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Beraz, dokumentu honek kontuan izan du 2004. urtean hasitako prozesua,
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“1. HE: EMETERIO ARRESE - SAN INAZIO”
I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Nagusiki bizitegi-izaera du eremu honek, etxebizitza kolektiboen eraikinetan garatutakoa, eta
Zelai ibaiaren ezkerreko ertzean kokatuta dago. Mendebaldetik, Tolosako udalerriarekin egiten
du muga.
Perimetroaren gainerako zatian, lurzoru hiritarrezinarekin egiten du muga, “Lizarraldeazpi”
eremuarekin muga egiten duen zati txiki batean izan ezik.
Guztira, 44.903 m²-ko azalera du eremuak.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Oro har, eremuaren konfigurazio orokorra finkatzea; batetik, bi baserrik eta haien inguruek
eratutako gune txiki bat berrantolatzea proposatzen da. Gune hori Otarreaga kaleak eta
Apatta Errekako igoerak bat egiten duten tokian kokatuta dago. Eta bestetik, “1.3 Arane”
azpieremua mugatzea proposatzen da.
-

Esku-hartzea Otarreaga kalearen eta Apatta Errekako igoeraren arteko elkargunean:

Honako alderdi hauek laburbil dezakete esku-hartze hori:
- Bizitegi-izaerako garapen berri bat ezartzea, guztira, gutxi gorabehera, 36 etxebizitza
eta garaje hartuko lituzkeena.
- Eragindako eremua berriro urbanizatzea, eremura sartzeko bidearen sarrera puntu
horretan ezartzeko eta espaloi handiak eta lur gaineko aparkalekuak egiteko. Bestalde, Apatta
Errekarantz doan bidegorriari ere jarraipena ematea.
* “1.1 Gurutzeaga” eta “1.2 Gurutzeaga Berri” azpieremuak mugatzea; hurrenez hurren,
2
2
4.283 m -ko eta 415 m -ko azalerak dituzte azpieremu horiek.
Bi azpieremuetan garatu da urbanizatzeko eta eraikitzeko aurreikusitako esku-hartzea,
baina batez ere lehenengoan, “1.1 Gurutzeaga” azpieremuan.
2

Azpieremu horretan dagoen baserriak 688 m (s)-ko eraikigarritasuna du, katastroko
informazioaren arabera.
-

Esku-hartzea “1.3 Arane” azpieremuan:
Honako alderdi hauek laburbil dezakete esku-hartze hori:
2

“1.3 Arane” azpieremua mugatzea, 2.950 m -ko azalera duena.
Azpieremu horretan Arane baserria finkatzea, hiru etxebizitza berri antolatzea eta
horren ondoriozko urbanizazio-obra berria egitea aurreikusten da. Xede horrekin, Plan
Berezi bat izapidetzea ere aurreikusten da.
2
Azpieremu horretan dagoen baserriak 550 m (t) inguruko eraikigarritasuna du, katastroinformazioaren arabera.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

“A. Bizitegi-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 41.231 m ).

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

“1.1. Gurutzeaga” azpieremuan ............................................................................
2
- Erabilera nagusia (etxebizitza) sestra gaineko solairuetan ......... 3.240 m (s)
2
- Garajea eta erabilera osagarriak gainerako solairuetan: ............ 3.630 m (s)
2
- Osotara:
.................................................................................. 6.870 m (s)

*

“1.2. Gurutzeaga Berri” azpieremuan
- Sestra gainean: lehendik dauden eraikinei lotutako eraikigarritasuna.
- Sestra azpian: lehendik dauden eraikinei lotutako eraikigarritasuna.

*

“1.3. Arane” azpieremuan
- Sestra gainean: lehendik dauden eraikinei lotutako eraikigarritasuna, 660
2
m (t) gehituta.
2
- Sestra azpian: 270 m (t).

*

Eremuaren gainerako zatian:
- Sestra gainean: lehendik dauden eta Plan Orokorrean finkatutako eraikinei
lotutako eraikigarritasuna.
-

Sestra azpian: sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan
honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena
da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
*

Oro har “A. Bizitegi-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek, ondoren zehaztutako moduan osatutakoak.

*

Bizitegi-eraikigarritasunaren erregimen juridikoa:
“1.1. Gurutzeaga” azpieremuan .........................................................................................
- Antolatutako bizitegi-eraikigarritasuna ...................................................... 3.240 m²(s)
- Aurretik zegoen bizitegi-eraikigarritasuna (etxebizitza libreak). .................. 688 m²(s)
- Bizitegietarako hirigintza-eraikigarritasun berria: ...................................... 2.552 m²(s)
.
Gizarte-babeseko erregimenari atxikia
(erregimen orokorreko BOE; % 35): ..................................................... 894 m²(s)
.
Etxebizitza tasatuaren erregimenari atxikia (% 20): ............................. 510 m²(s)
.
Etxebizitza librearen erregimenari atxikia (% 45): .......................... 1.836m² m²(s)
Eremuaren gainerako zatian aurreikusitako bizitegi-eraikigarritasuna sustapen libreko
etxebizitzaren erregimenari atxikitzen zaio.
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“E. Bide-sarea (SO) eremua”.
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2

(Azalera: 1.941 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.3.-

“F.1 Hiriko espazio libreen eremua (SO)”.

2

(Azalera: 1.430 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.4.-

“F.2. Ibai-ibilguen eta ibaiertzen eremua (SO)”

2

(Azalera: 301 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori, “1.3 Arane” azpieremuan
izan ezik. Azpieremu horretan Plan Berezia egingo da anotolamendu xehatua zehazteko.
“1.3 Arane” azpieremuaren hiri-eraldaketa eta -berroneratzea garatuko dituen plan bereziak
Plan Hidrologikoan ezarritako baldintzak nahitaez bete behar direla justifikatu beharko du. Modu
osagarrian, Azterketa Hidrauliko xehatu baten bitartez justifikatu beharko da jarduketa egingarri
egiteko behar diren neurri zuzentzaileekin ez dela areagotzen uholde-arriskua.
4.- Programazio-erregimen orokorra.
Oro har, ez da ezartzen egiturazko programazio-zehaztapenik.
Dena den, “1.3” azpieremuan aurreikusitako HIri Antolamenduko Plan Berezia Plan Orokor
honen indarraldiko lehen lau urteetan sustatu eta onartuko da.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.-

“1.3 Arane” azpieremuan, kalifikazio xehatuko erregimena (zonakatze xehatua
mugatzeko baldintzak; antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa; eraikuntza- eta
partzelazio-baldintza partikularrak; antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza
partikularrak; partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak, etab.) azpieremuan
sustatuko den Plan Berezian zehaztuko da, eta Arau Partikular hauetan zehaztutako
antolamendu-irizpideak eta -helburuak beteko dira. Ordenazio horrek hurrengo
baldintzak beteko ditu:
*

Zelai ibaiaren ibidetik eraikuntza berriek hamar metroko gutxieneko erretiroa
errespetatu behar dute.
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Eremuko gainerako zatian, erregimen hau aplikatuko da:
a) Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
ezartzen dira baldintza horiek.
b) Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

“a.1/1” lursaila (“1.1” azpieremuan kokatutakoa)
2
- Etxebizitza-erabilera sestra gaineko solairuetan ............................... 3.240 m (s)
- Garajea eta erabilera osagarriak gainerako solairuetan,
2
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoen araberakoak ........... 3.630 m (s)

*

“a.2/1” lursaila (“1.2” azpieremuan kokatutakoa)
2
Sestra gaineko eta azpiko eraikigarritasun fisikoa lehendik dagoena da [494 m (s)koa, katastroko informazioaren arabera]. Eta, aldatuz gero, plan hau garatzeko
sustatuko den Xehetasun Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz
erabakitako eraikinen formari egokituko zaio.

*

Gainerako lursailak
- Eremuan antolatutako gainerako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun
fisikoa lehendik berorietan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen
eraikinen formari atxikitzen zaiona da.
- Antolatutako
lursail
bakoitzean,
sestra
azpian
aurreikusten
den
eraikigarritasuna plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan
xedatzen diren baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra
azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

c).- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

“1.3 Arane” azpieremuan Plan Berezi bat egingo da xede horretarako.

*

Sestra gainean:
- “a.1/1” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
-

“a.2/1” lursailerako, aurretik dauden eraikinei lotutakoak izango dira; dena den,
Xehetasun Azterketa baten bidez doitu ahal izango dira.
-

*

Eremuko gainerako lursailetan, lehendik dauden eta Plan Orokor honek
baliozkotzen dituen eraikinak finkatu egiten dira, gaur egungo formaparametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).

Sestra azpian:
- “a.1/1” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
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Eremuaren gainerako zatian, “1.2”azpieremuan izan ezik, antolatutako
azpieremu bakoitzean sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena izango da,
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan.

d).- Erabilera-baldintza partikularrak.
*

*

“a.1/1” lursaila
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoaren arabera.
-

Bizitegi-erabilerara zuzendutako hirigintza-eraikigarritasuna: .......... 3.240 m²(s)

-

Sestra gainean eta azpian baimendutako beste erabilera batzuetara
(garajeak, erabilera osagarriak…): ................................................... 3.630 m²(s)

Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek oro har plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak dira.

e).- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
*

*
*

“a.1/1” lursaila
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun Azterketan
behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta
finkatzen diren eraikinei atxikitakoak dira.
Eraikin berriek 10,00 metroko gutxieneko atzerapena errespetatu beharko dute
Zelai ibaiaren ibilguarekiko.

2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
*
*

A.- Hirigintza-kategorizazioa.
“1.1 Gurutzeaga” eta “1.3 Arane” azpieremuetako lurrak hiri-lurzoru finkatugabe gisa
sailkatu dira, urbanizazio finkaturik ez dagoelako edo nahikoa ez dagoelako.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako gainerako
lurrak, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren
kategorian sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen
dituztenak salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).

V.-

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*
*

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.9 Uholdeak jasan ditzaketen eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.
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ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK

Plan Orokor honetako katalogoan jasota daude honako elementu hauek:
* Arane baserria
* Emeterio Arrese kaleko 15. zenbakiko etxea. (Madariaga eraikina)
* Emeterio Arrese kaleko 16. zenbakiko etxea. (Madariaga eraikina)
* Araneko iturria
* Gurutzeagako garbitegia
VII.-

GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

1.-

“1.3 Arane” azpieremua.

*

Azpieremuan
proiektatutako
garapenaren
hirigintzako
gauzatze-erregimena
azpieremuan sustatu beharreko Plan Bereziak zehaztuko du, bai eta berori garatzeko
sustatuko diren proiektuek ere.
“1.3 Arane” azpieremua hornidura jarduera unitatea bat bakarra izango da.

2.-

Eremuaren gainerako zatia.

2.1.- Hirigintza-erregimena.
*

“1.1 Gurutzeaga” azpieremua: hirigintza-erregimena plan hau garatzeko sustatu beharreko
Hirigintzako Jarduketa Programak zehaztutakoa izango da.
Apatterreka errekak azpieremuan duen ibilbidea kontuan hartuko da.

*

“1.2 Gurutzeaga Berri” azpieremua: beharrezkotzat jotzen denean, urbanizazio-lanen
proiektu bat gauzatuko da, eraikinaren osagarri izango dena.

*

Eremuaren gainerako zatian, ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko da,
eremua hobetzeko eta berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.
Zenbait jarduketa dagozkien proiektuetan zehaztu beharko dira, esaterako, ibaiertzeko
pasealekua eta bidegorriaren jarraipena.

*

Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Aurreko eremuen mugaketa egiteko orduan, gai horretan indarrean dauden
xedapenetan ezarritako irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko
da (Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko 7-2-15 Legearen Testu Bateratua; 2015eko
Etxebizitzari buruzko Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna,
biziegokitasuna, irisgarritasun unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera
bermatzeko egoki irizten diren neurriak hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea
berritu eta leheneratzeko egokiak diren bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa
hori.
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2.2.- Legeen eta hirigintzaren esparruko gauzatze-erregimena..
*

“1.1 Gurutzeaga” azpieremuak Jarduketa Integratuko Eremu bakar eta independentea
osatzen du bere aldetik.
Azpieremu horretan gauzatu beharreko Hirigintzako Jarduketa Programa Plan Orokor
honen indarraldiko lehen laurtekoaren barnean sustatuko eta onartuko da.

*

“1.2 Gurutzeaga Berri” azpieremua bat dator jarduketa isolatu batekin.

*

“1.3. Arane” azpieremuak Zuzkidurako Jarduketa Eremu bakar eta independentea osatzen
du.

*

Plangintzaren kontrakotzat jotzen dira Arau Partikular honetako “Gauzatzeko baldintzei”
dagozkien grafikoetan jasotako eraikinak eta instalazioak.
Eraikin horiek 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko
“101.3.b” artikuluan ezarritako araubideari lotzen zaizkio, plan hau garatzeko sustatuko
den Xehetasun Azterketa onartu bitartean. Azterketa hori onartzen denean, aipatutako
legeko “101.3.a” artikuluan ezarritako araubidea bete beharko dute.

VIII.-

INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
*
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; uholde-arriskua; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan
indarrean dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri
babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere
(“1.3. Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta
“2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak)
*
Zehazki, eremuan egingo den jarduketa orok Zelai ibaiaren ekosistema zaindu beharko
du.

IX.- GRAFIKOAK
“1.1 Gurutzeaga” azpieremuari buruzko grafiko hauek erantsi dira:
1.
2.
3.
4.

Antolamenduaren oinplanoa. Definizio geometrikoa.
Zonakatze xehatua.
Eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak. Oinplanoak eta sekzioak.
Gauzatzeko baldintzak.
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DEFINIZIO GEOMETRIKOA
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1.1 GURUTZEAGA
1.2 GURUTZEAGABERRI
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+
+
+

+
+
+

AZPIESPARRUAREN MUGA

LIMITE DEL SUBAMBITO

+

PARTZELAREN MUGA

LIMITE DE PARCELA

+
+
+

a

a

PARCELA RESIDENCIAL

BIDE SAREA

e

e

RED VIARIA

f.1

f.1

+

BIZITEGI PARTZELA

+
+

HIRI ESPAZIO LIBREAK

ESPACIOS LIBRES URBANOS

+
+

+

a.1/1
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+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+

+

a.2/1

+
+
+
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+
+
+
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Parcela a.1/1 Lursaila

1. EMETERIO ARRESE-SAN INAZIO
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

+84.00

3

6.0

1.1 GURUTZEAGA
1.2 GURUTZEAGABERRI
6.0

13.0

+84.50

1

2

13.0

13.0

+84.00

15.5

17.8

17.8

37.8

3.0
43.1

16.0

13.0

2

26.5

43.1

3

13.0
26.5

112°

Sotoen lerrokatzea
(Gehienekoa)

Alineación de sótanos
(Máxima)

Derrigorrezko lerrokatzea

Alineación obligatoria

Gehieneko lerrokatzea

Alineación máxima

Baimendutako hegalak dituen
fatxada

Fachada con vuelos
autorizados

Etxebizitza

Vivienda

Komunitatearen
ekipamendua

Equipamiento comunitario

Hirugarren sektoreko
erabilerak

Usos terciarios

Garajea eta erabilera
osagarriak

Garaje y usos auxiliares

Terraza irekia (Atxikitako
etxebizitzen erabilera
pribatua)

Terraza descubierta (Uso
privativo de las viviendas
anejas)

Erabilera publikoko arkupea
beheko solairuan

Porche de uso público
en planta baja

Erabilera publikoko eremuak

Areas de uso público

Sestra azpiko eraikigarria

Edificable bajo rasante

Sestra gaineko lurzati pribatu
ez eraikigarria

Parcela privada no edificable
sobre rasante

Ibilgailuak garajean sartzeko
derrigorrezko kokapena

Localización obligatoria de
acceso de vehículos a garaje

51.8
51.8

51.8

+88.50

SOTANOS I,II
I,II SOTOAK

1

PLANTA BAJA (cota +84.00)
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13.0

Lurzatiaren muga
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2.0
30.0
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PLANTAS III, IV
III, IV SOLAIRUAK

PLANTA II
II SOLAIRUA

PLANTA ATICO
ATIKOKO SOLAIRUA
ESCALA 1/1000
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+8.60

Rasante perimetral

Perimetro sestra
38

Eraikuntza altuera neurtzeko
perimetro sestra

Rasante perimetral de
medición de la altura de
edificación

13.00
2.00

2.00

13.00

+

2.00

+

+

30.00

+
+
+

10.50

16.00
+

18.00

+88.50

+

87.00
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87.00
84.00

87.00
+84.00

+

+84.00

+

84.00

+85.50
84.00

+

+84.00

+
+

SECCION 1
1 SEKZIOA

SECCION 2
2 SEKZIOA

SECCION 3
3 SEKZIOA

ESCALA 1/500
1/500 ESKALA

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN, DOMINIO Y USO
PLANTAS Y SECCIONES / OINPLANOAK ETA SEKZIOAK
ERAIKITZE, ERABILTZE ETA JABETZA BALDINTZAK.
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+
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+
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AZPIESPARRUAREN MUGA
JARDUKETA INTEGRATUKO EREMUAK

PLANGINTZAREKIN BAT EZ DATOZEN ERAIKINAK

LIMITE DE SUBÁMBITO
AMBITO DE ACTUACION INTEGRADA

EDIFICIOS DISCONFORMES CON EL PLANEAMIENTO

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
GAUZATZEKO BALDINTZAK
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“2. HE: EUSKAL HERRIA – BEHEKO BIDE”

I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Hirigunearen mendebaldeko muturrean kokatuta dago, Zelai ibaiaren eskuin ertzean, eta
Euskal Herria kalearen bi aldeetan kokatutako garapenak hartzen ditu barnean, A-1
errepidearen zubibidetik Txumitxa zubiraino doan tartean.
Bizitegi-erabilera da nagusi, blokeko tipologiakoa, eta badu baita ere bakartutako lursailetan
kokatutako zenbait etxe. Beheko solairuetan, hirugarren sektoreko erabilerak eta zerbitzu
komunitarioko erabilerak ditu, eta nolabait ere hirigunearen erdigune bihurtzen du horrek.
Hegoaldean eta mendebaldean, Zelai ibaiarekin egiten du muga; iparraldean eta ekialdean,
“Gaiarre - Argindegi” eremuarekin eta udalerriko lurzoru herritarrezinarekin.
2

Guztira, 48.287 m -ko azalera du eremuak.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Oro har, eremuaren konfigurazio globala finkatzea proposatzen da, jakineko bi eskuhartzeren salbuespenarekin.

*

Beheko bide kalearen urbanizazioa osatzea, aparkalekuak antolatzea eta udalerriko
2
espazio libreen sistema orokorrerako azalera bat (2.695 m ) lortzea du xede, garapen
berririk aurreikusi gabe.
Neurri batean, aparkaleku-defizita arintzen lagunduko du.
Espazio horren garapena eta egikaritzea (eraginpeko lurrak Udalari lagatzeko xedeetarako)
“5.2 Ibategi” eta “6.1 Zaldune” azpieremuetan aurreikusitako hirigintza-garapenei lotuta
dago, Plan Orokorrean justifikatzen denari erreparatuta.}

*

2

Bigarrenak (“2.2 Elduaran Behekoa” azpieremua, 1.123 m -ko azalera duena) Euskal
2
Herria kaleko 25. zenbakiko eraikina ordezkatuko du –une honetan 645 m (s) inguruko
eraikigarritasuna du–, eta horren ordez etxebizitza kolektiboko eraikin bat altxatuko da (8
etxebizitza berri inguru); gaur egungo eraikinak duen lerrokatze nagusia atzeratu egingo da
apur bat, eta, horri esker, ate aurreko espaloia zabaldu egin ahal izango da.
Halaber, atzeko kalearen konfigurazioa hobetu da, handitu egin da eta, horren ondorioz,
espazio libre gehiago lortu da eta Julian Gaiarre kalearekin oinezko lotura egin da.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1. “A. Bizitegi-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 38.095 m )

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
2
- “2.2 Elduaran Behekoa” azpieremuan ......................................... 1.120 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
2
- “2.2 Elduaran Behekoa” azpieremuan ............................................ 640 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan
baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
*

1.2.-

Oro har “A. Bizitegi-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek, ondoren zehaztutako moduan osatutakoak.
“E. Bide-sarea (SO) eremua”.

2

(Azalera: 5.261 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.3.-

“F.1 Hiriko espazio libreen eremua (SO)”.

2

(Azalera: 4.314 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.4.-

“F.2. Ibai-ibilguen eta ibaiertzen eremua (SO)”

2

(Azalera: 348 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.5.-

“G. Ekipamendu komunitarioa” (SO)

2

(Azalera: 269 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
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2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
-

“2.2 Elduaran Behekoa” azpieremuan, eta eremuaren gainerako zatian, Plan Orokor honetan
ezarritako erregimena aplikatuko da.

4.- Programazio-erregimen orokorra.
*

“2.1 Beheko bide” azpieremuan esku-hartze publikoa aurreikusten da Plan Orokorraren
epemugan (8 urte).

IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- “2.1 Beheko bide” azpieremuan, kalifikazio xehatuko erregimena Plan Orokor honetako “4.
Planoak” dokumentuko “IV.1 Zonakatze Xehatua” planoan ezarritakoa da, eta titulartasun
publikoko garajeak egikaritzeko baimena ematen du.
B.- Eremuko gainerako zatian, erregimen hau aplikatuko da:
a) Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan eta
Arau Partikular honetan erantsi den grafikoan islatzen dira baldintza horiek.
b) Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
2
- “a.1/ 2” lursaila (“2.2” azpieremua): .................................................... 1.120 m (s)
- Eremuan antolatutako gainerako lursailetan (Plan Berezitik kanpo), sestra
gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik berorietan dauden eta Plan Orokor
honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen zaiona da.

*

Sestra azpian:
2
- “a.1/2” lursaila ..................................................................................... 640 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako lursailetako bakoitzean sestra azpian
aurreikusten den eraikigarritasuna horietako bakoitzerako baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da, plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

c) Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
“a.1/2” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.

IBARRAKO HAPO
“2. HIRIGINTZA-ARAUAK” dokumentua
“2.2. HIRIGINTZA-EREMUEN HIRIGINTZA-ARAU PARTIKULARRAK”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-

*
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Eremuko gainerako lursailetan (mugatutako azpieremuetatik kanpo
kokatutakoak), lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen
eraikinak finkatu egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (solairu
kopurua; eraikinen garaiera).

Sestra azpian:
“a.1/2” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
- Eremuaren
gainerako
zatian
(mugatutako
azpieremuetatik
kanpo
kokatutakoak), antolatutako azpieremu bakoitzean sestra azpian bi solairu
eraikitzeko baimena izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak”
dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

D.- Erabilera-baldintza partikularrak.
*

“a.1/2” lursaila
- Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoaren arabera.
- Bizitegi-erabilerara zuzendutako hirigintza-eraikigarritasuna: ............. 930 m²(s)
- Sestra gainean baimendutako hirigintza-eraikigarritasuna
Beste erabilera batzuetara zuzentzen dena
(hirugarren sektorekoak, etab., ezkaratzak barne): ............................ 190 m²(s)

*

“2.1 Beheko bide” azpieremuan, aparkatzeko arazoei aurre egiteko helburuarekin,
ahal izanez gero, arazoari lur azpian emango zaio erantzuna.

*

Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek oro har plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak dira.

E.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
*

“a.1/2” lursaila
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun Azterketan
behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.

*

Eremuaren gainerako zatian (mugatutako azpieremuetatik kanpo kokatutakoak),
baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta finkatzen diren eraikinei
atxikitakoak dira.

2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
*
“2.1 Beheko bide” azpieremuan kokatutako lurren kategorizazioa hiri lurzorua da,
“5.2 Ibategi” eta “6.1 Zaldune” azpieremuen garapenenekin uztartuta ”, Plan Orokor
honetan proposatzen denez.
*
“2.2 Elduaran Behekoa” azpieremuko lurrak eraikigarritasun haztatua handitzeagatik
finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira.
*
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako gainerako
lurrak, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren
kategorian sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen
dituztenak salbuespentzat hartuta.

IBARRAKO HAPO
“2. HIRIGINTZA-ARAUAK” dokumentua
“2.2. HIRIGINTZA-EREMUEN HIRIGINTZA-ARAU PARTIKULARRAK”
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B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.-

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*
*
VI.-

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.9 Uholdeak jasan ditzaketen eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.
ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK

Plan Orokor honetako katalogoan jasota daude honako elementu hauek:
*
*
*
VII.-

Paperolako ubidea.
Euskal Herria kaleko 14. zenbakiko etxea. (Anbulatorioa)
Euskal Herria kaleko 23. zenbakiko etxea. (Villa Berri)
BERARIAZKO GAUZATZE-ERREGIMENA

1.- “2.1 Beheko bide” azpieremua.
*

Azpieremu honetan proiektatutako garapenaren hirigintzako gauzatze-erregimena Plan
Orokor honetan aurreikusitakoa da.
Haren garapena eta egikaritzea (eraginpeko lurrak udalari lagatzeko xedeetarako) “5.2
Ibategi” eta “6.1 Zaldune” azpieremuetan aurreikusitako hirigintza-garapenei lotuta daude,
Plan Orokorrean justifikatzen denari erreparatuz.
Esku-hartze publikoa aurreikusten da Plan Orokorraren epemugan (8 urte).

2.- Eremuaren gainerako zatia.
2.1.-

Hirigintza-erregimena.

*

“2.2 Elduaran Behekoa” azpieremuan, eraikinaren osagarri izango den urbanizaziolanen proiektua egingo da, bertan planteatu den hirigintza-antolamendua zehazteko eta
gauzatzeko helburuarekin. Esparru honetan indarrean dagoen legedian eta Plan Orokor
honetan xedatutakoa bete beharko du berorren edukiak.
Urbanizazio-lanen proiektu horrek, dagokion mugaketatik kanpo, Euskal Herria kaleko
27. zenbakiko eraikinaren atzeko aldearen tratamendua behar bezala eta azpieremuan
gauzatuko denari jarraipena emanez osatzeko lanak hartuko ditu barnean, Julian
Gaiarre kaleko sarbidearekin bat egin arteko tartean bai eta eragina jasango duten
urbanizazioaren kanpoko gainerako ertzetan ere.

*

Eremuaren gainerako zatian, ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko
da, eremua hobetzeko eta berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.

IBARRAKO HAPO
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Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Aurreko eremuen mugaketa egiteko orduan, gai horretan indarrean dauden
xedapenetan ezarritako irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko
da (Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko
Etxebizitzari buruzko Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna,
biziegokitasuna, irisgarritasun unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera
bermatzeko egoki irizten diren neurriak hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea
berritu eta leheneratzeko egokiak diren bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa
hori.

2.2.-

Legeen eta hirigintzaren esparruko gauzatze-erregimena.

*

“2.2 Elduaran Behekoa” azpieremuan aurreikusitako hirigintza-garapena zuzkidurako
jarduketen baldintza berezien arabera gauzatuko da.

*

Plangintzaren kontrakotzat jotzen dira Arau Partikular honetako “Gauzatzeko baldintzei”
dagozkien grafikoetan jasotako eraikinak eta instalazioak.
Eraikin horiek 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko
“101.3.b” artikuluan ezarritako araubideari lotzen zaizkio, plan hau garatzeko sustatuko
den Xehetasun Azterketa onartu bitartean. Azterketa hori onartzen denean, aipatutako
legeko “101.3.a” artikuluan ezarritako araubidea bete beharko dute.

VIII.-

INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK

*

Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; uholde-arriskua; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan
indarrean dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri
babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere
(“1.3. Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta
“2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak)

*

Zehazki, eremuan egingo den jarduketa orok Zelai ibaiaren ekosistema zaindu beharko du.

*

“2.2 Elduaran Behekoa” azpieremua Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu da.
Horren ondorioz, eremu horretan aurreikusitako hirigintza-garapena Eragin Akustikoari
buruzko Azterketan zehaztutako baldintza akustikoen arabera proiektatuko eta gauzatuko
da; azterketa hori “1.1. Hirigintza-antolamendua eta berorren gauzatzea justifikatzeko
memoria” dokumentuko 4. eranskinean txertatu da, zehazki, azterketa horretan jasotako
eremuko planean.

IBARRAKO HAPO
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IX.- GRAFIKOAK
“2.2 Elduaran Behekoa” azpieremuari buruzko grafiko hauek erantsi dira:
1.
2.
3.
4.

Antolamenduaren oinplanoa. Definizio geometrikoa.
Zonakatze xehatua.
Eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak. Oinplanoak eta sekzioak.
Gauzatzeko baldintzak.
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“3. HE: GAIARRE – ARGINDEGI

I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Nagusiki bizitegi-izaera du eremu honek; etxebizitza kolektiboen bloke bakartuez osatuta dago,
eta hirigunearen mendebaldeko muturrean kokatuta dago, mendi-hegalean, Euskal Herria
kalearen iparraldean.
A-1 errepidearen zubibidetik “Guridi – Eguzkialde” eremuraino hedatzen da, horrekin egiten
baitu muga ekialdean. Iparraldean, lurzoru hiritarrezinarekin egiten du muga; hegoaldean,
“Euskal Herria – Beheko Bide” eremuarekin eta lurzoru hiritarrezinarekin (Zumeko baratzeak).
2

Bista Onako lurrak, udalarenak, hartzen ditu barnean; lur horien azalera 8.745 m -koa da.
Guztira, 35.726 m²-ko azalera du eremuak.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Oro har, eremuaren konfigurazio orokorra finkatu da; honako ekintza hauek proposatu dira:
-

Julian Gaiarre kaleko 17. zenbakiaren ondoko lursail huts bat etxebizitzen eraikin
batekin okupatzea.
Kale bereko 31. zenbakian une honetan dagoen eraikin bat ordezkatzea (Toki Ona
etxea).
Argindegi kaleko 2. zenbakian kokatutako etxebizitzaren eraikina ordezkatzea.

Ekintza horietan guztietan, eraikuntzak eraikitzearekin batera ingurua urbanizatuko da, eta,
beraz, inguruko espazio publikoa hobetuko da.
*

Esku-hartze publiko zuzena egin da, honako helburu hauekin:
-

*

Guridi eta Gaiarre lotzeko igarobidea eraikitzea.
Bista Onako udal-titulartasuneko lurrak eranstea eremuari, hiri-parke bat eraikitzeko
Espazio Libreen Sistema Orokorraren barnean.
2

Honako azpieremu hauek mugatu dira: “3.1 Elduaran Goikoa”, 1.626 m -koa, “3.2 Toki Ona”,
2
2
691 m -koa, eta “3.3. Argindegi 2”, 287 m -koa; azpieremu horiek hartzen dituzte, hain
zuzen, oraintsu aipatutako eraikuntzako esku-hartzeak.
Halaber, aipatutako igarobidea eraikitzeko beharrezko lurrak lortzeko helburuarekin, “3.4
2
Bizkardo Ondo” azpieremua, 210 m -ko azalera duena, mugatu da.

*

Guztira 26 etxebizitza berri eraikiko dira, hain zuzen ere, 12 etxebizitza “3.1” azpieremuan,
9 “3.2” azpieremuan eta 5 “3.3” azpieremuan.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

“A. Bizitegi-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 25.806 m ).

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
2
- “3.1. Elduaran Goikoa” azpieremua ............................................. 1.860 m (s)
2
- “3.2. Toki Ona” azpieremua ............................................................ 865 m (s)
2
- “3.3. Argindegi 2” azpieremua ........................................................ 450 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
2
- “3.1. Elduaran Goikoa” azpieremua ............................................. 1.200 m (s)
2
- “3.2. Toki Ona” azpieremua ............................................................ 470 m (s)
2
- “3.3. Argindegi 2” azpieremua ........................................................ 270 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan
baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
*

1.2.-

Oro har “A. Bizitegi-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek. Aurreikusitako bizitegi-eraikigarritasuna sustapen libreko
etxebizitzaren erregimenari atxikitzen zaio.
“E. Bide-sarea (SO) eremua”.

2

(Azalera: 1.175 m ).

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.
1.3.-

“F.1 Hiriko espazio libreen eremua (SO)”.

2

(Azalera: 8.745 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
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4.- Programazio-erregimen orokorra.
Eremuan antolatutako espazio libreen sistema orokorreko urbanizazio-lanak udalak gauzatuko
eta ordainduko ditu.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan eta
Arau Partikular honetan erantsi den grafikoan islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
2
- “a.1/3” lursaila (“3.1” azpieremua) ...................................................... 1.860 m (s)
2
- “a.2/3” lursaila (“3.2” azpieremua) ......................................................... 865 m (s)
2
- “a.3/3” lursaila (“3.3” azpieremua) ......................................................... 450 m (s)
- Eremuan antolatutako gainerako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun
fisikoa lehendik berorietan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen
eraikinen formari atxikitzen zaiona da.

*

Sestra azpian:
2
- “a.1/3” lursaila .................................................................................. 1.200 m (s)
2
- “a.2/3” lursaila ..................................................................................... 470 m (s)
2
- “a.3/3” lursaila ..................................................................................... 270 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako lursailetako bakoitzean sestra azpian
aurreikusten den eraikigarritasuna horietako bakoitzerako baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da, plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
“a.1/3”, “a.2/3” eta “a.3/3” lursailetarako, Arau Partikular honetan biltzen diren
grafikoetan definitutakoak dira.
Hala ere, azken lursail horien kasuan, baldintza horiek plan hau garatzeko
sustatuko den Xehetasun Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz
zehaztuko dira.
-

*

Eremuko gainerako lursailetan, lehendik dauden eta Plan Orokor honek
baliozkotzen dituen eraikinak finkatu egiten dira, gaur egungo formaparametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).

Sestra azpian:
- “a.1/3”, “a.2/3” eta “a.3/3” lursailetarako, Arau Partikular honetan biltzen diren
grafikoetan definitutakoak dira.
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako azpieremu bakoitzean sestra azpian
bi solairu eraikitzeko baimena izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.
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D.- Erabilera-baldintza partikularrak.
*

“a.1/3” lursaila
- Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoaren arabera.
- Bizitegi-erabilerara zuzendutako hirigintza-eraikigarritasuna: .......... 1.260 m²(s)
- Sestra gainean baimendutako beste erabilera batzuetara
zuzentzen den hirigintza-eraikigarritasuna (garajeak,…): ................... 600 m²(s)

*

“a.2/3” lursaila
- Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoak dira.
- Bizitegi-erabilerara zuzendutako hirigintza-eraikigarritasuna: ............. 630 m²(s)
- Sestra gainean baimendutako beste erabilera batzuetara
zuzentzen den hirigintza-eraikigarritasuna
(hirugarren sektorekoak, etab., ezkaratzak barne): ............................ 235 m²(s)

*

“a.3/3” lursaila
- Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoak dira.
- Bizitegi-erabilerara zuzendutako hirigintza-eraikigarritasuna: ............. 450 m²(s)

*

“3.2” eta “3.3” azpieremuetako etxebizitzen gutxieneko batez besteko tamaina 70
2
m (s) izango da.

* Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek oro har plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak dira.
E.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
*

“a.1/ 3”, “a.2/ 3” eta “a.3/3” lursailak
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoak dira.
Hala ere, azken bi lursailen kasuan, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko
den Xehetasun Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
* Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta
finkatzen diren eraikinei atxikitakoak dira.
2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
*
*

“3.1 Elduaran Goikoa”, “3.2 Toki Ona” eta “3.3 Argindegi 2” azpieremuetako lurrak
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatu dira.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako gainerako
lurrak, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren
kategorian sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen
dituztenak salbuespentzat hartuta.

B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
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HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*
VI.-

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.
ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK

Plan Orokor honetako katalogoan jasota daude honako elementu hauek:
*
*
*

Bizkardo baserria
Euskal Herria kaleko 49. zenbakiko etxea. (Piano Etxe)
Argindegi kaleko 1. zenbakiko etxea. (Piano Etxe)

Gainera, Bizkardo baserria presuntzio arkeologikoko guneen artean sailkatuta dago.
VII.-

GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

1. Hirigintza-erregimena.
*

“3.1 Elduaran Goikoa”, “3.2 Toki Ona” eta “3.3 Argindegi 2” azpieremuetan, eraikinaren
osagarri izango den urbanizazio-lanen proiektua egingo da, bertan planteatu den
hirigintza-antolamendua zehazteko eta gauzatzeko helburuarekin.
Zehazki, “3.3 Argindegi 2” azpieremua berriro urbanizatzean, kanpoko lanen artean,
azpieremu horren aurrealdean kokatutako espazio publikoa tratatuko eta hobetuko da,
eraikin berriaren mendebaldean.

*

“3.4 Bizkardo Ondo” azpieremuan, urbanizazio-lanen proiektu bat landuko da,
igarobidea barnean hartuko duena.

*

Eremuaren gainerako zatian, ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko
da, eremua hobetzeko eta berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.

*

Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.
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Aurreko esparruen mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.

2. Legeen eta hirigintzaren esparruko gauzatze-erregimena.
*

“3.1 Elduaran Goikoa”, “3.2 Toki Ona” eta “3.3 Argindegi 2” azpieremuetan
aurreikusitako hirigintza-garapena zuzkidurako jarduketen baldintza berezien arabera
gauzatuko da.

*

“3.4 Bizkardo Ondo” azpieremuan planteatutako proposamenak zuzkidura publikorako
jarduketen baldintza berezien arabera gauzatuko dira. Helburu horrekin, desjabetzearen
bidez jokatuko da.

*

VIII.*

Plangintzaren kontrakotzat jotzen dira Arau Partikular honetako “Gauzatzeko baldintzei”
dagozkien grafikoetan jasotako eraikinak eta instalazioak.
Eraikin horiek 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko
“101.3.b” artikuluan ezarritako araubideari lotzen zaizkio, plan hau garatzeko sustatuko
den Xehetasun Azterketa onartu bitartean. Azterketa hori onartzen denean, aipatutako
legeko “101.3.a” artikuluan ezarritako araubidea bete beharko dute.
INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean
dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak,
zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3.
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1.
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
“3.1 Elduaran Goikoa”, “3.2 Toki Ona” eta “3.3 Argindegi 2” azpieremuei buruzko grafiko hauek
erantsi dira:
1.
2.
3.
4.

Antolamenduaren oinplanoa. Definizio geometrikoa.
Zonakatze xehatua.
Eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak. Oinplanoak eta sekzioak.
Gauzatzeko baldintzak.
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(Gehienekoa)

Alineación de sótanos
(Máxima)

Derrigorrezko lerrokatzea

Alineación obligatoria

Gehieneko lerrokatzea

Alineación máxima

Baimendutako hegalak dituen
fatxada

Fachada con vuelos
autorizados

Etxebizitza

Vivienda

Komunitatearen
ekipamendua

Equipamiento comunitario

Hirugarren sektoreko
erabilerak

Usos terciarios

Garajea eta erabilera
osagarriak

Garaje y usos auxiliares

Terraza irekia (Atxikitako
etxebizitzen erabilera
pribatua)

Terraza descubierta (Uso
privativo de las viviendas
anejas)

Erabilera publikoko arkupea
beheko solairuan

Porche de uso público
en planta baja

Erabilera publikoko eremuak

Areas de uso público

Sestra azpiko eraikigarria

Edificable bajo rasante

Sestra gaineko lurzati pribatu
ez eraikigarria

Parcela privada no edificable
sobre rasante

Ibilgailuak garajean sartzeko
derrigorrezko kokapena

Localización obligatoria de
acceso de vehículos a garaje

11.0

3.0

16.0

Lurzatiaren muga

PLANTA ATICO
ATIKOKO SOLAIRUA
ESCALA 1/1000
1/1000 ESKALA

+8.60

Rasante perimetral

Perimetro sestra
38

Eraikuntza altuera neurtzeko
perimetro sestra

12.0

4.0

Rasante perimetral de
medición de la altura de
edificación

3.0

2.0

15.0

+91.50

16.0

SECCION 1
1 SEKZIOA

ESCALA 1/500
1/500 ESKALA

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN, DOMINIO Y USO
PLANTAS Y SECCIONES / OINPLANOAK ETA SEKZIOAK
ERAIKITZE, ERABILTZE ETA JABETZA BALDINTZAK.

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES
DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.1 ELDUARAN GOIKOA

III

III

I

VI
VI
VI
I

IX

ESCALA 1/500 ESKALA
AZPIESPARRUAREN MUGA
HORNIDURA JARDUKETAKO EREMUAK

LIMITE DEL SUBAMBITO
AMBITO DE ACTUACION DE DOTACION

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
GAUZATZEKO BALDINTZAK

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES
DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.2 TOKI ONA

110.50

112.48
112.30

110.28

110.25

112.35

112.34

110.40

110.30

110.20
107.02

107.09

106.96
106.93

106.87
107.05
107.18
105.55

107.33

107.30

107.19

107.00
106.97
7

110.30
107.50

107.40

107.22
107.16

107.11

107.02

107.50

107.43

107.25

14.3

105.01
104.49
103.74

111.06
111.83
111.93
111.31
111.00
110.00
110.02
108.60
109.83

105.76
104.97

108.95

109.36
109.21 109.15
107.78 108.97 109.07
107.48
107.92
107.47
107.00
107.19
108.05
106.89
107.69
107.26
108.00
106.61
108.97

107.36

107.24

107.13

107.05

110.40

111.60

109.94
110.01
110.21
109.90
109.19 109.81
109.51
109.06
109.71
109.79
108.71
107.52 108.24109.29
108.31108.98
107.98

110.36

110.35

111.47

110.35

110.35

110.42

110.34

110.36

110.47

110.50

110.41

110.38

110.21

112.36

108.90
107.57
107.1

107.31

105.48

105.80
107
106.16
105.83
104.81
105.84
106.80
104.56
106.65
105.88
104.07
105.39
105.79 105.50
104.40 104.56
107.05
105.30
105.47
17.0
105.26
106.79
105.10
105.26
105.08105.30
104.20
103.81
100.18 101.17
104.92
106.29
101.92
104.89 104.95
106.56
03
101.49
100.81
103.38
106.04
104.89
106.37
102.99
25
106.37 106.35
103.34
104.41
104.88
104.46 104.49
102.33
102.90
14.3
104.40
101.82 102.36
103.50
2.2
101.43
9.67 100.52
104.26
102.57 103.22 103.78
103.98
100.76
100.00
104.00
101.75
102.35
104.20
100.44
103.02
103.84
102.11
103.53
103.75
100.60 101.13
9.54
103.12
101.67
103.33
103.70
103.74
102.47
103.80
99.69
103.43
101.32 102.97
102.88
103.44
102.25
103.66
103.03
100.62
103.72 103.57
101.37
101.85
99.35 99.40
99.89
103.28
9
102.81
103.81
103.34
101.19 100.35
87.00 99.46 99.51
103.87
101.53
102.78
101.63
103.85
101.47 101.16
103.23
99.35
100.09
9
100.87
99.89
104.05
99.34
101.42
102.48
100.26
99.73
99
103.15
100.33
99.23
98.71
9
103.28
100.30
98.13 98.79
97.38
103.98
97.22
100.28
96.28
100.75
97.52
103.69
96.26
100.19
103.85
103.55

104.37

99.84
99.65

100.29
100.27

103.61

100.19
99.12
98.29
97 33

100.12

100.29
100.26
100.13

100.06

99.03

97.36

99.54

9

100.09

100.04

99.00

98.27

96.24
96.22

95.60

97.61

95 17

ESCALA 1/500 ESKALA

AZPIESPARRUAREN MUGA
PROIEKTATUTAKO SESTRA

LIMITE DE SUBÁMBITO
84.50

RASANTE PROYECTADA

PLANTA DE ORDENACION. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
ANTOLAMENDUAREN OINPLANOA. DEFINIZIO GEOMETRIKOA

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES
DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.2 TOKI ONA

a.2/3

ESCALA 1/500 ESKALA
AZPIESPARRUAREN MUGA
PARTZELAREN MUGA

LIMITE DEL SUBAMBITO
LIMITE DE PARCELA

BIZITEGI PARTZELA

a

a

PARCELA RESIDENCIAL

BIDE SAREA

e

e

RED VIARIA

f.1

f.1

HIRI ESPAZIO LIBREAK

ESPACIOS LIBRES URBANOS

ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA
ZONIFIKAZIO XEHATUA

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK
DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES

Parcela a.2/3 Lursaila

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.2 TOKI ONA

Lurzatiaren muga

Límite de parcela

Sotoen lerrokatzea
(Gehienekoa)

Alineación de sótanos
(Máxima)

Derrigorrezko lerrokatzea

Alineación obligatoria

Gehieneko lerrokatzea

Alineación máxima

Baimendutako hegalak dituen
fatxada

Fachada con vuelos
autorizados

Etxebizitza

Vivienda

Komunitatearen
ekipamendua

Equipamiento comunitario

Hirugarren sektoreko
erabilerak

Usos terciarios

Garajea eta erabilera
osagarriak

Garaje y usos auxiliares

Terraza irekia (Atxikitako
etxebizitzen erabilera
pribatua)

Terraza descubierta (Uso
privativo de las viviendas
anejas)

Erabilera publikoko arkupea
beheko solairuan

Porche de uso público
en planta baja

Erabilera publikoko eremuak

Areas de uso público

Sestra azpiko eraikigarria

Edificable bajo rasante

Sestra gaineko lurzati pribatu
ez eraikigarria

Parcela privada no edificable
sobre rasante

Ibilgailuak garajean sartzeko
derrigorrezko kokapena

Localización obligatoria de
acceso de vehículos a garaje

1
14.3

17.0

17.0

17.0

14.0

14.3

14.3

+103.5

14.3

1

SOTANO I,II
I,II SOTOAK

PLANTA BAJA/SEMISOTANO
BEHE SOLAIRUA/ERDISOTOA

PLANTA I
I SOLAIRUA

PLANTAS II, III
II, III SOLAIRUAK

ESCALA 1/500
1/500 ESKALA

Perimetro sestra
Eraikuntza altuera neurtzeko
perimetro sestra

+8.60

38

Rasante perimetral
Rasante perimetral de
medición de la altura de
edificación

17.0

12.6
+107.4
+103.5

17.0

SECCION 1
1 SEKZIOA

ESCALA 1/500
1/500 ESKALA

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN, DOMINIO Y USO
PLANTAS Y SECCIONES / OINPLANOAK ETA SEKZIOAK
ERAIKITZE, ERABILTZE ETA JABETZA BALDINTZAK.

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES
DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.2 TOKI ONA

III

I

III

I

III

III

III
I

I
V

IV

II

I

II

I

V

IV

I

III

V

III

ESCALA 1/500 ESKALA

AZPIESPARRUAREN MUGA
HORNIDURA JARDUKETAKO EREMUAK

PLANGINTZAREKIN BAT EZ DATOZEN ERAIKINAK

LIMITE DE SUBÁMBITO
AMBITO DE ACTUACION DE DOTACION

EDIFICIOS DISCONFORMES CON EL PLANEAMIENTO

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
GAUZATZEKO BALDINTZAK

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES
DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.3 ARGINDEGI 2

8.06
7.91
6

107.41
107.05

05

107.51

108.37

104.57

108.22

107.70
107.46
103.49

104.84
104.48

107.13

102.72
103.68

100.98
101.51

100.57

105.35

102.55
99.32

101.82

81 97.35

96.55

97.28

96.67
96.59
96.59

96.58

97.23

100.13
98.53

97.04
96.40

.71

96.65

97.60
69
97.39

2

97.37
95.35
95.05

94.58
94.51

92.96

91.68

90 37

90 37

90 46

95.74

93.39
93.02

99.68

92.85
92.20

95.91

98.52
98.11

98.38

98

96.45

94.98

VII

90.96

90.83
90.94
91.54 91.48
90.85
91.00
91.08
90.74
90.99
91.02
90.68
91.09
90.15
90.78
90.73
90.97
90.54
90.60
90 76

97.82
97.97
94.77

98
98.50

94.95

VII
91.06 91.10
91.09 91.11

9

ESCALA 1/500 ESKALA

AZPIESPARRUAREN MUGA
PROIEKTATUTAKO SESTRA

10
100.38

88.89
100.90
100.23
100.79
100.33
99.95
99.52 99.54 9

97.97

91.93
91.85
91.71
91.22
91.56
90 62

97.06
96.57

94.27

92.39
91.76

95.96

95.38

93.61

93.23

95.50

94.28

94.19

92.20

90 30

99.46

100.87

101.00

98.78

95.64

94.80
94.31
94.21

93.69
93.47
93.15

91.28

95.06

94.52
94.08

.44

92.20

95.38

94.77

94.39

94.53

IV

91.94 91.86
91.94
91.81

99.37

99.99

VII
94.95

94.54

IV

0.73

99.76

10

101.44
101.58

9.4

94.40

94.61

92.03

102.99
102.75

103.61

98.74

108.

103.21
107.92
103.92
103.10

102.41
102.30
102.18

97.54

95.03
95.10 94.74

95.04

56

102.65

103.20

94.68
94.50
94.60

95.12

94.53

108.21
108.21

105.21

102.41

94.95

96.20
95.55
94.62

108.33

103.04

103.88

95.24
94.72

6
92.96

4

108.26

95.74
95.42

95.75

96.82
97.42
97.27

113

VI
105.46

95.84

95.92

95.98

13.9

III

97.69
97.79
96.33
96.40

96.27

101.80
100.05
101.78
99.55

113.08
112.63
112.24
112.27
112.39

104.31 103.91
104.49

10.9

97.3212.3
96.87

97.79
98.45
97.52

112.30
112.16

104.96

99.13 99.83

98.66
98.53
98.47
98.43
98.10
98
99.11
98.48
98.06
97.53
98.30
97.52

113.34

104.88
104.80
106.31 108.18
106.53
104.98
106.38 107.96
108.03
104.57
105.10
104.31
104.11

105.14

105.74

106.04

103.77

98.83

V

111.72
111.01

VII

105.14

II

112.14

110.39

106.12

100.94
01.78
101.64

114
113.90

111.74
111.09

106.87

105.76
105.54
106.32 105.66
106.61

101.37
100.91
102.13

109.05
109.59
109.15
109.34
108.41
108.37
107.80
108.27
108.36

106.23
106.50

104.93

102.09

.83

112.29

109.19

105.43
105.05
104.99

107.30

LIMITE DE SUBÁMBITO
84.50

RASANTE PROYECTADA

PLANTA DE ORDENACION. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
ANTOLAMENDUAREN OINPLANOA. DEFINIZIO GEOMETRIKOA

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES
DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.3 ARGINDEGI 2

a.3/3

ESCALA 1/500 ESKALA
AZPIESPARRUAREN MUGA
PARTZELAREN MUGA

LIMITE DEL SUBAMBITO
LIMITE DE PARCELA

BIZITEGI PARTZELA

a

a

PARCELA RESIDENCIAL

BIDE SAREA

e

e

RED VIARIA

f.1

f.1

HIRI ESPAZIO LIBREAK

ESPACIOS LIBRES URBANOS

ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA
ZONIFIKAZIO XEHATUA

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK
DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES

Parcela a.3/3 Lursaila

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.3 ARGINDEGI 2

8.1
10.9

10.9

8.1

14.6
12.2

2

13.9

14.6

12.2

1.5

6.6

13.9

13.9

12.2

1

1

+96.5
6.5
9.4

5.0

9.4

EDIF. EXISTENTE
ORAINGO ERAIKUNTZA

EDIF. EXISTENTE
ORAINGO ERAIKUNTZA

2

SOTANO I
I SOTOA

SEMISOTANO
ERDISOTOA

PLANTA BAJA
BEHE SOLAIRUA

PLANTAS I, II, III
I, II, III SOLAIRUAK

PLANTA IV
IV SOLAIRUA

ESCALA 1/500
1/500 ESKALA

Lurzatiaren muga

Límite de parcela

Sotoen lerrokatzea
(Gehienekoa)

Alineación de sótanos
(Máxima)

Derrigorrezko lerrokatzea

Alineación obligatoria

Gehieneko lerrokatzea

Alineación máxima

Baimendutako hegalak dituen
fatxada

Fachada con vuelos
autorizados

Etxebizitza

Vivienda

Komunitatearen
ekipamendua

Equipamiento comunitario

Hirugarren sektoreko
erabilerak

Usos terciarios

Garajea eta erabilera
osagarriak

Garaje y usos auxiliares

Terraza irekia (Atxikitako
etxebizitzen erabilera
pribatua)

Terraza descubierta (Uso
privativo de las viviendas
anejas)

Erabilera publikoko arkupea
beheko solairuan

Porche de uso público
en planta baja

Erabilera publikoko eremuak

Areas de uso público

Sestra azpiko eraikigarria

Edificable bajo rasante

Sestra gaineko lurzati pribatu
ez eraikigarria

Parcela privada no edificable
sobre rasante

Ibilgailuak garajean sartzeko
derrigorrezko kokapena

Localización obligatoria de
acceso de vehículos a garaje

Perimetro sestra
Eraikuntza altuera neurtzeko
perimetro sestra

+8.60

38

Rasante perimetral
Rasante perimetral de
medición de la altura de
edificación

Variable
1.5

114.0
111.0

REFERENCIA PARA ALTURA DE EDIFICACION
ERAIKUNTZAREN ALTUERAREN ERREFERENTZIA
2.5

EDIF. EXISTENTE
ORAINGO ERAIKUNTZA

99.0
+96.5

96.25

+98.00
+96.50

+94.90

+94.7

93.5

SECCION 1
1 SEKZIOA

SECCION 2
2 SEKZIOA
ESCALA 1/500
1/500 ESKALA

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN, DOMINIO Y USO
PLANTAS Y SECCIONES / OINPLANOAK ETA SEKZIOAK
ERAIKITZE, ERABILTZE ETA JABETZA BALDINTZAK.

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
IBARRA. TESTU BATERATUA-TEXTO REFUNDIDO. 2018ko UZTAILA-JULIO 2018

DOC. "2. NN.UU.". - 2.2 NORMAS PARTICULARES
DOk. "2. HH.AA.". - 2.2 ARAU PARTIKULARRAK

3. GAIARRE-ARGINDEGI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

3.3 ARGINDEGI 2

VII
V

V

II
III

VII

IV
IV

VII

VII
ESCALA 1/500 ESKALA

AZPIESPARRUAREN MUGA
HORNIDURA JARDUKETAKO EREMUAK

PLANGINTZAREKIN BAT EZ DATOZEN ERAIKINAK

LIMITE DE SUBÁMBITO
AMBITO DE ACTUACION DE DOTACION

EDIFICIOS DISCONFORMES CON EL PLANEAMIENTO

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
GAUZATZEKO BALDINTZAK

IBARRAKO HAPO
“2. HIRIGINTZA-ARAUAK” dokumentua
“2.2. HIRIGINTZA-EREMUEN HIRIGINTZA-ARAU PARTIKULARRAK”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-23-

“4. HE: GURIDI
I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Bizitegi-erabilerako eremua da, eta etxebizitza kolektiboko bloke bakartuek osatzen dute.
Euskal Herria kalearen iparraldeko ertzean kokatuta dago, zati bat hegalean gora doa,
eraikuntza Jesus Guridi kale bihurgunetsuan oinarrituta.
Hegoaldean, “Uzturre-Eguzkialde” eremuarekin egiten du muga; iparraldean eta ekialdean,
lurzoru hiritarrezinarekin, eta, mendebaldean, lurzoru hiritarrezinarekin eta “Gaiarre - Argindegi”
eremuarekin.
Guztira, 15.319 m²-ko azalera du eremuak.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Oro har, eremuaren konfigurazio orokorra finkatu da; hala ere, zati zehatz batean, hiriberrikuntzarako ekintza nabarmen bat proposatu da.
Hain zuzen ere, Euskal Herria kaleko 55. zenbakitik 59. zenbakira bitarteko eraikinak
ordezkatu dira, bai eta Jesus Guridi kaleko 2. eta 3. zenbakietakoak ere; eraikin horiek
2
2.247 m (s)-ko eraikigarritasuna dute guztira; horien ordez, bi eraikin berri proposatu
dira Euskal Herria kalean, 60 etxebizitza berri eta horiei dagozkien zuzkidurak hartuko
dituztenak.
Esku-hartzeak Euskal Herria kaleko ertzeko oinezko espazioa nabarmenki hobetuko du
(espaloiak zabaldu, arkupeak eraikinean…); horrez gain, espazio libre txiki bat eta lur
gaineko aparkaleku bat antolatuko dira goiko aldean, antolamenduaren ondorioz
sortuko diren bi mailak lotuko dituen eskailera barne.
2

*

“4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” azpieremua, 3.804 m -koa, mugatu da, aipatutako eskuhartzea hartuko baitu.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

“A. Bizitegi-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 12.567 m ).

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
2
- “4.1. Malkorrenea-Eskuzarre” azpieremua .................................. 6.226 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

IBARRAKO HAPO
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Sestra azpian:
-

2

“4.1. Malkorrenea-Eskuzarre” azpieremua .................................. 2.980 m (s)
Eremuaren gainerako zatian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan
baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
*

Oro har “A. Bizitegi-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek, ondoren zehaztutako moduan osatutakoak.

*

Bizitegi-eraikigarritasunaren erregimen juridikoa:
“4.1. Malkorrenea- Eskuzarre” azpieremuan
- Aurretik zegoen bizitegi-eraikigarritasuna (etxebizitza libreak): ............... 2.247 m²(s)
- Bizitegietarako hirigintza-eraikigarritasun berria: ...................................... 2.853 m²(s)
.
Gizarte-babeseko erregimenari atxikia
(erregimen orokorreko BOE; % 35): .................................................... 999 m²(s)
.
Etxebizitza tasatuaren erregimenari atxikia (% 20): ............................. 570 m²(s)
.
Etxebizitza librearen erregimenari atxikia (% 45): .............................. 1.284 m²(s)
- Bizitegi-eraikigarritasun osoa: ................................................................... 5.100 m²(s)

*

“4.1” azpieremuan, sestra gainean aurreikusten den hirigintza-eraikigarritasuna,
baimendutako
beste erabilera batzuetarako
(hirugarren sektorekoak, etab., ezkaratzak barne): ........................................ 1.126 m²(s)

1.2.-

“E. Bide-sarea (SO) eremua”.

2

(Azalera: 1.103 m ).

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.
1.3.-

“F.1 Hiriko espazio libreen eremua (SO)”.

2

(Azalera: 1.649 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
4.- Programazio-erregimen orokorra.
Ez da horrelako baldintzarik ezarri.

IBARRAKO HAPO
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IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan eta
Arau Partikular honetan erantsi den grafikoan islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
2
- “a.1/4” lursaila (“4.1” azpieremua) ...................................................... 6.226 m (s)
- Eremuan antolatutako gainerako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun
fisikoa lehendik berorietan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen
eraikinen formari atxikitzen zaiona da.

*

Sestra azpian:
2
- “a.1/4” lursaila .................................................................................. 2.980 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako lursailetako bakoitzean sestra azpian
aurreikusten den eraikigarritasuna horietako bakoitzerako baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da, plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
“a.1/4” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
- Eremuko gainerako lursailetan, lehendik dauden eta Plan Orokor honek
baliozkotzen dituen eraikinak finkatu egiten dira, gaur egungo formaparametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
“a.1/4” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako azpieremu bakoitzean sestra azpian
bi solairu eraikitzeko baimena izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

D.- Erabilera-baldintza partikularrak.
*

“a.1/4” lursaila
- Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoaren arabera.
-

Bizitegi-erabilerara zuzendutako hirigintza-eraikigarritasuna:
.
1. eraikina .................................................................................. 2.700 m²(s)
.
2. eraikina .................................................................................. 2.400 m²(s)
.
Guztira
.................................................................................. 5.100 m²(s)

IBARRAKO HAPO
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Sestra gainean baimendutako beste erabilera batzuetara
zuzentzen den hirigintza-eraikigarritasuna
2
(hirugarren sektorekoak, etab., ezkaratzak barne): ......................... 1.126 m (s)
2

*

“4.1” azpieremuaren etxebizitzen gutxieneko batez besteko tamaina 70 m (s)
izango da.

*

Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek oro har plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak dira.

E.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
*

*

“a.1/4” lursaila
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun Azterketan
behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta
finkatzen diren eraikinei atxikitakoak dira.

2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
*

“4.1
Malkorrenea-Eskuzarre”
azpieremuko
lurrak
urbanizazioaren
gutxiegitasunagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarraren kategorian sailkatu dira.

*

Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako gainerako
lurrak, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren
kategorian sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen
dituztenak salbuespentzat hartuta.

B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.-

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*
VI.-

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.
ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK

Euskal Herria kaleko 63. zenbakiko etxea Plan Orokor honetako katalogoan txertatuta dago.

IBARRAKO HAPO
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GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

1. Hirigintza-erregimena.
*

“4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” azpieremuaren hirigintza-erregimena plan hau garatzeko
sustatu beharreko Hirigintzako Jarduketa Programak zehaztutakoa izango da.

*

Eremuaren gainerako zatian, ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko
da, eremua hobetzeko eta berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.

*

Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Aurreko eremuen mugaketa egiteko orduan, gai horretan indarrean dauden
xedapenetan ezarritako irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko
da (Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko
Etxebizitzari buruzko Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna,
biziegokitasuna, irisgarritasun unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera
bermatzeko egoki irizten diren neurriak hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea
berritu eta leheneratzeko egokiak diren bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa
hori.

2. Legeen eta hirigintzaren esparruko gauzatze-erregimena.
*

*

VIII.*

“4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” azpieremuak Jarduketa Integratuko Eremu bakar eta
independentea osatzen du bere aldetik.
Azpieremu horretan gauzatu beharreko Hirigintzako Jarduketa Programa Plan Orokor
honen indarraldiko lehen laurtekoaren barnean sustatuko eta onartuko da.
Plangintzaren kontrakotzat jotzen dira Arau Partikular honetako “Gauzatzeko baldintzei”
dagozkien grafikoetan jasotako eraikinak eta instalazioak.
Eraikin horiek 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko
“101.3.b” artikuluan ezarritako araubideari lotzen zaizkio, plan hau garatzeko sustatuko
den Xehetasun Azterketa onartu bitartean. Azterketa hori onartzen denean, aipatutako
legeko “101.3.a” artikuluan ezarritako araubidea bete beharko dute.
INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK

Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean dauden
xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak,
zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3.
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1.
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak)

IBARRAKO HAPO
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*

“4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” azpieremua Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu da.
Horren ondorioz, eremu horretan aurreikusitako hirigintza-garapena Eragin Akustikoari
buruzko Azterketan zehaztutako baldintza akustikoen arabera proiektatuko eta gauzatuko
da; azterketa hori “1.1. Hirigintza-antolamendua eta berorren gauzatzea justifikatzeko
memoria” dokumentuko 4. eranskinean txertatu da, zehazki, azterketa horretan jasotako
eremuko planean.

IX.- GRAFIKOAK
“4.1 Malkorrenea- Eskuzarre” azpieremuari buruzko grafiko hauek erantsi dira:
1.
2.
3.
4.
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Antolamenduaren oinplanoa. Definizio geometrikoa.
Zonakatze xehatua.
Eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak. Oinplanoak eta sekzioak.
Gauzatzeko baldintzak.
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4.1 MALKORRENEA-ESKUZARRE
108.26

108.33

105.46

108.21
108.21

03.04
102.65

02.41

100.87

101.58

101.00

99.99

99.46

101.18
100.38

109.03

109.11

107.86
106.99
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98.78
98.11

107.85

107.00
7.06
105.16
105.06
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97.82
97.97
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106.01
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103.35

99.00

105.09

106.39

104.67

102.46

102.45
102.51

98.91
101.84
94.95

101.03
101.08

102.12
101.74
5.00

102.31 102.55
101.23

102.19
100.38
100.24
100.10

100.81
99.99
98.87
99.22

100.99

97.25

98.89
99.64
13.51
96.39
99.17 99.36
96.33
98.75
101.40
98.88

97.68
97.39

101.54
101.29
101.44
100.36 100.15
99.56

99.74

91.21
91.17

91.32

91.29
91.11

91.16

91.81

91.24

91.81
91.95

88.42
88.37

86.64

88.48
88.53
88.76
88.56
86.72 88.55
88.64
88.57
86.72
88.59
86.65
88.52
88.56
88.56
88.54

86.60
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92.07

93.05
91.98

92.01

90.47
88.78
88.67 88.68
88.66

88.62

87.81 87.13

98.15
98.04

97.70

98.20
98.12
96.22

97.66
97.48
95.03
94.98
92.48

92.50
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92.58
92.61
92.50

92.80

89.10
88.74
89.09
89.11
89.08
88.68
89.06
88.65
89.36
89.02
88.89
88.68 88.72
89.21 89.61
87.23
88.69 88.90
88 64 88 61
89 46

93.77

94.31

93.60

93.46

93.50
93.23

95.18

93.30

93.27

30.00 92.00
92.79
92.84
93.00
92.80

91.96

93.
91.50

91.07

92.06

92.73

93.66

93.19

93.08

91.61

92.67

92.44
91.77

92.04
91.88

90.70
90.66

90.85
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91.28
91.00
90.99
90.78

90.67

90.57

90.56

90.70
90.99

90.16

90.06
89.91
89.72

90.25
88.85

89.78

89.08
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93.30

98.37
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92.04
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90.85 90.52
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90.14

87.11
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98.74
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98.81
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92.20
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92.06
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91.91
91.75
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92.00
92.08
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92.18
92.36
92.03
92.14
92.05
92.00

91.91

91.47

100.11

100.57
100.56

100.58
95.77

95.50

33.5

90.42

88.28
88.29

5.00

97.81

10.28

91.79
91.56
91.65

91.62

91.19

98

95.62
99.80

13.50

94.03

92.33

91.76

91.06
90.92

98.73

RASANTE PROYECTADA

95.3

93.49

94.23
95.719.69
94.62
94.72
94.28
92.55
91.3391.50

95.94

100.36

98.05

96.95
94.49
95.16
94.54
94.69

99.18

96.73

98.63

95.07

96.21
90.93

101.62

102.48 97.32
102.55 102.43
8.98
100.44

99.97

100.03
99.69

91.06 91.10
91.09 91.11

96.94

98.91

98.50

84.50

101.25
101.80

101.34

PROIEKTATUTAKO SESTRA

LIMITE DE SUBÁMBITO

101.86

100.00

99.70

16.20

AZPIESPARRUAREN MUGA

102.60

104.30

103.78

104.40
106.54
100.90
8.03
105.58
104.55
103.65
101.84
102.35
103.27
100.79
101.22
102.49
102.48 101.18

106.16

103.58

103.46
102.50

106.41
104.70
104.33

103.09
103.04

98.40

96.45

12

105.28

107.74

107.43

105.79

103.19

107.47

105.61

107.49

107.80

105.78

99.40

98.38

97.97

.00

107.70

106.43

98.52

91.08
91.02

108.23

108.82

106.41

104.33

97.06
96.57

108.25

109.21

104

106.13

109.37

108.18

108.10

88.89

99.57

106.23
106.19

109.51

107.89
107.78

100.90
100.23
100.79
100.33
99.95
99.52 99.54 99.65

99.68

106.6
110.09

108.39

107.41

110.49

111.19

108.18

101.44

111.28

110.97

110.96

109.23

107.93

03.20

99.37

109.29

109.04
108.62
108.87

103.21
107.92
103.92
103.10

102.41
102.30
102.18

102.99
102.75

6

108.11

105.21

111.22

113.02

112.92

111.62

90.28

89.50

89.56
89.76

89.79
89.64

8
88

ESCALA 1/500 ESKALA

ANTOLAMENDUAREN OINPLANOA.
DEFINIZIO GEOMETRIKOA
PLANTA DE ORDENACION.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
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4.GURIDI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

4.1 MALKORRENEA-ESKUZARRE

AZPIESPARRUAREN MUGA
PARTZELAREN MUGA

LIMITE DEL SUBAMBITO
LIMITE DE PARCELA

BIZITEGI PARTZELA

a

a

PARCELA RESIDENCIAL

BIDE SAREA

e

e

RED VIARIA

f.1

f.1

HIRI ESPAZIO LIBREAK

ESPACIOS LIBRES URBANOS

a.1/4

ESCALA 1/500 ESKALA

ZONIFIKAZIO XEHATUA
ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA
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Parcela a.1/4 Lursaila

4.GURIDI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

4.1 MALKORRENEA-ESKUZARRE

2
3

1

18.5

14.0

4.5

3
5.2

Lurzatiaren muga

Límite de parcela

Sotoen lerrokatzea
(Gehienekoa)

Alineación de sótanos
(Máxima)

Derrigorrezko lerrokatzea

Alineación obligatoria

Gehieneko lerrokatzea

Alineación máxima

Baimendutako hegalak dituen
fatxada

Fachada con vuelos
autorizados

Etxebizitza

Vivienda

Komunitatearen
ekipamendua

Equipamiento comunitario

Hirugarren sektoreko
erabilerak

Usos terciarios

Garajea eta erabilera
osagarriak

Garaje y usos auxiliares

Terraza irekia (Atxikitako
etxebizitzen erabilera
pribatua)

Terraza descubierta (Uso
privativo de las viviendas
anejas)

Erabilera publikoko arkupea
beheko solairuan

Porche de uso público
en planta baja

Erabilera publikoko eremuak

Areas de uso público

Sestra azpiko eraikigarria

Edificable bajo rasante

Sestra gaineko lurzati pribatu
ez eraikigarria

Parcela privada no edificable
sobre rasante

Ibilgailuak garajean sartzeko
derrigorrezko kokapena

Localización obligatoria de
acceso de vehículos a garaje

30.0

+93.00
88.2

10.3

9.4

33.5

2

+92.00

I,II SOTOAK
SOTANO I,II

1

BEHE SOLAIRUA
PLANTA BAJA

5.0
14.0
13.5
13.5
4.5
1.0

30.0

30.0

33.5

33.5

PLANTA I
I SOLAIRUA

+8.60

II SOLAIRUA
PLANTA II

1.0

1.0

13.5

11.5
2.0

1.0

Rasante perimetral

Perimetro sestra
38

Eraikuntza altuera neurtzeko
perimetro sestra

Rasante perimetral de
medición de la altura de
edificación

1.0
9.5

30.0

33.5

30.0

2.0

PLANTAS III, IV, V
III, IV , V SOLAIRUAK

29.5

2.0

PLANTA VI
VI SOLAIRUA

2.0

2.0

25.5

2.0

PLANTA ATICO
ATIKOKO SOLAIRUA

ESCALA 1/1000
1/1000 ESKALA

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN, DOMINIO Y USO
PLANTAS / OINPLANOAK
ERAIKITZE, ERABILTZE ETA JABETZA BALDINTZAK.
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Parcela a.1/4 Lursaila

4.GURIDI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

4.1 MALKORRENEA-ESKUZARRE

5.00

13.50
2.00 2.00

5.00

25.40

22.20

+99.30
+97.20

+93.00

+92.00

SECCION 1
1 SEKZIOA

Límite de parcela

Sotoen lerrokatzea
(Gehienekoa)

Alineación de sótanos
(Máxima)

Derrigorrezko lerrokatzea

Alineación obligatoria

Gehieneko lerrokatzea

Alineación máxima

Baimendutako hegalak dituen
fatxada

Fachada con vuelos
autorizados

Etxebizitza

Vivienda

Komunitatearen
ekipamendua

Equipamiento comunitario

Hirugarren sektoreko
erabilerak

Usos terciarios

Garajea eta erabilera
osagarriak

Garaje y usos auxiliares

Terraza irekia (Atxikitako
etxebizitzen erabilera
pribatua)

Terraza descubierta (Uso
privativo de las viviendas
anejas)

Erabilera publikoko arkupea
beheko solairuan

Porche de uso público
en planta baja

Erabilera publikoko eremuak

Areas de uso público

Sestra azpiko eraikigarria

Edificable bajo rasante

Sestra gaineko lurzati pribatu
ez eraikigarria

Parcela privada no edificable
sobre rasante

Ibilgailuak garajean sartzeko
derrigorrezko kokapena

Localización obligatoria de
acceso de vehículos a garaje

13.50
2.00

+96.40

Lurzatiaren muga

SECCION 2
2 SEKZIOA

+8.60
5.00

33.50

38
30.00

Eraikuntza altuera neurtzeko
perimetro sestra

Rasante perimetral de
medición de la altura de
edificación

+97.20

+96.40

+91.80

Rasante perimetral

Perimetro sestra

+93.00

+92.00

SECCION 3
3 SEKZIOA

+93.10

ESCALA 1/500
1/500 ESKALA

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN, DOMINIO Y USO
SECCIONES / SEKZIOAK
ERAIKITZE, ERABILTZE ETA JABETZA BALDINTZAK.
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4.GURIDI
AZPIESPARRUA / SUBAMBITO

4.1 MALKORRENEA-ESKUZARRE

ESCALA 1/1000 ESKALA

AZPIESPARRUAREN MUGA
JARDUKETA INTEGRATUKO EREMUAK

PLANGINTZAREKIN BAT EZ DATOZEN ERAIKINAK

LIMITE DE SUBÁMBITO
AMBITO DE ACTUACION INTEGRADA

EDIFICIOS DISCONFORMES CON EL PLANEAMIENTO

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
GAUZATZEKO BALDINTZAK
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“5. HE: UZTURRE- EGUZKIALDE”
I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Bizitegi-eremu honek izen bereko guneak eta Ibategiko baratzeen zati bat hartzen ditu barnean,
eta Euskal Herria kalearen eta ibaiaren artean kokatuta dago.
Iparraldean, Euskal Herria kalearekin egiten du muga; hegoaldean, Zelai ibaiarekin eta lurzoru
hiritarrezinarekin; ekialdean, “Plaza-Azkue” eremuarekin, eta, mendebaldean, lurzoru
hiritarrezinarekin (Montesko baratzea).
Guztira, 22.536 m²-ko azalera du eremuak.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Uzturre eta Eguzkialde inguruetan aurretik dagoen antolamendua eta eraikigarritasuna
finkatu da; proposamen bakarra egin da inguru horretan: Eliz Aurre etxea ordezkatzeko
aukera planteatu da, inguruko hiri-espazioa hobetzeko asmoz. Dagozkion hirigintzabaldintzak txertatu dira helburu horretarako.Eraikin berriak lokal bat izango luke beheko
solairuan, eta etxebizitzak goiko solairuetan.

*

Ibategiko baratzeetan eragindako zatian, bizitegi-erabilerarako hirigintza-garapen berria
proposatu da; hain zuzen ere, 118 etxebizitza inguru eta haien zuzkidura osagarriak
2
eraikitzea proposatu da, aurretik zegoen eraikina ordezkatuz [813 m (s) inguru] eta Euskal
Herria kalea zabalduz.
Alde horretatik, Zelai ibaia eremu horretatik igarotzen den zatian, espazio libre nahiko
handia eratuko dela azpimarratu behar da; espazio libre horrek ibai-ibilguen eta ibaiertzen
antolamenduaren eta zaintzaren esparruetan indarrean dagoen legediak ezartzen dituen
betekizunak beteko ditu. Espazio horren garapena eta gauzatzea (eragindako lursailak
udalari lagatzeko nahiz horien hirigintza gauzatzeko eta ordaintzeko) “5.2 Ibategi”
azpieremuan aurreikusitako hirigintza-garapenari lotzen zaio, besteak beste, honako
arrazoi hauek modu bateratuan kontuan hartzeko:
- Azpieremuan aurreikusitako bizitegi-erabilerako hirigintza-garapenak beharrezko
dituen zuzkidura publikoei erantzutea.
- Bizitegi-erabilerako hirigintza-garapen hori inguru horretan dauden izaera hidraulikoko
baldintzatzaileetara egokitzea. Zehazki, azpieremu horrek uholde-arriskua duela
kontuan hartuta, garapen hori arrisku horiek deuseztatzeko edo murrizteko moduan
antolatzeko, beharrezkoa da espazio libre hori antolatzea, espazio libre hori
antolatzen ez bada ezinezkoa izango baita bestea garatzea.
Halaber, “2.1 Beheko bide” azpieremuan aurreikusitako espazio libre orokor berriaren
(sistema orokorra) garapena eta gauzatzea (eraginpeko lurrak udalari lagatzeko
xedeetarako) “5.2 Ibategi” eta “6.1 Zaldune” azpieremuetan aurreikusitako hirigintzagarapenei lotuta daude, Plan Orokorrean justifikatzen denari erreparatuz.

*

Horretarako, “5.1 Eliz Aurre” eta “5.2 Ibategi” azpieremuak mugatu dira; azpieremu horien
2
2
azalera, hurrenez hurren, 817 m -koa eta 9.667 m -koa da.
Bigarren azpieremuan, Plan Berezi bat aurreikusita dago, inguru horren antolamendu
xehatua zehazteko.
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Ibategiko baratzeetan, zoladura artifiziala duten inguruan, lur gaineko behin-behineko
aparkaleku bat egokituko da.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

2

“A. Bizitegi-erabilerako eremua”. ..................................................... (Azalera: 18.386 m ).

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
2
- “5.1. Eliz Aurre” azpieremua ........................................................ 1.575 m (s)
2
- “5.2. Ibategi” azpieremua ........................................................... 10.530 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
2
- “5.1. Eliz Aurre” azpieremua ........................................................ 1.035 m (s)
2
- “5.2. Ibategi” azpieremua ............................................................. 6.000 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan
baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
*
*

Oro har “A. Bizitegi-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek, ondoren zehaztutako moduan osatutakoak.
“5.2. Ibategi” azpieremuan aurreikusitako bizitegi-eraikigarritasunaren erregimen
juridikoa:
- Aurretik zegoen bizitegi-eraikigarritasuna (etxebizitza libreak): .................. 813 m²(s)
- Bizitegietarako hirigintza-eraikigarritasun berria: ...................................... 9.217 m²(s)
.
Babes publikoko erregimenari atxikia (% 35): ................................... 3.226 m²(s)
.
Etxebizitza tasatuaren erregimenari atxikia (% 20): .......................... 1.843 m²(s)
.
Etxebizitza librearen erregimenari atxikia (% 45): .............................. 4.961 m²(s)
- Bizitegi-eraikigarritasun osoa: ................................................................. 10.030 m²(s)

*

“5.2” azpieremuan, sestra gainean aurreikusten den
hirigintza-eraikigarritasuna, baimendutako beste erabilera batzuetarako
(hirugarren sektorekoak, etab., ezkaratzak barne): .......................................... 500 m²(s)

1.2.-

“E. Bide-sarearen eremua (SO)”. ....................................................... (Azalera: 1.474 m )

2

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.
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2

“F.1 Hiriko espazio libreen eremua (SO)”. ........................................ (Azalera: 2.307 m ).
Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.
Ibategi azpieremuan aurreikusitako pasabidea egikaritzea bat dator azpieremu
horretako urbanizazio-karga batekin.

1.4.-

2

“F.2. Ibai-ibilguen eta ibaiertzen eremua (SO)”. .......................................(Azalera: 85 m )
Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.

1.5.-

2

“G. Ekipamendu komunitarioa” (SO) ......................................................(Azalera: 284 m )
Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak Plan Orokor honetako
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira
oro har.

2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
*

“5.2 Ibategi” azpieremuan, Plan Berezia formulatuko da, eremuaren antolamendu xehatua
zehaztu ahal izateko.
“5.2 Ibategi” azpieremuaren hiri-eraldatzea eta -beroneratzea garatzen duen plan bereziak
Plan Hidrologikoaren araudian xedatutako baldintzak nahitaez bete behar direla justifikatu
beharko du. Modu osagarrian, Azterketa Hidrologiko xehatu baten bidez justifikatu beharko
da jarduketa egingarri egiteko behar diren neurri zuzentzaileekin ez dela areagotzen
uholde-arriskua.
Zenbait jarduketa dagozkien proiektuetan zehaztu beharko dira, esaterako, ibaiertzeko
pasealekua, bidegorriaren jarraipena eta Zelai ibaiaren bi ibaiertzak lotzea.

* Hirigintza-eremuaren gainerako zatian, Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da
erregimen hori.
*

Eraikin berriek 10,00 metroko gutxieneko atzerapena errespetatu beharko dute Zelai
ibaiaren ibilguarekiko.

4.- Programazio-erregimen orokorra.
* “5.2” azpieremurako aurreikusten den Hiri Antolamenduko Plan Berezia Plan Orokor honen
indarraldiko lehen sei urteetan sustatu eta onartuko da.
*

Eremuan antolatutako espazio libre hiritar orokorraren (sistema orokorra) garapena eta
gauzatzea “5.2” azpieremuan aurreikusitako hirigintza-garapenari lotzen zaio, udalak eremu
hori eman dezan nahiz eremuaren urbanizazioa gauzatu eta ordaindu dezan.
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Horretarako, espazio libre hori azpieremuan mugatuko diren hirigintza gauzatzeko eremuei
(Jarduketa Integratuko Eremua, gauzatze-unitatea…) lotuko zaie.
Era berean, “2.1 Beheko bide” azpieremua ere hari lotuta dago, Plan Orokor honetan
azaldutako guztiaren arabera. “5.2” azpieremuari dagokion parte-hartzea % 53,29koa da.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.-

“5.2 Ibategi” azpieremuan, kalifikazio xehatuko erregimena (zonakatze xehatua
mugatzeko baldintzak; antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa; eraikuntza- eta
partzelazio-baldintza partikularrak; antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza
partikularrak; partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak, etab.) azpieremuan
sustatuko den Plan Berezian zehaztuko da, eta Arau Partikular hauetan zehaztutako
antolamendu-irizpideak eta -helburuak beteko dira.

B.-

Eremuko gainerako zatian, erregimen hau aplikatuko da:
a) Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
ezartzen dira baldintza horiek.
b) Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
2
- “a.1/5” lursaila (“5.1” azpieremua) ...................................................... 1.575 m (s)
- Eremuan antolatutako gainerako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun
fisikoa lehendik berorietan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen
eraikinen formari atxikitzen zaiona da.

*

Sestra azpian:
2
- “a.1/5” lursaila ................................................................................. 1.035 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako lursailetako bakoitzean sestra azpian
aurreikusten den eraikigarritasuna horietako bakoitzerako baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da, plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

c) Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
- “a.1/5” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
- Eremuko gainerako lursailetan, lehendik dauden eta Plan Orokor honek
baliozkotzen dituen eraikinak finkatu egiten dira, gaur egungo formaparametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).
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Sestra azpian:
- “a.1/5” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun
Azterketan behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako azpieremu bakoitzean sestra azpian
bi solairu eraikitzeko baimena izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

D.- Erabilera-baldintza partikularrak.
*

“a.1/5” lursaila:
Arau Partikular honetan jasotako grafikoetan difinitutakoak dira.
-

*

Bizitegi-erabilerara zuzendutako hirigintza-eraikigarritasuna: .......... 1.260 m²(s)
Sestra gainean baimendutako beste erabilera batzuetara
zuzentzen den hirigintza-eraikigarritasuna
2
(hirugarren sektorekoak, etab., ezkaratzak barne): ............................ 315 m (s)
2

“5.1” azpieremuko etxebizitzen gutxieneko batez besteko tamaina 70 m (s) izango
da.
Dena den, baldintza horiek Plan honen garapenean xede horrekin sustatu
beharreko Xehetasun Azterketan zehaztuko dira, zehaztasunez eta behin betiko.
Erabilera publikoko espazioa berrantolatzeko planteatutako helburuei erreparatuz,
sestra gainean eraikitzea baimentzen ez den antolatutako bizitegi-lursailaren
zatiaren gainean erabilera publikoko zortasuna ezarri da eta eremu horretan
sotoetarako sarbiderik ezingo dela jarri zehazten da, espaloi, galtzada edo
aparkalekutarako erreserbatu delako.

*

Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek lehendik dauden finkatutako eraikinei
lotutakoak dira.

E.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
*

*

“a.1/5” lursaila
Arau Partikular honetan jasotako grafikoetan difinitutakoak dira.
Dena den, baldintza horiek Plan honen garapenean xede horrekin sustatu
beharreko Xehetasun Azterketan zehaztuko dira, zehaztasunez eta behin betiko.
Erabilera publikoko espazioa berrantolatzeko planteatutako helburuei erreparatuz,
sestra gainean eraikitzea baimentzen ez den antolatutako bizitegi-lursailaren
zatiaren gainean erabilera publikoko zortasuna ezarri da eta eremu horretan
sotoetarako sarbiderik ezingo dela jarri zehazten da, espaloi, galtzada edo
aparkalekutarako erreserbatu delako..
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan definitutakoak dira.
Hala ere, baldintza horiek plan hau garatzeko sustatuko den Xehetasun Azterketan
behin betiko eta zehaztasun handiz zehaztuko dira.
Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta
finkatzen diren eraikinei atxikitakoak dira.
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2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
*
“5.2 Ibategi” azpieremuan kokatutako lurren kategorizazioa plan hau garatzeko
sustatuko den Hiri Antolamenduko Plan Bereziak zehaztutakoa izango da.
*
“5.1 Eliz Aurre” azpieremuko lurrak eraikigarritasun haztatua handitzeagatik
finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira.
*
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako gainerako
lurrak, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren
kategorian sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen
dituztenak salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.-

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*
*

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.9 Uholdeak jasan ditzaketen eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.

Lur azpiko garajeek eta baimendutako sotoek barrunbearen iragazkortasuna bermatu behar dute
500 urteko errepikatze-aldiko uholderako. Gainera, uholde horren kota baino goragoko
arnasbideak eta hustubideak izan behar dituzte, Ekialdeko Kantauriko Plan Hidrologikoan
(urtarrilaren 8ko 1/2016 EDko 40.5 art.) xedatutakoaren arabera.
Ibategi azpieremuan 100 urteko errepikatze-aldiko uholdeak urezta dezakeen eremutik kanpo
gauzatuko da eraikigarritasuna.
VI.-

ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK

Euskal Herria kaleko 46. zenbakiko etxea Plan Orokor honetako katalogoan txertatuta dago.
VII.-

GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

1.-

“5.2 Ibategi” azpieremua.

*

Azpieremuan
proiektatutako
garapenaren
hirigintzako
gauzatze-erregimena
azpieremuan sustatu beharreko Plan Bereziak zehaztuko du, bai eta berori garatzeko
sustatuko diren proiektuek ere.

2.-

Eremuaren gainerako zatia.

2.1.- Hirigintza-erregimena.
*

“5.1 Eliz Aurre” azpieremuan, eraikinaren osagarri izango den urbanizazio-lanen
proiektua egingo da, bertan planteatu den hirigintza-antolamendua zehazteko eta
gauzatzeko helburuarekin.
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*

Eremuaren gainerako zatian, ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko
da, eremua hobetzeko eta berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.

*

Modu osagarrian:
Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.
Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.
Aurreko eremuen mugaketa egiteko orduan, gai horretan indarrean dauden
xedapenetan ezarritako irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko
da (Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko
Etxebizitzari buruzko Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna,
biziegokitasuna, irisgarritasun unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera
bermatzeko egoki irizten diren neurriak hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea
berritu eta leheneratzeko egokiak diren bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa
hori.

2.2.- Legeen eta hirigintzaren esparruko gauzatze-erregimena.
*
*

VIII.-

“5.1 Eliz Aurre” azpieremuan aurreikusitako hirigintza-garapena zuzkidurako jarduketen
baldintza berezien arabera gauzatuko da.
Plangintzaren kontrakotzat jotzen dira Arau Partikular honetako “Gauzatzeko baldintzei”
dagozkien grafikoetan jasotako eraikinak eta instalazioak.
Eraikin horiek 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko
“101.3.b” artikuluan ezarritako araubideari lotzen zaizkio, plan hau garatzeko sustatuko
den Xehetasun Azterketa onartu bitartean. Azterketa hori onartzen denean, aipatutako
legeko “101.3.a” artikuluan ezarritako araubidea bete beharko dute.
INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK

*

Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; uholde-arriskua; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan
indarrean dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri
babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere
(“1.3. Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta
“2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak)

*

Zehazki, eremuan egingo den jarduketa orok Zelai ibaiaren ekosistema zaindu beharko du.

*

Horrez gain, “5.2 Ibategi” azpieremuaren hirigintza-garapena eremu horretan sustatuko den
Plan Berezian zehaztuko diren baldintza akustikoetara egokituko da, Eragin Akustikoari
buruzko Azterketa barnean hartuta.
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*

Halaber, arreta berezia jarri beharko da “5.2 Ibategi” azpieremuko kaltetutako landarelurraren goiko geruzaren bereizketan, metaketan eta berrerabileran eta lehendik dauden
laborantza-azaleren galera konpentsatzeko eta nekazaritza-jarduera behar bezala garatu
ahal izateko egokiak diren kokapen berriak aurkitzeko kudeaketan laguntza bat aurreikusi
beharko da.

IX.- GRAFIKOAK
“5.1 Eliz Aurre” azpieremuari buruzko grafiko hauek erantsi dira:
1.
2.
3.
4.
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Antolamenduaren oinplanoa. Definizio geometrikoa.
Zonakatze xehatua.
Eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak. Oinplanoak eta sekzioak.
Gauzatzeko baldintzak.
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"6. HE: PLAZA - AZKUE"
I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Luzetarako eremu bat da, Azkue baserritik, hots, hirigunearen ekialdeko muturretik, Zubitxo
zubiraino doana.
Azkue eta San Bartolome etxe sail bakartuen multzoak ditu eremuak, bai eta Zaldune baserria
eta haren inguruko baratze eta etxeak ere.
Iparraldean, Zelai ibaiarekin du muga; eta, hegoaldean, ekialdean eta mendebaldean, lurzoru
2
hiritarrezinarekin. Guztira, 46.674 m -ko azalera du eremuak.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Oro har, eremuaren konfigurazio orokorra finkatzea; dena den, hirigunea berritzeko ekintza
zehatz eta nabarmen bat proposatu da.
Zaldune baserriaren inguruko bizitegi-garapenari dagokio; 102 etxebizitza berri eta horien
zuzkidura osagarriak egingo dira horrela, Plan Bereziaren bidez.

*

2

“6.1 Zaldune” azpieremua, 7.924 m -koa, mugatzea, adierazitako eraikuntza-alorreko eskuhartzea barnean hartuta; Plan Bereziaren bidez garatuko da.
Azpieremua antolatzeko xedeen artean, hauek nabarmentzen dira: ekipamenduen eraikin
bat ezartzea, eta bost garaje biltzen dituen behe-solairuko eraikina eraistea, inguru
horretako ingurumen-baldintzak hobetzeko asmoz.
Horrez gain, aparkatzeko tokietan dagoen gabezia arinduko da apur bat, erabilera horretara
zuzenduko baita gaur egun indarrean den legezko estandarra gainditzen duen sabaiazalera bat.
Halaber, “2.1 Beheko bide” azpieremuan aurreikusitako espazio libre orokor berriaren
(sistema orokorra) garapena eta gauzatzea (eraginpeko lurrak udalari lagatzeko
xedeetarako) “5.2 Ibategi” eta “6.1 Zaldune” azpieremuetan aurreikusitako hirigintzagarapenei lotuta daude, Plan Orokorrean justifikatzen denari erreparatuz.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

“A. Bizitegi-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 37.357 m ).

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
2
- “6.1 Zaldune” azpieremua............................................................ 9.310 m (s)

IBARRAKO HAPO
“2. HIRIGINTZA-ARAUAK” dokumentua
“2.2. HIRIGINTZA-EREMUEN HIRIGINTZA-ARAU PARTIKULARRAK”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-

*

-38-

Eremuaren gainerako zatian:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

Sestra azpian:
2
- “6.1 Zaldune” azpieremua............................................................ 9.000 m (s)
- Eremuaren gainerako zatian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan
baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
*

Oro har “A. Bizitegi-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek, ondoren zehaztutako moduan osatuta.

*

“6.1 Zaldune” azpieremuan aurreikusitako bizitegi-eraikigarritasunaren erregimen
juridikoa:
- Aurretik zegoen bizitegi-eraikigarritasuna (etxebizitza libreak): .................. 869 m²(s)
- Bizitegietarako hirigintza-eraikigarritasun berria: ...................................... 7.801 m²(s)
.
Gizarte-babeseko erregimenari atxikia
(erregimen orokorreko BOE; % 35): .................................................. 2.731 m²(s)
.
Etxebizitza tasatuaren erregimenari atxikia (% 20): .......................... 1.560 m²(s)
.
Etxebizitza librearen erregimenari atxikia (% 45): .............................. 3.510 m²(s)
- Bizitegi-eraikigarritasun osoa: ................................................................... 8.670 m²(s)

*

“6.1 Zaldune” azpieremuan aurreikusitako eraikigarritasuna,
baimendutako beste erabilera batzuetara zuzendua
(hirugarren sektorekoak, etab., ezkaratzak barne):............................................ 640 m²(s)

.

1.2.-

“F.1 Hiriko espazio libreen eremua (SO)”.

2

(Azalera: 8.142 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.3.-

“F.2. Ibai-ibilguen eta ibaiertzen eremua SO”.

2

(Azalera: 148 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.4.-

“G. Ekipamendu Komunitarioa (SO)”.

2

(Azalera: 1.027 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
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3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
-

“6.1 Zaldune” azpieremuan, Plan Berezia formulatuko da, eremuaren antolamendu xehatua
zehaztu ahal izateko.
“6.1 Zaldune” azpieremuaren hiri-eraldaketa eta -berroneratzea garatuko dituen plan
bereziak Plan Hidrologikoan ezarritako baldintzak nahitaez bete behar direla justifikatu
beharko du. Modu osagarrian, Azterketa Hidrauliko xehatu baten bitartez justifikatu beharko
da jarduketa egingarri egiteko behar diren neurri zuzentzaileekin ez dela areagotzen
uholde-arriskua.
Zenbait jarduketa dagozkien proiektuetan zehaztu beharko dira, esaterako, ibaiertzeko
pasealekua, bidegorriaren jarraipena.

-

Hirigintza-eremuaren gainerako zatian, Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da
erregimen hori.

-

Eraikin berriek 10,00 metroko gutxieneko atzerapena errespetatu beharko dute Zelai
ibaiaren ibilguarekiko.

4.- Programazio-erregimen orokorra.
Eremurako aurreikusitako Hiri Antolamenduko Plan Berezia Plan Orokor honen indarraldiko
Plan Orokorraren bigarren laurtekoan sustatuko da.
“2.1 Beheko bide” azpieremua “6.1. Zaldune” azpieremua egikaritzearekin lotuta dago, Plan
Orokor honetan azaldutakoaren arabera. “6.1” azpieremuari dagokion parte-hartzea %
46,71koa da.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- “6.1 Zaldune” azpieremuan, kalifikazio xehatuko erregimena (zonakatze xehatua
mugatzeko baldintzak; antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa; eraikuntza- eta
partzelazio-baldintza partikularrak; antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza
partikularrak; jabari-baldintza partikularrak, etab.) azpieremu honetan sustatuko den Plan
Berezian zehaztuko da. Antolamendu horrek honako baldintza hauek beteko ditu, besteak
beste:
*
*

Horniduretarako lursail bat ezarriko da, xede duen erabilerarako egokiak diren kokapen,
2
forma eta azalerarekin, eta sestra gainean 1.900 m (s) inguruko eraikigarritasuna
garatzeko gai izango da, hiru solairutan.
2
Aparkalekuen arloan dauden zailtasunei aurre egiteko, 3.000 m (s) gaituko dira sestra
azpian erabilera horretarako, hirigintza-estandarrei buruzko 123/2012 Dekretuan legez
ezartzen direnen osagarri gisa.

B.- Erregimen hauxe izango da eremuaren gainerako zatian:
a) Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
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b) Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
- Eremuan antolatutako gainerako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun
fisikoa lehendik berorietan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen
eraikinen formari atxikitzen zaiona da.

*

Sestra azpian:
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako lursailetako bakoitzean sestra azpian
aurreikusten den eraikigarritasuna horietako bakoitzerako baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da, plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

c) Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
- Eremuko gainerako lursailetan, lehendik dauden eta Plan Orokor honek
baliozkotzen dituen eraikinak finkatu egiten dira, gaur egungo formaparametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
- Eremuaren gainerako zatian, antolatutako azpieremu bakoitzean, bi solairu
eraikitzeko baimena izango da sestra azpian, plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan.

d) Erabilera-baldintza partikularrak.
*

Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek oro har plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak dira.

e) Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
*

Eremuaren gainerako zatian, baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta
finkatzen diren eraikinei atxikitakoak dira.

2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
*
“6.1 Zaldune” azpieremuko lurren kategorizazioa bertan sustatuko den Hiri
Antolamenduko Plan Berezian zehaztuko da.
*
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako gainerako
lurrak, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren
kategorian sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen
dituztenak salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
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HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*
*

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.9 Uholdeak jasan ditzaketen eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak. .

Zaldune azpieremuak Ekialdeko Kantauriko Plan Hidrologikoak jasotzen duen urtarrilaren 8ko
1/2016 EDko 40.5 artikuluak xedatutakoa bete beharko du.
VI.-

ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK

Plan Orokor honetako katalogoan jasota daude honako eraikin eta elementu hauek:
* Azkue baserria
* Zubitxo zubia
* San Bartolome eliza.
* Zubiaurre etxea
Gainera, honako kokagune hauek ere presuntzio arkeologikoko guneetan sartzen dira:
* Ugarte baserria
* Zubiaurre baserria
* Azkue baserria
* Etxezarretako San Bartolome eliza (ez zaio egiturarik ikusten)
VII.-

GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

1.- “6.1 Zaldune” azpieremua.
*

Azpieremu honetan proiektatutako garapenaren hirigintzako gauzatze-erregimena
azpieremuan sustatu beharreko Plan Bereziak zehaztuko du, bai eta berori garatzeko
sustatuko diren hirigintza-proiektuek ere.

2.- Eremuaren gainerako zatia.
2.1.- Hirigintza-erregimena.
*
*

Ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko da, eremua hobetzeko eta berriro
urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.
Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.
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Eremu horien mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.
INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK

*

Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; uholde-arriskua; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan
indarrean dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri
babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere
(“1.3. Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta
“2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

*

Zehazki, eremuan egingo den jarduketa orok Zelai ibaiaren ekosistema zaindu beharko du.

*

Horrez gain, kontu handia izan beharko da “6.1 Zaldune” azpieremuan eragindako landarelurren goiko geruza bereizi, pilatu eta berriro erabiltzerakoan ere, eta landutako gainazalen
galera orekatzeko kokagune berrien bilaketan ere horien kudeaketa sustatuko da, batez ere
nekazaritza-jarduerak egoki garatzeko aukera ematen dutenean.

*

“6.1 Zaldune” azpieremuaren hiri-garapena bertan sustatuko den Plan Berezia lantzen
denean izango den testuinguruan zehazten diren baldintza akustikoetara egokituko da, eta
barnean hartuko da Eragin Akustikoari buruzko Azterketa.

*

Halaber, arreta berezia jarri beharko da “6.1 Zaldune” azpieremuko kaltetutako landarelurraren goiko geruzaren bereizketan, metaketan eta berrerabileran eta lehendik dauden
laborantza-azaleren galera konpentsatzeko eta nekazaritza-jarduera behar bezala garatu
ahal izateko egokiak diren kokapen berriak aurkitzeko kudeaketan laguntza bat aurreikusi
beharko da.

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"7. HE: EGIAZPI"

I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Esklusiboki hornidura-erabilera duen eremu bat da, eta Udal Kiroldegia, Uzturpe Ikastola eta
izaera orokorreko espazio libre bat hartzen ditu barnean.
Hirigunearen hego-ekialdean dago, goialdean; perimetro osoan, lurzoru hiritarrezinarekin egiten
du muga, “Plaza – Azkue” eremutik bereizten duen zatia salbuespentzat hartuta.
Guztira, 21.984 m²-ko azalera du eremuak.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Oro har, eremuaren antolamendu eta konfigurazio orokorra finkatzea, nahiz eta ikastolaren
eraikigarritasuna apur bat handitzea aurreikusten den, izan daitezkeen beharren eta
lurraldeak ematen dituen aukeren neurrian.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

“F.1 Hiriko espazio libreen eremua (SO)”.

2

(Azalera: 5.951 m )

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
1.2.-

“G. Ekipamendu Komunitarioa (SO)”.

2

(Azalera: 16.033 m ).

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
4.- Programazio-erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
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IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.
2
Modu osagarrian, eraikigarritasuna 3.000 m (s) handitzeko baimena eman da
Uzturpe Ikastolaren lursailean.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).
Uzturpe Ikastolaren lursailean baimendutako handitzeari dagozkion parametro
formalak Xehetasun Azterketaren bidez zehaztuko dira.

*

Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Erabilera-baldintza partikularrak.
Oro har plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak
dira.
E.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
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2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

*

“CS.10 Eremu akustikoak” baldintzatzaile gainjarriak eragiten dio eremu honi; zehazki, “E.
Nagusiki osasun, irakaskuntza eta kulturako erabilerako lurzoruak dituzten eremuak”
tipologiaren barnean sartzen da.

VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Eremu honetan, ez dago katalogatutako elementurik edo eraikinik.
VII.*

VIII.*

GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
Ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko da, eremua hobetzeko eta
berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.
INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Eragin diezaioketen baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain, aplikagarri izango dira arlo
honetan indarrean dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren
neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak
ere (“1.3. Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa”
eta “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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“8. HE: LIZARRALDEAZPI”

I.

EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA

Hirigunearen hegoaldean kokatzen da, Otarreaga kalearen hegoaldeko ertzean. Industriaerabilerako eraikin bat baino ez du barnean hartzen eremuak.
Iparraldean, Otarreaga kalearekin egiten du muga, eta, gainerako zatian, udal-barrutiko lurzoru
hiritarrezinarekin.
2

5.953 m -ko azalera du osotara.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Antolamendua eta sestra gainean lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1. “B. Industria-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 5.953 m )

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
Oro har “B. Industria-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
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4.- Programazio-erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (lerrokadurak; solairu kopurua;
eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
E.- Antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza partikularrak.
Eremu honetan antolatutako askotariko azpieremuetako bakoitzerako Plan Orokor
honek “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen dituenak dira; dena den,
finkatutako eraikinetan, baliozkotzat emango dira lehendik dauden erabilerak.

IBARRAKO HAPO
“2. HIRIGINTZA-ARAUAK” dokumentua
“2.2. HIRIGINTZA-EREMUEN HIRIGINTZA-ARAU PARTIKULARRAK”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-49-

2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.

VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Eremu honetan, ez dago katalogatutako eraikin edo elementurik.
VII.-

Urbanizazioa ‒zerbitzu-sareak barne hartuta‒ hobetzeko lanak gauzatzeko bidea
sustatzea bidezkoa den aztertuko du udalak, eta, ildo horretatik, neurri egokiak zehaztuko
ditu, ohiko urbanizazio-lanen proiektua edo proiektuak formulatuz horretarako.

*

*

BERARIAZKO GAUZATZE-ERREGIMENA

Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Eremu horien mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.
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INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean dauden
xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak,
zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3.
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1.
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"9. HE: OKOBIO 1"
I.

EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA

Hirigunearen ekialdean dago, Belauntzarekiko mugan. Industria-erabilerako eraikin bat baino ez
du eremuak.
Belauntzako udalerriko industria-lurrak ditu ekialdean, eta, eremuaren gainerako zatian,
Ibarrako udal-barrutiko lurzoru hiritarrezinekin egiten du muga.
2

2.338 m -ko azalera du osotara.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Antolamendua eta sestra gainean lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1. “B. Industria-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 2.338 m )

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
Oro har “B. Industria-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
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4.- Programazio-erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (lerrokadurak; solairu kopurua;
eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
E.- Antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza partikularrak.
Eremu honetan antolatutako askotariko azpieremuetako bakoitzerako Plan Orokor
honek “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen dituenak dira; dena den,
finkatutako eraikinetan baliozkotzat emango dira lehendik dauden erabilerak.
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2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.

VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Eremu honetan, ez dago katalogatutako eraikin edo elementurik.
VII.-

Urbanizazioa ‒zerbitzu-sareak barne hartuta‒ hobetzeko lanak gauzatzeko bidea
sustatzea bidezkoa den aztertuko du udalak, eta, ildo horretatik, neurri egokiak zehaztuko
ditu, ohiko urbanizazio-lanen proiektua edo proiektuak formulatuz horretarako.

*

*

BERARIAZKO GAUZATZE-ERREGIMENA

Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Eremu horien mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.
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INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean dauden
xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak,
zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3.
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1.
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"10. HE: OKOBIO 2"

I.

EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA

Hirigunearen ekialdean dago, Leabururekiko mugan. Industria-erabilerako bi eraikin baino ez
ditu eremuak.
Leaburuko udalerriko industria-lurrak ditu ekialdeko mugan, eta, eremuaren gainerako zatian,
Ibarrako udal-barrutiko lurzoru hiritarrezinekin egiten du muga.
2

8.905 m -ko azalera du osotara.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Antolamendua eta sestra gainean lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1. “B. Industria-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 8.905 m )

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
Oro har “B. Industria-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
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4.- Programazio-erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (lerrokadurak; solairu kopurua;
eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
E.- Antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza partikularrak.
Eremu honetan antolatutako askotariko azpieremuetako bakoitzerako Plan Orokor
honek “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen dituenak dira; dena den,
finkatutako eraikinetan baliozkotzat emango dira lehendik dauden erabilerak.
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2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*

CS.8 Kutsatuta egon daitezkeen lurrak.
CS.10 Eremu akustikoak.

VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Eremu honetan, ez dago katalogatutako eraikin edo elementurik.
VII.-

Urbanizazioa ‒zerbitzu-sareak barne hartuta‒ hobetzeko lanak gauzatzeko bidea
sustatzea bidezkoa den aztertuko du udalak, eta, ildo horretatik, neurri egokiak zehaztuko
ditu, ohiko urbanizazio-lanen proiektua edo proiektuak formulatuz horretarako.

*

*

BERARIAZKO GAUZATZE-ERREGIMENA

Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Eremu horien mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.
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INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen lurrak;
helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean dauden xedapen
eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak, zuzentzaileak eta
konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3. Ingurumen Inpaktuaren
Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1. Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"11. HE: OTARREAGA 1"

I.

EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA

Hirigunearen hegoaldean dago eremu hau, saihesbiderako biribildunetik gertu. Industriaerabilerako eraikin bat baino ez du eremuak.
Eremua, bere perimetro osoa, Ibarrako udal-barrutiko lurzoru hiritarrezinak mugatzen du.
2

1.920 m -ko azalera du osotara.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Antolamendua eta sestra gainean lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1. “B. Industria-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 1.920 m )

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
Oro har “B. Industria-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
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4.- Programazio-erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (lerrokadurak; solairu kopurua;
eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
E.- Antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza partikularrak.
Eremu honetan antolatutako askotariko azpieremuetako bakoitzerako Plan Orokor
honek “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen dituenak dira; dena den,
finkatutako eraikinetan baliozkotzat emango dira lehendik dauden erabilerak.
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2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
“CS.10 Eremu akustikoak” baldintzatzaile gainjarriak eragiten dio eremu honi.
VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Eremu honetan, ez dago katalogatutako eraikin edo elementurik.
VII.-

Urbanizazioa ‒zerbitzu-sareak barne hartuta‒ hobetzeko lanak gauzatzeko bidea
sustatzea bidezkoa den aztertuko du udalak, eta, ildo horretatik, neurri egokiak zehaztuko
ditu, ohiko urbanizazio-lanen proiektua edo proiektuak formulatuz horretarako.

*

*

BERARIAZKO GAUZATZE-ERREGIMENA

Modu osagarrian:
-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Eremu horien mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.
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INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (helburu akustikoak; etab.), aplikagarri
izango dira arlo honetan indarrean dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan
zehazten diren neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan
jasotzen direnak ere (“1.3. Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen
Azterketa Estrategikoa” eta “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"12. HE: OTARREAGA 2"
I.

EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA

Hirigunearen hegoaldean dago eremu hau, saihesbiderako biribildunetik gertu eta Otarreaga
kalearen ertzean. Industria-erabilerako eraikin batzuk ditu eremuak.
Eremua, bere perimetro osoan, Ibarrako udal-barrutiko lurzoru hiritarrezinak mugatzen du.
2

5.175 m -ko azalera du osotara.

II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Antolamendua eta sestra gainean lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1. “B. Industria-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 5.175 m )

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dauden eta Plan
Orokor honetan finkatzen diren eraikinei atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
Oro har “B. Industria-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
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4.- Programazio-erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (lerrokadurak; solairu kopurua;
eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
E.- Antolatutako azpieremu xehatuen erabilera-baldintza partikularrak.
Eremu honetan antolatutako askotariko azpieremuetako bakoitzerako Plan Orokor
honek “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen dituenak dira; dena den,
finkatutako eraikinetan baliozkotzat emango dira lehendik dauden erabilerak.
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2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*

CS.8 Kutsatuta egon daitezkeen lurrak.
CS.10 Eremu akustikoak.

VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Eremu honetan, ez dago katalogatutako eraikin edo elementurik.
VII.-

Urbanizazioa ‒zerbitzu-sareak barne hartuta‒ hobetzeko lanak gauzatzeko bidea
sustatzea bidezkoa den aztertuko du udalak, eta, ildo horretatik, neurri egokiak zehaztuko
ditu, ohiko urbanizazio-lanen proiektua edo proiektuak formulatuz horretarako.

*

*

BERARIAZKO GAUZATZE-ERREGIMENA

Modu osagarrian:
-

-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.
Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.
Eremu horien mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.
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INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen lurrak;
helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean dauden xedapen
eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak, zuzentzaileak eta
konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3. Ingurumen Inpaktuaren
Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1. Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"13. HE: APATERREKA"
I.

EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA

Industria-erabilera duen eremu bat da, zatirik handiena garatua duena. Udal-barrutiaren
hegoaldeko goialdean kokatzen da, Leaburu eta Tolosa udalerrietako mugek bat egiten duten
gunearen ondoan.
Industria-garapen baten zati da eremua, eta garapen horrek mugako udalerri horietako lurrak
ere hartzen ditu.
Udal-barruti horiek ditu hegoaldeko eta mendebaldeko mugan, eta, iparraldean eta ekialdean,
Ibarrako lurzoru hiritarrezinekin egiten du muga.
2

335.283 m -ko azalera du osotara.
II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Oro har, “Tolosaldea Eskualdeko Industrialdearen –Apatta– Plan Partzialaren Aldaketa”
dokumentuak (2008ko martxoan onartu zen behi betiko izaeraz) proposatutako
antolamendua finkatzea, 2017ko apirilaren 14an behin betiko onartutako Arau
Subsidiarioen eremuari buruzko Aldaketan xedatutakoaren arabera.

*

Lehendik dagoen garapenean bigarren fasea aurreikustea; berori antolatzeko, Ibarrako eta
Tolosako udalerrietako lurrei eragingo dien Plan Berezia idatziko da.

*

Bizikleta-bide bat ebaztea, eremua hirigunearekin egoki konektatzeko.

*

Eremuaren ipar-mendebaldean dagoen titulartasun publikoko espazio librearen
(urmaelaren ingurua) urbanizazioaren testuinguruan, Plan Bereziaren esku-hartzearen
mugetatik kanpo dagoen zatiaren tratamendua ere hartuko da barnean.

*

“13.1 Mendebaldeko Apaterreka” azpieremua, 76.059 m -koa eta Plan Bereziaren
eraginpean dauden Ibarra udalerriko lurrekin bat datorrena, mugatzea.

2

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

2

“B. Industria-erabilerako eremua”. ................................................. (Azalera: 334.916 m )

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
- “13.1 Mendebaldeko Apaterreka” azpieremua / Tolosako lurrak
2
(Eraikigarritasuna guztira) .......................................................... 63.500 m (s)
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Eraikigarritasun oso horren % 50 materialki Ibarrako udal-barrutiko lurretan
(“13.1” azpieremua) ezarriko dela jotzen da, eta % 50, Tolosako lurretan.
Dena den, antolamendu xehatua zehazteko xedez azpieremuan sustatuko
den Hiri Antolamenduko Plan Bereziari jarraituko zaio.
-

*

Eremuaren gainerako zatian:
Baimendutako eraikigarritasuna “Tolosaldea Eskualdeko Industrialdearen –
Apatta– Plan Partzialaren Aldaketa” dokumentu horretan eta lehen
aipaturiko Arau Subsidiarioen Aldaketan jasotzen diren zehaztapenei
atxikitzen zaiena da, Plan Orokor honek balioesten baitu.

Sestra azpian:
-

“13.1 Mendebaldeko Apatarreka / Tolosako lurrak” azpieremuan.
Sestra azpiko sotoko solairu bati (1) atxikitako eraikigarritasuna, sestra
gaineko eraikinaren okupazioarekin bat etorrita.

-

Eremuaren gainerako zatian:
Baimendutako eraikigarritasuna “Tolosaldea Eskualdeko Industrialdearen –
Apatta– Plan Partzialaren Aldaketa” dokumentuan eta lehen aipaturiko
Arau Subsidiarioen Aldaketan jasotzen diren zehaztapenei atxikitzen
zaiena da, Plan Orokor honek baliozkotu egiten baitu.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
*
1.2.-

Oro har “B. Industria-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek.
“E. Bide-sarearen eremua (SO)”

2

(Azalera: 367 m ).

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
-

“13.1 Mendebaldeko Apaterreka” azpieremuaren antolamendu xehatua sustatuko den Plan
Berezian zehaztuko da; azpieremu horretako lurrei ez ezik, Tolosako lurrei ere eragiten die
berorrek (“13.1 Mendebaldeko Apaterreka” azpieremua / Tolosako lurrak multzoa).

-

Eremuaren gainerako zatian, Plan Orokor honetan jasotakoa da antolamendu xehatua,
“Tolosaldea Eskualdeko Industrialdearen -Apatta- Plan Partzialaren Aldaketa" dokumentuan
(2008ko martxoan onartu zen behin betiko izaeraz) eta lehen aipaturiko Arau Subsidiarioen
Aldaketan biltzen denaren interpretazio gisa; izan ere, dokumentu hori baliozkotu egin da.

IBARRAKO HAPO
“2. HIRIGINTZA-ARAUAK” dokumentua
“2.2. HIRIGINTZA-EREMUEN HIRIGINTZA-ARAU PARTIKULARRAK”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-69-

4.- Programazio-erregimen orokorra.
*

“13.1 Mendebaldeko Apaterrreka” azpieremua / Tolosako lurrak multzoan aurreikusitako
Hiri Antolamenduko Plan Berezia bi urteko epean sustatu eta onartuko da, Plan Orokor
hau behin betiko onartzen den unetik zenbatzen hasita.

IV.- HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA
1.- Kalifikazio xehatua.
*

*

“13.1 Mendebaldeko Apaterreka” azpieremuan, kalifikazio xehatuko erregimena
(zonakatze xehatua mugatzeko baldintzak; antolatutako lursailen eraikigarritasun
fisikoa; eraikuntza- eta partzelazio-baldintza partikularrak; antolatutako azpieremu
xehatuen erabilera-baldintza partikularrak; jabari-baldintza partikularrak, etab.) bigarren
faserako sustatuko den Plan Berezian zehaztuko da, azpieremu horri eragiten dionez;
eta Arau Partikular hauetan zehaztutako antolamendu-irizpideak eta -helburuak beteko
ditu plan horrek.
Eremuaren gainerako zatian, hirigintza-erregimen xehatua “Tolosaldea Eskualdeko
Industrialdearen -Apatta- Plan Partzialaren Aldaketa" dokumentuari (2008ko martxoan
onartua) eta lehen aipaturiko Arau Subsidiarioen Aldaketari dagokiona izango da; izan
ere, dokumentu hori baliozkotu egin da

2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
*
“13.1” azpieremuko lurrak urbanizazioaren gabeziagatik edo gutxiegitasunagatik
finkatu gabe dauden lurzoru hiritar kategorian sailkatu dira.
*
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako gainerako
lurrak, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren
kategorian sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen
dituztenak salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.-

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK

Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*
VI.-

CS.8 Kutsatuta egon daitezkeen lurrak.
CS.10 Eremu akustikoak.
ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK

Eremu honetan, ez dago katalogatutako eraikin edo elementurik.
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GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

1. Hirigintza-erregimena.
*

“13.1 Mendebaldeko Apaterreka” azpieremuan proiektatutako garapenerako hirigintza
gauzatzeko erregimena azpieremu horretarako egingo den Plan Bereziak zehaztuko du,
bai eta berorren garapenean xede horretarako sustatuko diren hirigintza-proiektuek ere.

*

Eremuaren gainerako zatian, ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko da,
eremua hobetzeko eta berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.

VIII.-

INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK

*

Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen lurrak;
helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean dauden xedapen
eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak, zuzentzaileak eta
konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3. Ingurumen Inpaktuaren
Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1. Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuak).

*

Halaber, kontuan hartu beharko dira “Apattaerreka Eskualdeko Industriagunearen handitze
eta bigarren fasearen garapenerako Ibarrako Arau Subsidiarioen Bigarren Aldaketa”
dokumentuan ezartzen diren ingurumen-baldintzak. Hauek dira, hain zuzen:
D.- Ur-ibilguen eta ingurumen-inpaktuaren tratamendurako baldintzak
Arauen Aldaketako Ingurumen Inpaktuaren Behin Betiko Txostenean (2012ko
maiatzekoa, eta gaur egun indarrean dagoena) xedatutakoa eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako zuzendari nagusiak Arauen
Bigarren Aldaketako Ingurumen Txosten Estrategikoari buruz 2011-05-11n
emandako ebazpena betez –neurri babesle eta zuzentzaileak eta 2012ko
maiatzeko Arauen Aldaketako Behin Betiko Ingurumen Txostenaren gainbegiratzeprograma indarrean direla adierazten da bertan-, honako dokumentu honen
hirigintza-erregimenean berariazko erreferentzia egin zaio plangintza xehatua,
hirigintza-proiektua eta industrialdearen beraren kudeaketa behin betiko txosten
horretan adierazitako ingurumen-irizpideen arabera egiteko beharrari.
Horrez gain, Uraren Euskal Agentziak 2011-07-12an emandako txostenean
xedatzen dena –Lurraldearen antolamenduko batzordeak 2011-07-14an hartutako
erabakian biltzen da– eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Behin Betiko Txostenean
(2011-09-12) xedatzen dena betez, dokumentu honetako hirigintza-erregimenean
berariaz txertatu dira plangintza xehatua, hirigintza-proiektua eta industrialdearen
beraren kudeaketa txosten horietan berariaz adierazitako baldintzekin bat etorria
egiteko beharrari buruzko erreferentziak. Zehazki, hauxe diote:
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Uraren arloan
URA Euskal Agentziak, 2011ko uztailaren 12an emandako txostenean, aldeko
irizpena eman zion espedienteari, eta hauxe gaineratu zuen: jada CHCk
onartutako proiektua aldatu behar bada ingurumenaren arloko izapideen
ondorioz eta agentzia honek izapidetu behar duen beste baimen bat eskatu
behar bada, baliagarri izaten jarraituko dute URAk aurretiaz, 2009ko apirilean,
emandako txostenean adierazi ziren baldintza lotesleak; zehazki:
“Apattaerreka eskualdeko industrialdea” hirigintza-eremuan, urbanizazioaren
aurreko faseetatik datorren perimetro-ibilgua osatu beharko da, eta, horrez
gain, hedapen horretan, behar beste dimentsionatutako hondoa duen drain
bat egin beharko da, behe-ibarraren hondoan izan daitezkeen emarietarako;
ibilgu naturaletik gertu trazatuko da, baina erregularizatuta. Trazadura berri
horren proiekzio bertikalaren gainean (jabari publikokoa), ezin izango da
eraikuntza-erabilerarik eman. Horrek guztiak dagokion proiektua izan beharko
du, eta baimena emateko izapideen barnean sartuko da.
Honako baldintza hau ere erantsi da, eta izaera loteslea du honek ere: fase
honetan izango diren jarduketen artean, aurrez diseinatu zen ubidearen
funtzionaltasun-arazoak konpontzeko jarduketak ere sartuko dira. Ubide berria
ingeniaritza naturalistikoko teknikekin gauzatuko da, ibar eta ertzak landarez
hornituz eta, xede horretarako, haltzadi kantauriarreko espezieak eta
hemengo landaredia erabiliz.

b)

Ingurumen Inpaktuari buruzko Behin Betiko Txostenean jasotzen diren
baldintzak.
1. Uraren zikloa. Ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak, premiazko neurriei
buruzkoak eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legea garatzen duenak, 31. artikuluan aipatzen duen administrazio
hidraulikoaren txostena ez da txertatu, eta ez da ikusi administrazio-izapideen
dokumentuan ere. Horren ondorioz, eskari berriak asetzeko beharrezko urbaliabideei eta jabari publiko hidraulikoari buruzko txostena aurkeztu beharko
da.

2. Mugikortasuna. Industrialderako garraio publikoa lehenbailehen ezartzeko
pausoak ematen ari dira, eta garrantzitsua da hori; baina, Tolosaldea
Garatzenek emandako txostenetik ondorioztatzen denaren ildotik,
industrialdeetan mugikortasun iraunkorra sustatzea garraio publikoko linea bat
ezartzea baino askoz gehiago da. Horregatik, aurretiazko txostenean
adierazitakoaren ildotik, beharrezkoa da industrialderako mugikortasun
iraunkorrerako plan bat idaztea eta aplikatzea, are gehiago orain, enpresen
eta, beraz, langileen kopurua handitu egingo dela aurreikusten denez.
Ildo horretatik, hona hemen prozesu horretarako jarraibideak ekar ditzaketen
zenbait dokumentu:
Lantokirako garraio-planak lantzeko eta ezartzeko gida praktikoa, IDAE.
http://www.idae.es /index.php/mod.publicaciones/mem.detalle/id.242
Lanerako garraioa. Mugikortasun Plan Iraunkorrak enpresetan. ISTAS
(Lan, Ingurumen eta Osasuneko Erakunde Sindikala).
http://istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2264
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Horrez gain, ISTAS erakundeko ingurumen atalean, mugikortasunaren
inguruko gunean, beste dokumentu ugari aurki daitezke lantokietan
mugikortasun iraunkorra sustatzearekin lotuta.

3. Zarata eta beste hainbat eragozpen. Ingurumen-inpaktuaren baterako
ebaluazio-azterketa
idazterakoan
egindako
soinu-neurketez
gain,
industrialdearen lehen faseko hirigintza-proiektuan ingurumena zaintzeko
programan egindako jarraipenaren emaitzei buruzko informazioa emango da.
4. Gainbegiratze-programa. Aurretiazko txostenean adierazitakoaren ildotik,
ustiapen-fasean, zehatzagoak izan beharko dute kontrolek, eta, horrez gain,
aurreikusi gabe gerta daitezkeen ingurumen-arazoak hautemateko bidea
ematen duten batzuk sartu beharko dira, arazo horiek ezarritako jardueren
funtzionamendutik etor daitezkeenean (zaratak, usainak, hondakinen isurpen
kontrolgabea, etab.)

Baldintzatzaileen multzo hori “18.1 (Tolosa) / Ibarrako lurrak” azpieremuaren
Hiri Antolamenduko Plan Berezian jasoko da, bai eta dagokion Hirigintza
Proiektuan ere, eta Apattaerreka industrialdearen 2. fasearen urbanizazioa
eraikitzeko unean beteko da.
Industrialdearen hedapenaren antolamendu xehatua egingo duen plan
bereziaren idazketan kontuan hartu beharreko iraunkortasun-irizpideak ere
errespetatu egingo dira. Ekonomia-jardueretara zuzendutako espazioak
planifikatzeko eta industria-eraikinak diseinatzeko irizpideak erreferentziazko
dokumentuko 4. idatz-zatian aipatzen ziren, eta eskuliburu eta gida askotan
jasotzen dira horiek neurri zehatzetan garatzeko eta adierazteko moduak.
Neurri horietako askoren aplikaziorako, ezinbestekoa da plangintzaren lehen
faseetatik aintzat hartzea; baina gehienak txertatzeko modua antolamendu
xehatuan sartuz susta daiteke, bai eta eraikuntza eta jardueren
funtzionamendua arautzen duten ordenatzen bidez ere. Beste neurri multzo
bat industrialdearen kudeaketarekin dago lotuta. Azken horiek ikuspegi
estrategiko batetik landutako ingurumenaren ebaluazio-prozesu batean jaso
behar lirateke, industrialdearen funtzionamenduak eragindako ingurumeninpaktu globalak murriztea lortzeko xedez; nahiz eta neurri horietako batzuk
urrun samar dauden hiri-plangintzaren bidez landu ohi diren alderdietatik
(mugikortasun-kudeaketa azpiegituretatik kanpo, ingurumen-kudeaketa
zentralizatua, irizpide ekosistemikoak dituzten enpresen arteko lankidetzasistemen ezarpena, etab.). Azkenik, garapen-plan eta proiektuak
ingurumenaren arloan izapidetzeko, hirigintza-proiektua EAErako indarrean
den ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduraren pean jarriko da.
*

Gainera, “13.1. Mendebaldeko Apaterreka” azpieremuaren hiri-garapena bertan sustatuko
den Plan Berezia lantzen denean (Eragin Akustikoari buruzko Ebaluazioa barne) zehazten
diren baldintza akustikoetara egokituko da.

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"14. HE: KANPOSANTUA"

I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Ibarrako hilerriak hartzen dituen lurrak dira, eta hirigunearen hego-ekialdera dagoen muino txiki
baten gainean kokatzen dira lur horiek.
Eremua, bere perimetro osoan, Ibarrako udal-barrutiko lurzoru hiritarrezinak mugatzen du.
Guztira, 3.656 m²-ko azalera du eremuak.
II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Eremuaren antolamendua eta lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

2

“G. Ekipamendu Komunitarioa (SO)”. ............................................... (Azalera: 3.656 m ).
Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.

2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
IV.-

HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA

1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
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B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).

*

Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Erabilera-baldintza partikularrak.
Oro har plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak
dira.
E.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
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V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Eremu honetan ez dute eraginik Plan Orokor honetan definitutako baldintzatzaile gainjarriek.
VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Eremu honetan, ez dago katalogatutako eraikin edo elementurik.
VII.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
*

Ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko da, eremua hobetzeko eta
berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.

VIII.- INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
*

Eragin diezaioketen baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain, aplikagarri izango dira arlo
honetan indarrean dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren
neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak
ere (“1.3. Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa”
eta “2.1. Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
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"15. HE: IZASKUN"

I.- EREMUAREN EZAUGARRIAK. AZALERA ETA MUGAKETA
Familia bakarreko etxeen multzo txiki bat da. Izaskun Buru muinoaren ondoan dagoen izen
bereko baselizaren inguruan dago, hirigunearen iparraldean.
Eremua, bere perimetro osoan, Ibarrako udal-barrutiko lurzoru hiritarrezinak mugatzen du.
Guztira, 15.874 m²-ko azalera du eremuak.
II.- ANTOLAMENDU-IRIZPIDE ETA -HELBURU OROKORRAK
*

Eremuaren antolamendua eta lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea; ez da eskuhartze berririk aurreikusten, lehendik daudenak arautzeaz aparte.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1. Kalifikazio orokorra.
1.1.-

“A. Bizitegi-erabilerako eremua”.

2

(Azalera: 15.126 m ).

A.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
*

Sestra gainean:
Eremu honetan baimendutako eraikigarritasuna lehendik dagoen eta Plan
Orokor honetan finkatzen den eraikinen multzoari atxikitakoa da.

*

Sestra azpian:
Sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna plan honetako “2.1 Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren baldintzetan baimentzen diren
sestra azpiko bi solairuei atxikitzen zaiena da.

B.- Erabilera-baldintza orokorrak:
Oro har “A. Bizitegi-erabilera” tipologiako eremu globaletarako plan honek xedatzen
dituenak dira baldintza horiek.
1.2.-

“E. Bide-sarearen eremua (SO)”

2

(Azalera: 373 m ).

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
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2

(Azalera: 375 m ).

Eremu global honen eraikuntza- eta erabilera-baldintza orokorrak “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuan eremu honetarako xedatzen direnak dira oro har.
2.- Hirigintza-sailkapena.
Eremu honetako lur guztiak lurzoru hiritarren barnean sailkatu dira.
3.- Antolamendu xehatua zehazteko erregimena.
Plan Orokor honetan xedatzen dena izango da erregimen hori.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
Ez da zehaztu erregimen hori arautzeko aurreikuspen orokorrik.
IV.-

HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA

1.- Kalifikazio xehatua.
A.- Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako azpieremu xehatuen tipologiak
zehazteko baldintzak.
Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “IV.1. Zonakatze xehatua” planoan
islatzen dira baldintza horiek.
B.- Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.
*

Sestra gainean:
Eremuan antolatutako lursailetan, sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa lehendik
bertan dauden eta Plan Orokor honek finkatzen dituen eraikinen formari atxikitzen
zaiona da.

*

Sestra azpian:
Antolatutako lursail bakoitzean, sestra azpian aurreikusten den eraikigarritasuna
plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen diren
baldintzetan horietako bakoitzerako baimentzen diren sestra azpiko bi solairuei
atxikitzen zaiena da.

C.- Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak. Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.
*

Sestra gainean:
Lehendik dauden eta Plan Orokor honek baliozkotzen dituen eraikinak finkatu
egiten dira, gaur egungo forma-parametroekin (solairu kopurua; eraikinen garaiera).
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Sestra azpian:
Antolatutako azpieremu bakoitzean, sestra azpian bi solairu eraikitzeko baimena
izango da, plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen
diren baldintzetan.

D.- Erabilera-baldintza partikularrak.
Oro har plan honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan xedatzen direnak
dira.
E.- Eraikuntza-, partzelazio- eta jabari-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek eremu honetan lehendik dauden eta Plan Orokor honetan finkatzen
diren eraikinei atxikitakoak dira.
2.- Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.- Hirigintza-kategorizazioa.
Finkatutako lurzoru hiritarren kategorian sailkatu dira eremu honetako lurrak,
eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarren kategorian
sailkatzeko indarreko legedian ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak
salbuespentzat hartuta.
B.- Lursailen egoera.
Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko Legearen Testu Bateratua).
V.- HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Honako baldintzatzaile gainjarri hauek eragiten diote eremu honi:
*
*

CS.6 Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
CS.10 Eremu akustikoak.

VI.- ERAIKINAK EDOTA ELEMENTU BEREZIAK KATALOGATZEKO BALDINTZAK
Plan Orokor honetako katalogoan jasota daude honako elementu hauek:
*
*
*

Izaskun baseliza
Izaskun baserria
Izaskun iturria

Horiez gain, presuntzio arkeologikoko guneen artean sartzen da Izaskungo Ama Birjinaren
Baseliza. (Ez zaio egiturarik ikusten)
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VII.-

GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

*

Ohiko urbanizazio-lanetarako proiektuak formulatzera joko da, eremua hobetzeko eta
berriro urbanizatzeko beharrezko direla ikusten bada, betiere.

*

Modu osagarrian:

-

Lehendik dauden eta planean finkatzen diren eraikinek urritasunak badituzte edo
degradatuta badaude eta, beraz, funtzionalitate, segurtasun eta biziegokitasunaren
esparruan oinarrizko baldintzak betetzen ez badituzte (irisgarritasuna, eraginkortasun
energetikoa...), eraikinak birgaitzeko eremuak mugatzera joko da.

-

Oro har eremu osoa edota eremuaren zati batzuk degradatuta, zaharkituta,
segurtasunik gabe etab. egoteak justifikatzen duen neurrian, hirigunea berroneratzeko
eta berritzeko eremu bateratuak edo isolatuak mugatzera joko da.

-

Eremu horien mugaketa egiteko orduan, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpide formalen eta prozedurazko irizpideen arabera jokatuko da (Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko 7/2015 Legearen Testu Bateratua; 2015eko Etxebizitzari buruzko
Legea), eta kasu bakoitzean segurtasuna, osasuna, biziegokitasuna, irisgarritasun
unibertsala eta energiaren zentzuzko erabilera bermatzeko egoki irizten diren neurriak
hartuz nahiz eraikinak birgaitzeko eta hirigunea berritu eta leheneratzeko egokiak diren
bestelako neurriak hartuz osatuko da mugaketa hori.

VIII.*
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INGURUMENAREN ARLOKO NEURRIAK
Aipatutako baldintzatzaile gainjarriekin lotutakoez gain (kutsatuta egon daitezkeen
akuiferoak; helburu akustikoak; etab.), aplikagarri izango dira arlo honetan indarrean
dauden xedapen eta proiektuetan ingurumenaren arloan zehazten diren neurri babesleak,
zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, bai eta plan honetan jasotzen direnak ere (“1.3.
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa / Ingurumen Azterketa Estrategikoa” eta “2.1.
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuak).

IX.- GRAFIKOAK
Ez da grafikorik txertatu honako Arau Partikular honetan.
Donostian, 2018ko uztailean

Santiago Peñalba
Arkitektoa

Manu Arruabarrena
Arkitektoa

Mikel Iriondo
Abokatua
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KATALOGOAREN XEDEA

Hiri-plangintzaren helburuetako bat hauxe da: interes kulturalarekin lotuta (arkitektonikoa,
historikoa, artistikoa, arkeologikoa…), balio kolektibo bat duten eraikin eta elementuak
identifikatzea, alde batera utzita zuzenean izan dezaketen balio ekonomikoa eta jabetzaerregimena. Horrez gain, eraikin eta elementu horiei dagokien babes- eta tratamenduerregimenaren zehaztapenarekin osatu behar da helburu hori.
Kasu honetan, katalogoaren bidez eman dio erantzuna zeregin horri Plan Orokor honek.

II.-

DOKUMENTU-ITURRIAK

Katalogo honetan erabakitakoari jarraituz babestu behar diren eraikin eta elementuen zerrenda
egiteko, honako iturri hauek erabili dira:
*
*
*
*

III.-

Plan hau onartu aurretik indarrean diren udalaren Arau Subsidiarioen Katalogoa.
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Euskal Autonomia Erkidegoko Ondare Historiko
Arkitektonikoaren Inbentarioa.
Foru Aldundiko Kultura Departamentuaren Gipuzkoako Ondare Higiezin Historiko eta
Artistikoen Inbentarioa.
Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen 1997ko irailaren 17ko Ebazpena,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerrietan balio arkeologikoa izan dezaketen guneen
adierazpena eginez, 1997ko irailaren 11n emandako ebazpenak argitaratzekoa.

APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Katalogo honen xede diren arloetan aplikagarri den araudia honako xedapen hauek osatzen
dute, besteak beste:
*

7/1990 Legea, uztailaren 3koa, euskal kultura ondoreari buruzkoa, Eusko Jaurlaritzak
katalogatutako eraikin eta elementuei dagokienez (kultura-ondasun kalifikatutzat edo
inbentariatutzat emandakoak, edo izaera horretako espedienteen xede direnak).

*

234/1996 Dekretua, urriaren 8koa, balizko arkeologiaguneak finkatzeko araudia ezartzen
duena.

*

1997ko irailaren 11ko eta 17ko aipatu ebazpenak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
udalerrietan balio arkeologikoa izan dezaketen guneen adierazpenari buruzkoak.

*

Plan Orokor hau bera, katalogatutako elementu eta eraikinei eta aurreko xedapenen
eraginpean ez daudenei dagokienez.
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KATALOGATUTAKO ONDASUN ETA ELEMENTUEN ZERRENDA

Udalerriak ez du balio bereziko ondarerik. Horren erakusgarri, udalaz gaindiko kultura-balioa
duten bi elementu daude soilik, Eusko Jaurlaritzak katalogatutakoak, eta balizko
arkeologikoagune izan daitezkeen bederatzi (9) elementurekin osatzen dira. Dena den, udalmailan kultura-balio bat duten beste elementu batzuekin osatu beharko dira.
Hona hemen berorien zerrenda:
A.- Elementu kalifikatuak:
1. Azkue baserria
B.- Behin-behineko izaeraz inbentariatutako elementuak:
2. Zubitxo zubia
C.- Balizko arkeologiagune izan daitezkeenak:
3. Ugarte baserria (Arantzazu 4).
4. Zubiaurre baserria
5. Iristizabal baserria
6. Bizkardo baserria
7. Azkue burdinola
8. Azkue baserria
9. Etxezarretako San Bartolome eliza (ez zaio egiturarik ikusten)
10. Etxezarreta baserria eta karobia.
11. Izaskungo Amar Birjinaren baseliza (gaur egun baserria) (ez zaio egiturarik ikusten)
D.- Udal mailan babestutako elementuak:
12. Etxezarreta baserria
13. Arane baserria
14. Bizkardo baserria
15. San Bartolome eliza
16. Izaskun baseliza
17. Izaskun baserria
18. Azkue Zaharra burdinola zaharra (Etxaniz).
19. Azkue Zaharra burdinolaren ubidea (Etxaniz).
20. Paperolako akueduktua, Ezeizaenea-Errandone eremuan.
21. Madariaga eraikina, Emeterio Arrese 15ean
22. Madariaga eraikina, Emeterio Arrese 16an
23. Zubiaurre etxea
24. Euskal Herria kaleko 46 zenbakiko eraikina
25. Piano Etxe eraikina, Euskal Herria kaleko 49 zenbakian
26. Piano Etxe eraikina, Argindegin
27. Anbulatorioaren eraikina, Euskal Herria kaleko 14an
28. Villa Berri, Euskal Herria kaleko 23 zenbakian
29. Ongi etorri Etxea, Euskal Herria kaleko 63 zenbakiko eraikina
30. Bentazar edo Intxaurbietako karobia
31. Azkueko karobia
32. Aginagaldeko karobia
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33. Bizkaetxeko karobia
34. Maietagoikoako karobia
35. San Joseko garbitegia
36. Azkueko zubia
37. Araneko iturria (Elizibia)
38. Etxezarretako iturria
39. Urtetakoa iturria
40. Izaskungo iturria
41. Errotatzarko iturburua
42. Orietako leizea
43. Orietako iturburua
44. Beotibarko leizezuloa eta iturburua
45. Litzaratzuko leizezuloa
46. Belabieako parajea
47. Gurutzeagako garbitegia
48. Berroetanea, Euskal Herria 19an
Eraikin eta elementu horien kokapena Plan Orokor hauetako “4. Planoak” dokumentuan biltzen
den “VII” planoan islatzen da.
Katalogatutako ondareari buruzko Plan Berezia landuz berregokitu daiteke zerrenda hori;
aurrez ondo justifikatzen bada, zenbait elementu utz ahal izango ditu katalogo horrek kanpoan,
edota beste batzuk erants ditzake.
V.-

KATALOGATUTAKO ERAIKIN ETA ELEMENTUEN TRATAMENDU- ETA BABESERREGIMENA

Erregimen hori Plan Orokor honetako “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan zehazten
da. Dokumentu horretan adierazi denez:
*

*
*

Kalifikatutako Kultura Ondaretzat edo Inbentariatutako Kultura Ondaretzat hartzen diren
eraikin edo elementuak, edota xede hori lortzeko espediente bat sustatuta dutenak -EAEko
kultura-ondareari buruzko 7/90 Legean xedatutakoaren arabera-, arlo horretan eskumena
duen administrazioak kasu bakoitzean zehaztutako duen arautze- eta tratamenduerregimenari lotuko zaizkio.
Udalaren erabakiz katalogatutako eraikin eta elementuak dokumentu hartan erabakitako
oinarrizko babes-erregimenari lotuko zaizkio.
Balizko arkeologiaguneak arlo horretan indarrean diren xedapenetan jasotzen ziren
irizpideei lotuko zaizkie (234/96 Dekretua, urriaren 8koa, balizko arkeologia guneak
finkatzeko araudia ezartzen duena; etab.).
Donostian, 2018ko uztailean

Santiago Peñalba
Arkitektoa

Manu Arruabarrena
Arkitektoa

Mikel Iriondo
Abokatua

