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KANPEZUKO UDAL ETXEBIZITZA TASATUAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA 

 

1. artikulua. HELBURUA 

Udal ordenantza honek Kanpezuko udal etxebizitza tasatuen babes erregimena 
xedatzea du helburu. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legeak xedatutakoari jarraituz arautzen da Kanpezuko udal 
etxebizitza tasatuen babes erregimena. 

2. artikulua. UDAL ETXEBIZITZA TASATUAK 

Kanpezuko udalerrian udal etxebizitza tasatu izango dira udalak hala 
kalifikatzen dituenak salmenta edo alokairu prezioak mugatuta dituztelako eta 
ordenantza honetan xedatutako gainerakoak betetzen dituztelako. 

Etxebizitzari atxikitako garajeek eta trastelekuek ere udal etxebizitza tasatu 
kalifikazioa izango dute. 

Udal etxebizitza tasatuak titularren edo maizterren ohiko etxebizitza izango dira. 
Inola ere ezin izango dira laga, hutsik eduki, bigarren etxebizitza gisa erabili 
edo bizitzeko ez den beste zerbaitetarako erabili. 

Erabilera honetarako, hirigintza planeamenduak berariaz kalifikatutako 
lurzoruetarako eta prezio mugarik ez duten bizitegitarako lurzoruetarako sustatu 
ahal izango dira udal etxebizitza tasatuak. 

Babes mota horren menpe ondokoak izango dira: 

a) Izaera bera izan eta bizitegi multzo bereko zati diren etxebizitzak, atari 
osoak, ondoko edozein egoeratan: 

a. Hirigintza antolamenduak aipatutako erabilerarako beren beregi 
kalifikatutako lurzoruetan sustatukoak. 

b. Etxebizitza sustatzailearen eta udalaren arteko hitzarmen edo erabaki bidez 
bizitegitarako lurzoru libreetan sustatukoak.  

c. Udalaren lurzoruetan sustatukoak, baldin eta lurzoru horiek hirigintza 
gainbalioetan erkidegoak parte hartuz lortu badira. 

3. artikulua. MOTAK 

Kanpezuko udal etxebizitza tasatuak babes ofizialeko etxebizitza tasatuen 
ordez altxatu ahal izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruaren eta 
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Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak ezarritako gutxieneko 
estandarrak betetzeko. 

4. artikulua. KANPEZUKO UDAL ETXEBIZITZA TASATUEK BETE 
BEHARREKOAK 

Kanpezuko udal etxebizitza tasatuek ez dute 90 metro koadro erabilgarri baino 
gehiago izango, salbu eta familia ugarientzako diren. Familia ugarientzako 
etxebizitzek, gehienez, 120 metro koadro erabil -garri izango dituzte, eta 
sustapen bakoitzean, gehienez, ehun etxebizitzetatik bost izango dira era 
horretakoak. Udal sustapeneko udal etxebizitza tasatuek ezin izango dute 90 
metro koadro erabilgarri baino gehiago izan. 

Udal etxebizitza tasatu guztiek aparkaleku eta trasteleku bana izango dituzte. 
Lehenengoek, gehienez, 30 metro koadro erabilgarri izango dituzte eta 
bigarrenek, gehienez, 10 metro koadro erabilgarri. Batzuk zein besteak 
etxebizitzari loturik inskribatuko dira Jabetza-erregistroan. 

Udal etxebizitza tasatuek, garajeek eta trastelekuek erkidegoko babes 
ofizialeko etxebizitza tasatuek betetzen dituzten betebehar tekniko eta 
diseinuko guztiak bete beharko dituzte, eta horiek zehaztu bitartean, erregimen 
orokorreko babes ofizialeko etxebizitzei eskatzen zaizkienak. 

5. artikulua. ERREGIMEN OROKORREKO UDAL ETXEBIZITZA TASATUEK 
BETE BEHARREKO BERARIAZKO BALDINTZAK 

1.- Erregimen orokorreko udal etxebizitza tasatuek, horiei lotutako 
aparkalekuak eta trastelekuak barne direla, ezin izango dute 1,2 indizea 
gainditu erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen prezioarekiko 
(udalaren behin-behineko kalifikazioa lortzean indarrean dagoena), baldin eta 
horiek edozein administraziok (enpresa publikoak edo enpresa partikularrak 
barne, azken horien kasuan udalak eratutako eta lagatako azalera eskubide bat 
bada tarteko) sustatutakoak badira. Sustapen pribatuko etxebizitzak ere 1,2 
indizeari lotu ahal izango zaizkio. 

2.- Alokairuen kasuan, erregimen orokorreko udal etxebizitza tasatuen urteko 
errenta etxebizitzen salmentaren gehienezko prezioaren ehuneko 2,5 izango da 
gehienez ere. 

3.- Erregimen orokorreko udal etxebizitza tasatuen erosleen gehienezko diru 
sarrera haztatua, Euskal Autonomia Erkidegoko araudiaren arabera 
kalkulatutakoa, erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza bat erosteko 
indarrean dagoen gehienezko diru sarrerari 1,2 indizea aplikatu ondoren 
lortutako kopurua baino gutxiago izango da. 

4.- Erregimen orokorreko udal etxebizitza tasatuen onuradunen gutxieneko diru 
sarrerak ezin izango dira izan erregimen orokorreko babes ofizialeko 
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etxebizitzak erosteko ezarri diren gutxieneko diru sarrerak baino gutxiago.  
 

6. artikulua. UDAL ETXEBIZITZA TASATUEN SUSTAPENA ETA LAGAPENA 

Kanpezuko udal etxebizitza tasatuak, zeinahi eratakoak direla ere, Udalak 
nahiz enpresa publikoek edo Udalak lagapenean emandako orubeak dituzten 
enpresa pribatuek sustatu ahal izango dituzte. 

Sustatutako udal etxebizitza tasatuak jabetza osoan edo errentamenduan laga 
ahal izango dira, salbu eta lurzoruaren hirigintza kalifikazioagatik edo 
udalarekin sinatutako hitzarmenagatik beste zerbait ezarri bada. 

7. artikulua. UDAL ETXEBIZITZA TASATUEN ONURADUNEK BETE 
BEHARREKO ETXEBIZITZA PREMIAREN BALDINTZA 

Udal etxebizitza tasatuen onuradun guztiek, eta onuraduntzat elkarbizitza 
unitateko kide guztiak hartzen dira, ezin izango dute beste etxebizitzarik izan, 
ez jabetza bidez, osoa edo lurrazalarena izan, ezta hil arteko gozamen 
eskubide erreal bidez ere, salbu eta etxebizitzen beharrari buruzko erkidegoko 
araudiak onartutako egoeretan edo egun den etxebizitzak udalerriko eraikinei 
buruzko udal ordenantzak zehaztutako gutxieneko betebeharrak betetzen ez 
dituenean. 

8. artikulua. BIZITZEKO BALDINTZAK 

1.- Udal etxebizitza tasatu baten esleipendun izateko eskatutako bete beharrak 
zozketako partehartzaileen behin betiko zerrendan onartu aurretik egiaztatuko 
dira, baita zozketa egin, kontratu pribatua izenpetu eta eskritura publikoak 
sinatu aurretik ere. Azken izapide horretarako udalaren berariazko baimena 
edo oniritzia beharko da. Deialdi bakoitzeko betebeharrak une oro betetzen ez 
dituenari ez zaio udalaren berariazko baimen edo oniritzi hori emango eta, 
beraz, ez da etxebizitzaren behin betiko jabe edo esleipendun izango.  

2.- Udal etxebizitza tasatuaren onuradun izateko ezinbestekoa izango da 
bizikidetza unitateko bat, gutxienez, adinduna izatea. Ez zaio bizikidetza unitate 
esango adiskidetasuna edo komenientzia dela eta sortutakoei. Bizikidetza 
unitateko adindun guztiak etxebizitzaren jabekide izango dira, salbu eta 
zuzenean ondorengo direnak.  

3.- Udal etxebizitza tasatuen onuradunek udalak sustapen bakoitzerako 
ordenantza berezia onartu aurreko bi urteetan ez dute etxebizitzarik eduki 
behar izan, ez jabetza bidez, osoa edo lurrazalarena izan, ez hil-arteko 
gozamen eskubide erreal bidez, salbu eta etxebizitzen beharrari buruzko 
erkidegoko araudiak onartutako egoeretan edo egun den etxebizitzak 
udalerriko eraikinei buruzko udal ordenantzak zehaztutako gutxienezko 
betebeharrak betetzen ez dituenean. 
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Udal etxebizitza tasatuko jabeak banandu edo dibortziatzen badira, 
etxebizitzaren erabilera edo jabetza galdu duenak zozketetan parte hartu ahal 
izango du, nahiz eta banantze edo dibortziatze ebazpena eman zenetik bi urte 
igaro ez. Aurrekoen eskubide berak izango dituzte izatezko bikote izan, 
banandu eta banantze hori udal erregistroan jakinarazi dutenek. Banantze 
horren ondorioz etxebizitzaren jabe izateari ere utzi diola egiaztatu beharko du. 
Dena den, parte hartu ahal izateko, sustapen bakoitzerako berariazko udal 
ordenantzari udalak hasierako onarpena eman aurretik inskribatu beharko du 
banantzea interesdunak.  

4.- Udal etxebizitza tasatu baten onuradun izateko, bizikidetza unitateko 
kideetariko batek aurrekoez gain ondoko baldintza ere bete beharko du: udalak 
sustapen bakoitzerako jakinarazitako egoitza, erroldatze edo lan loturaren 
gutxienezko denbora beteta izatea. 

5.- Artikulu honetan jasotzen ez den guztietan, gai honi buruz Eusko 
Jaurlaritzak araututakoa bete beharko da. 

9. artikulua.- KALIFIKAZIOA 

1.- Nola erregimen orokorreko hala erregimen bereziko udal etxebizitza 
tasatuen kalifikazioa, sustatzaileak eskatuta, udalbatzaren ebazpen bidez 
zehaztuko dira. 

2.- Erabilera horretarako hirigintza planeamenduak berariaz kalifikatutako 
lurzoruan sustatzen diren etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa eta 
eraikitzeko baimena batera izapidetuko dira. Eskatu eta kalifikatu ezean, 
baimen hori ez da emango.  

3.- Behin-behineko kalifikazioari buruzko agirian zehaztuko dira etxebizitzek, 
garaje eta trastelekuekin batera, izango duten gehienezko salneurria. 

4.- Aurreko egoeretan lehen erabilerako hirigintza baimena lortzeko 
ezinbestekoa izango da, aldez aurretik edo batera, erregimen orokorreko edo 
erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuen behin betiko kalifikazioa izatea. 
Kalifikazio hori sustatzaileak eskatuko du eta etxebizitza behin-behineko 
kalifikazioaren arabera eraiki dela egiaztatuko da. 

5.- Erabilera horretarako hirigintza planeamenduak berariaz kalifikatu gabeko 
lurzoruan sustatutako etxebizitzak edozein unetan kalifikatu ahal izango dira 
behin betiko udal etxebizitza tasatu. Horrela kalifikatutakoan, udal etxebizitza 
tasatuen lege araubidea aplikatu ahal izango zaie. 

6.- Udalak hiru hilabeterik behin jakinaraziko dio etxebizitzaren arloan 
eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari zein sustapen eta etxebizitzari 
aitortu zaion behin-behineko edo behin betiko kalifikazioa. 
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10. artikulua. UDAL ETXEBIZITZA TASATU KALIFIKATZEAREN 
ONDORIOAK 

  
1.- Legearekin bat etorriz, udal etxebizitza tasatuaren kalifikazioa duten 
etxebizitzak, garaje eta trastelekuekin batera, babestutako etxebizitzaren 
kalifikazioa izango dute beti. Beraz, eskualdaketetan ordenantza honetan 
xedatutako gehienezko salneurriak zainduko dituzte, baita lehentasunez 
eskuratzeko eta atzera eskuratzeko eskubideak ere. Eskubide horiek 
lehenengo eta behin udalak edo administrazio jarduleak izango ditu eta 
ondoren, horiek ordezkatuz, autonomia erkidegoko administrazio orokorrak. 

2.- Udal etxebizitza tasatuen bizien arteko bigarren edo hurrengo 
eskualdaketetako gehienezko prezioa etxebizitza horren salmentako prezioa 
eguneratuz egingo da, hau da, erregimen orokorreko babes ofizialeko 
etxebizitzetarako ezarritako gehienezko prezioaren bilakaeraren koefiziente 
berean kalkulatu eta eguneratuko da. 

3.- Etxebizitzen lagapena lurrazal eskubideari buruzko erregimenean 
oinarritzen bada, bigarren eta hurrengo eskualdaketetan gehienezko prezioa, 
aurreko paragrafoan zehaztutakoaren arabera eguneratuz eta ondoren 
araututakoaren arabera urrituz, lehenengoz erostean ordaindu zena izango da: 

- ehuneko 0,5 urteko lehenengo 30 urteetan. - ehuneko 1 urteko hurrengo 20 
urteetan.  
- ehuneko 2,6 urteko azkeneko urteetan. 

4.- Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, etxebizitzan hobekuntza 
edo mantentze lanak egin badira, salmenta prezioa garestitu egingo da, baldin 
eta lan horiek udal administrazioak onartu eta balioetsi baditu eta etorkizunean 
gal dezaketen balioa zehaztu badu. 

11. artikulua. LEHENTASUNEZ ESKURATZEKO ETA 
ATZERAESKURATZEKO ESKUBIDEA 

Edozein erregimen edo araubideren menpe dela-eta udal etxebizitza tasaturen 
baten jabe direnek udalari, administrazio jarduleari eta lehentasunez 
eskuratzeko eta atzera eskuratzeko eskubideen ordezko titular den aldetik 
Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari etxebizitza 
besterentzeko erabakia jakinaraziko diete. Erabakiaz gain ondokoak ere 
jakinaraziko dituzte: salneurria edo prezioa, ordaintzeko era, eskualdaketetan 
ezinbesteko diren baldintzak eta jakinarazpenetarako helbidea. Horrek guztiak 
lehentasunez eskuratzeko eskubidea ahalbidetzea du helburu. Eskubide hori 
gauzatzeko bi hilabete izango dira jakinarazpena udaleko, administrazio 
jarduleko edo Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko 
erregistroan sartu eta hurrengo egunetik aurrera. 
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Bi hilabete igaro eta lehentasunez eskuratzeko eskubideari buruzko berariazko 
ebazpenaren jakinarazpenik jaso ez bada, etxebizitza saldu egin ahal izango 
da. 

Artikulu honetan eskatutako jakinarazpenik egin ez balitz, legeak arautzen duen 
zer edo zer jakinarazpen horretan eskas balitz edo etxebizitzarengatik 
ordaindutakoa dagokion administrazioari jakinarazitakoa baino gutxiago edo 
baldintza hobeetan balitz, administrazio horrek atzera eskuratzeko eskubidea 
baliatu ahal izango luke. Eskubide hori gauzatzeko bi hilabete izango lituzke 
salmentaren berri izan duenetik aurrera. 

12. artikulua. KONTRATUEN IKUS ONETSIA 

Udal etxebizitza tasatuen lagapen kontratu guztiak, nola alokairuari hala jabetza 
osoari eta lurrazal jabetzari buruzkoak, udal administrazioak ikus onetsi 
beharko ditu eta ezin izango dira jabetza-erregistroan inskribatu, harik eta 
oniritzi hori jasotzen duten arte. 

13. artikulua. ERREGISTROAN INSKRIBATZEA 

Udalak etxebizitzak udal etxebizitza tasatu behin betiko kalifikatzen direla 
jakinaraziko dio Jabetza-erregistroari. Behin betiko kalifikazio horrekin batera 
etxebizitzen araubide edo erregimena eta etxebizitzen eta haien garajeen eta 
trastelekuen prezioa jakinaraziko dizkio. Jabetza-erregistroak eragindako 
ondasunak jaso eta dagokion eran erregistratuko ditu, nola lehentasunez 
eskuratzeko eskubidea hala atzera eskuratzeko eskubidea, lehenengo 
udalaren edo administrazio jardulearen alde eta bigarrenez, aurrekoen ordez, 
Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren alde. Erregistratzean, 
etxebizitzak ordenantza honetan xedatutako salmenta prezioari beti lotuta egon 
beharreko muga era inskribatuko da. 

14. artikulua. UDAL ETXEBIZITZA TASATUAK ESLEITZEKO PROZEDURA 

 1.- Atari osoak eratzen dituzten etxebizitzen sustapenaren ondore diren udal 
etxebizitza tasatuak hurrengo paragrafoetan xedatutakoaren arabera esleituko 
dira. 

Dena den, udalak, dagokion hitzarmena izenpetu ondoren, Eusko 
Jaurlaritzaren esku utz dezake esleipen prozedura egitea aldez aurretik 
erakunde biak adostutako eran.  

2.- Udalak saldutako lurzoru batean edo horren zatian udalak berak edo 
enpresa pribaturen batek udal etxebizitza tasatuak sustatzen baditu, horiek 
hurrengo artikuluan aipatzen den udal erregistroan zerrendatutako eskatzaileen 
artean esleituko dira zozketa bidez. 

Zerrenda horretako kide izateko, ordenantza honetan eta deialdi bakoitzerako 
onartutako oinarrietan xedatutakoak bete beharko dira.  
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Oinarri horiek udalbatzak erabakiko ditu eta publizitate, gardentasun, lehia aske 
eta diskriminazio ezaren printzipioak bete beharko dituzte.  

Zozketa deialdi publiko bidez deituko da eta udal idazkariaren edo hura 
ordezkatzen duen eta fede-emaile zereginetan jardungo duen pertsonaren 
aurrean egingo. Zozketara deitzeko iragarki bat argitaratuko da ALHAOn. 
Prozedura hori berori erabiliko da udalarekin hitzarmen bidez hala arautu den 
sustapenetan. 

3.- Gainerako sustapen pribatuko udal etxebizitza tasatuen esleipena ere 
zozketa bidez egingo da. Zozketa hori hurrengo artikuluan aipatzen den udal 
erregistroan izena emanda izan eta ordenantza honetan eta unean uneko 
oinarrietan xedatutakoak betetzen dituztenen artean egingo da. Oinarri horiek 
sasoiz jakinaraziko dira eta publizitate, gardentasun, lehia aske eta 
diskriminazio ezaren printzipioak beteko dituzte. Zozketa ALHAOn 
argitaratutako iragarki bidez deituko da eta fede-emaile publikoaren aurrean 
egingo.  

4.-Udala ez den beste enpresa publikoren bat bada udal etxebizitza tasatuen 
sustatzailea, esleitzeko era eurek zehaztuko dute. Dena den, esleitzeko era 
horrek ere publizitate, gardentasun, lehia aske eta diskriminazio ezaren 
printzipioak bete beharko ditu. 

5.- Udal etxebizitza tasatuak esleitzeko egiten diren zozketak arautzen dituzten 
oinarrietan etxebizitza eskuratzeko behar edo zailtasun bereziak dituzten 
gizarte taldeetan dauden pertsonei etxebizitza eskuratzea erraztuko dieten 
kupoak ezarri ahal izango dira.  

Oinarriotan, gutxienez, ondokoentzako kupoa ezinbestekoa izango da:  
- Ezinduen kupoa, arloan indarrean diren legeekin bat etorriz.  

6.- Salbuespenez, sustapen bakoitzetik zenbait etxebizitza bazter daitezke 
zozketatik udalak hainbat gizarte beharri erantzun ahal izateko, hau da, 
babespean alokatzeko, prekarioan lagatzeko edo berriro kokatzeko beharrei 
aurre egiteko.  

7.- Hautaketa eta zozketa udalaren zereginak badira, izena emateko epea 
igarotakoan eta aurkeztutako datuak egia direla egiaztatutakoan, udalbatzak 
erabaki bidez onartuko ditu onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak. 
Zerrenda horiek udal iragarki taulan argitaratuko dira, eta argitaratzen direnetik 
aurrera interesdunek hamabost egun baliodun izango dituzte egoki deritzeten 
alegazioak aurkezteko. Hamabost egun horiek igaro eta aurkeztutako 
alegazioak ebatzitakoan, udalbatzak onartutakoen eta baztertutakoen behin 
betiko zerrendak onartu eta iragarki taulan argitaratuko ditu. 

15. artikulua. BIZITZEKO BETEBEHARRA 
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1.- Udal etxebizitza tasatuak titularren edo maizterren ohiko etxebizitza izango 
dira. Inola ere ezin izango dira laga, hutsik eduki, bigarren etxebizitza gisa 
erabili edo bizitzeko ez den beste zerbaitetarako erabili.  

2.- Udalak aurreko paragrafoan aipatutakoak egiaztatzeko neurriak har ditzake. 
Aipatutako baldintzok betetzen ez badira, den kontratu oro baliogabetu ahal 
izango da eta udalak, legeak xedatutakoarekin bat etorriz, onuradunari jabetza 
kendu ahal izango dio.  

3.- Salerosketa eskriturak edo errentamendu-kontratua izenpetzen direnetik 
aurrera bi hilabete izango dira etxez aldatu eta aipatutako etxebizitzan 
erroldatzeko. Aurrekoa bete ezean, udalak edo, haren ordez, Eusko 
Jaurlaritzak lehentasunez eskuratzeko eta atzera eskuratzeko eskubideak 
baliatu ahal izango dituzte. Aipatutakook eskubideok baliatzen ez badituzte, 
titularrek atzeratzen diren hileko etxebizitzarengatik eta eranskinengatik 
ordaindutakoaren (eskritura balioa) ehuneko 1 ordainduko dute. 

16. artikulua. OKUPATU GABEKO ETXEBIZITZEN DESJABETZAPENA 

Udal etxebizitza tasatuaren onuradunek ez badute betetzen esleitutako 
etxebizitza ohiko etxebizitza iraunkor gisa ezartzeko eta zaintzeko betebeharra, 
indarreko legediak onartutako nahitaezko desjabetzapenaren eskubideaz 
baliatuko da udala.  

17. artikulua.- TASATUTAKO PREZIOKO ETXEBIZITZEN ERREGISTROA 

Babes mota horretako etxebizitza erregistroa taxutuko du Kanpezuko Udalak, 
eta bertan, izaera horretako etxebizitzak sartuko dira; baita ordenantza hau 
onartu aurretik egindako etxebizitzak ere. 

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Desjabetzapen edo berdinbanatze prozesuetako balorazioetarako, 
urbanizatutako lurzoruaren kostuaren gehienezko eragina ezin izango da izan 
udal etxebizitza tasatuaren gehienezko salmenta prezioaren ehuneko 30 baino 
gehiago izan. Beste argibiderik ezean, lurzoru urbanizatu gabeen balioa eta 
etxebizitza horien urbanizazio kostuak berdinak izango dira. 

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA 

Ordenantza honetan ez xedatutakoetarako eta ordenantza hau garatzeko onar 
litezkeen gainerakoak gorabehera, babes publikoko etxebizitzen alorrean 
indarrean dagoen erkidegoko araudia aplikatuko da. 

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA 

Ordenantza hau behin betiko onartu eta ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera izango da indarrean eta, aurretik onartu eta izapidetutako 
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hirigintza antolamendu planei ere eragingo die, baldin eta etxebizitza tasatuak 
eraikitzeko kopuru bat gordeta badute. 

 


