako hiri-

lurzorutzat joko dira. Hauen hirigintza-erregimena indarrean den legerian lurzoru-mota horretarako 
ezarritakoa izango da. 

 
 
8. Artikulua.- Hirigintza probetxamendua banatzeko erregimen juridikoa. 
 
Arean aurreikusitako hirigintza probetxamendua esleitzearen ondorioetarako, batetik, indarrean den hirigintza 
legerian eta, bestetik, indarrean dauden Plangintza Arau Subsidiarioetan ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
 
9. Artikulua.-  Hirigintza kudeaketarako erregimena. 
 
1.- Bertan planteatutako hirigintza aurreikuspenen kudeaketaren ondorioetarako, “B-01”, “B-10” eta”B-

11/12” exekuzio-unitateak mugatzen dira. Exekuzio-unitate hauek konpentsazio sistemaren bidez 
garatuko dira. 

 
Konpentsazio Batzordearen Oinarri eta Estatutuen Proiektua tramitatu eta, hala dagokionean, onetsi 
ondoren, exekuzio-unitate bakoitzari dagokion Konpentsazio Proiektua aurkeztuko da Udalean 
tramitatzeko, bi urte eta erdiko -2½- epean gehienez ere, Plan Berezi hau behin-betiko onesten den 
unetik aurrera. 
 

2.- Halaber, “DE.I-02/03” desjabetzapen eremua mugatzen da. Bertan ezarritako aurreikuspenak 
desjabetzapenaren bidez exekutatuko dira. 
 

3.- Gerora eta betiere Plan Berezi honetan ezarritako aurreikuspenak exekutatzeko beharrezkotzat jotzen 
denean, beste exekuzio-unitate eta/edo kudeaketa-unitate batzuk mugatu ahal izango dira, indarrean 
den legerian ezarritako irizpideen arabera. 
 

4.- Aipaturiko kudeaketa-eremuetan barne harturik ez dauden lur eta lurzatietan planteatutako 
aurreikuspenak era zuzen eta/edo asistematikoan exekutatuko dira. 

 
 
10. Artikulua.- Lurzatiketarako baldintzak. 
 
Izaera orokorrez, egungo lurzatiketa egitura kontsolidatzen da, segidan aipatuko ditugun salbuespen 
bakarrekin, eta egungo lurzatiak ezingo dira banandu ez eta erantsi ere. 
 
Lurzatien egitura hori Ordenantza Partikularretan espreski adierazitako kasuetan bakarrik aldatu ahal izango 
da, planteatutako eraikuntza aurreikuspen berrietara egokitzeko edota jatorrizko lurzatiketa berreskuratzeko, 
egungo lurzati bat bananduz. 
 
 
11. Artikulua.-  Urbanizazioa exekutatzeko erregimena. 
 
Egin beharreko urbanizazio-obrak zehaztearen ondorioetarako, Urbanizazio Proiektu bakar eta bateratu bat 
egingo da “1. Herrigunea” area osorako2. 

                                                      
2 Urbanizazio Proiektu hori 1.994an egindakoa izan liteke, Plan Berezi honetan ezarritako aurreikuspei egokitu ahal 
izateko proiektu horren edukian egin beharreko birdoikuntzen kaltetan izan gabe. 
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Osagarri gisa, mugatutako exekuzio-unitate bakoitzean egin beharreko urbanizazio-obra berezietarako 
obra-proiektu osagarriak egin beharko dira. Proiektu hauetako proposamenak lehen aipaturiko proiektu 
bateratuko proposamenekin koordinatu beharko dira nahitaez. 
 
 
12. Artikulua.- Ordenazioz kanpoko eraikuntzak, instalazioak eta erabilerak. 
 
Ordenazioz kanpokotzat jotzen dira indarrean den hirigintza plangintzan –Plan Berezi hau ere barne- 
ezarritako eraikuntza eta erabilera erregimenarekin bat ez datozen egungo eraikuntzak, instalazioak eta 
erabilerak. II.6.1 planoan mugatu dira ordenazioz kanpokotzat jo diren eraikuntzak eta instalazioak, 
zehaztapen horiek ordenantza hauetan osatzen direlarik. 
 
Testuinguru honetan, ordenazioz kanpokotzat jotzen dira guztiz edo partzialki desegokiak jotzen diren 
eraikuntzak eta elementuak, bai eta Plangintza Arau Subsidiarioek A-10 zonetarako baimendutako 
erabilerekin eta ordenantza hauetako zehaztepen bereziekin bat ez datozen erabilerak. 
 
Ordenantza Partikularretan definituriko beste era bateko aurreikuspenen eta hauen ondorioen kaltetan 
izan gabe, ordenazioz kanpokotzat jotzen diren erabilerak nahitaez baztertu beharko dira, afektaturiko 
eraikuntzaren ordezkatze, erreforma edo zaharberrikuntza integralerako obrak exekutatzean gehienez ere. 
Nolanahi ere, ez da baimenduko erabilera horiek mantendu, kontsolidatu eta/edo baliozkotuko lituzketen 
obrak exekutatzea erabilera horiek burutzen diren lokaletan. 
 
 
13. Artikulua.- Urbanizazio-kargak finantzatzeko baldintzak. 
 
Urbanizazio-kargen finantzaketaren ondorioetarako, Plan honetako “D. Ekonomia eta Finantza Azterketa” 
dokumentuan ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
 
14. Artikulua.- Lurrak jabari eta/edo erabilera publikoko erregimenari lotesteko baldintzak. 
 
Jabari eta/erabilera publikora destinatuko dira proiektu honek erregimen horri lotetsitako lur eta espazio 
guztiak. 
 
Bereziki, karkabetan kokaturiko jabari eta erabilera publikoko lur guztiak publiko gisa kontsolidatzen dira, 
erabilera publiko horren murrizketa proposatzen bada ere. 
 
 
15. Artikulua.- Eraikitzeko ahalmena egikaritzea. 
 
1. Izaera orokorrez, mugatutako exekuzio-unitateetan aurreikusitako eraikuntzen exekuzioa indarrean den 

hirigintza legerian nahiz aipaturiko Plangintza Arau Subsidiarioetan –eta hauen baitan bereziki “B. 
Hirigintza Arauak” Dokumentuko Bigarren Tituluaren “2.6” Kapituluan- ezarritako galdakizunak 
betetzearen baldintzapean izango da. 

 
2. Izaera orokorrez, Plan Berezi honetan proposatutako ordenazioaren emaitzazkoak diren hirigintza lurzati 

bakoitzean aurreikusitako eraikuntzetarako eraikuntza-proiektu berezia egin ahal izango da, dagokion 
eraikuntza lizentzia ematearen ondorioetarako. 

 
Nolanahi ere, eta betiere eremu edo ingurune jakin baten arazoak hala justifikatzen duenean, Udalak 
lurzati bakar bateko baino inguru handiagoetarako eraikuntza-proiektuak formulatzea galdatu ahal 
izango du eta hortaz dagokion eraikuntza lizentzia ematea proiektu hori formulatzearen mende utzi 
ahal izango du. 

 
3. Plan Berezi honetan mugatutako eraikuntza unitateetan sustatzen diren jarduketa guztiak birgaikuntza 

eraikuntza interbentziotzat joko dira, beren garrantziaren eta, hortaz, Birgaikuntza Dekretua aplikatzearen 
ondorioz duten katalogazioaren kaltetan izan gabe. 
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4. Jarduketa arkeologikoa beharrezkoa den kasuetan (jarduketa herrigune historikoko zona arkeologikoan 
egin behar delako -VI. Eranskina-), sustatzaileak dagokion proiektu arkeologikoa aurkeztu beharko du 
Foru Aldundian eta proiektua onetsi egin beharko da, jarduketei ekin aurretik. Finantzaketa jarduketa 
afektatzaileen titularraren bizkar egongo da eskubide publikoko erakundeak badira. Horrela ez bada, 
Foru Aldundiak gastuen ordainketan parte hartu beharko du dirulaguntzak eskainiz, beharrezkotzat 
jotzen duen proiektua zuzenean exekutatzea erabakitzen duenean izan ezik. Kasu orotan, Foru 
Aldundiak jarduketa arkeologikoak suposatzen duen gastu guztiaren %50 ordaindu beharko du, betiere 
uztailaren 3ko Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legearen 45.5 artikuluaren arabera. 

 
5. Eraikuntzen eskubideen titularrek eta Administrazioak, bakoitzaren eskumenen arabera, artapen, zaintze 

eta babes lanak eta, honen ondorioz, indarrean den legeriak eta Plan Berezi honek ezartzen dituzten 
segurtasun-baldintza eta apaindura-mailako konponketa-lanak egin beharko dituzte nahitaez. 
Horrelakotzat joko dira estalki, erlaitz, hegalkin eta fatxadak konpontzeko lanak, hondatuta dauden eta 
eraikuntzen egonkortasunean eragina duten egiturazko elementuen ordezkapena eta gutxieneko 
bizigaritasun-maila egokitzeko beharrezkoak diren barne-lanak. Guzti hau betiere Euskal Kultur 
Obdarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 20.1 artikuluari jarraiki. 

 
6. Mugatutako exekuzio-unitateetan aurreikusitako unitateen exekuzioak Plan honetako "C. Etapa 

Plana/Jarduketa Programa" dokumentuan ezarritako epeak bete beharko ditu. 
 
 
16. Artikulua.- Lehen erabilpeneko lizentziak emateko baldintzak. 
 
Mugatutako exekuzio-unitateetan aurreikusitako eraikuntzetarako lehen erabilpeneko lizentzien emakida 
aldez aurretik urbanizazio-obrak exekutatzearen baldintzapean izango da, Plan honetako “C. Etapa Plana 
/ Jarduketa Programa” dokumentuan ezarritakoari jarraiki. 
 
 
BIGARREN TITULUA 
ERAIKUNTZA ETA ERABILERARI BURUZKO ORDENANTZAK 
 
 
3. KAPITULUA 
XEDAPEN OROKORRAK 
 
 
17. Artikulua.- Erregimen orokorra. 
 
1.- Dagokion eraikuntza erregimena zehaztearen ondorioetarako, egungo eta/edo aurreikusitako eraikuntzak 

segidan aipatuko ditugun ordenantza modalitateei lotestenz aizkie: 
 

A.- Babes berezia duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
 
B.- Erdi-mailako babesa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
 
C.- Oinarrizko babesa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
 
D.- Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
 
E.- Eraikuntza desegokiei buruzko ordenantza. 
 
F.- Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 

 
 Aldi berean, aipaturiko ordenantza hauek babes partziala duten edota partzialki desegokitzat jotzen diren 

egungo eraikuntzen elementu jakinei buruzko interbentzio-irizpideen definizioarekin osatzen dira. 
 
2.- Eraikuntza horietan aurreikusitako eraikuntza interbentzioak 1.996ko uztailaren 30eko ondare urbanizatu 

eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko Dekretuan erregulatutakoak dira. Eraikuntza Unitate 
bakoitzean aurreikusitako interbentzioak dagokion Ordenantza Partikularrean definitutakoak dira. 
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3.- Ondare kultural kalifikatu gisa izendaturik dauden edo izendatzen diren eraikuntza, instalazio eta 
elementuen eraikuntza eta erabilera erregimena izendapenaren ebazpenean bertan definitutakoa izango 
da. Plan Berezi honetan ezarritako proposamenekin kontraesanik gertatuko balitz, lehentasuna izango 
dute ebazpen horretan barne harturiko aurreikuspenek. 

 
4.- Plan Berezi honen interbentzio-eremuan proiektaturiko interbentzioak zona arkeologiko gisa deklaratu 

izanaren emaitzazko galdakizun eta baldintzetara egokituko dira. Ildo honetan, interbentzio horiek 
deklarazio horrek galdatutako txosten eta baimen berezien mende eta indarrean den legeriaren arabera 
beharrezkoak diren gainerakoen mende izango dira. 

 
5.- Babes-maila mantendu eta artatzeak bideraezin egiten duen kasuetan izan ezik, aipaturiko eraikuntzak 

indarrean diren Plangintza Arau Subsidiarioetan –“B. Hirigintza Arauak” dokumentuaren Hirugarren 
Titulua- eta dokumentu honetan ezarritako eraikuntza eta erabilera erregimenari jarraituko diote. 

 
6.- Egungo eraikuntza kontsolidatuen Ordenantza Partikularren grafikoetan barne harturiko aurreikuspenak 

egungo errealitatearen emaitzari dagozkionak dira, era loteslean definitzen direlarik eraikuntza altuera eta 
teilategal kota udalerriko topografia aintzat harturik. Honen erreferentziazko planoa proiektu honetan 
barne hartzen da, zehaztasunez definitzen direlarik eraikuntzaren osagarri diren sestrak. 

 
7.- Baimendutako eraikuntza profila definitzearen ondorioetarako, (a) izena eman diegu atikoko oinei 

(fatxadaren planoarekiko atzeraemanak dauden azken oinak) eta (b) izena fatxadan altuera libre jakin bat 
izateagatik etxebizitza independenteak barne har ditzaketen estalkipeko oinei. 

 
8.- Izaera orokorrez eraikuntzen teilategal eta tontorren altuerak kontsolidatzen dira, ordenantza partikularrak 

altuera hori berregokitzea aurreikusten duen kasuetan izan ezik. Azoteak lehendik daudenean eta hauek 
kontsolidatu egiten direnean, hauek fatxadaren planoarekin bat egiteko teilategala aukeratuko da, 
aplikagarria den ordenantzaren arabera, eta aurrealdeek 50 zentimeroko atzeramengunea izan beharko 
dute gutxienez, fatxadaren planotik neurtuta. 

 
9.- Baimendutako begiratokiek higiezinaren teilategalarekiko independentea den estalkia izan beharko dute 

eta argi eta garbi bereizi beharko dira hauek fatxadari itsatsitako elementu gisa. 
 
10.- Debekatuta dago oinarteak exekutatzea. 
 
11.- Erakusleiho eta letreroek ezingo dute behe-oineko lokaletako itxituren kanpo alderaino atera eta 

dagozkien fatxada baoek definitutakora mugatu beharko dute. Nolanahi ere, eta salbuespen gisa, 
tarteetan kokatuko liratekeen (ez baoetan) euskarri gardenetan jarritako errotulu grafiatuak ere erabili 
ahal izango dira alternatiba gisa, ondoko proportzioaz: karratu eta honekin erlazionaturiko 
angeluzuzenaren arteko proportzioa: 2:1. Espreski debekatzen da errotuluak baoen irakurketa planotik 
ateratzea, banderola motako errotuluen kasuan izan ezik, betiere herrigunean ohikoak diren materialekin 
eginak badaude (egurra, burnia eta abar) eta gehienez ere 70 zm. eta 50 zm.ko aldeko angeluzuzenaren 
tamaina gainditzen ez badute eta lurretik gutxienez 2,80 metroko altuera librean kokatuta badaude. 

 
 
4. KAPITULUA 
EGOITZA LURZATIETARAKO ERAIKUNTZA ORDENANTZAK (“a.10” Lurzatiak) 
 
 
1. Sekzioa 
Babes berezia duten eraikuntzei buruzko ordenantza 
 
 
18. Artikulua.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzak. 
 
Babes berezia izango dute izaera bereziko eta arkitektura, arte nahiz kultura mailako balio paregabea duten 
eta beren jatorrizko ezaugarri arkitektonikoak berreskuratzea ahalbidetzen duen artapen-egoeran dauden 
eraikuntzak, instalazioak eta elementuak. 
 
Eraikuntza hauek II.3.1 planoan zehazten dira. 
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19. Artikulua.- Eraikuntza erregimena. 
 
1.- Babes berezia duten eraikuntzetan ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 

1.996ko uztailaren 30eko Dekretuan erregulatutako zaharberrikuntza zientifikorako interbentzioak edo 
obrak egitea baimentzen da. 
 

2.- Aurreikusitako eraikuntza interbentzioek ondokoak bete beharko dituzte kasu orotan: 
 

A.- Eraikuntzaren egitura eta gainerako ezaugarriak errespetatzea, asmakuntza edo diseinu berria 
suposatuko duten jarduketak ez direlarik ezein kasutan baimenduko. 

 
B.- Eraikuntzaren egitura bolumetrikoa eta lerrokadurak mantentzea. 

 
3.- Eraikuntza bakoitzaren eraikuntza erregimen berezia dagokion Ordenantza Partikularrean ezarritakoa da. 
 
4.- Eraikuntza horien erabateko edo neurri bateko eraisketaren ondorioetarako, 1.990eko uztailaren 3ko 

Euskal Kultur Ondareari buruzko Legearen 36. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
5.- Dagozkien interbentzio-proiektuek egungo egoerari buruzko dokumentazio grafiko xehekatua barne hartu 

beharko dute, 1/50eko gutxieneko eskalan, oinen, fatxaden eta eraikuntzaren sekzioen deskribapen 
zehatza eginez. Honetaz gain, 1/20 eskalan aurkeztuko dira xehekapen arkitektonikoak, argazki 
dokumentazio osatua eta plano historikoekin batera, guztiek formulatzen den proposamena azaldu eta 
justifika dezaten. 

 
6.- Interbentzioak Ordenantza hauen 26. artikuluak babes morfolologikoa duten eraikuntzentzat ezarritako 

eraikuntza erregimenaren mende izango dira, zehaztapen horiek eraikuntza-unitate horien 
berezitasunarekin bat ez datozen kasuan izan ezik. 

 
 
2. Sekzioa 
Erdi mailako babesa duten eraikuntzei buruzko ordenantza 
 
 
20. Artikulua.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzak. 
 
Ordenantza honen mende daude: 
 
A.- Lehen aipaturiko babes bareziko erregimenari lotetsirik ez dauden eta balio arkitektonikoa duten 

eraikuntzak. 
 
B.- Garrantzi bereziko balio arkitektonikoa ez izan arren, beren balio tipologikoagatik, banaketa bertikal 

eta/edo barne-banaketagatik, lurzati okupazioagatik edota beste edozein ezaugarri morfologikogatik 
ondare eraikiaren zati edo elementu interesgarri gisa kontsolidatzen diren eraikuntzak. 

 
Eraikuntza horiek II.3.1 planoan zehazten dira. 
 
 
21. Artikulua.- Eraikuntza erregimena. 
 
1.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzetan ondoko eraikuntza interbentzioak egitea baimentzen da: 
 

A.- “A” eta “B” kategoriako zaharberrikuntza kontserbadoreko interbentzioak edo obrak. Obra hauek 
ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 1.996ko uztailaren 30eko 
Dekretuak erregulatzen ditu. 

 
B.- Baimendutako interbentzioak edo obrak babes bereziko erregimenari lotetsitako eraikuntzetan. 
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2.- Aurreikusitako eraikuntza interbentzioek ondokoak bete beharko dituzte kasu orotan: 
 

A.- Eraikuntzaren egitura bolumetrikoa eta lerrokadurak mantentzea. 
 
B.- Eraikuntzaren elementu tipologikoak, formalak eta egiturazkoak errespetatzea eta eraikuntzaren 

funtzionaltasuna bermatzea. 
 
3.- Eraikuntza bakoitzaren eraikuntza erregimen berezia dagokion Ordenantza Partikularrean ezarritakoa da. 
 
4.- Eraikuntza horien erabateko edo neurri bateko eraisketaren ondorioetarako, 1.990eko uztailaren 3ko 

Euskal Kultur Ondareari buruzko Legearen 36. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
5.- Dagozkien interbentzio-proiektuek egungo egoerari buruzko dokumentazio grafiko xehekatua barne hartu 

beharko dute, 1/50eko gutxieneko eskalan, oinen, fatxaden eta eraikuntzaren sekzioen deskribapen 
zehatza eginez. Honetaz gain, 1/20 eskalan aurkeztuko dira xehekapen arkitektonikoak, argazki 
dokumentazio osatua eta plano historikoekin batera, guztiek formulatzen den proposamena azaldu eta 
justifika dezaten. 

 
6.- Interbentzioak Ordenantza hauen 26. artikuluak babes morfolologikoa duten eraikuntzentzat ezarritako 

eraikuntza erregimenaren mende izango dira, zehaztapen horiek eraikuntza-unitate horien 
berezitasunarekin bat ez datozen kasuan izan ezik. 

 
 
3. Sekzioa 
Oinarrizko babesa duten eraikuntzei buruzko ordenantza 
 
 
22. Artikulua.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzak. 
 
Ordenantza honen mende daude: 
 
A.- Lehen aipaturiko babes bereziko edo erdi-mailako babeseko erregimenari lotetsirik ez dauden eta balio 

arkitektonikoa duten eraikuntzak. 
 
B.- Balio arkitektoniko, historiko edo artistikoa ez izan arren, tipologiaren edo ingurugiroaren ikuspegitik 

ondare eraikiaren zati edo elementu interesgarri gisa kontsolidatzen diren eraikuuntzak. 
 
Eraikuntza horiek II.3.1 planoan zehazten dira. 
 
 
23. Artikulua.- Eraikuntza erregimena. 
 
1.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzetan ondoko eraikuntza interbentzioak egitea baimentzen da: 
 

A.- Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 1.996ko uztailaren 30eko 
Dekretuan erregulatutako kontsolidazioko interbentzioak edo obrak. 

 
B.- Dekretu horrek berak erregulatutako erreformako interbentzioak edo obrak, eraisketa partziala ere 

barne, betiere obra horiek beharrezkoak direnean eraikuntza ezarritako lerrokadurei egokitu ahal 
izateko. 

 
C.- Aurrekoak baino babes-maila handiagoko interbentzioak edo obrak, hau da, kapitulu honetako 1. eta 

2. Sekzioetan erregulatutako Ordenantzei dagozkien interbentzioak edo obrak. 
 
2.- Eraikuntza bakoitzaren eraikuntza erregimen berezia dagokion Ordenantza Partikularrean ezarritakoa da. 
 
3.- Eraikuntza horien erabateko edo neurri bateko eraisketaren ondorioetarako, 1.990eko uztailaren 3ko 

Euskal Kultur Ondareari buruzko Legearen 36. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio. 
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4.- Eraikuntza horiek guztiz edo partzialki eraitsi beharreko kasuetan, kasu orotan osagarri gisa aplikagarria 
izango da Ordenantza hauen 26. Artikuluan babes morfologikoa duten eraikuntzentzat ezarrritako 
eraikuntza erregimena. 

 
5.- Dagozkien interbentzio-proiektuek egungo egoerari buruzko dokumentazio grafiko xehekatua barne hartu 

beharko dute, 1/50eko gutxieneko eskalan, oinen, fatxaden eta eraikuntzaren sekzioen deskribapen 
zehatza eginez. Honetaz gain, 1/20 eskalan aurkeztuko dira xehekapen arkitektonikoak, argazki 
dokumentazio osatua eta plano historikoekin batera, guztiek formulatzen den proposamena azaldu eta 
justifika dezaten. 

 
6.- Interbentzioak Ordenantza hauen 26. artikuluak babes morfolologikoa duten eraikuntzentzat ezarritako 

eraikuntza erregimenaren mende izango dira, zehaztapen horiek eraikuntza-unitate horien 
berezitasunarekin bat ez datozen kasuan izan ezik. 

 
 
4. Sekzioa 
Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza 
 
 
24. Artikulua.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzak. 
 
Ordenantza honen mende daude: 
 
- Babes bereziko, erdi-mailako edo oinarrizko babeseko erregimenari lotetsirik ez dauden eta herrigune 

historikoaren bilbea egituratzen duen oinarrizko eskema osatzen duten lurzatietan kokatuak egoteagatik 
interesgarritzat jotzen diren eraikuntzak. 

 
Eraikuntza horiek II.3.1 planoan zehazten dira. 
 
 
25. Artikulua.- Eraikuntza erregimena. 

 
1.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzetan ondoko eraikuntza interbentzioak egitea baimentzen da: 
 

A.- Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 1.996ko uztailaren 30eko 
Dekretuan erregulatutako kontsolidazioko interbentzioak edo obrak. 

 
B.- Dekretu horrek berak erregulatutako erreformako interbentzioak edo obrak, eraisketa partziala ere 

barne, betiere obra horiek beharrezkoak direnean eraikuntza ezarritako lerrokadurei egokitu ahal 
izateko. 

 
C.- Aurrekoak baino babes-maila handiagoko interbentzioak edo obrak, hau da, kapitulu honetako 1. eta 

2. Sekzioetan erregulatutako Ordenantzei dagozkien interbentzioak edo obrak. 
 
D.- Dekretu honek berak erregulatzen dituen ordezkatzeko interbentzioak edo obrak, aurrekoa eraitsi 

ondoren. 
 
2.- Eraikuntza bakoitzaren eraikuntza erregimen berezia dagokion Ordenantza Partikularrean ezarritakoa da. 
 
3.- Kasu hauetan, lurzatia bere egungo forma eta tamaina berean mantendu beharko da, Ordenantza 

Partikular bakoitzean adierazten denari jarraiki. 
 
 
26. Artikulua.- Aplikatzeko parametro orokorrak. 
 
A.-Eraikuntza altuera eta profila. 
 
Lurzati eraikigarriei esleitutako eraikuntza probetxamendua zeharka definitzen da eraikuntzaren formaren 
erregulazioaren bidez, egungo eraikuntzaren forma erreferentzia gisa hartuz, Udaleko Arau Subsidiarioek 
aurreikusi bezala. 
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Kasu bakoitzari dagokion Ordenantza Partikularrean erregulatzen da, oro har aldez aurretik zegoen 
eraikuntzaren teilategalerako eta gailurrerako altuera eta profila mantentzen direlarik. 
 
 
B.- Fatxaden tratamendua.- 
 
a) Materialak: Herrigune historikoan gehien nabarmentzen direnak erabiliko dira, hau da, kolore 

tradizionaletan pintatutako entokatua, bistako adreilua eta egun herrigunean ikus daitezkeen beste 
akabera batzuk ere baimentzen dira, betiere fatxadaren % 15 baino gutxiago betetzeko 
baldintzapean. Balkoiak burdinezkoak izango dira eskudela izan ezik eta balkoiaren zoruak ez du 20 
zm. baino gutxiagoko kantalik izango. Kasu orotan, lehendik exekutatutako harrizko lanak 
berreskuratu beharko dira: bistako harlandua eta harri-horma. 

 
b) Konposizioa: Atal trinkoek baoek baino proportzio handiagoa duten fatxadaren plano bateratua 

gailenduko da konposizioan. Forjaketen paraleloan dagoen fatxadaren edozein sekziotan, baoen 
proportzioa % 45 baino txikiagoa izango da. Teilategal kota igotzea baimentzen den kasu guztietan, 
hau da, fatxadaren planoa bertikalean zabaltzea baimentzen denean, azken oinari dagozkion baoek 
ez dituzte hegalkindun nahiz gabeko balkoietarako irtenbidea izango duten ate-leihorik izango. Kasu 
hauetan gehienez ere 1,20 metroko altuerako baoak izango dituzte oin hauek. Behe-oin eta azken 
oinen kasuan izan ezik, baoak oin guztietarako ardatz bertikal komunetan lerrokatu beharko dira. 
Behe-oinak ordea bereziak izango dira, baina hauen baoen konposizioa goi-oinetako baoen 
konfigurazioari egokitu beharko zaio, proportzioa % 45etik % 60raino zabaltzea baimentzen delarik. 

 
c) Hegalkinak: Hegalkin irekiak baikarrik baimentzen dira, dagokion ordenantza partikularrean ezaugarri 

bereziko hegalkin itxiak espreski baimentzen diren kasuetan izan ezik. Hegalkin irekien gehienezko 
sakonera 40 zentimetrokoa izango da. Urbanizazio-sestratik 3,00 metroko gutxieneko altuerara 
kokatuko dira, gehienez ere 1,40 metroko aurrealdea izango dute eta oin bakoitzean gehienez ere % 
50eko fatxada okupazioa izango dute, hauen pilaketa espreski galerazten delarik. Plaza eta 
kaleetarako aldeetan bakarrik jarri ahal izango dira –Goitia, Goen eta San Pedro kaleetan eta Abaria 
etxeko kantoietan izan ezik- eta ez dira baimentzen karkaba eta patioetarako aldeetan. 

 
d) Atzeraemanguneak: Ez dira atzeraemanguneak baimentzen goi-oinetan, egungo egoeraren arabera 

dagokion ordenantza partikularrak inguratzaile eraikigarriaren definizioan atikoak espreski baimentzen 
dituen kasuetan izan ezik. Behe-oinetan salbuespen gisa bakarrik baimenduko dira 
atzeraemanguneak, nahitaez definitu beharreko karrerapeetan eta hustuketa-arauak betetzeko 
atzeraemanguneak beharrezkoak diren kasuetan (ateak kanpoaldera zabalduta). Nolanahi ere, 
atzeraemanguneek ahalik eta tamainarik txikiena izan beharko dute. 

 
e) Markesinak eta beste hegalkin batzuk behe-oinetan: Espreski galerazten dira. 
 
 
C.- Estalkien tratamendua.- 
 
a) Materialak: Estalkietan kolore naturaleko teila erabiliko da. 
 
b) Forma: Bi isuraldekoak izango dira, % 40ko aldapaz gehienez eta gailurrak fatxadarekiko eta 

teilategal horizontalekiko paraleloa izan beharko du, dagokion arau partikularrean aurreikusitako 
soluzio berezien salbuespenaz eta, batik bat, egungo egoeraren arabera dagokion ordenantza 
partikularrak inguratzaile eraikigarriaren definizioan atikoak espreski baimentzen dituen kasuen 
salbuespenaz. Nolanahi ere, azken kasu hauetan, gutxienez metro 1eko sakonera izango duten 
kanpoalderako teilategalak konfiguratu beharko dira emaitzazko azotearen ertzetan. 

 
c) Teilategalak: Kasu orotan horizontalak izango dira, dagokion arau partikularrean soluzio 

alternatiboren bat erregulatzen den kasuan izan ezik. Teilategalek 80 zentimetroko sakonera izango 
dute gehienez fatxadaren planoarekiko eta 20 zentimetroko kantala gehienez ere. 

 
d) Txapitulak: Egungo txapitulak kontsolidatzen dira eta (b) izenaz izendaturiko oinetan bakarrik 

baimentzen dira txapitula berriak estalkian. Txapitula hauek 1,50 m. atzeraeman beharko dira 
gutxienez fatxadaren planotik eta 1,5 metro bereizi beharko dira gutxienez lurzati mugakideen 
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mugetatik. Kasu orotan zurgintzako soluzioaren bidez exekutatu beharko dira, inoiz ez fabrikako 
soluzioaren bidez. Txapitulen bistako aurrealde trinkoak 15 zentimetro izango ditu gehienez eta 
estalkiko material beraz estali beharko dira: teilaz. Txapitulen altuerak ez du ezein kasutan 
eraikuntzaren gailurraren kota gaindituko. 

 
 
D.- Eraikuntzaren barne-ordenazioa.- 
 
a) Patioak: Karkaba esaten zaie eraikuntzen aurre aldeko etxadi patioei, hauen titulartasuna gora-

behera. Karkaben egungo tamainak mantentzen dira, Plan honetan egiten diren eta arau 
partikularretan jasotzen diren karkaben tamaina eta goi-oinetako sekzioa berreskuratzeko (hegalkinak 
kentzea) proposamenen kaltetan izan gabe. Karkaba horietan ez da ezein eraikuntzarik baimentzen, 
ez eta behe-oinetan ere. Izaera orokorrez, argi eta bista zortasuna ezartzen da karkaba guztietarako 
hauetara zabaltzen diren eraikuntzen mesedetan, karkaben titulartasuna gora-behera. Bestalde, patio 
esaten zaie inguratzaile eraikigarriaren barnealdean zabaltzen diren espazioei, eraikuntzek argia eta 
bistak izan ditzaten. Kasu orotan patioek barnealdean eta oinplanoan 3 metroko diametroko zirkulua 
osatzeko adinako tamaina izan beharko dute, hau guztiz ezinezkoa gertatzen den kasuetan izan ezik. 

 
b) Komunikazio bertikaleko elementuak: Hurbilerraztasun eta suteei buruzko legeriak ezarritakoaren 

arabera behar bezala justifikatuz, 6,5 metro baino gutxiagoko fatxadaurrea duten lurzatiek eta hauen 
mugakideek komunikazio bertikaleko elementuak partekatu ahal izango dituzte (igogailuak eta 
eskailera-kaxa), horretarako dagozkion proiektuak koordinatu egin beharko direlarik. 
Ekipamenduetara destinaturiko lurzati mugakideen kasuan, hauen arteko lotura baimendu ahal izango 
da, eraikuntza bakoitza bere lurzatian singularizatu beharko den arren. 

 
 
5. Sekzioa 
Eraikuntza desegokiei buruzko ordenantza 
 
 
27. Artikulua.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzak. 
 
Eraikuntza desegokitzat jotzen dira inguruneari egokitzen ez zaizkion edota beren ezaugarri bolumetriko, 
eraikuntzako, formal edo kokapenekoak direla eta Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko helburua 
nabarmenki oztopatzen duten eraikuntzak eta instalazioak. 
 
Eraikuntza horiek II.3.1 planoan zehazten dira. 
 
 
28. Artikulua.- Eraikuntza erregimena. 
 
Desegokitzat jotzen diren eraikuntzen eraikuntza erregimena dagozkion Ordenantza Partikularretan 
definiturikoa da. 
 
Eraikuntza hauek ordezkatu ahal izateko, eraikuntzak Ordenantza hauen 26. Artikuluan babes morfologikoa 
duten eraikuntzentzat ezarritako erregimenaren mende izango dira, erregimen hori aplikatzeak ondorio 
desegoki eta zentzugabeak sortuko lituzkeen kasuetan izan ezik, betiere emaitza horiek behar adinako 
zehaztasunez justifikatu beharko direlarik kasu bakoitzean. 
 
 
6. Sekzioa 
Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza 
 
 
29. Artikulua.- Ordenantza honen mende dauden eraikuntzak. 
 
Babesik gabekotzat jotzen dira balio arkitektoniko, historiko edo artistiko garrantzitsurik ez duten eta aurreko 
ezein Ordenantzei lotetsirik ez dauden eraikuntza eta instalazio kontsolidatuak. 
 
Eraikuntza horiek II.3.1 planoan zehazten dira. 
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30. Artikulua.- Eraikuntza erregimena. 
 
1.- Ordenantza honi lotetsitako eraikuntzen eraikuntza erregimena dagozkion Ordenantza Partikularretan 

definiturikoa da. 
 

Izaera orokorrez, eta Ordenantza Partikular horietan ezar daitezkeen salbuespenen kaltetan izan gabe, 
Ordenantza honi lotetsitako egungo eraikuntzak beren baldintza eta ezaugarri formalekin kontsolidatzen 
dira. 

 
2.- Eraikuntza hauek ordezkatzen badira, eraikuntzak Ordenantza hauen 26. Artikuluan babes morfologikoa 

duten eraikuntzentzat ezarritako erregimenaren mende izango dira, erregimen hori aplikatzeak ondorio 
desegoki eta zentzugabeak sortuko lituzkeen kasuetan izan ezik, betiere emaitza horiek behar adinako 
zehaztasunez justifikatu beharko direlarik kasu bakoitzean. 

 
 
7. Sekzioa 
Babes partziala duten elementuen erregimena 
 
 
31. Artikulua.- Babes partziala duten elementuak eta hauen erregmena. 
 
1.- Babes partziala izango dute beren balio edo esanahiagatik eta ondare eraikiaren testuinguruan duten 

interesagatik kontsolidatu egiten diren egungo eraikuntzen eta instalazioen elementuak edo zatiak. 
 

Elementu horiek dokumentu honetan bertan barne harturiko ordenantza Partikularretan adierazitakoak 
dira, gehienak II.3.1 planoan zehazten direlarik. 

 
2.- Elementu hauei dagokienean, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 

1.996ko uztailaren 30eko Dekretuak erregulatzen dituen “A” eta “B” kategoriako zaharberrikuntza 
kontserbadoreko interbentzioak eta obrak baimentzen dira. 

 
3.- Elementu horietan eta/edo elementu horiek osatzen dituzten eraikuntzetan baimendutako obra eta 

jarduketa bereziak dagozkion Ordenantza Partikularretan aurreikusitakoak dira eta, kasu orotan, beren 
ezaugarri nagusiak errespetatu eta/edo berreskuratu beharko dituzte. 

 
 
8. Sekzioa 
Partzialki desegoki izendaturiko elementuen erregimena 
 
 
32. Artikulua.- Partzialki desegoki izendaturiko elementuak eta hauen erregimena. 
 
1.- Partzialki desegokitzat jotzen dira ondare eraikiarekin bat ez datozelako Herrigune Historikoa birgaitzeko 

kendu egin behar diren egungo eraikuntzen eta instalazioen elementuak edo zatiak. 
 

Elementu horiek dokumentu honetan barne harturiko Ordenantza Partikularretan adierazitakoak dira, 
gehienak II.3.1 planoan zehazten direlarik. 

 
2.- Elementu horiek ordenazioz kanpokotzat jotzen dira eta higiezinak artatzeko eginkizuna betetzeko 

beharrezkoak diren obra eta interbentzioak bakarrik baimentzen dira bertan, 1.998ko apirilaren 13ko 
Lurzoruaren Erregimenari eta Balorazioei buruzko Legearen 19. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 
3.- Elementu horietan eta/edo elementu horiek osatzen dituzten eraikuntzetan baimendutako obra eta 

jarduketa bereziak dagozkion Ordenantza Partikularretan aurreikusitakoak dira eta, kasu orotan, beren 
ezaugarri nagusiak errespetatu eta/edo berreskuratu beharko dituzte. 
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5. KAPITULUA 
EGOITZAZKOAK EZ DIREN LURZATIETARAKO ERAIKUNTZA ORDENANTZAK 
(“c.10” eta “g.10” lurzatiak) 
 
 
33. Artikulua.-  Babes eta eraikuntza erregimena. 
 
1.- Dagokion eraikuntza erregimena zehaztearen ondorioetarako, “c.10” eta “g.10” lurzatietan egun dauden 

edota bertan aurreikusten diren eraikuntzak Ordenantza hauen 17. artikuluan egoitzazko lurzatientzat 
erregulatzen diren ordenantza modalitateei lotesten zaizkie. 

 
Eraikuntza hauen eraikuntza erregimen orokorra Titulu honetako 4. Kapituluan eraikuntza hauek lotetsirik 
dauden ordenantza modalitate jakinarentzat ezarritakoa izango da. 

 
Eraikuntza hauetan baimendutako eraikuntza obrak eta interbentzioak 4 Kapituluan eraikuntza horiek 
lotetsirik dauden Ordenantza modalitatearentzat aurreikusitakoak izango dira. 

 
2.- “c.10” eta “g.10” lurzatietan egun dauden edota bertan aurreikusten diren eraikuntzen eraikuntza 

erregimen partikularra kasu bakoitzean dagokion Ordenantza Partikularrean ezarritakoa izango da. 
 
3.- Babes partziala duten eraikuntza horien elementu edo zatien erregimena eta tratamendua Ordenantza 

hauen 31. artikuluan definiturikoa izango da. 
 
4.- Partzialki desegokitzat jotzen diren eraikuntza horien elementu edo zatien erregimena eta tratamendua 

Ordenantza hauen 32. artikuluan definiturikoa iozango da. 
 
5.- Halaber, Udaleko Arau Subsidiarioek lurzati-mota hauetarako ezarritako zehaztapenak ere aplikagarriak 
izango dira. 
 
 
6. KAPITULUA 
HIRI ESPAZIO PUBLIKOETAN APLIKAGARRIAK DIREN ORDENANTZAK 
(“e” eta “f” espazioak) 
 
 
34. Artikulua.- Garrantzia. 
 
1.- Halakotzat jotzen da espazio libre (plaza), kale, karkaba edo patioei dagokien jabari eta erabilera 

publikoko lurzoru guztia. Plan Berezi honen garapen gisa espazio hauetan aurreikusitako interbentzioak 
birgaikuntza interbentzio urbanizatzaile gisa kalifikatzen dira. 

 
2.- Interbentzio hauen baitan, I.02 eta I.03 lurzatietako interbentzioa –lurzati hauetarako desjabetzapen-

eremua mugatu da eta hemen eraikuntzen eta elementuen eraisketa eta ingurunearen berrurbanizazioa 
galdatzen da- hirigintza egokipeneko interbentzio gisa katalogatzen da Birgaikuntza Dekretuaren 
ondorioetarako. 

 
3.- Plaza Nagusia Katalogoan barne hartuko da, garrantzi bereziko hiri-espzio gisa. 
 
 
35. Artikulua.- Urbanizazio erregimena 
 
1.- Helburutzat “1. Herrigunea” Areako espazio publikoen urbanizazioa duten jarduketek area honen izaera 

eta hiri-egitura berezia sustatuko dute eta ingurune horren berezitasunarekin bat datozen hiri-altzariak, 
materialak eta abar erabiliko dituzte. 

  
2.- Hiri-espazio publikoen tratamendua arean formulatu beharko den Urbanizazio Proiektu bateratuak 

dfinitutakoa izango da, proiektu hau mugatutako exekuzio-unitateetan osatu beharreko proiektu 
bereziekin osatuko delarik. 
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3.- Hiri-espazio publikoek trataera homogeneoa izango dute eta kalitateak 1994ko irailean egin zen 
Ordiziako herrigune historikoaren urbanizazio-proiektuan ezarritako zehaztapenak bete beharko ditu 
gutxienez. Bereziki, kontuan hartuko dira bertan akabera epidemirkoari eta hiri-altzariei buruz ezartzen 
diren zehaztapenak. 

 
 
7. KAPITULUA 
ERAIKUNTZEN ERABILERA BALDINTZAK 
 
 
36. Artikulua.- Egoitza lurzatien erabilera baldintzak (“a.10” lurzatiak). 
 
1.- Egoitza lurzatietan erabilerak baimendu eta ezartzeko erregimena indarrean dauden Plangintza Arau 

Subsidiarioetan –“B. Hirigintza Arauak” dokumentuaren “3.2.5” artikulua- eta Plan Berezi honetan 
ezarritakoa izango da. 

 
2.- Baimendutako hirugarren sektoreko erabileretara destinaturiko lokalen azalera erabilgarria ez da 120 

m²(e) baino handiagoa izango. Erabilera horiek era autonomo eta bereizian ezarri beharko dira lehen 
oinean, espazio publiko edo kanpokoarekin espazio propio eta independenterik gabe. 

 
Azalera hori lehen oinean kokaturiko lokalak etxebizitzekiko independentea den sarbide eta komunikazio 
propioa –kale edo espazio publikoa- duenean bakarrik gainditu ahal izango da. 

 
3.- Eraikuntza batean edo honen zati jakin batean ezarri nahi den erabilera baimendua edozein delarik ere, 

kasu bakoitzean ezarritako babes erregimenaren mantenimendua, errespetua eta artapena bermatu 
beharko da. Hala ezbada, ez da erabilera horren ezarpena baimenduko. 

 
4.- Osagarri gisa, jardueren erregulazioari (eraikuntzetan) eta zirkulazioari (espazio publikoetan) buruzko 

ordenantza bereziak egin ahal izango dira. 
 
5.- Ez da garaje edo aparkaleku erabilerarik baimentzen herrigune historikoko barnealdeko kaleetako 

eraikuntza-unitateen behe-oinean. Kanpoko kaleetatik, ostera, Arau Subisdiarioek ezarritako baldintza 
beretan onartzen da. 

 
6.- Ez da garaje edo aparkaleku erabilerarik baimentzen herrigune historikoko barnealdeko etxadietako soto 

eta erdisotoetan. Herriguneko kanpoaldeko etxadietan erabilera hau baimentzen da oin horietan, betiere 
sarbidea herrigunearen kanpoaldetik eginez eta, lurzatiaren ezaugarriek uzten duten kasuetan, erabilera 
horren ezarpena ordezkapen eta interbentzio beretsuetan egin dadin saiatuz. 

 
 
37. Artikulua.- Egoitzazkoak ez diren lurzatien erabilera baldintzak (“c.10” eta “g.10” lurzatiak). 
 
1.- Egoitzazkoak ez diren lurzatietan erabilerak baimendu eta ezartzeko erregimena indarrean dauden 

Plangintza Arau Subsidiarioetan –“B. Hirigintza Arauak” dokumentuko “3.3” kapitulua- eta Plan Berezi 
honetan ezarritakoa izango da. 

 
2.- Erakuntza batean edo honen zati jakin batean ezarri nahi den erabilera baimendua edozein delarik ere, 

kasu bakoitzean ezarritako babes erregimenaren mantenimendua, errespetua eta artapena bermatu 
beharko da. Hala ez bada, ez da erabilera horren ezarpena baimenduko. 

 
3.- Ez da garaje edo aparkaleku erabilerarik baimentzen herrigune historikoko barnealdeko kaleetako 

eraikuntza-unitateen behe-oinean. Kanpoko kaleetatik, ostera, Arau Subisdiarioek ezarritako baldintza 
beretan onartzen da. 

 
4.- Ez da garaje edo aparkaleku erabilerarik baimentzen herrigune historikoko barnealdeko etxadietako soto 

eta erdisotoetan. Herriguneko kanpoaldeko etxadietan erabilera hau baimentzen da oin horietan, betiere 
sarbidea herrigunearen kanpoaldetik eginez eta, lurzatiaren ezaugarriek uzten duten kasuetan, erabilera 
horren ezarpena ordezkapen eta interbentzio beretsuetan egin dadin saiatuz. 
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38. Artikulua.- Baimendutako ekonomia-jardueren kategoriak. 
 
Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 1.996ko uztailaren 30eko 
Dekretuaren “13.1.q” eta “25.5” artikuluetan adierazitakoaren arabera, egoitzazko lurzatietan nahiz 
bestelakoetan baimendutako ekonomia-jarduerak eta/edo egoitazazkoak ez diren erabilerak ondoko lau 
kategoriatan taldekatzen dira: 
 
* 1. Kategoria: merkataritza-jarduerak, ostalaritzakoak izan ezik, behe-oinean kokaturikoak eta, hala 

dagokionean, sestrapeko espazioetan kokaturikoekin osatuta. 
 
* 2. Kategoria: merkataritza-jarduerak, ostalaritzakoak izan ezik, behe-oinean eta lehen oinean 

kokaturiko lokaletan batera eta era osagarrian garatuta. 
 
* 3. Kategoria: Baimendutako hirugarren sektoreko beste jarduera batzuk, ostalaritzakoak ere barne eta 

gainerako merkataritza-jarduerak salbuetsiz, behe-oinean kokaturiko lokaletan bakarrik garatuta eta, 
hala dagokionean, sestrapeko espazioetan kokaturikoekin osatuta. 

 
* 4. Kategoria: Baimendutako hirugarren sektoreko beste jarduera batzuk, merkataritza-jarduera guztiak 

izan ezik, lehen oinean kokaturiko lokaletan bakarrik garatuta. 
 
 
 
HIRUGARREN TITULUA 
LURZATI BAKOITZARI APLIKAGARRI ZAIZKION ERAIKUNTZA ETA ERABILERARI BURUZKO 
ORDENANTZA PARTIKULARRAK 
 
 
8. KAPITULUA 
ORDENANTZA PARTIKULARRAK 
 
 
39. Artikulua.- Lurzati bakoitzerako ordenantza partikularrak. 
 
Segidan lurzati bakoitzerako aplikagarriak diren arau partikularrak zerrendatuko ditugu banaka, kasu 
bakoitzean testua eta honen osagarri diren grafikoak ere eskaintzen direlarik, testuan espreski hala 
adierazten denean. 
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“A.01” ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 1 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektoniko eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatze Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak – Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"A.01" (jarraipena) 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Fatxadak. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

 * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak 
• Goitiko bista 
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“A.02” ERAIKUNTZA UNITATEA Goen kalea, 1 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektoniko eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Txarra. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: V(b) 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatze Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: V(b) / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"A.02" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak 
• Goitiko bista 
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“A.04” ERAIKUNTZA UNITATEA Goen kalea, 3 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definturiko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"A.04" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"A.05" ERAIKUNTZA UNITATEA Goen kalea, 5 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
     
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"A.05" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"A.06" ERAIKUNTZA UNITATEA Goen kalea, 7 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Txarra. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: IV (b)/I 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (b)/ I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"A.06" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"A.07 - 08" ERAIKUNTZA UNITATEA Goen kalea, 9 eta 11 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV (b) / I 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (b) / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

       Era berezian kontsolidatzen dira Campo Roñarako fatxadan emaitzazkoak diren profil 
eta altuera baldintzak, hemen goi-oineko fatxada pinoi formakoa delarik, teilategal 
horizontalaren ordez. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
        Bananketa baldintzak: Lurzatiaren banaketa baimentzen da, 

jatorrizko lurzatiketara itzuliz gero (Goen 
kaleko 9 eta 11 zenbakiak). 

  
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"A.07 - 08" (jarraipena) 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Kontsolidazioa, Erreforma eta Ordezkatzea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"A.09" ERAIKUNTZA UNITATEA Legazpi kalea, 3 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Nabarmena, baina hala ere mugatua duela gutxi 

exekutatutako ordezkatzearen ondorioz. Aipagarria da goi-oinean Plaza Nagusirako izkineko baoari 
emaniko soluzioa. 

 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV (b) / I 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Halaber, goi-oineko plazarako izkineko baoa artatzea eta eraikuntzaren teilategalen ezaugarriak 

errespetatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (b)/ I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"A.09" (jarraipena) 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Plazarako izkineko baoa. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"B.01" ERAIKUNTZA UNITATEA Legazpi kalea, 4 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia 
 * Eraikuntzaren egoera: Txarra 
 * Bizigarritasun-maila: Tarra 
 * Eraikuntza profila: V / I 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntza ordezkatzea planteatzen da, hau ordenazioz kanpokotzat jotzen baita espreski 

bere egoera fisiko nahiz bizigarritasun-baldintzegatik eta bere egungo lerrokaduren egituragatik. 
 * Osagarri gisa, eraikuntzaren lerrokadurak berdefinitzea planteatzen da, Legazki eta Euskal Herria 

kaleei jarraitasun egokia eman ahal izateko 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (b) / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

Era berezian baimentzen da Garazgarza plazarako izkinean dagoen dorrea. 
Halaber, hegalkin itxi bereziak baimentzen dira, ordenantza grafikoan definiturikoaren 
arabera. 
 

   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak Plan Bereziaren zehaztapen berrietara egokitzen 

dira. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"B.01" (jarraipena) 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
  * Jabari baldintzak: 

- “B.04” lurzatian eraikuntzaren bigarren oinetik aurrera dagoen argi eta bisten zortasuna 
kontsolidatzen da. 

- Egoitzazko lurzati gisa kalifikatuta ez dagoen espazioa jabari eta erabilera publikokoa 
izango da. 

 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Eraikuntza desegokiei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Eraispena eta Ordezkatzea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 
  * Kudeaketa eta exekuzio baldintza orokorrak: 
   - “Garapen, hirigintza-kudeaketa eta exekuziorako baldintzak” planoan  “B.01 EU” izeneko 

exekuzio-unitatea mugatzen da. Unitate hau Konpentsazio Sistemaren bidez garatu beharko 
da, hau ordenantza partikular honi dagozkion grafikoetan zehazten delarik. Kudeaketa honek 
publiko gisa kalifikatutako lurzoruaren titulartasun publikoa bermatuko du. 

 
  * Batez besteko probetxamendua: 

   - Eremuari esleitutako eraikuntza probetxamendu baldintzen eta 
eremuaren azaleraren emaitzazkoa, dokumentu honetan ezarritako irizpideekin bat 
eginik. 

 
  * Ordenazioz kanpoko eraikuntzak eta elementuak: 
   Ordenazioz kanpokotzat jotzen da egungo eraikuntza, Plan honetako “Garapen, Hirigintza-

kudeaketa eta exekuziorako baldintzak” planoan adierazitakoaren arabera. 
 
  * Exekuzio programa: 
   - Mugatutako exekuzio-unitaterako galdatutako Konpentsazio Batzordearen oinarri eta 

estatutuen proiektuaren eta konpentsazio-proiektuaren aurkezpenak Hirigintza Arau hauetan 
ezarritako irizpideei jarraituko die. 

   - Jabetzak gainerako hirigintza obligazioak bete ditzan, indarrean den hirigintza legeriak eta 
Plan honek hiri-lurzorurako ezarritako baldintzak eta epeak aplikatuko dira. 

 
  * Urbanizazio-kargak finantzatzeko baldintzak: 
   Exekuzio-unitatean aurreikusitako berrurbanizazio-obrak unitate horretako titularrek 

finantzatuko dituzte, obren garrantzia eta kostu ekonomikoa aintzat hartuz eraikuntza-obren 
osagarri gisa jaso ahal izango direlarik. 
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"B.01" (jarraipena 2) 
 
 
 
 

  * Jarduketa programa: 
   -Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. Kudeaketa Plan honetako 

Ordenantza Erregulatzaileak dokumentuaren artikuluan ezarritako galdakizunen arabera egingo 
da. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 

 
* Kudeaketa eta exekuzio baldintzak. 

• Goitiko bista 
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"B.02" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Nagusia, 5 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Eraikinak nolabaiteko interesa du, Plaza Nagusira 

zabaltzen den fatxada-elementua izateagatik. Interbentzio hau garrantzitsua izan da historikoki 
herrigunean, behe-oinean karrerapea duelarik. 

 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV (b) 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, aipamen berezia eginez Plaza Nagusirako aldean kokaturiko 
erabilera publikoko karrerapea kontsolidatzeko garrantziari. 

 * Halaber, Euskal Herria kalerako aldearen konposizioa egokitzea planteatzen da era berezian. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (b) / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"B.02" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
  * Jabari baldintzak: 
   - Behe-oinean ordenaturiko karrerapeak erabilera publikoko zortasuna izango du. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Plaza Nagusirako fatxada. 
- Elementu desegokiak: Euskal Herria kalerako 

fatxadan kokaturiko hainbat elementu kendu eta/edo ordezkatu egin beharko dira, Plan 
Berezi honen Ordenantzei jarraituz. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"B.03" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Nagusia, 6 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
       
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Eraikinak nolabaiteko interesa du, Plaza Nagusira 

zabaltzen den fatxada-elementua izateagatik. Interbentzio hau garrantzitsua izan da historikoki 
herrigunean, behe-oinean karrerapea duelarik. 

 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV (b)  
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, aipamen berezia eginez Plaza Nagusirako aldean kokaturiko 
erabilera publikoko karrerapea kontsolidatzeko garrantziari. 

 * Halaber, Euskal Herria kalerako aldearen konposizioa egokitzea planteatzen da era berezian. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (b) / I 
         II Euskalerria kalean lerrokatutako zatian 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"B.03" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
  * Jabari baldintzak: 
   - Behe-oinean ordenaturiko karrerapeak erabilera publikoko zortasuna izango du. 
   - Halaber, behe-oineko karrerape horren bidezko sarbide, argi eta bisten zortasuna 

kontsolidatzen da, B.05/06 lurzatiaren mesedetan. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Plaza Nagusirako fatxada. 
- Elementu desegokiak: Euskal Herria kalerako 

fatxadan kokaturiko hainbat elementu kendu eta/edo ordezkatu egin beharko dira, Plan 
Berezi honen Ordenantzei jarraituz, batik bat lehen bi oinen gainean kokaturiko 
karrerapea. 

-  
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"B.04" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza nagusia, 4,5,6 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Eraikinak nolabaiteko interesa du, Plaza Nagusira 

zabaltzen den fatxada-elementua izateagatik. Interbentzio hau garrantzitsua izan da historikoki 
herrigunean, behe-oinean karrerapea duelarik. 

 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV  
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, aipamen berezia eginez Plaza Nagusirako aldean kokaturiko 
erabilera publikoko karrerapea kontsolidatzeko garrantziari. 

 * Halaber, Euskal Herria kalerako aldean behe-oinean eraikitzea baimentzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 

  
 
 

-41-

 

"B.04" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
  * Jabari baldintzak: 
   - Egungo “B.01” lurzatiaren aldeko argi eta bisten zortasuna kontsolidatzen da, eraikin 

horretako bigarren oinetik aurrera, eraikina ordezkatu ondoren. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Plaza Nagusirako fatxada. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"B.05/06" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 10 
         (Euskal Herria kalea, 11) 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Eraikinak nolabaiteko interesa du, Plaza Nagusira 

zabaltzen den fatxada-elementua izateagatik. Interbentzio hau garrantzitsua izan da historikoki 
herrigunean. 

 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV / I 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Halaber, Euskal Herria kalerako aldearen konposizioa egokitzea planteatzen da era berezian. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
         II Euskalerria kalean lerrokatutako 

aldean, honek estalki laua izango 
duelarik. 

      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 
 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"B.05 - 06" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
  * Jabari baldintzak: 
   - Halaber, B.03 lurzatiaren gaineko sarbide, argi eta bisten zortasuna kontsolidatzen da, behe-

oinean eta karrerapean bakar-bakarrik, ordenantza grafikoan definitukoari jarraiki. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partzila): Plaza Nagusirako eta Elkano kalerako 
fatxadak 

- Elementu desegokiak: Euskal Herria kalerako 
fatxadan kokaturiko hainbat elementu kendu eta/edo ordezkatu egin beharko dira, Plan 
Berezi honen Ordenantzei jarraituz. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"B.07/08" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 8 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: V / I 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Halaber, Euskal Herria kalerako aldearen konposizioa egokitzea planteatzen da era berezian. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: V / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 

- Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. Eraikuntza 
baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"B.07 - 08" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Kontsolidazioa, Erreforma eta Ordezkatzea. 
- Elementu desegokiak: Euskal Herria kalerako fatxadan kokaturiko hainbat elementu 

kendu eta/edo ordezkatu egin beharko dira, Plan Berezi honen Ordenantzei jarraituz. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"B.10" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 6 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Txarra. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: III (b) (Elkano kaleari dagokionean) 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntza ordezkatzea planteatzen da. Eraikuntza hau ordenazioz kanpokotzat jotzen da 

espreski bere egoera fisikoagatik nahiz espazio publikoaren egitura egokitzearen ondorioetarako, 
Plan Bereziaren helburuekin bat eginik. 

 * Bereziki Elkano eta Euskal Herria kaleen arteko jabari publikoko lotunea zabaltzea proposatzen 
da. 

 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV  (Euskalerria kalean) 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
       Lurzatiketa badintzak Plan Berziaren zehaztapenei egokituko zaizkie. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"B.10" (jarraipena) 
 
 
 
  * Jabari baldintzak: 
   - Egoitzazko lurzati gisa kalifikatuta ez dagoen espazioa jabari eta erabilera publikokoa izango 
da. 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruizko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Kontsolidazioa, Erreforma eta Ordezkatzea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 
  * Kudeaketa eta exekuzio baldintza orokorrak: 
   - “Garapen, hirigintza-kudeaketa eta exekuziorako baldintzak” planoan  “B.10 EU” izeneko 

exekuzio-unitatea mugatzen da. Unitate hau Konpentsazio Sistemaren bidez garatu beharko 
da, hau ordenantza partikular honi dagozkion grafikoetan zehazten delarik. Kudeaketa honek 
publiko gisa kalifikatutako lurzoruaren titulartasun publikoa bermatuko du. 

 
  * Batez besteko probetxamendua: 

 Eremuari esleitutako eraikuntza eta erabilera probetxamendu baldintzen eta eremuaren 
azaleraren emaitzazkoa, dokumentu honetan ezarritako irizpideekin bat eginik. 

 
  * Ordenazioz kanpoko eraikuntzak eta elementuak: 
   Ordenazioz kanpokotzat jotzen da Plan honetako “Garapen, Hirigintza-kudeaketa eta Exekuzio 

baldintzak” planoan adierazitako egungo eraikuntza. 
 
  * Exekuzio programa: 
   - Mugatutako exekuzio-unitaterako galdatutako Konpentsazio Batzordearen oinarri eta 

estatutuen proiektuaren eta konpentsazio-proiektuaren aurkezpenak Hirigintza Arau hauetan 
ezarritako irizpideei jarraituko die. 

   - Jabetzak gainerako hirigintza obligazioak bete ditzan, indarrean den hirigintza legeriak eta 
Plan honek hiri-lurzorurako ezarritako baldintzak eta epeak aplikatuko dira. 

 
  * Urbanizazio-kargak finantzatzeko baldintzak: 
   Exekuzio-unitatean aurreikusitako berrurbanizazio-obrak unitate horretako titularrek 

finantzatuko dituzte, obren garrantzia eta kostu ekonomikoa aintzat hartuz eraikuntza-obren 
osagarri gisa jaso ahal izango direlarik. 

 
  * Jarduketa programa: 
   -Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. Kudeaketa Plan honetako 

Ordenantza Erregulatzaileak dokumentuaren artikuluan ezarritako galdakizunen arabera egingo 
da. 
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"B.10" (jarraipena 2) 
 
 
 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

 
* Jabari baldintzak. 

• Goitiko bista 
 
* Kudeaketa eta exekuzio baldintzak. 

• Goitiko bista 
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"B.11/12" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 10 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Eraitsia. 
 * Bizigarritasun-maila: Ez da eraikuntzarik. 
 * Eraikuntza profila: - 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Lurzatian berreraikitzeko aukeren erregulazioa. 
 * Osagarri gisa eraikuntzaren lerrokadurak berdefinitzea planteatzen da, Euskal Herria kalerako 

aldean eta kale honen eta Elkano kalearen artean zabalduko den kale berrirako aldean. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV  (Euskalerria kalean) 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 
      - Hegalkinak: Hegalkin itxiak bamentzen dira 

Euskalerria eta Elkano kaleak batzen 
dituen hiri-espazio berriari dagokion 
fatxadan. Begiratokiaren gehienezko 
hegalkin onargarria 80 zentimetrokoa da 
eta, ezaugarriei dagokienean, ordenantza 
orokorrean ezarritakoa bete beharko da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
      Lurzatiketa baldintzak Plan Bereziaren zehaztapen berriei egokituko zaizkie. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"B.11 - 12" (jarraipena) 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
  * Jabari baldintzak: 
   - Egoitzazko lurzati gisa kalifikatuta ez dagoen espazioa jabari eta erabilera publikokoa izango 

da. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Berreraikuntza (ordezkatzea). 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 
  * Kudeaketa eta exekuzio baldintza orokorrak: 
   - “Garapen, hirigintza-kudeaketa eta exekuziorako baldintzak” planoan  “B.11/12 EU” izeneko 

exekuzio-unitatea mugatzen da. Unitate hau Konpentsazio Sistemaren bidez garatu beharko 
da, hau ordenantza partikular honi dagozkion grafikoetan zehazten delarik. Kudeaketa honek 
publiko gisa kalifikatutako lurzoruaren titulartasun publikoa bermatuko du. 

 
  * Batez besteko probetxamendua: 

 Eremuari esleitutako eraikuntza eta erabilera probetxamendu baldintzen eta eremuaren 
azaleraren emaitzazkoa, dokumentu honetan ezarritako irizpideekin bat eginik. 

 
  * Exekuzio programa: 
   - Mugatutako exekuzio-unitaterako galdatutako Konpentsazio Batzordearen oinarri eta 

estatutuen proiektuaren eta konpentsazio-proiektuaren aurkezpenak Hirigintza Arau hauetan 
ezarritako irizpideei jarraituko die. 

   - Jabetzak gainerako hirigintza obligazioak bete ditzan, indarrean den hirigintza legeriak eta 
Plan honek hiri-lurzorurako ezarritako baldintzak eta epeak aplikatuko dira. 

 
  * Urbanizazio-kargak finantzatzeko baldintzak: 
   Exekuzio-unitatean aurreikusitako berrurbanizazio-obrak unitate horretako titularrek 

finantzatuko dituzte, obren garrantzia eta kostu ekonomikoa aintzat hartuz eraikuntza-obren 
osagarri gisa jaso ahal izango direlarik. 

 
  * Jarduketa programa: 
   -Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. Kudeaketa Plan honetako 

Ordenantza Erregulatzaileak dokumentuaren artikuluan ezarritako galdakizunen arabera egingo 
da. 
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"B.11 - 12" (jarraipena 2) 
 
 
 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 

 
* Kudeaketa eta exekuzio baldintzak. 

• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 

  
 
 

-52-

 

"B.13/14" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 10 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Erdikoa. Infanterriko Kontearen Administratzailearen 

etxea da hau, Jacques eraikina izenaz ere ezaguna 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: III (b) 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Eraikuntzaren interes arkitektonikoa eta historikoa kontuan izanik, artatzea proposatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: g.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III (b) 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira (excluido su anterior jardín). 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"B.13 -14" (jarraipena) 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Erdi-mailako babesa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa eta A eta B motako Zaharberrikuntza kontserbadorea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"C.01" ERAIKUNTZA UNITATEA Euskal Herria kalea, 2 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Eraikuntzak nolabaiteko intees hitorikoa du. Arkitektura 

mailan, ostera, interesgarria da C.02 eta C.03 lurzatiekin batera partekatzen duen barne-patioa. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: III 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Era berezian “C” etxadiaren erdiko patioa babestea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
      Erasketa baldintzak: C.02 eta C.03 lurzatiekin erastea 

baimentzen da, “C” etxadi osoa patioaren 
inguruan ordenaturiko eraikuntza-multzo 
bakartzat jotzen baita. 

   - Erabilera baldintza partikularrak: 
       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 

Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"C.01" (jarraipena) 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Barne-patioa, patiora 
zabaldutako karrerapea eta 
karrerapeko zutabeak. 

- Elementu desegokiak: Patioa okupatzen duten eraikuntzak. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 
  * Ordenazioz kanpoko eraikuntzak, elementuak eta erabilerak: 
   Ordenazioz kanpokotzat jotzen dira egun dauden eta egoitzazkoak edo hirugarren sektorekoak 

ez diren erabilerak. 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"C.02"ERAIKUNTZA UNITATEA Euskal Herria kalea, 4 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Eraikuntzak nolabaiteko intees hitorikoa du. Arkitektura 

mailan, ostera, interesgarria da C.02 eta C.03 lurzatiekin batera partekatzen duen barne-patioa. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: III 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Era berezian “C” etxadiaren erdiko patioa babestea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
      Erasketa baldintzak: C.01 eta C.03 lurzatiekin erastea 

baimentzen da, “C” etxadi osoa patioaren 
inguruan ordenaturiko eraikuntza-multzo 
bakartzat jotzen baita. 

 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"C.02" (jarraipena) 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Patiora zabaldutako karrerapea 
eta karrerapeko zutabeak. 

- Elementu desegokiak: Patioa okupatzen duten eraikuntzak. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"C.03" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Barrena, 1 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Eraikuntzak nolabaiteko interes historikoa du. Arkitektura 

mailan, ostera, interesgarria da C.02 eta C.03 lurzatiekin batera partekatzen duen barne-patioa eta 
batik bat plazara zabaldutako lehen aldeko eraikuntza. Eraikuntza hau Zabala jauregia da. 

 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: III (b) 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Era berezian “C” etxadiko erdiko patioa babestu eta berreskuratzea planteatzen da. 
 * Batik bat, Barrena plazara zabaldutako lehen aldeko eraikuntza babestea planteatzen da (Zabala 

Jauregia). 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III (b) (Zabal)a jauregian) 
         III / I ( en el resto) 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
      Erasketa baldintzak: C.01 eta C.02 lurzatiekin erastea 

baimentzen da, “C” etxadi osoa patioaren 
inguruan ordenaturiko eraikuntza-multzo 
bakartzat jotzen baita. 

 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"C.03" (jarraipena) 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes berezia duten eraikuntzei buruzko ordenantza (Zabala jauregia). 
Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza (gainerakoak). 

- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 
Zaharberrikuntza zientifikoa Zabala jauregian. 
Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea gainerako eraikuntzan. 

- Elementu desegokiak: Patioa okupatzen duten elementuak. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 
  * Ordenazioz kanpoko eraikuntzak, elementuak eta erabilerak: 
   Ordenazioz kanpokotzat jotzen dira patioko karrerapea betetzen duten elementuak eta egun 

dauden eta egoitzazkoak edo hirugarren sektorekoak ez diren erabilerak. 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 

  
 
 

-60-

 

"D.01" ERAIKUNTZA UNITATEA Goen kalea, 2 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Txarra. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: III (a) kale Nagusian eta SS +III Goen plazan. 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III (a) / I 
         Gaur egungo disposizioa eta atikoaren 

okupazioa kontsolidatzen da eta, batik 
bat, honen presentzia Goen kalera eta 
Goen plazarako fatxadetan. 

      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 
 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"D.01" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Behe-oinaren tratamendua. 
- Elementu desegokiak: Merkataritza-irudia. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"D.02" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 7 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV (a) / I kale Nagusian eta S + SS +IV Goen plazan. 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (a) / I 
         Gaur egungo disposizioa eta atikoaren 

okupazioa kontsolidatzen da eta, batik 
bat, honen presentzia Goen plazarako 
fatxadan. 

      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 
 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"D.02" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"D.03" ERAIKUNTZA UNITATEA Nagusia kalea, 9 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: III (2a) kale Nagusian eta S +IV Goen plazan. 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Fatxaden konposizioa Plan Berezi honetan aurreikusitako araudia orokorrari egokitzea 

planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III (2a) / I 
         Gaur egungo disposizioa eta atikoaren 

okupazioa kontsolidatzen da eta, batik 
bat, honen presentzia Goen plazarako 
fatxadan. 

      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 
 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"D.03" (jarraipena) 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Kontsolidazioa, Erreforma eta Ordezkatzea. 
- Elementu desegokiak: Hegalkinak 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"D.04" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 11 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: III (a) / I 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (2a) / I Kale Nagusian 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"D.04" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"D.05" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Nagusia, 1 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa:Erdikoa. Abaria jauregia da. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. Zaharberrikuntza-prozesuan une honetan. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. Zaharberrikuntza-prozesuan une honetan. 
 * Eraikuntza profila: III 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 * Eraikina babestea planteatzen da (Abaria jauregia). 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"D.05" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Erdi-mailako babesa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa eta A eta B motako Zaharberrikuntza Kontserbadorea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 

  
 
 

-70-

 

"D.07" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Nagusia, 2 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: III (b) 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, eraikuntzaren teilategal-kota minimoki igotzeko aukera ematea 
proposatzen delarik, azken oinean baoak zabaltzeko behar adinako altuera emateko fatxadan. 

 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III (b) / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"D.07" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partzila): Plaza Nagusirako fatxada. 
- Elementu desegokiak: Karkabarako hegalkinak. 
 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 

  
 
 

-72-

 

"D.08" ERAIKUNTZA UNITATEA Goen kalea, 8 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"D.08" (jarraipena) 
 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Goen plazarako fatxada. 
- Elementu desegokiak: Karkabarako hegalkinak. 
 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"E.01" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Nagusia, s/n 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Azoka da, altuera handiko arkupe estalia eta albo batetik 

irekia. Elementu honen interesa bere berezitasun eta funtzionaltasunean datza. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: I 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Elementu arkitektonikoaren kontsolidazioa planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: f.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Egungo eraikuntza kontsolidatzen da. 
 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: I 
      - Eraikuntzaren altuera: Egungoa kontsolidatzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Plan Berezi honetan zehazten dira. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

   Espazio libreak. 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Plan Berezi honetako dagokion planoan 

definitzen dira. 
  * Jabari baldintzak: 
   - Jabari eta erabilera publikoko lurzatia da. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes berezia duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
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"E.01" (jarraipena) 
 
 
 
 

- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 
Zaharberrikuntza zientifikoa. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 
 Ez da grafiko berezirik barne hartzen. Eraikuntzaren egungo ezaugarriak Plan Bereziaren 

izapide-prozesuan eginiko informazio-dokumentuetan jasotzen dira. 
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"F.01" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Nagusia, 10 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
         Baimendutako profilaren gainetik 

kokaturiko dorrea kontsolidatzen da, bere 
egungoe zaugarriekin. 

      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 
 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 
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"F.01" (jarraipena) 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Fatxadak. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"F.02" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 17 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
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"F.02" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Elementu desegokiak: Balkoiak fatxadan. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"F.03" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 19 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Txarra. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: III (b) 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, eraikuntzaren teilategal-kota minimoki igotzeko aukera ematea 
proposatzen delarik, azken oinean baoak zabaltzeko behar adinako altuera emateko fatxadan. 

 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III (b) / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 

  
 
 

-81-

 

 
"F.03" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 
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"F.04" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 21 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.04" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.05" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 23 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Txarra. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: IV (b) 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV (b)/ I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.05" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.06" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 25 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, baina karkabako hegalkinak kentzea proposatzen da espreski. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.06" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Elementu desegokiak: Karkabako hegalkinak. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.07" ERAIKUNTZA UNITATEA Kale Nagusia, 27 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, baina karkabako hegalkinak kentzea proposatzen da espreski. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
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"F.07" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Elementu desegokiak: Karkabako hegalkinak. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.08" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 1 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
         Teilategalak hotrizontalak izango dira 

fatxada guztietan, eraikuntzaren egungo 
konfigurazioan bezalaxe. 

      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 
 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.08" (jarraipena) 
 
 
 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Babestu beharreko elementuak (babes partziala): Kale Nagusirako fatxada. 
- Elementu desegokiak:  Elkano kalerako fatxada eta behe-

oineko merkataritza-lokalen 
tratamendua. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.09/10" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 3 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: III 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: III / I 
         I / I (partzialki), ordenantza grafikoan 

definitutakoaren arabera. 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.09/10" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Kontsolidazioa, Erreforma eta Ordezkatzea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.11" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 3 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: II (b) 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, eraikuntzaren teilategal-kota minimoki igotzeko aukera ematea 
proposatzen delarik, azken oinean baoak zabaltzeko behar adinako altuera emateko fatxadan. 

 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: II (b) / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 

  
 
 

-95-

 

"F.11" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Kontsolidazioa, Erreforma eta Ordezkatzea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.12" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 5 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.12" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

- Elementu desegokiak: Fatxada. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.13" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 7 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Hala-moduzkoa. 
 * Eraikuntza profila: III  
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da, eraikuntzaren teilategal-kota minimoki igotzeko aukera ematea 
proposatzen delarik, azken oinean baoak zabaltzeko behar adinako altuera emateko fatxadan. 

 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IIII / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.13" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babes morfologikoa duten eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Zaharberrikuntza zientifikoa, Zaharberrikuntza kontserbadorea, Kontsolidazioa, 
Erreforma eta Ordezkatzea. 

 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.14/17" ERAIKUNTZA UNITATEA Elkano kalea, 13 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Ona. 
 * Bizigarritasun-maila: Ona. 
 * Eraikuntza profila: IV / I 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntzaren oinarrizko baldintzak eta, bereziki, profil eta probetxamendu baldintzak 

kontsolidatzea planteatzen da. 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
        Egungo lurzatiketa baldintzak kontsolidatzen dira. 
        Erasketa baldintzak: Ez da lurzatien erasketarik baimentzen. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.14/17" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Kontsolidazioa, Erreforma eta Ordezkatzea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F 15/16" ERAIKUNTZA UNITATEA Plaza Nagusia, 8 
 
 
0.-  HIRIGINTZA INFORMAZIOAREN LABURPENA  
        
 * Interes arkitektonikoa eta/edo historikoa: Txikia. 
 * Eraikuntzaren egoera: Hala-moduzkoa. 
 * Bizigarritasun-maila: Txarra. 
 * Eraikuntza profila: II y I 
 
 
I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 
 
 * Egungo eraikuntza ordezkatzea planteatzen da, profil eta probetxamendu berriak plaza 

Nagusiaren konfigurazioarekin bat eginik proposatzen direlarik, eraikuntza berria eraikuntza 
mugakideen artekorma itsuetara adosatuz. 

 
 
II.- ORDENAZIO XEHEKATUA 
 
 1.- KALIFIKAZIO XEHEKATUA 
 
  * Lurzati honetako Zonakatxe Xehekatuko baldintzek, Plan Berezi honen Zonakatze Xehekatuari 

buruzko planoan eta aplikagarria den araudia orokorrean ezarritakoari jarraituko diote izaera 
arau-emailez. 

 
 - Lurzati-mota: a.10 
 
   - Eraikuntza baldintza partikularrak: 

Probetxamendua honekin batera emaniko ordenantza grafikoaren bidez 
definitzen da, lerrokadura, sakonera eraikigarri, profil, erlaiz kota, estalki-
aldapa eta sekzioa abiapuntutzat harturik, hau da, ordenantza grafikoan 
definituriko eraikuntzaren inguratzailea abiapuntutzat harturik. 

 
        Eraikuntzaren forma erregulatzen duten parametroak: 

      - Eraikuntza profila: IV / I 
      - Eraikuntzaren altuera: Grafikoan definitzen da. 

 
   - Lurzatiketa baldintzak: 
       Lurzatiketa baldintzak Plan Berezi honetan aurreikusitako zehaztapenei egokitzen 

zaizkie. 
 
   - Erabilera baldintza partikularrak: 

       Gehienezko etxeb. kopurua: Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen 
Hirigintza Arauen 3.2.7 artikulua 
aplikatzearen emaitzazkoa. 

 
 
 2.- ERAIKUNTZA, JABARI ETA ERABILERA BALDINTZA PARTIKULARRAK 
 
  * Eraikuntza baldintzak: 
   - Lurzatian ordenaturiko eraikuntzaren lerrokadurak Ordenantza Partikular honetako “1. 

Eraikuntza baldintzak - Goitiko bista” grafikoan definitzen dira. 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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"F.15/16" (jarraipena) 
 
 
 
 
 3.- ERAIKUNTZA ORDENANTZA 

 
- Eraikuntza ordenantza: 

Babesik gabeko eraikuntzei buruzko ordenantza. 
- Aplikagarria den eraikuntza-interbentzio mota: 

Eraisketa eta Ordezkatzea. 
 
 
 4.- HIRIGINTZA KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA JURIDIKOAK 
 

  * Jarduketa programa: 
   - Exekuzioan Plan Berezia behin-betiko onesten den unetik aurrera. 

 
 
III.- GRAFIKOAK 
 

* Eraikuntza baldintzak. 
• Goitiko bista (Gainezarria) 
• Profila (Gainezarria) 
 

* Jabari baldintzak. 
• Goitiko bista 



ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA  BIGARREN LIBURUA (Ordenantzak – 1. zatia) 
BIRGAITZKO PLAN BEREZIA  2000ko Ekaina 
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Liburu honek Ordiziako Herrigune Historikoaren Plan Bereziaren Ordenantza Erregulatzaileak barne 
hartzen ditu, hauen 39. artikuluari dagozkion “A” eta “F” arteko etxadien Ordenantza Partikularrak ere 
barne, “G” eta “K” arteko etxadien Ordenantza Partikularrak planaren hirugarren liburuan jaso direlarik. 

 
 
 

Donostia / San Sebastián, 2.000ko ekaina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin.:Santiago Peñalba Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez-Arkitektoak 


