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“1. MEMORIA” 
DOKUMENTUA 

 
 
 
 
 
 
 
 

AURKIBIDEA 
 
 
 
 

I.- Ordenantzaren helburua. 
 
II.- Ordenantza lantzeko lege esparrua. 
 
III.-     Izapidetzea. 
 
IV.- Ordenantzaren eduki formala. 
 
V.- Ordenantzaren eragin eremu materiala. 
 
VI.- Erdisotoak, etxabeak eta behegainak Ordenantza honen ondorioetarako. 
 
VII.-   Ordenantzaren irizpideak, helburuak eta proposamenak. 
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I.- ORDENANTZAREN HELBURUA. 
 
Ordenantza hau Legazpiko Udalaren ekimenez egin da, ondorengo III. idazpuruan 
zehazten diren lokaletan eta/edo eraikuntza solairuetan etxebizitza erabilera ezartzeko 
baldintzak zehazteko asmoz. 
 
Ordenantzaren idazketaz Santiago Peñalba Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez 
arkitektoak eta Mikel Iriondo Iturrioz abokatua arduratu dira, eta Udal Zerbitzu 
Teknikoek laguntzeaz gain, jarraipena egin du Udalak. 
 
 
II.- ORDENANTZA LANTZEKO LEGE ESPARRUA. 
 
Tokiko erregimenaren barnean gai honen inguruan indarrean dauden legezko 
xedapenek osatzen duten esparru orokorraz gain, besteak beste, ondorengo lege 
testuetan zehazten direnak kontuan hartuta egin da Ordenantza hau: 
 
* Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa, eta zehazki, 

bertako 75. artikulua. 
 
* Legazpiko Hiri Ordenazioko Plan Orokorra, behin betiko izaeraz onartu zen 

2007ko abenduaren 26ko udal ebazpenez. 
 

Zehazki, Plan Orokor horretako “B.1. Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuan, 
53. artikuluan hauxe esaten da hitzez hitz: 
 

“Solairu horietan etxebizitza erabilera baimentzeko irizpideak behar bezala 
eta argiro zehaztu ahal izateko, gai hori arautuko duen udal ordenantza 
lantzera eta bideratzera joko du Udalak, nahiz modu berezi eta autonomoan, 
nahiz dokumentu honetako 5. artikuluan aipatzen diren ordenantzetan 
txertatuta”.  

 
Zehazki, goiko atal horretan aipatzen diren solairuak etxabea eta erdisotoa dira; 
modu berean aplikatuko da behegainetan. 
 

 
III.-    IZAPIDETZEA. 
 
Ordenantza hasiera batean onartua izan zen 2007ko maiatzaren 9ko udal ebazpenez 
(besteren artean, 2007ko ekainaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako 
akordioa); ondoren, jendaurrean agerian egon zen 30 laneguneko epean. Epe horretan 
bost alegazio-idatzi jaso ziren eta haien gaineko txostena (2007ko urriaren 1ekoa) egin 
zen. Aipatu txostenean 2007ko apirilean idatzi zen ordenantzaren gainean egindako 
eztabaida-prozesua bere osotasunean aztertu da eta bertatik sortu da orain idatzi den 
dokumentu bateratua, bere izapidetzearen prozesuari amaiera emateko. 
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IV.- ORDENANTZAREN EDUKI FORMALA. 
 

Proiektu honetako aurreikuspenak hiru dokumentu hauetan ageri dira: 
 
* “1. Memoria” dokumentua. 
 
*  “2. Ordenantzak” dokumentua. 
 
* “3. Planoak” dokumentua. 
 
Dokumentu horietan lehenengo ageri denak planteatzen diren proposamenak, baita 
bigarren dokumentuan biltzen direnak ere, azaltzen eta justifikatzen ditu. Ez du berez 
izaera arauemailerik, beraz. 
 
Bestetik, bigarren dokumentuak, “2. Ordenantzak” izenburua duenak, izaera 
arauemailea du, eta proiektu honen barnean izaera hori duten proposamenak biltzen 
ditu. Jatorria bertan duten proposamenen maila arauemailea ordenantza bati 
dagokiona da. Aldi berean, jatorria beste xedapen edo plan batzuetan dutenek 
berorietan dagokien maila arauemailea izaten jarraituko dute. 

 
“3. Planoak” deritzon hirugarren dokumentuaren eta bertan sartzen diren planoen 
izaera askotarikoa da. Esate baterako, 1. planoak azalpen izaera du, eta 2. planoak, 
berriz, ordenantza bati dagokion balio arauemailea du. 
 
 
 
V.- ORDENANTZAREN ERAGIN EREMU MATERIALA. 
 
Legazpiko udalerrian lurzoru hiritarraren barnean kokatutako zenbait eraikuntzetako 
etxabeak eta erdisotoak eta berorietan eta beheginetan dauden lokalak dira 
Ordenantza honen eta bertan biltzen diren aurreikuspenen eragin eremu materiala 
osatzen dutenak. 
 
Lurzoru hiritar hori “3. Planoak” dokumentuko “1.- Legazpiko udalerria. Lurzoru 
hiritarraren eta hiritargarriaren mugak” planoan adierazten dena da; bertan, horrekin 
batera, udalerriko lurrak eta Hiri Ordenazioko Plan Orokorrean bereizten eta mugatzen 
diren lurzoru motak identifikatzen dira. 
 
Zehazkiago, osagarri gisa ondoren azaltzen diren baldintza guztiak eta bakoitza 
betetzen dituzten eraikuntza solairuek eta lokalek osatzen dute adierazitako eragin 
eremu hori: 
 
1.- Lurzoru hiritar gisa sailkatuta dauden lursail eta eraikuntzetan kokatuta egon behar 

dute; hau da, Plan Orokorrean kalifikazio erregimen xehakatu hori definituta izan 
behar dute, idazpuru honetan bertan datozen 5, 6, 7 eta 8. ataletan zehazten 
direnak salbuespentzat hartuta. 
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2.- Hirigintzako kalifikazio xehekatu horri dagokionez, lurzatiek bizitegi erabilera izan 
behar dute (“a” tipologiako lurzatiak) udalerrian indarrean dagoen hirigintza 
plangintzan. 

 
3.- Eraikuntza horiek, bizitegi izaerako lurzatietan kokatuta egoteaz gain, besteak 

beste, honako baldintza hauek bete behar dituzte: 
 

* Nagusiki bizitegi izaerako eraikuntzak izatea, kasu batzuetan bizitegi erabilera 
horrekin bateragarriak diren beste erabilera batzuk ere baimendu ahal izango 
diren arren. 

 
Lurzati horietan aurrekoei atxikita edo horien erabilera osagarrietarako 
altxatutako eraikuntzak ez dira kontuan hartuko. 

 
* Udalerrian indarrean dagoen hirigintza plangintzan finkatutako eraikuntzak 

izatea, eta bertan egindako aurreikuspenekin bat etortzea. 
 

Izaera hori dute, bere osotasunean finkatutakoez gain, hirigintza plangintzarekin 
bat ez datorren elementu edo zatiren bat duten eraikuntzek (izaera orokorrez 
baimendutakoak baino solairu gehiago dituztenak, adibidez), beti ere eraikuntza 
ordezkatzen denean elementu hori deuseztatzen bada, edo elementu hori 
barne hartuko duen jarduketa motaren bat ezartzen bada. 

 
4.- Halaber, aipatutako lokalek edo eraikuntza solairuek, lurzati eta eraikuntza 

horietan kokatuta egoteaz gain:  
 

* Erdisoto nahiz etxabe edo behegain izaera izateko beharrezko baldintzak bete 
behar dituzte, Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 
44. artikuluan horientzat ezarritako irizpideekin bat etorriz. 
 
Ondorio guztietarako, eraikuntza horietako sotoek baldintzak betetzen ez 
dituztela ulertuko da.  
 

* Indarrean dauden lege xedapenetan eta hirigintza plangintzan eta, halaber, 
berorren garapenerako sustatzen diren ordenantzetan eta ordenantza honetan 
bertan etxebizitza bihurtzeko ezarritako betebehar teknikoak, sarrerekin, 
bizigarritasunarekin eta neurriekin lotutakoak, programari dagozkionak etab. 
betetzeko baldintza eta ezaugarri material egokiak izan behar dituzte  
 

* Ezin dute ostalaritza jardueretara zuzentzen diren lokal eta guneen, ibilgailuak 
konpontzeko lantegien edo antzekoen aldamenean egon, jarduera horiek 
bizitegi erabilerarekin bateraezinak diren jardueratzat hartzen diren neurrian. 

 
* Urbanistikoki ezin dute garaje edo aparkaleku erabilerara zuzenduta egon. 
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5.- Ezin dute egon kokatuta “-3. Planoak” dokumentuko “2.- Ordenantza honen 
helburu diren eraikuntza solairuetan etxebizitza erabilera baimentzeko edo 
debekatzeko baldintzak” izeneko planoan agertzen diren lurzatietan, berorietan, 
bertan azaltzen denaren ildotik, lokal eta/edo solairu horietan etxebizitza erabilera 
ezartzea debekatzen denean. 

 
6.- Ezin dute egon kokatuta lehendik dauden eraikuntzetan eta/edo lurzoru hiritar gisa 

sailkatutako lurretan, kalifikazio erregimen xehakatua zehazteko asmoz Plan 
Orokorrak berorietarako plangintza berezia formulatzea aurreikusten badu. 

 
Kasu horietan, solairu horietako erabilera erregimena plangintza berezi horretan 
zehazten dena izango da, eta bertan, Ordenantza hau eta bertan aurreikusten 
direnak, beronen helburu den eremuan, osorik edo partzialki aplikatzea edo ez 
aplikatzea erabaki daiteke. 

 
7.- Ez dute egon behar kokatuta lehendik dauden eraikuntzetan eta/edo lurzoru 

hiritargarri gida sailkatuta dauden lurzatietan. 
 

Kasu horietan, solairu horietako erabilera erregimena lurzoru horretan sustatuko 
den plangintza partzialean definitzen dena izango da, eta bertan, Ordenantza hau 
eta bertan aurreikusten direnak, beronen helburu den eremuan, osorik edo 
partzialki aplikatzea edo ez aplikatzea erabaki daiteke. 

 
8.- Ezin dute egon kokatuta hiritargarria ez den lurzoruetako eraikuntzetan. 
 
 
VI.- ERDISOTOAK, ETXABEAK ETA BEHEGAINAK ORDENANTZA HONEN 

ONDORIOETARAKO. 
 
Ordenantza honen eraginetarako eta berorietan etxebizitza erabilera baimentzen den 
kasuetarako, erdisoto eta etxabeak Legazpiko Hiri Ordenazioko Plan Orokorrean 
berorietarako zehazten diren baldintzak betetzen dituzten eraikuntza solairuak dira. 
Beraz: 
 
* Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 44. artikuluan 

ezarritakoarekin bat etorriz, etxabetzat hartuko dira perimetro osoan lur-arrasean 
kokatutako eraikuntza solairuak, bai lurzatiaren gainean zuenean kokatutakoak, 
bai sotoaren edo erdisotoaren gainean kokatutakoak. 

 
*   Modu berean, behegaintzat hartuko dira erdisotoaren edo etxabearen gainean 

kokatutako eraikuntza solairuak, beraien artean fisikoki eta juridikoki bereizitakoak 
eta independenteak direnak. 

 
* Eta artikulu horretan bertan ezarritakoarekin bat etorriz, erdisototzat hartuko dira 

partzialki lur azpian dauden eraikuntza solairuak, sototzat edo etxabetzat hartzeko 
beharrezko baldintzak betetzen ez dituztenak. 
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Baina, hori bai, berorietan etxebizitza erabilera baimentzeko, bi solairuek, besteak 
beste, bai Plan horretan eta bai Ordenantza honetan ezarritako baldintza guztiak bete 
behar dituzte. 
 
 
VII.- ORDENANTZAREN IRIZPIDEAK, HELBURUAK ETA PROPOSAMENAK. 
 
1.- Irizpide eta helburu orokorrak. 
 
Ordenantza honen lanketak eta izapidetzeak, funtsean, ondoren azaltzen diren bost 
irizpide eta helburu orokorrei erantzuten diete. 
 
Lehenik eta behin, une honetan eraikita dagoen ondare baten, Ordenantza honen 
helburu diren eraikuntza solairuen eta berorietan kokatutako lokalen erabilera erreala 
eta eraginkorra ahalbidetzea, gaur egun erabiltzen ez direlako edo gutxi erabiltzen 
direlako. 
 
Bigarrenik, garapen iraunkorraren printzipioarekiko kontsekuenteak izatea, printzipio 
horretan oinarritu baitira bai Plan Orokorra bera eta baita bertako proposamen asko 
ere; printzipio horren arabera, une honetan eraikita dagoen ondarea hobetu beharra 
dago, modu eraginkor eta errealean. 
 
Hirugarrenik, lokal eta solairu horiek etxebizitza babestu erabilerara zuzentzea, izan 
ere, a priori, egoki ikusten baita gune horietan etxebizitzak ezartzea, baina, hori bai, 
bizigarritasunarekin, neurriarekin, irisgarritasunarekin eta abarrekin lotutako 
derrigorrezko baldintza guztiak betez, etxebizitzaren kalitatea bermatzeko. 
 
Laugarrenik, udal plangintza orokorrean berrikuspen prozesuaren testuinguruan 
sustatutako jendearen parte-hartzean herritarrek arlo honetan egindako eskaerari 
erantzutea. 
 
Bosgarrenik eta azkenik, zenbait eraikuntza eta lurzatitan dauden etxabe eta 
erdisotoak beste erabilera batzuetara zuzendu daitezen arduratzea, horrela, berorietan 
etxebizitza erabilera baimenduz gero sortuko liratekeen kalteak saihesteko. 
 
Azken horiek, zehazki, ondoren adierazten diren hiru egoera hauetariko batean dauden 
etxabe eta erdisotoak dira. 
 
Alde batetik, “3. Planoak” dokumentuko “2.-Ordenantza honen helburu diren eraikuntza 
solairuetan etxebizitza erabilera baimentzeko edo debekatzeko baldintzak” planoan 
adierazten diren kale eta eremuetako lurzatietan daudenak, lehentasunez merkataritza 
erabilera edo hirugarren sektorekoa mantentzea edota erabilera hori sustatzea 
aurreikusita dutenak. Kale eta eremu horiek udalerriko merkataritza guneekin bat datoz, 
eta bizitegi izaerarik ez duten erabilerak sustatzeko interesgarritzat jo dira, beroriek 
dakarten aniztasuna eta aberastasuna zaintzeko asmoz. 
 
Bestalde, edozein tokitan kokatuta daudela ere, urbanistikoki garaje edo aparkaleku 
gisa erabiltzera zuzenduta dauden etxabeak eta erdisotoak. Hau zaindu eta gorde 
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beharreko garrantzi handiko hornidura da, hauek kentzeak edo murrizteak ekarriko 
lituzkeen kalteak saihesteko. 
 
Ez dute izaera hori jabearen borondatez eta egitez garaje erabilera hori duten etxabe 
eta erdisotoek, erabaki edo agindu urbanistikoren batek erabakia ez bada. 
 
Beraz, ez da onartuko hasiera batean etxabeak zirenenetan urteak igaro ondoren 
ezarri eta kontsolidatu diren garajeetan etxebizitzak egokitzea; horrelako egoera 
ematen da Itxaropen auzoan eta Hegialde-Urtatza auzoaren zati handi batean. 
 
Azkenik, etxebizitza erabilerarekin bateragarriak ez diren jardueren aldamenean 
dauden etxabe, erdisotoak eta behegainak ditugu, bai hauek lurzati beraren barnean 
garatzen direnean eta bai ondokoren batean garatzen direnean. Horixe da, adibidez, 
ostalaritzako jardueren kasua, ibilgailuak konpontzeko lantegiena, eta antzeko 
ezaugarriak dituzten beste hainbatena. Debekatuta dago solairu horietan etxebizitza 
erabilera ezartzea, erabilera hori beste jarduera horiekin bat ez datorrelako. 
 
2.- Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuetan etxebizitza erabilera 

baimentzeko baldintza materialak. 
 
Eraikuntza solairu horietan etxebizitza erabilera baimentzeko, orokorki, ondorengo 
dokumentuetan zehazten diren baldintza urbanistikoak, materialak eta teknikoak bete 
beharko dira; hau da, Plan Orokorra barne hartuta, indarrean dagoen hirigintza 
plangintzan, Plan horretako “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 5. 
artikuluan zehaztutakoaren arabera, beronen garapenerako sustatuko diren 
hirigintzako ordenantzetan, eta Ordenantza honetan zehazten diren baldintzak bete 
beharko dira. 
 
Testuinguru horretan, hirigintzako ordenantzak sustatu eta onartu bitartean, eraikuntza 
solairu horietan etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza materialak Ordenantza 
honetan zehazten direnak izango dira. Haiek onartzen direnean, berorietan zehazten 
dena bete beharko da. 
 
Baldintza horiek, zehazki, proiektu honetako “2. Ordenantzak” dokumentuko 6. 
artikuluan zehazten direnak izango dira. Zehatz-mehatz, ondoren agertzen diren 
gaiekin zerikusia dutenak dira:  
 
* Pribatutasunarekin eta segurtasunarekin lotutako baldintzak orokorrak. 
 

Baldintza horiek, zehazki, Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” 
dokumentuko 53. artikuluko 5. atalean ezarrita daudenak dira. 
 
Artikulu horretan zehazten denaren arabera, horren guztiaren inguruan bi egoera 
bereizten dira, askotariko izaera duten etxebizitzen pribatutasunarekin eta 
segurtasunarekin lotuta.  
 
Bi egoera horiek udalerrian dauden inguruetan, alde batetik, espazio publikoen eta, 
bestetik, bizitegi izaerako eraikuntzen artean ezartzen diren erlazio eta bizikidetza 
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modu desberdinekin lotuta daude; izan ere, batzuetan espazio publikoarekiko 
etxebizitza izaera “urruntzea” justifikatzen baitute, eta beste batzuetan ez. 
 
Premisa horietan oinarrituta, honako hauek dira bi egoera horiek:  
 
-  “A” egoera. 

 
Egoera honi dagokionez, etxebizitza erabilera baimentzeko, aukeran, ondoko 
baldintza hauetakoren bat beharko dute: 
 
. Etxebizitzako gelak argiztatzen edo aireztatzen dituen hutsarte ororen leiho 

koskak aurrean dituen espazio publikoen urbanizazio mailaren gainetik 1,60 
metroko altuerara egon behar du. 

 
. Aurrean duen espazio publikoaren eta dagokin fatxadaren artean, eta 

gutxienez 2,00 metroko tartearekin, terraza edo lorategi izaerako gune bat 
izan behar du; espazio publikotzat hartuko da bai herri jabarikoa eta baita 
jabetza pribatua izan arren erabilera publikoa duena ere. 

 
Baldintza hau bete beharrekoa izango da zenbait ingurunetan, ingurune 
horietako espazio publikoaren ezaugarrietan eta inguruan dituzten bizitegi 
izaerako eraikuntzetan dituzten eraginek etxebizitza espazio publikoetatik 
“urruntzea” justifikatzen dutenean, bai beroriek lurzatiaren barrualdera 
atzeratuz, edota baita kalearekiko goratuz ere. Hau da, espazio publiko 
dinamikoa bada eta oinez nahiz ibilgailuetan jende asko ibiltzen bada, horrek 
eragin batzuk ditu (zarata; jendaurreko esposizioa etab.), eta beraz, 
etxebizitzetatik ezabatu egin beharko dira beroriek, “urrunduz”. 
 

-  “B” egoera. 
 

Eraikuntza horietako solairuetan etxebizitza erabilera baimenduko da, 
horretarako aurreko baldintzak bete beharrik izan gabe. 
 
Hauek arautzeko oinarria aipatutako Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau 
Orokorrak” Liburuko 53.5 artikuluan aurreikusten den egoera da. Hauxe dio: 
 

“Aurrez horretarako arrazoiak argi eta garbi azalduz gero, ordenantza 
honek zenbait eraikuntzatan edo kale zati zehatzetan aurrez adierazitako 
irizpideen aplikazioa salbuetsi dezake, bai solairu horietarako sarbideari 
dagokionez eta baita azaltzen diren azken bi baldintzei dagokienez ere, 
berorietan etxebizitza erabilera baimendu ahal izateko”. 

 
Espazio publikoaren eta inguruan kokatuta dauden baina “A” egoeran azaldu 
direnekin alderatuta desberdinak diren bizitegi izaerako eraikuntzen arteko 
erlazio mota bati dagokio berau. Kasu honetan, espazio publikoa ez da horren 
dinamikoa, eta ez da bertan horrenbeste jende ibiltzen. Horregatik, inguruneko 
etxebizitzetan edota Ordenantza honen helburu diren erakuntza solairuetan 
ezar daitezkeenetan, ez du kalterik eragiten horrek guztiak, edo askoz 
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txikiagoak dira kalte horiek, eta aurreko atalean aipatu den “urruntzerik” egin 
beharrik gabe onartzeko modukoak dira. 
 

Egoera bati edo besteari dagozkion udalerriko inguruneak planoan adierazi dira, 
zehazki: “3. Planoak” dokumentuko “2.-Ordenantza honen helburu diren eraikuntza 
solairuetan etxebizitza erabilera baimentzeko edo debekatzeko baldintzak” 
planoan. 

 
* Erdisotoetan etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza bereziak. 

 
Erabilera hori baimentzeko ezinbestez bete beharreko baldintza honako hau da: 
gutxienez fatxadetako batean, lokalak eta/edo solairuak lur-arrasarekiko gutxienez 
2,50 metroko altuera librea izan behar du. 
 

* Etxebizitzaren sarrera. 
   

Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 53. artikuluan, 5. 
artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz, etxabeetan, behegainetan eta 
erdisotoetan kokatuko diren etxebizitzen sarrera eraikuntzako elementu 
komunetatik (ataria edo eskailera) nahiz horri atxikitako lurzati pribatuaren barnetik 
egingo da. 

 
* Etxebizitzaren gutxieneko neurria. 
 

Gutxieneko neurri hori  40 m2 erabilgarrikoa izango da 
 
* Etxebizitzaren batez besteko neurria. 
 

Gai honi dagokionez, Plan Orokorreko Hirigintzako Arauetako “53.9” artikuluan 
ezarritakoa beteko da, eta honen arabera, lehen batean, batezbesteko neurri hori 
Hirigintza Eremuko Arau Partikularretan zehazten diren aurreikuspenen emaitza 
izango da. 
 
Aukeran, Arau Partikular horietan halakorik zehazten ez bada, etxebizitzaren batez 
besteko neurria 75 m2(t)-koa izango da “a.10 Erdigune historikoko bizitegia” 
tipologiako lurzatietan; etxebizitzako 75 m²(t)-koa “a.20 Eraikuntza irekiko 
bizitegia” tipologiako lurzatietan, eta etxebizitzako 150 m²(t)-koa “a.30 Eraikuntza 
bakartuko bizitegia” tipologiako lurzatietan dauden etxebizitzetan. 
 

* Bizigarritasun baldintzak, besteak beste, ondoren adierazten diren gaien 
ingurukoak: gune edo gelen gutxieneko programa, gela eta piezen gutxieneko 
neurriak; gela eta guneen argiztapena eta aireztapena; espazioen antolamendu 
funtzionala eta berorien zatikatzea. 
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* Segurtasun baldintzak. 
 
* Eragindako eraikuntzen eta fatxaden kanpoko tratamendurako baldintzak. 
 

Baldintza hauei dagokienez, Plan Orokorreko Hirigintzako Arauetako 54. artikuluan 
zehazten dena beteko da gai horietan. 

 
* Iragaizpen, isolamendu termiko eta isolamendu akustikorako baldintzak. 
 
* Honen barnean egiten diren etxebizitzak babes ofizialeko etxeen erregimenean 

sartzen badira, etxe mota horiek arautzen dituzten xedapen berezietan etxe mota 
horietarako zehazten diren baldintza teknikoak eta materialak bete beharko dira 
lehentasunez (babes ofizialeko etxeen diseinuari buruzko ordenantzak etab.). 

 
Osagarri modura, gaur egun dituzten baldintzetan finkatuta geldituko dira Ordenantza 
hau onartu aurretik eraikuntza solairu horietan lehendik zeuden etxebizitzak, eraiki 
ziren unean indarrean zegoen plangintzan zehaztutakoa aurreikusiz bideratutakoak eta 
Plan Orokorrak finkatutakoak. 
 
 
3.- Udalerriko hirigintza ondarearen katalogoan txertatutako etxebizitzen 

eraikuntzak, eta Ordenantza honetan zehazten diren irizpideak berorietara 
hedatzea. 

 
Hirigintza ondarearen Katalogoan txertatutako etxe eraikuntzetako erdisotoetan eta 
etxabeetan etxebizitza erabilera baimendu ahal izateko, erabilerak berak nahiz horiek 
ezartzeko egin beharreko obrek kasu bakoitzean planteatutako babesteko helburuekin 
bat etorri beharko dute. 
 
Irizpide horretan oinarrituta, aipatutako solairu horietan etxebizitza erabilera ezartzeko 
baimenik ez dela ematen ulertu behar da, baldin eta bai erabilerak berak eta bai egin 
beharreko obrak kasu bakoitzean ondarea zaindu eta gordetzeko helburuekin 
kontraesanean badaude. 
 
 
4.- Etxebizitzen erregimen juridikoa. 
 
Eraikuntza solairuetan egokitzen diren etxebizitzak ondoren adierazten diren erregimen 
juridikoei lotzea planteatzen da: 
 
A.- Babes ofizialeko erregimena (BOE). 
 
Ordenantza hau indarrean sartzen den unean babes ofizialeko etxeen erregimeneko 
etxebizitzetara zuzendutako bizitegi eraikuntzetan kokatutako lokaletan eta/edo 
solairuetan egokitu ahal izango diren etxebizitzak erregimen horri (erregimen 
orokorreko BOE) lotuko zaizkio. 
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Etxebizitza mota honi buruzko legeriak lurzati bateko etxebizitza guztiak aipatutako 
erregimenari lotestea aurreikusten duenez, arrazoizkoa dirudi ondorioz eraikuntza 
horietako solairu  horietan egokitu daitezkeenek ere tratamendu bera izatea eta, beraz, 
erregimen berari lotzea.  
 
Eta ondorioz, etxebizitza horietan, ondoren adierazten diren gaietan, legeri horretan 
zehazten diren irizpideak eta aurreikuspenak aplikatu behar direla ulertuko da: 
kalifikazioa; dagozkien baldintza teknikoak; etxebizitza horietan eskumena duen 
Administrazioak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea izatea, etab. 
 
B.- Udal etxebizitza tasatuaren erregimena (UET) 
 
Aurreko atalean adierazitako egoeretatik kanpo, eraikuntzetako solairuetan egokitu 
daitezkeen etxebizitzak udal etxebizitza tasatuaren (UET) erregimen bereziari lotuko 
zaizkio. Besteak beste, esku hartzeko ondoko irizpide hauek hartuko dira kontuan: 
 
* 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. 

 
* Ordenantza hau sustatu eta onartu bitartean, etxebizitza horiek, besteak beste, 

ondoren azaltzen diren jarduketa jarraibideak bete beharko dituzte: 
 

- Solairu horietan etxebizitza egokitzeko proposamenaren sustatzailearen ohiko 
etxebizitza iraunkorra izango dira. 

 
- Lurzati eta/edo eraikuntza berean erregimen juridiko honen menpeko nahiz 

beste edozein erregimenetako −sustapen librekoak barne− beste etxebizitza 
batzuen ondoan egokitu ahal izango dira. 

 
- Etxebizitza hauen baldintza teknikoak eta diseinuari dagozkionak Legazpiko 

Hirigintza Plangintzan bizitegi izaerako lurzati eta eraikuntzetarako izaera 
orokorrarekin ezarritako berberak izango dira. 

 
- Gehieneko salneurria, gehienez ere, erregimen orokorreko babes ofizialeko 

etxebizitzen gehieneko salneurria baino 1,7 aldiz handiagoa izango da. 
 
- Babes ofizialeko etxebizitzekin gertatzen den bezala, urbanizatutako 

lurzoruaren balio eragingarria berauen salmenta prezioaren % 20ren baliokidea 
izango da. 

 
- Etxebizitzen jabeen edo hartzaileen gehieneko diru sarrerak, babes ofizialeko 

etxeen esleipendunek dituztenen 1,3 izango dira. 
 
- Legazpiko Udalak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea 

izango du. 
 
- Erregimen horren menpe geldituko dira betirako. 
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- Erregimen juridiko horri lotuta dagoela agerraraziko da Jabetzaren Erregistroan. 

 
 
 
C.- Beste zenbait gai osagarri. 
 
Eraikuntza solairu horietan egokitutako etxebizitzak aurrez aipatutako erregimen 
juridiko horietakoren bati lotetsita gelditzeko erabakia eraikuntza horiei dagokien 
lurzatiko zati proportzionaleko eraikuntza solairuen helburuari lotuta dagoela ulertuko 
da, eta ildo horretatik, berorri dagokion hirigintzako kalifikazioa izango du. 
 
 
 
5.- Lurren sailkapen urbanistikoa. Eragindako jabeen betebeharrak. 
 
5.1.- Eragindako lurren sailkapena eta kategorizazioa. 
 
Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuen jabeak, aldi berean eta kasu 
bakoitzean, beroriek kokatuko diren eraikuntzako lurzatiko lurren zati proportzionalaren 
jabeak dira. 
 
Hauen hirigintza sailkapenari eta kategorizazioari dagokionez, lurzoru horiek honako 
baldintza hauei erantzungo diete: 
 
* Lurzoru hiritar sailkapena izango dute. Halaxe adierazten da berariaz adierazten 

du Legazpiko Hiri Ordenazioko Plan Orokorrean. 
 
* Kategorizazioari dagokionez, ondoren adierazten diren bi egoera hauetakoren 

batean egon daitezke: 
 

- Lurzoru hiritar finkatu gabe gisa kategorizatzeko beharrezkoak diren baldintzak 
betetzen dituzte, haztatutako eraikigarritasunaren hazkundeagatik, Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko Legean (“11.3.b.2” artikulua) eta Plan 
Orokorrean (Hirigintzako Arau Orokorretako “24.2” artikulua) ezarritakoarekin 
bat etorriz, hurrengo atalean −“5.2”− aipatzen diren erabileren haztapen 
koefizienteen aplikazioaren ondorioz, eraikigarritasun haztatuaren hazkunde 
hori gertatu dela justifikatzen denean.. 

 
 - Lurzoru hiritar finkatu gisa kategorizatzeko beharrezkoak diren baldintzak 

betetzen dituzte, Lurzoruaren Legean (“11.3.a” artikulua) eta Plan Orokorrean 
(Hirigintzako Arau Orokorretako “24.2” artikulua) ezarritakoarekin bat etorriz, 
hurrengo atalean −“5.2”− aipatzen diren erabileren haztapen koefizienteen 
aplikazioaren ondorioz, eraikigarritasun haztatuaren hazkunde hori gertatu ez 
dela justifikatzen denean. 

 
Hori bai, lurzoru horiek urbanistikoki modu batera edo bestera kategorizatzea ez 
da, inolaz ere, Ordenantza honetako erabakien ondorioz izango; izan ere, beroni 
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dagokion esku hartze eremuaren gainetik baitago hori, eta beronen asmoa ez 
baita inolaz ere esparru horretan sartzea. 
 
Aipatutako Lurzoruaren Legean eta Legazpiko Plan Orokorrean gai horren 
inguruan ezartzen diren aurreikuspenen konstatazio edo egiaztatze hutsa baino ez 
da kategorizazio hori. Beraz, lege eta plan horretan zehazten denaren arabera, 
eraikigarritasun haztatuaren hazkundea izateak, berau behar bezala arrazoitzen 
bada, lurzoru horiek lurzoru hiritar finkatu gabe gisa hartzea ekarriko du, 
eraikigarritasun mota hori hazi delako. 
 
Testuinguru juridiko-urbanistiko honen barnean, gertatzen dena zera da: 
eraikuntza solairu horietan etxebizitzak egokitzeko ideia hori gutxienez horrek izan 
ditzakeen bi ondoriori lotuta, elkarrekin zerikusia duten bi ondoriori lotuta, ulertu 
behar dela. Bata eraikuntza solairu horiei lotutako lurzatiko lurren kategorizazioari 
lotuta dago, eta, zenbait kasutan eta eraikigarritasun haztatuaren hazkundea 
gertatzen bada, lurzoru hiritar finkatu gabe gisa kategorizatzea justifikatuko du 
horrek. Bestea jabeek lurzoru kategoria bati dagozkion betebeharrak edo besteari 
dagozkionak betetzearekin lotuta egongo da. 
 

Baldin eta lurzoru horiek, urbanizaziorik ez dagoelako eta/edo gutxiegi dagoelako, 
lurzoru hiritar finkatu gabe kategorizazioa izateko baldintzak betetzen badituzte, kasu 
horietarako indarrean dagoen legeriak ezartzen duena bete beharko da. 
 
5.2.- Erabileren haztapen koefizienteak. 
 
Azaldutakoarekin bat etorriz, lurzoru horiek lurzoru hiritar finkatu gisa nahiz, 
eraikigarritasun haztatuaren hazkundea gertatu delako, lurzoru hiritar finkatu gabe gisa 
kategorizatzearen ondorioetarako, dagozkien erabileren haztapen koefizienteak 
aplikatuz sortuko diren emaitzen arabera jokatuko da. 
 
Koefiziente horiek, alde batetik, aurrez zuten erabilerari, ordezkatu nahi den erabilera 
horri, egin behar diote erreferentzia, eta bestetik, proiektatzen den etxebizitza 
erabilerari; eta kasu honetan, babes ofizialeko erregimenarekiko lotespena eta udal 
etxebizitza tasatuaren erregimenarekikoa bereiztuko dira. 
 
Kasu honetan, xede horretarako koefiziente horiek zehaztu ahal izateko, abiaburutzat 
ondorengoak hartzea planteatu da: 
 
* Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxeetan urbanizatutako lurzoruaren balio 

eragingarria; eta berauei buruz indarrean dagoen legerian zehazten diren 
irizpideetan oinarrituz kalkulatuko da berau, eraikuntza solairu horietan moldatuko 
diren etxebizitzak erregimen horri lotuko bazaizkio, betiere. 

 
Une honetan, balio eragingarri hori etxebizitzaren salmenta prezioaren % 20ri 
dagokiona da. 

 
* Egokitu den etxebizitza udal etxebizitza tasatuari dagokion erregimenari lotu behar 

bazaio: 
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- Urbanizatutako lurzoruaren balio eragingarria; berau etxebizitza mota horiei 

buruzko udal ordenantzan horren inguruan ezartzen diren irizpideen arabera 
kalkulatuko da. 

 
- Ordenantza hau onartu bitartean, urbanizatutako lurzoruaren balio eragingarria; 

erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen erregimenean balio hori 
zehazteko ezartzen diren irizpideekin bat etorriz kalkulatu da.  

 
Kasu honetan kontuan hartu behar da, halaber, koefiziente horiek ez direla Ordenantza 
honetan ezartzen diren aurreikuspenen emaitza; aitzitik, gai honetan indarrean dagoen 
legerian zehazten diren balioespen urbanistikoko irizpideen aplikazioa baino ez dira, 
horixe baita koefiziente horiek izan behar duten jatorria. 
 
5.3.- Eragindako jabeen betebeharrak. 
 
Baldin eta eragindako lurzoruek lurzoru hiritar finkatutzat hartzeko baldintzak betetzen 
badituzte, lur horien jabeen betebeharrak 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legeko 26. artikuluan zehazten direnak izango dira. 
 
Aldi berean, lurzoru horiek eraikigarritasunaren hazkundeagatik lurzoru hiritar finkatu 
gabe gisa hartzeko baldintzak betetzen badituzte, eragindako jabeen betebeharrak 
lege horretan bertan “25.2” artikuluan ezartzen direnak izango dira. Zehazki, betebehar 
horiek proiektu honetako “2. Ordenantzak” dokumentuko “8. artikulua. Eragindako 
jabeen betebeharrak” puntuan arautzen direnak izango dira, eta bertan, honako 
bereizketa hau egiten da: 
 
A.- Udalari sistema orokorren sarean txertatzeko espazio libreetarako lurrak lagatzea, 

ondoren adierazten diren bi parametro hauekin bat etorriz, 2006ko ekainaren 
30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko 78. artikuluko 1 eta 2 ataletan 
araututakoaren arabera: 

 
* Dotazio horretarako zuzendutako lurren azalera, kasu bakoitzean, 

aurreikusitako biztanle bakoitzeko 5 m²-ko estandarra aplikatzean sortutakoa 
izango da. 

 
* Kasu bakoitzean kontuan izan beharreko biztanle kopurua etxebizitza 

erabilerara zuzendutako 25 m²(t) bakoitzeko biztanle bat (1) kontuan hartuta 
sortutakoa izango da. 

 
Lagatze hori arautzeko arrazoia, gai honetan ezarritako estandarra betetzeari 
dagokionez, indarrean dagoen hirigintza legerian etxebizitza hauek aintzat hartu 
ez izatea da. 
 
Dena den, helburu horretara zuzentzen diren lurrak Udalari lagatzeko, aurrez, 
besteak beste, baldintza hau bete beharko da: erakunde horrek kasu bakoitzean 
plantea daitezkeen lurrak erabilera horretarako egokiak diren ebaluatu beharko du, 
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gai horren inguruan indarrean dagoen hirigintza plangintzan zehazten diren 
irizpideetan oinarrituta. 
 
Aukeran, lagapen hori egitea ezinezkoa denean, lursail horien balio ekonomikoen 
ordezko kalte-ordain ekonomikoa Udalari ordaintzea planteatzen da, erakunde 
horrek eskura dezan. Horri dagokionez, adierazitako erabilera horretara zuzentzen 
den lurzoruko metro karratu bakoitzeko 100 €-ko batez besteko balio ekonomikoa 
zehaztu da.  
 

B.- Udalari sistema lokalen sareko dotazioetarako lurrak lagatzea, 2006ko ekainaren 
30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko 79.1 artikuluan aipatzen den 
erregelamenduan ezarritako irizpideekin bat etorriz. 

 
Aukeran, lagapen hori egitea ezinezkoa denean, helburu horretara zuzendutako 
lursail horien balio ekonomikoen ordezko kalte-ordain ekonomikoa Udalari 
ordaintzea planteatzen da, erakunde horrek eskura dezan. 
 
Dena den, betebeharra honen benetako aplikazio erreala egiteko, baldintzatzat 
2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko 70.1 artikuluan 
agertzen den erregelamendua onartu eta indarrean sartu beharko da aurrez, 
bertan zehaztuko baitira beronen ezaugarriak eta irismena. 
 

C.- Proiektatutako etxebizitza berriekin lotutako urbanizazio lanen kostu ekonomikoa 
ordaintzea. 

 
Horri dagokionez, abiapuntutzat elkarren osagarri diren hiru premisa hauek hartu 
dira. 
 
Alde batetik, udalerrian eta, zehazki, etxebizitza berriak egokitu nahi diren 
inguruan aurretik dauden urbanizazioak eta hiri azpiegiturek (bideak; hiriko ur 
zerbitzua, ur zikinen sarea, energia elektrikoa, gasa, telefonia eta 
telekomunikabideetako beste sare batzuk, etab.) lehendik dauden etxebizitzei 
zerbitzu egokia eskaintzeko beharrezko baldintzak betetzen dituztela hartuko da 
kontuan. 
 
Bestalde, lehendik dauden etxebizitzen kopurua gehitzen edo handitzen bada, 
urbanizazio eta azpiegitura horiek ere dagozkien hobekuntzak eta egokitzapenak 
izan beharko dituztela hartzen da kontuan.  
 
Azkenik, aipatutako Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko “25.2” artikulu 
horretan ezartzen denarekin bat etorriz, etxebizitza berriek urbanizazioa eta 
azpiegiturak hobetzeko eta egokitzeko lanetan lagundu egin dute. 
 
Kasu honetan, betebehar hori zehaztu ahal izateko, erregimen orokorreko babes 
ofizialeko etxebizitzak arautzen dituen legerian, gaur egun indarrean dagoenean, 
ezartzen diren aurreikuspenetatik sortutako arautze irizpideak hartu dira 
erreferentziatzat. Irizpide horietan oinarrituta, urbanizatutako lurzoruaren balio 
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eragingarria, gehienez ere, etxebizitza horien salmenta prezioaren % 20ren 
baliokidea izango da. 
 
Eta erreferentziatzat balio eragingarri hori hartuta, babes ofizialeko erregimenari 
lotuko zaizkion etxebizitzak egokitu nahi diren eraikuntza solairu horien jabeek 
urbanizazio lan horien ordainketan parte hartu behar dutela aurreikusten da, une 
bakoitzean Legazpin erregimen orokorraren barneko babes ofizialeko etxebizitzen 
gehieneko salmenta prezioaren % 5ari dagokion kopuruan, proiektatzen diren 
etxebizitza berriak ere babes ofizialekoak izango badira. 
 
Une honetan, ehuneko hori metro karratu erabilgarriko 65,33 €-koa da. 

 
Aldi berean, udal etxebizitza tasatuaren erregimenari lotzen zaizkion etxebizitzei 
dagokienez, beroni dagokion udal ordenantza sustatzen den bitartean, betebehar 
horren irismen ekonomikoa beronen salmenta prezioaren % 10ekoa izango da. 
Ordenantza hori onartzen denean, bertan ezartzen dena bete beharko da. 

 
D.- Udalari lursail horri dagokion eraikigarritasunaren balio ekonomikoa ordaintzea, 

komunitateak hirigintza ekintzak sortutako gainbalioetan parte hartzeagatik. 
 
Gaur egun indarrean dagoen lege esparruan, lagatze hori kasu bakoitzean sortzen 
den eraikigarritasun haztatuaren hazkundearen % 10ekin bat etorriko da, eta hau, 
aldi berean, dagozkion erabileren haztapen koefizienteen aplikazioetan oinarrituz 
definituko da, koefiziente horiek aurrez adierazitako irizpideen arabera zehaztu 
ondoren. 

 
 
6.- Etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza formalak eta prozedurazkoak.  
 
Aztergai ditugun eraikuntza solairuei etxebizitza erabilera emateko baldintza modura, 
etxebizitza erabilera eta xede horretarako proiektatzen diren obrak baimentzen dituzten 
udal lizentziak eta lehen erabilerarako lizentzia lortu beharko dira. 
 
Orokorrean, lizentzia horiek eskatu, bideratu eta lortu ahal izateko, berauek arautzen 
dituzten xedapen orokorretan zehazten dena bete beharko da. 
 
Dena den, aipatutako xedapen orokorretan gai honen inguruan ezartzen diren 
irizpideak ordenantza honetan beronen helburuari zuzenean dagozkion beste xedapen 
zehatz batzuekin osatu dira; besteak beste, gai hauen inguruko xedapenak dira: 
 
A.- Udal lizentzia horiek lortu ahal izateko landu eta aurkeztu beharko diren proiektuen 

eta dokumentuen edukia, eta beren proposamenen justifikazio zehatz eta argia, 
bai indarrean dagoen hirigintza plangintzan eta bai Ordenantza honetan bertan 
ezartzen diren aurreikuspenen esparruan. 

 
B.- Sistema orokorretako sareko espazio libreetara zuzentzen diren lurrak Udalari 

lagatzeko formalizazio baldintzak, edo berauei dagokien balio ekonomikoaren 
ordainketari dagozkionak. 
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C.- Sistema lokalen sareko espazio libreetara zuzentzen diren lurrak Udalari lagatzeko 

formalizazio baldintzak, edo berauei dagokien balio ekonomikoaren ordainketari 
dagozkionak. 

 
D.- Urbanizazio lanen kostu ekonomikoaren ordainketari dagozkion baldintza 

formalak. 
 
E.- Dagokion irabazizko eraikigarritasunaren balio ekonomikoa Udalari ordaintzeko 

baldintza formalak, komunitateak hirigintza ekintzak sortutako gainbalioetan duen 
parte hartzeagatik. 

 
F.- Udal lizentziak hirugarrenei kalterik eragin gabe eta, hala badagokio, jabetza 

horizontalaren erregimen aldaketan eragin gabe ematen direla agertzen duen 
berariazko adierazpena. 

 
 

Donostian, 2008ko urtarrilean 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA MANU ARRUABARRENA  MIKEL IRIONDO 
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“2. ORDENANTZAK” 
DOKUMENTUA. 

 
 
 
 
 

AURKIBIDEA. 
 
 
 

ARRAZOIEN AZALPENA. 
 
 

1. artikulua.- Ordenantzaren helburua. 
2. artikulua.- Ordenantza osatzen duten dokumentuak eta horien indar arauemailea. 
3. artikulua.- Ordenantzaren aplikazio eremu materiala. 
4. artikulua.- Erdisotoak eta etxabeak, Ordenantza honen ondorioetarako. Definizioa. 
5. artikulua.- Ordenantza honen helburu diren erdisotoetan eta etxabeetan etxebizitza 

erabilera ezartzeko murrizketak. 
6. artikulua.- Ordenantza honen helburu diren erdisotoetan, behegainetan eta 

etxabeetan etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza material 
orokorrak. 

7. artikulua.- Etxebizitzen erregimen juridikoa. 
8. artikulua.- Eragindako jabeen betebeharrak. 
9. artikulua.- Etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza formalak eta prozedurazkoak.  
10. artikulua.- Udalerriko hirigintza ondarearen Katalogoan txertatutako etxebizitzen 

eraikuntzetan aplikatzeko baldintzak. 
 
 
 
 
 



LOKALETAKO ETXEBIZITZA ERABILERARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA 2. DOK.- ORDENANTZAK 
LEGAZPI  2008ko urtarrila 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-2

 
 

ARRAZOIEN AZALPENA. 
 
 
 

Legazpiko etxe-eraikuntzetako erdisotoetan, behegainetan eta etxabeetan etxebizitzak 
ezartzeko irizpideak zehazteko sustatu da honako Ordenantza hau. 
 
Indarrean dagoen hirigintzaren esparruko legerian eta udalerri honetako Hiri 
Ordenazioko Plan Orokorrean oinarrituta sustatu da, eta lanketak berak nahiz bertan 
agertzen diren proposamenek, funtsean, ondoren azaltzen diren bost irizpide eta 
helburu orokorrei erantzuten diete. 
 
Lehenik eta behin, une honetan eraikita dagoen ondare baten, Ordenantza honen 
helburu diren eraikuntza solairuen eta berorietan kokatutako lokalen erabilera erreala 
eta eraginkorra ahalbidetzea, gaur egun erabiltzen ez direlako edo gutxi erabiltzen 
direlako. 
 
Bigarrenik, garapen iraunkorraren printzipioarekiko kontsekuenteak izatea, printzipio 
horretan oinarritu baitira bai Plan Orokorra bera eta baita bertako proposamen asko 
ere; printzipio horren arabera, une honetan eraikita dagoen ondarea hobetu beharra 
dago, modu eraginkor eta errealean. 
 
Hirugarrenik, lokal eta solairu horiek etxebizitza gisa erabiltzeko zuzentzea, izan ere, a 
priori, egoki ikusten baita gune horietan etxebizitzak ezartzea, baina, hori bai, 
bizigarritasunarekin, neurriarekin, irisgarritasunarekin eta abarrekin lotutako 
derrigorrezko baldintza guztiak betez, etxebizitzaren kalitatea bermatzeko. 
 
Laugarrenik, udal plangintza orokorraren berrikuspen prozesuaren testuinguruan 
sustatutako jendearen parte-hartzean herritarrek arlo honetan egindako eskaerari 
erantzutea. 
 
Bosgarrenik, solairu horiek beste erabilera batzuetarako zuzentzeko lehentasunari 
eustea (dendak, aparkalekuak etab.), erabilera horiek sustatzea eta beroriei eustea 
interesgarria delako, bereziki udalerriaren toki jakin batzuetan kokatzen badira.   
 
Eta, horretarako, besteak beste, honako zehaztasun hauek egiten ditu: Ordenantzaren 
aplikazio materialaren esparrua (3, 4 eta 5. art.), erdisotoetan, behegainetan eta 
etxabeetan etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza materialak (6. artikulua), solairu 
horietan egokitutako etxebizitzen erregimen juridikoa (7. art.), solairu horietako nahiz 
horiekin lotutako lursailetako jabeek urbanizazioari dagokionez dituzten betebeharrak 
(8. art.), etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza formalak eta prozedurazkoak (9. 
artikulua), eta udalerrian katalogatutako hirigintza ondarean txertatutako eraikuntzetan 
esku hartzeko arau bereziak (10. art.).  
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1. artikulua.- Ordenantzaren helburua. 
 
Une honetan indarrean dagoen Legazpiko Hiri Ordenazioko Plan Orokorra1 garatuz, 3. 
artikuluan aipatzen diren lokaletan eta/edo eraikuntza solairuetan etxebizitza erabilera 
ezartzeko baldintzak zehaztea da Ordenantza honen helburua. 
 
 
2. artikulua.- Ordenantza osatzen duten dokumentuak eta horien indar 

arauemailea. 
 
1.- Ordenantza honek ondoko dokumentu hauek ditu: 
 

* "1. Memoria" dokumentua. 
* "2. Ordenantza” dokumentua.  
* "3. Planoak" dokumentua. 

 
2.- "1. Memoria" dokumentuak eta horren aurreikuspenek gainerako dokumentuetan 

barne hartutako proposamenei buruz informazioa emateko, horiek justifikatzeko eta 
interpretatzeko helburua dute. 

 
3.- “2. Ordenantza” eta “3. Planoak” dokumentuek eta horietan egiten diren 

proposamenek izaera arauemailea dute, azken dokumentuko 1. planoaren kasuan 
izan ezik, azken horrek informazio izaera baitu. 
 

 
3. artikulua.- Ordenantzaren aplikazio eremu materiala. 
 
1.- Artikulu honetako 2. eta 3. ataletan eta 5., 10. eta 11. artikuluetan zehaztutako 

salbuespenetan izan ezik, Ordenantza hau eta beronen aurreikuspenak ondoren 
zehaztuko diren lurzatietan eta eraikuntzetan kokatutako lokaletan eta/edo 
eraikuntza solairuetan aplikatuko da, adierazten diren baldintza guztiak betetzen 
badituzte: 

 
A.- Lurzati eta eraikuntza horiek lurzoru hiritar gisa sailkatuta dauden lursailetan 

kokatuta egon behar dute, hau da, Plan Orokorrean kalifikazio erregimen 
xehekatu hori definituta izan behar dute.  

 
B.- Hirigintzako kalifikazio xehekatu horri dagokionez, lurzatiek bizitegi erabilera 

izan behar dute (“a” tipologiako lurzatiak) udalerrian indarrean dagoen 
hirigintza plangintzan.  

 
C.- Eraikuntza horiek, bizitegi izaerako lurzatietan kokatuta egoteaz gain, besteak 

beste, honako baldintza hauek bete behar dituzte:  
 

* Nagusiki bizitegi izaerako eraikuntzak izatea, hala dagokionean, berorietan 
beste erabilera batzuk ere baimendu ahal izango diren arren.  

 
                                                      
1  Plan Orokorra 2007ko abenduaren 26an udal ebazpenaren bitartez onartu zen behin betiko izaeraz. 
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Lurzati horietan aurrekoei atxikita edo horien erabilera osagarrietarako 
altxatutako eraikuntzak ez dira kontuan hartuko. 

 
* B atalean aipatutako hirigintza plangintzan finkatutako eraikuntzak izatea, 

eta bertan egindako aurreikuspenekin bat etortzea. 
 

Finkatutako eraikuntzak izango dira eta plangintzarekin bat etorriko dira 
−halakotzat hartzen direnez gain− hirigintza plangintzarekin bat ez datorren 
elementuren edo zatiren bat duten eraikuntzak (izaera orokorrez 
baimendutakoak baino solairu gehiago dituztenak adibidez), beti ere 
eraikuntza ordezkatzen denean elementu hori deuseztatzen bada, edo 
elementu hori barne hartuko duen jarduketa motaren bat ezartzen bada.
  

 
D.- Halaber, aipatutako lokalek edo eraikuntza solairuek, lurzati eta eraikuntza 

horietan kokatuta egoteaz gain:  
 

* Erdisoto nahiz behegain nahiz etxabe izaera izateko beharrezko baldintzak 
bete behar dituzte, Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” 
dokumentuko 44. artikuluan horientzat ezarritako irizpideekin bat etorriz; 
irizpide horiek Ordenantza honetako 4. artikuluan berriro zehazten dira. 
 
Ondorio guztietarako, eraikuntza horietako sotoek baldintzak betetzen ez 
dituztela ulertuko da.  
 

* Indarrean dauden lege xedapenetan eta hirigintza plangintzan etxebizitza 
bihurtzeko ezarritako betebehar teknikoak, sarrerekin, bizigarritasunarekin 
eta neurriekin lotutakoak, programari dagozkionak etab. betetzeko 
baldintza eta ezaugarri material egokiak izan behar dituzte. 
 

* Halaber, testuinguru horretan, plangintza garatzeko sustatutako 
ordenantzetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, honako 
Ordenantza honetakoak barne, helburu horretarako zuzendu ahal izateko. 

 
* Ez dira Ordenantza honetako 6. artikuluan zehaztutako egoerak izango. 

 
2.- Lehendik dauden eraikuntzetan kokatutako eta lurzoru hiritar gisa sailkatutako 

lursailetan antolatutako erdisotoen, behegainen eta etxabeen tratamendu eta 
erabilera erregimena plangintza berezian definitutakoa izango da. Plan Orokorrak 
plangintza bereziaren formulazioan txertatzen ditu horiek, kalifikazio xehekatuaren 
erregimenaren barnean sar daitezen. 
 
Modu berean, lehendik dauden eraikuntzetan kokatutako eta/edo lurzoru 
hiritargarrian antolatutako lokalen eta/edo solairuen tratamendu eta erabilera 
erregimena plangintza partzialean horietarako zehaztutakoa izango da. 
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Kasu batean zein bestean plangintza xehekatuak ezarritakoaren arabera jokatuko 
da, eta helburu duen eremuan Ordenantza hau osorik edo partzialki aplikatzea edo 
ez aplikatzea erabaki daiteke. 

 
3.- Ordenantza hau ez da aplikatuko “3. Planoak” dokumentuan barne hartutako “2 – 

Ordenantza aplikagarri ez den lurzatiak” izeneko planoan irudikatutako lurzatietan 
eta eremuetan kokatutako eraikuntzetako erdisotoetan, behegainetan eta 
etxabeetan.  

 
 
4. artikulua.- Erdisotoak, behegainak eta etxabeak, Ordenantza honen 

ondorioetarako. Definizioa. 
 
1.- Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 44. artikuluan 

ezarritakoarekin bat etorriz, etxabetzat hartuko dira perimetro osoan lur-arrasean 
kokatutako eraikuntza solairuak, bai lursailaren gainean zuzenean kokatutakoak 
bai sotoaren edo erdisotoaren gainean kokatutakoak. 

 
2.-  Plan Orokorreko “B.1 Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 44. artikuluan 

ezarritakoarekin ere bat etorriz, behegaintzat hartuko dira erdisotoaren edo 
etxabearen gainean kokatutako eraikuntza solairuak, beraien artean fisikoki eta 
juridikoki bereizitakoak eta independenteak direnak. 

 
3.- Bestalde, artikulu horretan bertan ezarritakoarekin bat etorriz, erdisototzat hartuko 

dira partzialki lur azpian dauden eraikuntza solairuak, sototzat edo etxabetzat 
hartzeko beharrezko baldintzak betetzen ez dituztenak.  

 
4.- Berorietan etxebizitza erabilera baimentzeko, bi solairuek, besteak beste, 

Ordenantza honetan ezarritako baldintzak bete behar dituzte.  
 
 
5. artikulua.- Ordenantza honen helburu diren erdisotoetan, behegainetan eta 

etxabeetan etxebizitza erabilera ezartzeko murrizketak. 
 
1.- Debekatuta dago etxebizitza erabilera ezartzea aparkaleku gisa erabiltzen diren 

eraikuntza solairuetan. 
 
Ondoren zehazten den salbuespenarekin, ez da etxebizitza erabilera ezartzeko 
baimenik emango eraikuntza solairu horietan, eraiki ziren unetik berorien erabilera 
aparkalekua/garajea izan bada edo ez bada izan. 
 
Beraz, 
Beraz, hasiera batean etxabeetan zeuden ataripeetan ondoren, urteak igaro eta gero, 
haiek itxi eta garaje itxiak ezarri diren lokaletan ez da etxebizitza erabilerarik onartuko. 
 
Salbuespen hura aparkaleku/garaje gisa erabiltzen diren eraikuntza solairuekin 
erlazionatuta dago, horien altuerak bereizitako bi solairu egokitzeko aukera ematen 
badu, aurrez dagokion solairu armazoia eginda. Kasu horretan, goiko solairuan 
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etxebizitza erabilera baimendu ahal izango da, betiere etxebizitzak indarrean dagoen 
plangintzan ezarritako baldintza guztiak betetzen baditu, eraikuntza solairu kopurua eta 
solairu bakoitzaren altuera arautzen dituztenak barne. 
 
2.- Debekatuta dago etxebizitza erabilera ezartzea horrekin bateraezinak diren beste 

erabilera batzuen ondoan. 
 
Ez da etxebizitza erabilera ezartzeko baimenik emango ostalaritzako erabileren, 
motordun ibilgailuak konpontzeko lantegien eta antzeko ezaugarriak dituzten beste 
erabilera batzuen ondoan, erabilera horiek Ordenantza hau onartu baino lehenagokoak 
izanda ere.  
 
Horrekin batera, debekatuta dago lokal eta/edo eraikuntza solairu horietan etxebizitza 
erabilera ezartzea, lokal edo solairu horien ondoan, lehenagotik ere, beste erabilera 
horiek garatzen badira. 
 
Debeku hau edozein mugakidetasun fisikora hedatzen da: alboetan gertatzen denean 
(eskuina-ezkerra), bertikalki gertatzen denean (goian-behean), edo lurzati eta/edo 
eraikuntza berean nahiz elkarren ondoan dauden lurzati eta/edo eraikuntzetan 
gertatzen denean. Besteak beste, debekuak bateraezinak diren erabilera horietarako 
zuzendutako solairuen azpian kokatutako eraikuntza solairuei ere eragiten die. 
 
Halaber, aurrez Ordenantza honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz egokitutako 
etxebizitzen aldamenean ostalaritzako erabilerak, ibilgailuen lantegiak eta abar ezarri 
ahal izateko, erabilera berri horiek derrigorrezko baldintza guztiak bete beharko dituzte: 
isolamendua, intsonorizazioa, etab. 
 
 
6. artikulua.- Ordenantza honen helburu diren erdisotoetan, behegainetan eta 

etxabeetan etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza material 
orokorrak. 

 
1.- Irizpide orokorrak. 
 
A.- Izaera orokorrarekin, 2. artikuluan zehaztutako eraikuntzetako erdisotoetan, 

behegainetan eta etxabeetan etxebizitza erabilera baimentzeko honako baldintza 
hauek bete beharko dituzte: Legazpin indarrean dauden lege xedapenetan nahiz 
hirigintza plangintzan ezarritako hirigintzako betebeharrak, betebehar materialak 
eta betebehar tekniko orokorrak, Plan Orokorrekoak barne; horiek guztiak izango 
dira kontuan edozein lokaletan edo espaziotan etxebizitza erabilera baimendu ahal 
izateko.  

 
B.- Testuinguru horretan eta izaera orokorrarekin baita ere, eraikuntza solairu horietan 

etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza materialak, Plan Orokorrean 
ezarritakoez gain, Plan Orokor hori garatzeko sustatu beharreko udal 
Ordenantzetan ezarritakoak ere izango dira, Plan horretako “B.1 Hirigintzako Arau 
Orokorrak” dokumentuko 5. artikuluan aurreikusitakoak hain zuzen ere. 
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Ordenantza horiek sustatu eta onartu bitartean, baldintza materialak Ordenantza 
honetan azaldutakoak izango dira, eta zehazki, artikulu honetako ondorengo 
ataletan zehaztutakoak. 
 

2.- Pribatutasunarekin eta segurtasunarekin lotutako baldintza orokorrak. 
 
Plan Orokorreko “B.1. Hirigintzako Arau Orokorrak” dokumentuko 53. artikuluko 5. 
atalean ezarritako aurreikuspenekin bat etorriz, baldintza hauek zehazteko orduan 
ondoko bi egoera hauek bereizi behar dira: 

 
A.- “A” egoera: 

 
“2 – Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuetan etxebizitza erabilera 
baimentzeko edo debekatzeko baldintzak” izeneko planoan irudikatutako 
eraikuntzak eta lurzatiak sartzen dira egoera honetan. 
 
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 

lurzati 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.    

 
“2 – Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuetan etxebizitza erabilera 
baimentzeko edo debekatzeko baldintzak” izeneko planoan irudikatutako 
eraikuntzak eta lurzatiak sartzen dira egoera honetan. 
 
Eraikuntza horietako solairuetan etxebizitza erabilera ezartzea baimenduko da, 
horretarako aurreko baldintzak betetzea derrigorrezkoa izan gabe. 

 
3.- Erdisotoetan etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza bereziak. 
 
Eraikuntza horietako erdisotoetan etxebizitza erabilera ezartzeko baimena emango da 
erdisotoak honako baldintza hau betetzen badu edo betetzeko aukera badu: 
eraikuntzaren fatxada batean eta lur-arrasarekiko gutxienez 2,50 metroko altuera librea 
izatea. 
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4.- Etxebizitzaren sarrera. 
   
Aipatutako bi solairu horietan kokatuko diren etxebizitzen sarrera eraikuntzako 
elementu komunetatik (ataria edo eskailera) nahiz horri atxikitako lurzati pribatuaren 
barnetik egingo da.  
 
5.- Etxebizitzaren gutxieneko neurria. 
 
Etxebizitzaren azalerak, gutxienez, 40 m² erabilgarrikoa izan behar du. 
 
6.- Etxebizitzaren batezbesteko neurria.  
 
A.- Plan Orokorreko Hirigintzako Arauetako “53.9” artikuluan ezarritakoarekin bat 

etorriz, etxebizitzek, batez beste, ondoko neurriak izango dituzte: 
 

* Hirigintza Eremuko Arau Partikularrean berariaz adierazitakoa. 
 
* Arau Partikularrak definitzen ez duen kasuetan: 
 

-  “a.10 Hirigune historikoko bizitegia” tipologiako lurzatietan kokatutako 
eraikuntzetan: 75 m²(t), berariaz etxebizitzarako zuzenduak.  

 
-  “a.20 Eraikuntza irekiko bizitegia” tipologiako lurzatietan kokatutako 

eraikuntzetan: 75 m²(t), berariaz etxebizitzarako zuzenduak. 
 

-  “a.30 Eraikuntza bakartuko bizitegia” tipologiako lurzatietan kokatutako 
eraikuntzetan: 150 m²(t), berariaz etxebizitzarako zuzenduak.  

 
B.- Batezbesteko neurri hori kasu bakoitzean bete beharko da eraikuntza solairu 

horietan etxebizitza erabilera egokitzeko sustatzen den proiektuaren eremuan. 
 

Hasiera batean eta izaera orokorrarekin, eremu horrek lurzati berean kokatutako 
lokalei eta/edo eraikuntza solairuei eragingo die. Aparteko kasuetan, behar bezala 
justifikatu ondoren, elkarren ondoan kokatutako lokaletara eta/edo eraikuntza 
solairuetara hedatu ahal izango da. 
 
Batezbesteko neurri hori aplikatzean hainbat neurritako etxebizitzak sortu ahal 
izango dira, baina etxebizitza guztiek lehenago adierazitako gutxieneko neurria 
izan beharko dute. 

 
Batezbesteko neurri hori aplikatzean sortutako ondorioak Jabetza Erregistroan 
jasoko dira, etxebizitza horiei dagozkien karga gisa. Testuinguru horretan, 
lehenago adierazitako batezbesteko neurriak gainditzen dituzten etxebizitzak 
zatiezinak izango dira, eta ezingo zaizkie beste batzuei atxiki zatiketa berriak 
egiteko. 
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7.- Bizigarritasun baldintzak. 
 
Etxebizitzetako bizigarritasun baldintzak Plan Orokorraren garapenean egingo diren 
urbanizazioa eta eraikuntza arautzeko udal ordenantzek ezarriko dutenak izango dira, 
beti ere bertako Hirigintzako Arau Orokorren 5. artikuluan azaldutakoarekin bat etorriz. 
 
Ordenantza hori egin eta onartuko diren bitartean, ondoren zehaztuko direnak izango 
dira aipatu bizigarritasun baldintzak. Ondoren Ordenantza onartu eta gero, bertan 
jasotako baldintzek ordezkatuko dituzte ondoko hauek:  
 
A.- Etxebizitzak, gutxienez, ondoren zehazten diren espazioak edo gelak izan beharko 

ditu; eta espazio horiek, halaber, behean zehaztutako gutxieneko azalera izan 
behar dute: 

 
* Gela, sukaldea eta jangela izango dituen espazioak gutxienez 20 m² erabilgarri 

izan behar ditu. 
 

Aukeran, espazio hori gutxienez 16 m² erabilgarriko azalera izango duen gela 
batez eta gutxienez 7 m² erabilgarriko azalera izango duen sukalde batez osatuta 
egon daiteke. 
 
Gelan 3 metroko diametroko zirkulu bat inskribatu ahal izango da. 

 
Gela hori egongela edo gela nagusia izan daiteke. 

 
* Bi ohe sartzeko tokia izango duen logelak gutxienez 10,90 m² erabilgarriko 

azalera izango du. 
 

* Bainugelak konketa, komunontzia eta dutxaontzia edo bainuontzi txikia izango 
ditu, eta gutxienez 3 m² erabilgarri izan behar ditu. 

 
* Arropa esekitzeko guneak 2 m² azalera izan behar du. 

 
B.- Gelen eta guneen gutxieneko neurria honakoa izango da: 
 

a) Azalera erabilgarria: 
* Sukaldea:  7,00 m². 
* Sukaldea/jantokia edo sukaldea/egongela: 20,00 m². (3 metroko 

 diametroko zirkulu bat 
 inskribatu ahal izango da). 

* Egongela (gela):   16,00 m² (3 metroko  
  diametroko zirkulu bat 
  inskribatu ahal izango da). 

* Banako logela:    6,60 m². 
* Logela bikoitza:    10,90 m². 
* Bainu osoa:   3,00 m². 
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b) Irisgarritasunaren eta sute arriskutik babesteko arloetan indarrean dauden lege 
xedapenetan ezarritako aurreikuspenak errespetatzeaz gain, ondoren zehazten 
diren espazioen gutxieneko zabalera librea ondokoa izango da: 

 
* Korridoreek, eta oro har, pasabideko espazio guztiek, gutxienez 0,90 

metroko zabalera izango dute. 
* Barneko eskailerek, halakorik balego, gutxienez 0,90 metroko zabalera 

izango dute. 
* Atarteak, gutxienez, 1,50 metroko zabalera izango du. 

 
c) Gutxieneko altuera librea. 

 
Etxebizitzaren gutxieneko altuera librea 2,40 metrokoa izango da, bainugelen, 
korridoreen eta biltegi gisa erabiltzen diren gela txikien edo pertsonak denbora 
luzean egoteko helburua ez duten beste espazio batzuen kasuan izan ezik; 
kasu horietan, gutxieneko altuera 2,20 metrora murriztu ahal izango da. 
 

C.- Gelen eta espazioen argiztapen eta aireztapen baldintzak honako hauek izango 
dira: 

 
a) Etxebizitza orok, gutxienez, eraikuntzaren kanpoko fatxadara irekitzen den gela 

bat izango du, eta gela horrek egongelaren funtzioa beteko du. 
 
b) Egongela, logela, sukalde eta jangelako espazioek argiztapen eta aireztapen 

naturaleko baoak izango dituzte, zuzenean kanpora irekitakoak −patiora ere 
izan daiteke−. Baoen hedadura osoa, gutxienez, solairuan dagozkien espazioen 
azaleraren 1/10 izango da, eta edozein kasutan ere, gutxienez 0,70 m²-koa 
izango da; horrez gain, gutxieneko azaleraren heren batean gutxienez 
igarogarriak izango dira. 

 
c) Bainugelek, gutxienez, 0,40 m²-ko aireztapeneko baoak izango dituzte, eta 

komunek –komunontzia eta konketa- 0,25 m²-koak. Dena dela, bao horien 
ordez ondorengo sistema hauetakoren bat erabil daiteke: 

 
* Hodi bidezko aireztapenak, arlo horretan indarrean dauden arau teknikoekin 

bat etorriz.  
 
* Aireztapen behartua, gutxienez orduko 30 m³-ko −30 m³/ordu− erauzketa-

emaria ziurtatuko duten baliabide mekanikoen bidez. 
 

d) Sukaldeak lurrina erauzteko hodia izango du, estalkira edo eraikuntzako gunerik 
garaienera irtengo dena, egokitutako instalazioen arabera beharrezkoak direnez 
gain –ke eta gas erauzgailua, etab.−.  

 
e) Aireztapen baldintzek arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan 

ezarritako zehaztapenak bete beharko dituzte, eta bereziki, indarrean dagoen 
Eraikuntzaren Kode Teknikoan ezarritakoak. 
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D.- Etxebizitzen antolamendu funtzionalerako irizpideak, eta zehazki, etxebizitzetako 

espazioak zatikatzeko irizpideak, honako hauek izango dira: 
 
* Bainugelak espazio independenteak izango dira beti. 
 
* Gutxienez logela bat ere espazio independentea izango da. 
 
* Logela guztietara zirkulazio espazioetatik edo egongeletatik sartu ahal izango 

da, baina inoiz ez dute sarrera bakarra beste logela batetik izango. 
 
* Bainugeletara ere zirkulazio espazioetatik sartu ahal izango da, bainugela bat 

baino gehiago dagoen kasuetan izan ezik, kasu horretan nahikoa izango baita 
baldintza hori bainugela batek betetzea, eta gainerakoak logelen barnean 
txertatu ahal izango dira, horietatik zuzenean sartuz. 

 
7.- Segurtasun baldintzak. 
 
Solairu horietan kanpora irekitako baoak babesteko egoki iritzitako hesiak edo beste 
elementu batzuk jartzeko baimena emango da. 
 
Dena dela, honelako elementu guztiak dagokion fatxadan irtengunerik sortu gabe jarri 
behar dira. 
 
8.- Eragindako eraikuntzen eta fatxaden kanpoko tratamendurako baldintzak. 
 
Planteatutako jarduketen eta obren ondorioz eragindako eraikuntzetako fatxaden 
tratamendua, besteak beste, Hirigintzako Arauetako 54. artikuluan ezarritako 
irizpideetara egokituko da. 
 
Irizpide horiekin bat etorriz, ireki nahi diren baoek, erabili nahi diren materialek eta 
abarrek eraikuntzaren fatxadako gainerako elementuekin bat etorri behar dute. 
 
Helburu hori betetzeko, solairu horietan etxebizitza erabilera ezartzeko sustatuko den 
proiektuak alderdi horiekin lotuta planteatzen dituen irtenbideak zorroztasunez 
justifikatu beharko ditu, eta fatxadaren osotasunean egokitu beharko ditu; helburu 
horretarako, komenigarri iritzitako material grafiko eta argazki gaurkotuak ere aurkeztu 
ahal izango dira. 
 
9.- Iragaizpenerako eta isolamendu termiko eta akustikorako baldintzak. 
 
Etxebizitza erabilera ezarri nahi den lokalek eta espazioek indarrean dauden lege 
xedapenetara egokitu beharko dute puntu honetan, eta edozein kasutan, erabilera 
horretara zuzentzeko beharrezko neurriak hartuz egokituko dira.  
 
Testuinguru honetan, etxebizitzak isolamendu akustiko egokia izateko beharrezko 
neurriak zehaztu eta aplikatu beharko dira. 
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10.- Babes ofizialeko erregimenaren menpe dauden etxebizitzetarako baldintzak. 
 
Etxebizitzak babes ofizialeko erregimenaren barnean txertatzen badira, etxebizitza 
mota horien berariazko xedapen arauemaileetan (babes ofizialeko etxeak diseinatzeko 
ordenantzak, etab.) ezarritako baldintza teknikoak eta materialekin lotutakoak 
betetzeak lehentasuna izango du. 
 
Etxebizitza mota horietan, Ordenantza honetan ezarritako baldintza materialak eta 
teknikoak modu osagarrian edo aurrekoen ordez aplikatuko dira, goian aipatutako 
berariazko xedapenekin bat etortzen badira betiere. 
 
11.- Solairu horietan aurretik dauden etxebizitzen finkapena. 
 
Ordenantza hau onartu aurretik solairu horietan dauden etxebizitzak, eraiki ziren unean 
indarrean zegoen plangintzan ezarritako aurreikuspenen arabera egokitutakoak eta 
Plan Orokorrean finkatutakoak, une honetan dituzten baldintzetan baliozkotzen dira, 
Ordenantza honetan ezarritako baldintzaren bat edo batzuk bete ez arren. 
 
 
7. artikulua.- Etxebizitzen erregimen juridikoa. 
 
1.- Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza (BOE). 
 
Ordenantza hau indarrean sartzen den unean babes ofizialeko etxeen erregimeneko 
etxebizitzetara zuzendutako bizitegi eraikuntzetan kokatutako lokaletan eta/edo 
solairuetan egokitu ahal izango diren etxebizitzak erregimen horri (erregimen 
orokorreko BOE) lotuko zaizkio. 
 
Etxebizitza horietan babes ofizialeko etxeetako legeri arauemailean ezarritako 
aurreikuspenak aplikatuko dira, etxeen kalifikazioari, berorietan eskumena duen 
Administrazioak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideari eta abarri 
buruzkoak barne.  
 
2.- Udal etxebizitza tasatua (UET). 
 
Aurreko atalean adierazitako egoeretatik kanpo, eraikuntzetako solairuetan egokitu 
daitezkeen etxebizitzak udal etxebizitza tasatuaren (UET) erregimen bereziari lotuko 
zaizkio. Besteak beste, esku hartzeko ondoko irizpide hauek hartuko dira kontuan: 
 
A.- 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. 

 
B.- Ordenantza hau sustatu eta onartu bitartean, etxebizitza horiek, besteak beste, 

ondoren azaltzen diren jarduketa jarraibideak bete beharko dituzte: 
 

* Solairu horietan etxebizitza egokitzeko proposamenaren sustatzailearen ohiko 
etxebizitza iraunkorra izango dira. 
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* Lurzati eta/edo eraikuntza berean erregimen juridiko honen menpeko nahiz 

beste edozein erregimenetako −sustapen librekoak barne− beste etxebizitza 
batzuen ondoan egokitu ahal izango dira. 

 
* Etxebizitza hauen baldintza teknikoak eta diseinuari dagozkionak Legazpiko 

Hirigintza Plangintzan bizitegi izaerako lurzati eta eraikuntzetarako izaera 
orokorrarekin ezarritako berberak izango dira. 

 
* Gehieneko salneurria, gehienez ere, erregimen orokorreko babes ofizialeko 

etxebizitzen gehieneko salneurria baino 1,7 aldiz handiagoa izango da. 
 
* Etxebizitzen jabeen edo hartzaileen gehieneko diru sarrerak, babes ofizialeko 

etxeen esleipendunek dituztenen 1,3 izango dira. 
 
* Legazpiko Udalak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea 

izango du. 
 
* Erregimen horren menpe geldituko dira betirako. 
 
* Jabetza Erregistroan erregimen juridiko horrekiko duen loturaren berri emango 

da. 
 
C.- Etxebizitza horiek arautzeko udal ordenantza sustatu arte, lehentasunez erosteko 

eta atzera eskuratzeko eskubidea, besteak beste, ondoko irizpideen menpe 
geldituko da: 

 
* Etxebizitzaren jabeak besterentzeko erabakia hartu duela jakinarazi beharko 

dio Udalari, eta etxebizitzaren prezioa eta erabakitako ordainketa modua ere 
zehaztuko dizkio; horrez gain, aurreikusitako transmisioaren oinarrizko 
gainerako baldintzen berri ere emango dio, eta jakinarazpenak bidaltzeko 
helbide bat, hala, lehentasunez erosteko eskubidea errazteko. Eskubide hori, 
Udaleko erregistroan jakinarazpenari sarrera eman eta bi hilabeteko epean bete 
ahal izango da.  

 
* Goiko paragrafoan zehaztutako bi hilabeteko epe hori igaro ondoren 

lehentasunez erosteko eskubideari buruzko berariazko ebazpenaren berri jaso 
ez bada, proiektatutako besterentzea libreki egin ahal izango da. 

 
* Goian adierazitako jakinarazpena egin ez bada, derrigorrez zehaztu beharreko 

edukiren bat zehaztu ez bada, edo transmisioagatik ordaindutako prezioa 
Udalari jakinarazitakoa baino txikiagoa bada nahiz kostuak txikiagoak izan 
badira, Udalak atzera eskuratzeko eskubidea aurrera eraman ahal izango du, 
besterentzearen berri izan duen egunetik hasi eta hurrengo bi hilabeteetan. 
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8. artikulua.- Eragindako jabeen betebeharrak. 
 
1.- Irizpide orokorrak. 
 
Izan beharreko ondorioak izan ditzan, kasu bakoitzean eragindako lurzatiko lurrek, 
Ordenantza honetako helburu diren lokalekin eta/edo eraikuntza solairuekin lotutakoek, 
honela sailkatzeko beharrezko baldintzak betetzen dituztela ulertuko da:  
 
A.- Lurzoru hiritar finkatu gabea, haztatutako eraikigarritasunaren hazkundeagatik, 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko Legean (“11.3.b.2” artikulua) 
eta Plan Orokorrean (Hirigintzako Arau Orokorretako “24.2” artikulua) 
ezarritakoarekin bat etorriz, hurrengo atalean −“2”− aipatzen diren erabileren 
haztapen koefizienteen aplikazioaren ondorioz, eraikigarritasun haztatuaren 
hazkunde hori gertatu dela justifikatzen denean. 

 
B.- Lurzoru hiritar finkatua, Lurzoruaren Legean (“11.3.a” artikulua) eta Plan 

Orokorrean (Hirigintzako Arau Orokorretako “24.2” artikulua) ezarritakoarekin bat 
etorriz, hurrengo atalean −“2”− aipatzen diren erabileren haztapen koefizienteen 
aplikazioaren ondorioz, eraikigarritasun haztatuaren hazkunde hori gertatu ez dela 
justifikatzen denean. 

 
2.- Erabileren haztapen koefizienteak. 
 
A.- Eraikigarritasun haztatuaren hazkunde hori gertatu den edo ez justifikatzeko, kasu 

bakoitzean honako hau hartuko da kontuan: batetik, aurreko erabileraren gaineko 
eta, bestetik, proiektatutako etxebizitza erabileraren gaineko haztapen 
koefizienteen aplikaziotik sortutakoa, eta kasu honetan, babes ofizialeko 
erregimenarekin edo sustapen librearekin lotuta dauden bereiziko da. 

 
B.- Aurretik zegoen erabileraren haztapen koefizientea, kasu bakoitzean, lurzoru 

urbanizatuaren balio eragingarriak aplikatzean sortutakoa izango da, balioespen 
katastraleko txostenetan lurzoru urbanizaturako ezarritako balioen arabera. 

 
C.- Egokitu nahi den etxebizitza berria babes ofizialeko erregimenari lotu behar baldin 

bazaio, erabilera horren haztapen koefizientea indarrean dagoen legerian 
ezarritako irizpideen araberakoa izango da, etxebizitza mota horietan lurzoru 
urbanizatuaren balio eragingarria zehaztu ahal izateko. 

 
D.- Egokitu nahi den etxebizitza udal etxebizitza tasatuaren erregimen bereziari lotzen 

baldin bazaio, koefizienteak:  
 

* Urbanizatutako lurzoruaren balio eragingarrietatik sortutakoak izango dira, 
etxebizitza mota horiek arautzen dituen udal ordenantzan horrekin lotuta 
zehaztutako irizpideekin bat etorriz kalkulatutakoak.  

 
* Ordenantza hori onartu arte, babes ofizialeko etxeetarako ezarritako irizpide 

berberak erabiliko dira. 
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3.- Lurzoru hiritar finkatu gisa sailkatutako lurren jabeen betebeharrak. 
 
Eragindako lokalei eta/edo eraikuntza solairuei lotutako lurrek lurzoru hiritar finkatutzat 
hartzeko baldintzak betetzen badituzte, berorien jabeen betebeharrak 2006ko 
ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko 26. artikuluan ezarritako 
berberak izango dira. 
 
4.- Haztatutako eraikigarritasunaren hazkundearen ondorioz finkatu gabeko lurzoru 

hiritar gisa sailkatutako lurren jabeen betebeharrak. 
 
Eragindako lokalei eta/edo eraikuntza solairuei lotutako lurrek, haztatutako 
eraikigarritasunaren hazkundearen ondorioz, finkatu gabeko lurzoru hiritartzat hartzeko 
baldintzak betetzen badituzte, berorien jabeek betebehar hauek izango dituzte:  
 
A.- Betebeharren zerrenda. 
 

a) Udalari sistema orokorren sarean txertatzeko espazio libreetarako lurrak laga 
beharko dizkiote. 

 
Lur horien azalera indarrean dagoen hirigintzako araudian alderdi horri 
dagokionez zehaztutako estandarra aplikatzean sortutakoa izango da. 
 
Aukeran, lagapen hori egitea ezinezkoa denean, Udalari lur horien balio 
ekonomikoaren ordezko kalte-ordain ekonomikoa ordainduko zaio, erakunde 
horrek eskura dezan. 

 
b) Udalari sistema lokalen sareko dotazioetarako lurrak laga beharko dizkiote, 

2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko 79.1 
artikuluan aipatzen den erregelamenduan ezarritako irizpideekin bat etorriz. 

 
Aukeran, lagapen hori egitea ezinezkoa denean, Udalari helburu horretarako 
zuzendutako lurren balio ekonomikoaren ordezko kalte-ordain ekonomikoa 
ordainduko zaio, erakunde horrek eskura dezan. 

 
c) Proiektatutako etxebizitza berriekin lotutako urbanizazio lanen kostu 

ekonomikoa ordainduko dute. 
 
d) Udalari lursail horri dagokion eraikigarritasunaren balio ekonomikoa 

ordainduko diote, komunitateak hirigintza ekintzak sortutako gainbalioetan 
parte hartzeagatik. 

 
Betebehar horiek indarrean dagoen hirigintza legeriaren nahiz artikulu honetako 
hurrengo ataletan ezarritako irizpideen arabera egokituko dira. 

 
B.- Sistema orokorren sareko espazio libreetarako zuzendutako lurrak lagatzeko 

betebeharra, edo lur horien balio ekonomikoa ordaintzeko derrigortasuna. 
 

Betebehar hau, besteak beste, ondoko irizpideetara egokituko da: 
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a) 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko 78. 

artikuluko 1. eta 2. ataletan xedatutakoarekin bat etorriz, betebehar hori 
zehazteko parametroak, besteak beste, ondokoak izango dira: 

 
* Dotazio horretarako zuzendutako lurren azalera, kasu bakoitzean, 

aurreikusitako biztanle bakoitzeko 5 m²-ko estandarra aplikatzean 
sortutakoa izango da. 

 
* Kasu bakoitzean kontuan izan beharreko biztanle kopurua etxebizitza 

erabilerara zuzendutako 25 m²(t) bakoitzeko biztanle bat (1) kontuan 
hartuta sortutakoa izango da. 

 
Legezko parametro horiek aldatzen badira, horiek ordezkatuko dituzten 
parametro berrien arabera jokatuko da. 
 

b) Udalari helburu horretarako lurrak lagatzeko, besteak beste, Udalak aurretik 
lurrak helburu horretarako egokiak diren ebaluatu beharko du, alderdi horri 
dagokionez indarrean dagoen hirigintza plangintzan ezarritako irizpideekin bat 
etorriz. 

 
c) Bestalde, betebehar hori lur horien balio ekonomikoa ordainduz gauzatzen 

bada, besteak beste, ondoko baldintza hauek hartu beharko dira kontuan: 
 

* Kasu bakoitzean Udalari ordaindu beharreko kopurua, helburu horretara 
zuzendutako lurraren metro karratu bakoitzeko 100 €-koa izango da batez 
beste, kasu bakoitzean laga beharreko azalera osoaren gain aplikatua. 

 
Kopuru hori urtero berrituko da, kontsumoko prezioen indizearen −KPI− 
hazkundearekin bat etorriz. 

 
* Kasu bakoitzean sortutako kopurua 9.3 artikuluan ezarritako irizpideekin 

bat etorriz ordainduko da. 
 

C.- Sistema lokalen sareko espazio libreetarako zuzendutako lurrak lagatzeko 
betebeharra, edo lur horien balio ekonomikoa ordaintzeko derrigortasuna: 

 
Betebehar hau, hala dagokionean, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legeko 79.1 artikuluan aipatzen den araudia onartzen denetik 
eta indarrean sartzen denetik aurrera bete beharko da, bertan zehaztutako 
baldintzetan eta irismenarekin. 
 

D.- Urbanizazio lanen kostu ekonomikoaren ordainketa. 
 

a) Izan behar dituen ondorioak izan ditzan, eraikuntza solairu horietan etxebizitza 
berriak egokitzeko aurretik zeuden hiri azpiegiturak (bideak; hiriko ur 
zerbitzua, ur zikinen sarea, energia elektrikoa, gasa, telefonia eta 
telekomunikabideetako beste sare batzuk, etab.) hobetu eta osatu egin 
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beharko direla ulertuko da, izan ere, aurretik zeuden azpiegitura horiek 
etxebizitza kopuru txikiago bati erantzuten baitzioten, eta etxebizitza berri 
hauek ez ziren kontuan hartu.  

 
b) Aurreko egoerei erantzuteko, eraikuntza solairu horietako jabeek urbanizazio 

lan horien zati bat ordaindu beharko dute, honako baldintza hauen arabera: 
 

* Babes ofizialeko erregimenari atxikiko zaizkion etxebizitzak badira, une 
bakoitzean, Legazpin etxebizitza horien gehieneko salmenta prezioaren % 
5i dagokion kopurua.  

 
* Udal etxebizitza tasatuari atxikiko zaizkion etxebizitzak badira: 
 

- Une bakoitzean, etxe horien gehieneko salmenta prezioaren % 10i 
dagokion kopurua, hori arautzeko sustatu beharreko udal ordenantzan 
ezarritakoaren arabera.  

 
- Ordenantza hori garatu arte, etxebizitza horien salmenta prezioaren % 

10, Ordenantza honetako “7.2.B” artikuluan azaldutakoarekin bat etorriz 
zehaztutakoa. 

 
E.- Dagokion irabazizko eraikigarritasunaren balio ekonomikoa Udalari ordaintzea, 

komunitateak hirigintza ekintzak sortutako gainbalioetan izan behar duen parte 
hartzeagatik. 

 
Betebehar hau behar bezala bete dadin, artikulu honetako 2. atalean aipatutako 
erabilerak haztatzeko koefizienteak kasu bakoitzean aplikatzean sortutako 
haztatutako eraikigarritasunaren hazkundea hartuko da erreferentziatzat. 
 

 
9. artikulua.- Etxebizitza erabilera baimentzeko baldintza formalak eta 

prozedurazkoak.  
 
1.- Etxebizitza erabilera eta proiektatutako obrak baimentzeko udal lizentzia. 
 
A.- Etxebizitza erabilera ezartzeko eta helburu horretarako egin beharreko obrak 

garatzeko proiektua udalean aurkeztu baino lehen beharrezkoa da udalaren 
lizentzia lortzea. 

 
Lizentzia hori eskatzeko eta izapidetzeko, arlo horretan indarrean dauden xedapen 
orokorretan ezarritakoa hartuko da kontuan. Dena dela, izaera orokorrarekin eta 
egoki den kasuetan modu bereizian trata daitekeen arren, erabilera eta obra 
horien baimena lortzeko nahikoa izango da udal lizentzia bakarra eta/edo unitarioa 
lortzea. 

 
B.- Lizentzia lortzeko eskaera egiteko aurkeztu beharreko proiektua arlo honetan 

indarrean dauden lege xedapenetan gai horrekin lotuta ezarritako irizpideetara 
egokituko da. Hala, besteak beste, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:  
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* Indarrean dauden lege xedapenetan, indarrean dagoen hirigintza plangintzan 

eta Ordenantza honetan ezarritako baldintzen multzoa betetzen dela 
justifikatzen duen memoria.  

 
Testuinguru horretan, aurreko 6. artikuluan ezarritako baldintza material guztiak 
justifikatzeko, besteak beste, honako hauek egiaztatu beharko dira: 
 
- Kasu bakoitzean eragindako lokalak eta/edo eraikuntza solairuak 

zehaztutako baimena eskatu baino lehenago zuen hirigintza helburu erreala. 
 
- Lokalari edo solairuari nahiz horiek kokatutako eraikuntzari atxikitako 

espazioen jabetza publikoa edo pribatua. 
 
* Ondoko plano hauek: 
 

- Kasu bakoitzean eragindako lokalaren eta/edo eraikuntza solairuaren 
kokapena; inguruan dituen espazioekiko duen kokapenaren azalpen zehatza 
egin beharko da, eta espazio horiek izaera publikoa edo pribatua duten 
adieraziko da. Plano hau eskala egokian landu beharko da, bertan barne 
hartu beharreko aurreikuspenak ondo irakurri eta ulertu ahal izateko. 

 
- Kasu bakoitzean eragindako lokalaren eta/edo eraikuntza solairuaren 

identifikazioa eta mugarriztatzea, dagokion akotazioarekin. 
 
- Lokal eta/solairu horrek gaur egun duen egoera eta eraikuntzaren fatxadak 

edo fatxadek dutena, beharrezko sekzioak ere adieraziz. 
 
- Proiektatutako obren azken emaitza, lokalari eta/edo solairuari eta fatxadei 

dagokienez, beharrezko sekzioak ere adieraziz. 
 
- Eragindako lokalaren eta/edo solairuaren gaur egungo egoera nahiz horiek 

kokatuta dauden eraikuntzarena, zerbitzuen azpiegiturei dagokienez (ura, 
saneamendua, elektrizitatea, gasa, etab.). 

 
- Proiektatutako obren azken emaitza zerbitzuen azpiegitura horiei 

dagokienez. 
 
Aurrekoei arlo honetan indarrean dauden lege xedapenetan aurreikusitako 
gainerako planoak gehituko zaizkie. 
 
Plano horiek guztiak eskala egokian prestatuko eta aurkeztuko dira, horietan 
egindako aurreikuspenak ondo irakurri eta ulertu ahal izateko. 

 
Proiektua paperean nahiz Udalak egoki deritzon euskarri informatikoan aurkeztuko 
da, erakunde horrek berak egoki deritzen digitalizazio irizpideen arabera 
prestatuta. 
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2.- Lehen aldiz erabiltzeko lizentzia. 
 
A.- Behin obra amaitu ondoren, eraikitako etxebizitza edo etxebizitzak lehen aldiz 

erabiltzeko lizentzia eskatu behar da. 
 

Lizentzia hori emateko, besteak beste, baldintza hauek bete behar dituzte: 
 
* Obrak beroriek egiteko proiektuari emandako lizentziaren arabera eginda 

egotea.  
 
* Etxebizitzak hiri zerbitzuen sareetara lotura egokia izatea (ur hornidura; 

saneamendua; energia elektrikoaren hornidura; gasa; etab.). 
 
* Zehaztutako gainerako baldintzak eta betebeharrak betetzea, Ordenantza 

honetan obrak egiteko lizentzia emateko ezarritako aurreikuspenekin bat 
etorriz. 

 
B.- Etxea lehen aldiz erabiltzeko lizentzia eskatzeko aurkeztu beharreko dokumentuak 

arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan gai horrekin lotuta ezarritako 
irizpideetara egokituko dira. Hala, bada, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:  

 
* Obrak amaitu izanaren ziurtagiria, obren lizentziaren helburu den proiektura 

egokitzen direla eta, hala dagokionean, obren exekuzioan planteatutako 
aldaketetara egokitzen direla ziurtatuz. 

 
* Obren udal lizentziaren helburu zen proiektuan jasotako aurreikuspenetan 

aldaketak gertatu baldin badira, exekutatutako obrak irudikatuko dituzten 
planoak –oinplanoa, altxaera eta sekzioak−. 

 
* Etxebizitza berriaren barnealdearen eta kanpoaldearen argazkiak. 
 
* Azken likidazioa, egindako obren benetako kostuaren adierazpen zehatzarekin. 
 
* Obra berriaren eskritura.  
 

Etxebizitza erabilera eta egin beharreko obrak baimentzeko lizentzia emateko 
baldintza hau bete beharko balitz, dotazio publikoetara zuzendutako lursailen 
lagapenak eskrituran berariaz adierazi beharko da.  

 
Halaber, batez beste ezarritakoa baino neurri handiagoko etxebizitzak 
zatiezinak direla ere adieraziko da, eta zatiketa berriak egiteko orduan ezingo 
zaizkiela beste batzuei atxiki. 

 
* Etxebizitza erabilera eta egin beharreko obrak baimentzeko lizentzia emateko 

ezarritako betebehar guztiak betetzen direla egiaztatzen duen ziurtagiria. 
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Dokumentu horiek guztiak paperean nahiz Udalak egoki deritzon euskarri 
informatikoan aurkeztu behar dira, erakunde horrek berak egoki deritzen 
digitalizazio irizpideen arabera prestatuta. 

 
3.- Sistema orokorren sareko espazio libreetarako zuzendutako lurren lagapenaren 

formalizazioa, edo lur horien balio ekonomikoa ordaintzea. 
 
A.- Udalak helburu horretara zuzendutako lurren lagapena eta etxebizitza erabilera 

eta proiektatutako obrak baimentzeko udal lizentzia aldi berean formalizatu behar 
dira, edo gehienez ere, lehenengo erabilera baimentzeko lizentzia eman aurretik 
edo horrekin batera; obra berriaren eskrituran formalizatu ahal izango da, posible 
bada behintzat. 

 
B.- Betebehar hori lur horien balio ekonomikoa Udalari ordainduz bete baldin bada, 

kasu bakoitzean ordaindu beharreko kopurua Udalak etxebizitzen erabilera 
lizentzia eman aurretik edo horrekin batera ordainduko da; edozein modutan ere, 
lehenengo aldiz erabiltzeko lizentzia eman aurretik egin beharko da ordainketa. 

 
4.- Sistema lokalen sareko espazio libreetarako zuzendutako lurren lagapenaren 

formalizazioa, edo lur horien balio ekonomikoa ordaintzea. 
 
2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeko 79.1 artikuluan 
aipatzen den araudiak beste irizpide batzuk ezarri ezean, lur horien lagapena 9.3. 
atalean adierazitako irizpideekin bat etorriz formalizatuko da.  
 
5.- Urbanizazio obren kostu ekonomikoaren ordainketa. 
 
8.4.D artikuluan aipatutako urbanizazio lanen kostuaren kopuru osoa Udalak 
etxebizitzen erabilera lizentzia eman aurretik edo horrekin batera ordainduko da; 
edozein modutan ere, lehenengo aldiz erabiltzeko lizentzia eman aurretik egin beharko 
da ordainketa. 
 
6.- Dagokion irabazizko eraikigarritasunaren balio ekonomikoa Udalari ordaintzea, 

komunitateak hirigintza ekintzak sortutako gainbalioetan izan behar duen parte 
hartzeagatik. 

 
Eraikigarritasun horren balio ekonomikoaren kopuru osoa Udalak etxebizitzen erabilera 
lizentzia eman aurretik edo horrekin batera ordainduko da; edozein modutan ere, 
lehenengo aldiz erabiltzeko lizentzia eman aurretik egin beharko da ordainketa. 
 
7.- Lizentzia inori kalterik eragin gabe ematea. 
 
Ondorio guztietarako, etxebizitza erabilera eta proiektatutako obrak baimentzeko udal 
lizentzia hirugarrenen eskubideak kaltetu gabe emango da eta, bestalde, jabetza 
horizontalaren erregimenaren aldaketan eragin gabe. 
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10. artikulua.- Udalerriko hirigintza ondarearen Katalogoan txertatutako 
etxebizitzen eraikuntzetan aplikatzeko baldintzak. 

 
Hirigintza ondarearen Katalogoan txertatutako etxe-eraikuntzetako erdisotoetan eta 
etxabeetan etxebizitza erabilera baimendu ahal izateko, erabilerak berak nahiz horiek 
ezartzeko egin beharreko obrek kasu bakoitzean planteatutako babesteko helburuekin 
bat etorri beharko dute. 
 
Helburu horien kontrakoa baldin badoa, ez da etxebizitza erabilera baimenduko. 
 
Egoera horietan erabilera hori ezartzeko proposamenak udal zerbitzuek aztertuko 
dituzte, eta hala dagokionean, gai horretan eskumena duen Administrazioak ere 
aztertuko ditu.  
 
 
 

Donostian, 2008ko urtarrilean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA MANU ARRUABARRENA  MIKEL IRIONDO 
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“3. PLANOAK” 
DOKUMENTUA. 

 
 
 
 
 

AURKIBIDEA. 
 
 
 
 
 

Planoa  Eskala 
 
 
1.- Legazpiko udalerria.  

Lurzoru hiritarraren eta hiritargarriaren mugak. 1 : 10.000 
 
2.- Ordenantza honen helburu diren eraikuntza solairuetan 
 etxebizitza erabilera baimentzeko edo debekatzeko baldintzak. 1 : 2.000 

 
 

 






