
UDAL ORDENANTZA, HIRI-LURZORUAN FINKATUTAKO BIZITEGI 

EREMUETAKO LOKALEN ERABILERA ALDATU ETA HORIETAN 

ETXEBIZITZAK EGOKITZEKO JARDUERAK ARAUTZEKO 

 

1- Helburua 

Hauxe da ordenantza honen helburua: finkatutako bizitegi eremuetako eraikinetan lokalen 

erabilera aldatu eta horietan etxebizitzak egokitzeko jarduerak arautzea. 

 

2- Aplikazio-eremua. 

Ordenantza honen arabera honako lokaletan bakarrik aldatu ahal izango da erabilera: lokal 

horiek indarrean dagoen plangintzan finkatutako bizitegi eraikuntzetan kokatzen direnetan eta 

“2- Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuetan etxebizitza erabilera baimentzeko 

edo debekatzeko baldintzak” izeneko planoan jasotzen direnetan.  

Aipatu Plan Orokorreko “B.1. Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 53. artikuluko 5. 

atalean ezarritako aurreikuspenekin bat etorriz, baldintza horiek zehazteko orduan ondoko bi 

egoera hauek bereizi behar dira: 

A.- “A” Egoera: 

Egoera honetan sartzen dira “2 – Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuetan 

etxebizitza erabilera baimentzeko edo debekatzeko baldintzak “ izeneko planoan jasotako 

eraikuntza eta lur sailak. 

Eraikuntza horietako solairu horietan etxebizitza erabilera baimentzeko, aukeran eta etxebizitzen 

pribatutasuna eta segurtasuna bermatzeko asmoz, ondoko baldintza hauetakoren bat bete 

behar dute:  

* Lur-arrasean eraiki gabeko edo erabilera publikoaren zortasun bati lotu gabeko lur sail 

pribatua izatea, eraikuntzaren fatxadaren eta aurrean duen espazio publikoaren edo aipatu 

zortasunaren mende dagoen partzela pribatuaren artean gutxienez 2,00 metroko tartearekin.  

* Gelen argiztapen edo aireztapen hutsarte oroko leiho koskak, aurrean duen espazio 

publikoaren urbanizazio mailaren gainetik gutxienez 1,60 metroko altuerara kokatuta egotea 

edo kokatzeko aukera izatea. 

Bi baldintza horiek kasu bakoitzean espazio publikoetara ematen duten eragindako 

eraikuntzako fatxada guztietan aplikatuko dira. 

B.- “B” Egoera:    

Egoera honetan sartzen dira “2 – Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuetan 

etxebizitza erabilera baimentzeko edo debekatzeko baldintzak “ izeneko planoan jasotako 

eraikuntza eta lur sailak. 

Eraikuntza horietako solairuetan etxebizitza erabilera ezartzea baimenduko da, horretarako 

aurreko baldintzak betetzea derrigorrezkoa izan gabe. 



3- Definizioak, azaleraren zenbaketa, etxebizitza-kopurua eta jarduera-mota 

Ordenantza honetan ezarritako definizioak eta azaleren zenbaketarako irizpideak Legazpiko 

Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean ezarritakoak izango dira.  

Aurretik etxebizitza erabilera ez zuten behe-solairuetan sortutako etxebizitza berriak ez dira 

zenbatuko Legazpiko Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren 53.9 artikuluan jasotzen den 

baimendutako gehienezko etxebizitza-kopurua kalkulatzeko.  

Erabilera aldatzeko jarduerek aurretik ezarrita zegoen haztatutako hirigintza-eraikigarritasuna 

handitzea dakartenez, lokalen erabilera aldatzea eta horietan etxebizitzak egokitzea ez da 

Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako  zuzkidura-jardueratzat hartuko.   

Sortutako etxebizitzak ez dira bizitegi-gaitasuna zenbatzeko erabiliko, Lurralde 

Antolamendurako Arauen 7.5.c.4 artikuluan jasotzen denaren arabera. 

 

4- Lokalaren baldintzak erabilera aldatzeko 

 4.1 Bizigarritasun baldintzak eta erabilerari egokitzea.  

Erabilera aldaketa onartua izan dadin, egokituko diren lokalek Hirigintzako, eraikuntzako eta 

ingurumena, paisaia eta natura babesteko Legazpiko Udal Ordenantzan etxebizitzetara 

zuzendutako lokalen bizigarritasun baldintzak bete beharko dituzte. Ez ohiko kasuetan, eta 

behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, aipatu alderdietako baten bat ez betetzea onartu 

ahal izango da. Adibidez, arropa esekitzeko gunearen ordez lehorgailua jarri ahal izango da, 

behar bezala justifikatutako arrazoiak emanez.  

Ordenantza honetan arautzen ez diren alderdiei dagokienez, erabilera aldatzea eskatuko den 

unean Babes Ofizialeko etxebizitzak diseinatzeko indarrean dauden arauak aplikatuko dira 

subsidiarioki.  

Etxebizitza Eraikuntzaren Kode Teknikoak ezartzen dituen baldintza teknikoetara egokituko da, 

aplikagarriak izango zaizkion alderdietan.    

Modu berean, etxebizitzak eskaera egingo den unean indarrean egongo diren irisgarritasun 

baldintzak bete beharko ditu.  

 4.2. Inguruko erabilerak 

Lokalaren berezko baldintza horiez gain, lokal mugakideek eta gertu dauden lokalek etxebizitza 

erabilerarekin bateragarria den erabileraren bat izan behar dute, etxebizitza erabilera hori 

ezartzea inguruko jardueren ondorioz desegokia izan ez dadin. Horretarako, Legazpiko Hiri-

antolamenduko Plan Orokorrean jasotako erabilerak etxebizitza erabilerarekin bateragarriak 

izango direla  ulertuko da.  

Egokitutako etxebizitza ostalaritza-establezimenduekin, garajeekin,…. muga egiten badu eta 

jarduera horiek erabilera aldatzea eskatu aurretik martxan bazeuden, eskatzaileari dagokio 

Eraikuntzako Kode Teknikoan ezarritako oinarrizko baldintzak betetzea egokitutako 

etxebizitzan, hala nola, sutearen aurkako segurtasuna edo zarataren aurkako babesa.  

  



4.3 Lokalerako sarrera 

Aipatu solairuetan kokatzea aurreikusten diren etxebizitzen sarrera eraikuntzako elementu 

komunetatik (ataria edo eskailera) nahiz horri atxikitako lur sail pribatuaren barnetik egingo 

da. Salbuespen gisa, “B egoeran” dauden eremuetan sarbidea zuzenean kaletik izatea 

baimenduko da, baldin eta lokala eta ataria mugakide ez badira edo lokalak atariarekiko 12 

cm baino gehiagoko desnibela badu (bukatutako zorua, kasu bietan).  

Etxebizitzen sarrerak eskaera egingo den unean indarrean egongo diren irisgarritasun 

baldintzak bete beharko ditu.  

 4.4 Baldintza estetikoak eta diseinuari dagozkionak 

Hiriko giroa babeste aldera, etxebizitzaren fatxada berriaren tratamendua erabaki beharko da 

eta, beraz, etxebizitza kokatuta dagoen eraikinaren konposiziora eta materialetara egokitu 

beharko da. Dagozkion ondorioetarako, eraikinen kanpoko elementuak aldatzeko baldintzak 

arautzen dituen Ordenantzan ezarritakoa bete beharko da.  

Babes-mailaren bat duten eraikuntzak baldin badira, Ondare urbanizatua babesteko eta 

zaintzeko Plan Bereziko fitxa partikularretan zehaztutakoa bete beharko da.  

4.5 Lokalak sotoan edo erdisotoan 

Ordenantza honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira jatorriz sotoan kokatuta dauden 

lokalak eta, beraz, ezingo dira horietan etxebizitzak egokitu. Modu berean ezingo dira 

etxebizitzak bihurtu erdisotoan kokatutako lokalak, gutxienez haien fatxadetako bat erabat lur-

arrasean ez baldin badago eta, horrezaz gain, gainerako itxituren % 30a baino gehiago lurzorua 

zuzenean ukituz dagoenean. Erdisotoak diren gainerako lokalek indarrean dauden araudietan 

exijitutako bizigarritasun- eta osasungarritasun-baldintzak bete beharko dituzte. 

 4.6 Solairuarteko lokalak 

Solairuarteko lokalen erabilera aldatzea baimendu ahal izango da, baldin eta proposatuko 

diren etxebizitzek 4. artikuluan ezarritakoa betetzen badute.  

 

5- Erabilera aldatzeko prozedura 

5.1 Lokalaren jabeak erabilera aldatzeko aurkeztuko duen eskaerarekin hasiko da 

prozedura. Eskaerarekin batera lokalaren eskritura publikoa aurkeztu beharko da. 

Eskaerarekin batera, teknikari adituak idatzitako eta sinatutako ondorengo dokumentazioa 

aurkeztuko da: 

a) Erabilera berria justifikatuko duen memoria xehatua, lokalaren azalera eta 

irisgarritasunaren ebazpen-proposamena zehatz adieraziz. 

b) Kokapen planoa, ulertzeko eskala egokian. Plano horretan finkaren 

kokalekua adieraziko da eta eraikin exentuaren edo hura integratuta dagoen etxe-

uhartearen osotasunarekin muga egiten duten inguruko espazioak bide publikoak 

edo espazio pribatiboak azalduko dira.  



Plano horretan honakoak sartuko dira: orientazioa, lerrokatze eta sestra 

ofizialak eta, hala badagokio, etxe-uhartearen perimetro zentrala edo lur saileko 

patioen kokapena. Planoan, halaber, eraikina aipatu lerrokatze eta sestretara 

egokitzen den adieraziko da. 

c) Solairuaren eta fatxaden planoa, 1:100 eskalan, erabat ulertzeko beharrezko 

sekzioekin. 

5.2 Udal Zerbitzu Teknikoek txosten teknikoa egingo dute. Bertan, azaldutako 2. eta 4. 

artikuluetan jasotako irizpideen arabera, lokala bertan etxebizitza egokitzeko egokia den 

baloratuko da. Aipatu txosten teknikoan dagokion hirigintza-karga kalkulatuko da. 

5.3 Lokalak bertan etxebizitza egokitzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituen 

edo ez ikusi ondoren, Udalak hiru hilabeteko epean hartuko du erabakia, lokalaren erabilera 

aldatzeko eskaera onartuz edo ukatuz. Erabilera aldatzea onartuz gero, erabaki berean 

azalduko da jarduera horri dagozkion hirigintza-kargen zenbatekoa.  

Hartu beharreko erabakia hiru hilabeteko epean hartzen ez bada, eskaera ez dela 

onartu ulertuko da. 

5.5 Baimena eman ondoren, erabilera aldatzea interesdunaren eta Udalaren artean 

sinatuko den hitzarmen batean jasoko da. Agiri horretan hirigintza-kargak jasoko dira eta 

horiek nola ordainduko diren azalduko da.  

Aipatu hitzarmena erabilera aldatzeko lizentzia eman eta, gehienez, hilabeteko 

epearen barruan sinatuko da. Aipatu agiria eskatzaileari egotzitako arrazoiengatik sinatzen ez 

bada, interesdunak bere eskubideari uko egiten diola ulertuko da, hari datxezkion ondorio 

juridikoekin. 

Sinatuko den hitzarmen motaren eredua I. Eranskinean jaso da. 

5.6 Esandako guztia jabetza eskubidearen salbu eta hirugarrenen kaltetan gabe eta 

zuzenbide zibila edo fiskala aplikatzearen ondorioz interesdunari dagozkion obligazioen 

kaltetan gabe  gauzatuko da. 

5.7 Etxebizitza egokitzeko obrak egiteko lizentzia eskuratzeko, interesdunak dagokion 

Proiektu Teknikoa aurkeztu beharko du. Hitzarmena sinatu eta urte eta erdiko epea igaroko 

denerako obra bukatuta egongo da, lehen erabilerako lizentzia jasota eta norbait etxebizitzan 

bizi izaten egongo da. 

Hirigintzako, eraikuntzako eta ingurumena, paisaia eta natura babesteko eta 

iraunarazteko Legazpiko Udal Ordenantzaren 65.3 artikuluan jasotakoaren arabera, 

etxebizitza-kopurua handitzeko obrak eraikuntza-obratzat hartuko dira. 

5.8 Erabilera aldaketak gauzatzearen gaineko behin betiko ziurtagiriak etxebizitzaren 

lehen erabilerako lizentzia eman ondoren eta etxebizitzan norbait bizi izaten dagoela egiaztatu 

eta gero egingo dira (hitzarmena sinatu eta urtebete igaro baino lehen). 

 

6- Etxebizitzen erregimen juridikoa   

 Etxebizitzak udal etxebizitza tasatuaren (UET) erregimen bereziari lotukoa zaizkio. 



Hortaz, besteak beste, esku hartzeko ondorengo irizpideak hartuko dira kontuan: 
 

6.1. Izaera orokorrarekin, etxebizitza horien erregimen juridikoa, ekonomikoa, 

teknikoa, etab. etxebizitza horiek arautzen dituen udal ordenantzak zehaztutakoa izango da, 

eta Legazpiko Udalak sustatu beharko du ordenantza hori.  

6.2. Izaera bereziarekin, ondorengo alderdi berezitzaileak ezartzen dira:   

  1- Etxebizitzaren gehieneko salneurria 

Salmentaren gehieneko prezioa honela kalkulatuko da: babes ofizialeko etxebizitzen behin-

behineko kalifikazioa egitean indarrean dagoen erregimen orokorraren barneko babes 

ofizialeko etxebizitzen gehieneko salmenta prezioari 1,2 indizea aplikatuz.   

  2- Etxebizitzaren onuradunak 

Lokalaren jabea izan daiteke etxebizitzaren onuradun. Etxebizitzaren eskualdatzea jabearen 

lehenengo eta bigarren mailako familiako kideen alde (seme-alabak, bilobak, gurasoak, aitona-

amonak) eginez gero, Udalak eta, subsidiarioki, Autonomia Erkidegoak ez du lehentasunez 

erosteko eta atzera eskuratzeko eskubiderik izango.  

Kasu horietan, ez da udal etxebizitza tasatuak esleitzeko baldintzei buruz aipatu udal 

etxebizitza tasatuak arautzen dituen udal ordenantzaren 9. artikuluan jasotakoa egiaztatu 

behar. Modu berean ez dira etxebizitzen onuradunen gehieneko eta gutxieneko diru-sarrerak 

egiaztatu beharko.  

 

7- Jabeen betebeharrak 

 Erakunde publikoen hirigintza ekintzak sortutako gainbalioetan komunitateak duen 

parte hartzea gauzatuko da, indarrean dagoen legerian jasotakoaren arabera.  

Zuzkidura-kargaren kentzea indarrean dagoen legeriaren arabera finkatuko da.  

 

8- Etxebizitza bilakatu diren lokalen erregistroa 

Udalak Erregistro bat sortuko du eta bertan etxebizitzak egokitzeko baimendu dituen 

lokal guztiak jasoko dira. 

 

9- Ziurtagiriak egitea 

Udalak interesdunek eskatuko dizkion nahi beste ziurtagiri egingo ditu eman den 

aldaketa egiaztatzeko. 

 

10- Katastroari jakinarazi 

Hasiera batean lokalaren erabilera duen espazio batean etxebizitza egokitzea 

baimendu ondoren, Udalak horren berri emango dio Gipuzkoako Foru Aldundiko hiri-



katastroari, dagozkion ondorioetarako; era barean, ofizioz egoera berrira egokituko ditu bere 

eskumeneko erregistro edo erroldak. 

 

11- Ordenantzaren ezartzea bertan behera uztea. 

Ordenantza hau indarrean sartu eta bi urte (2) igaro ondoren bertan behera geratuko 

da haren aplikazioa, eta edozelan ere, bertan behera geratuko da Udalak erabilera aldatzeko 

25. baimena emango duenean. Une horretan etxebizitzaren gaiarekin zerikusia duten 

aldibereko zertzeladak berrikusteari ekingo dio Udalak eta lokalen erabilera aldatzeak baloratu 

ondoren, Ordenantza aplikatzen jarraituko den edo ez erabakiko du.  

 

  


