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KANPEZUKO HIRIGINTZA BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA 

Ordenantza hau ezinbestez bete beharko da, egingo diren urbanizazio berri 
guztietan, baita obra handi guztiei dagozkienetan ere. Halaber, ezinbestez bete 
beharko da Kanpezuko Planeamenduko Arau Subsidiarioetako Testuaren IV. 
kapituluko 3. ataleko (Urbanizazio proiektuak) 15. artikuluan (Definizioa eta 
edukia) xedatutakoa, bai eta Eraikuntzako Oinarrizko Arauak, Eraikuntzari 
buruzko Arau Teknologikoak eta enpresa hornitzaileek ezarritako baldintzak 
ere.  

1.- UR HORNIDURA, UREZTATZE ETA SUTEEN AURKAKO SAREA 
  
1.1.- UR HORNIDURA. 
 - HODIAK: - Hoditeriak AD PE 50 polietilenozkoak izango dira 90/75/50/40 
diametro izendatuetarako eta, BD PE 32-koak, 32/25/20 dia metroetarako. 
Bestalde, burdinurtuzkoak izango dira diametroa 100 mm-tik gorakoa bada.  
- KUTXETAK: - Erregistro-kutxetak jarriko dira 50 metrotik 50 metrora, baita 
norabide aldaketa guztietan, maldetan edo sarearen hasieran eta amaieran 
ere. Burdinurtuzko estalkietan "HORNIKETA" jarriko du. 
- SAREKO PRESIORIK TXIKIENA: 1 ATM. 
- KONTAGAILUAK: Kontagailuak lurzatiaren aurrealdeko itxitura horman bide 
publikora begira jarriko dira, izozteetatik behar bezala babestuta.  
- IKUSKAPENAK: Instalazioa egin ondoren, udal teknikarien aurrean probatuko 
da 14 kp/metro koadroko presioan, eta dagokion akta egingo da.  
1.2.- UREZTATZEA 
-SAREAK: eremuren batean, publikoa zein pribatua izan, ureztatzen ur asko 
erabiliko dela uste bada, urez hornitzeko sarearekin zerikusirik ez duen 
ureztatze sarea eraikiko da. Ureztatze sare hori beste horniketa sare batzuei 
lotzeko modukoa izango da; hala nola, estolderia sistemako ekaitzetarako 
biltegiei, ureztatze urmaelei, araztegietatik datozen ur birziklatuei, lurpeko 
akuiferoei eta abarrei. Kasu horietan, eremuko lurzati guztiek sarerako 
hartunea izango dute, baita lehen aipatutako erabilerarako kontagailu 
espezifikoa ere. 
Dena den, eremu publikoak ureztatzeko sarea automatikoa eta dimentsionatua 
izango da, ura aurrezteko. 
-HODIAK: ureztaketa sarea AD PE 50 polietilenozkoa izango da UREZTATZE 
AHOAK: burdinurtuzko 70 mm-koak; gehienez, batetik bestera 50 metro 
egongo dira edo, bestela, toki guztietara heltzeko modukoa. Modeloa arauzkoa 
izango da eta tokian tokiko hirigunerako zehaztutakoarekin bat etorriko da, eta 
estalkian, "UREZTATZEA" inskripzioa agertu beharko da.  
 
1.3.- SUTEAK 
UR HARTUNEAK: Gehienez, batetik bestera 200 metro egongo dira. Kasuan 
kasuko suhiltzaileen zerbitzuak onartutako modeloa izango da instalatuko 
dena. Estalkian "SUHILTZAILEAK" jarriko du. 
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2.- SANEAMENDU ETA ESTOLDERIA SAREA 
 
Euri urak eta ur beltzak banatzeko sareak gauzatuko dira  
2.1.- SANEAMENDU SAREA 
SAREA: Ur beltzetarako, PVCzko hodi zurrunak juntura malguz lotuak; 
diametroa: 250 mm, gutxienez; AENOR egiaztagiria izango dute. 
ZA-25-ekin batestuko dira hormapikoak eta 30 zentimetro hodiaren sortzaile 
nagusiaren gainetik. 
ERREGISTRO KUTXETAK: Erregistro kutxetak, gehienez, 30 metrotik 30 
metrora eta norabide aldaketa edo elkargune guztietan eta sare guztien 
hasieran eta amaieran. Kutxeten neurriak: 50x50 zentimetro edo diametro 
baliokidea, metro bat sakon ez badira, eta 70x70 zentimetro edo diametro 
baliokidea, metro bat sakon edo gehiago badira. Estalkian, "saneamendua" 
jarriko du. Markoak biribilak izango dira galtzadan eta karratuak espaloian. 
Multzoaren erresistentzia D-400 izango da.  
HUSTUBIDEAK: 25 metro koadro bakoitzeko, gutxienez, sifoi hustubide bat 
egongo da. 
MALDA ETA ABIADURAK: Sarean gutxienezko abiadura 0,5 m/seg izango da, 
eta gehienekoa, berriz, 3 m/seg. Gutxienezko malda % 1ekoa izango da. 
ERAIKUNTZEKIKO LOTURA: Eraikina PVCzko hodi baten bidez lotuko zaio 
bide publikoko sareari. Hodiak sare nagusikoak bezalakoak izango dira eta 
haien diametroa, gutxienez, barrualdean 160 mm izango da. 
HUSTUKETARAKO GANBERAK: Sare buruetan, deskargatzeko ganberak 
ezarriko dira garbitzeko. 
Espaloi publikoetan ez dira etxebizitzen kanalizazioak elkartzeko kutxetak 
egingo. Egitekotan, lurzati pribatuaren barruan egingo dira, beharrezkoak 
izanez gero. 
2.2.- ESTOLDERIA SAREA 
SAREAK: Ur beltzetarako, PVCzko hodi zurrunak juntura malguz lotuak; 
diametroa: 315 mm; AENOR egiaztagiria izango dute. 
ZA-25-ekin batestuko dira hormapikoak eta 30 zentimetro hodiaren sortzaile 
nagusiaren gainetik. 
ERAIKUNTZEKIKO LOTURA: Putzuetara hartuneak egingo dira PVC 
indartuzko hoditeri bidez. Hodi horiek 200 mm-ko diametroa izango dute. 
ERREGISTRO PUTZUA: Erregistro putzuen diametroa 1,20 metrokoa izango 
da, librea eta garaiera aldagarria. Estalkietan "Euri urak" jarriko du, markoak 
biribilak izango dira galtzadan eta karratuak espaloian; Multzoaren 
erresistentzia D-400 izango da. 
Espaloi publikoetan ez dira etxebizitzen kanalizazioak elkartzeko kutxetak 
egingo. Egitekotan, lurzati pribatuaren barruan egingo dira, beharrezkoak 
izanez gero. 
SARETZOAK ETA HUSTUBIDEAK: Hustubideetarako saretxoak jarriko dira 
euri urak biltzeko, bilketarako azalera 600 metro koadro gainditu gabe eta 
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euren artean 25 metro baino gehiago izan gabe. Hustubideen saretxoen 
erresistentzia gutxienez C-250 izango da. 
EKAITZETARAKO BILTEGIA: Ahal izanez gero, ekaitzetarako biltegiak jarriko 
dira euri urak biltzeko. Ur horiek lorategiak ureztatzeko erabili ahal izango dira. 
  
3.- TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURA: 
 
SAREAK: PVCzko 110 mm diametroko 6 hodi, gida hariarekin. KUTXETAK: 
Kutxetak 30 metrotik 30 metrora eta norabide aldaketa edo elkargune guztietan 
eta sare guztien hasieran eta amaieran, arauzko burdinurtuzko estalkiekin, sare 
mota adierazita. 
Linea horiek lurpekoak izango dira, hain zuzen, espaloiaren azpitik. Hirigintza 
sustatzaileak urbanizatu beharreko lurzatiaren gaineko airetiko telefono hariak 
kendu beharko ditu.  
 
4.- ARGINDARRA 
 
SAREAK: Behe edo tentsio ertaineko banaketa sarea. 160 mm diametroko bi 
hodi gutxienez. 
KUTXETAK: Kutxetak 30 metrotik 30 metrora eta norabide aldaketa edo 
elkargune guztietan eta sare guztien hasieran eta amaieran, arauzko 
burdinurtuzko estalkiekin, sare mota adierazita. 
TRANSFORMAZIO GUNEAK: Transformazioguneak ibilgailuentzako sarrera 
duten gune publikoetan jarriko dira. 
Hirigintza sustatzaileak lurzatiaren gaineko airetiko zernahi hari kendu beharko 
du.  
 
5.- HERRIKO ARGIA: 
 
SAREAK: Banaketa sarea: 125 mm diametroko hodiak. 
FAROLAK: farolen gutxienezko altuera 3,5 m izango da. Difusoreak globo 
itxura izango du, polikarbonatozkoa edo beirazkoa izango da eta 50 
zentimetroko diametroa izango du. Osagai guztiek CE marka izan beharko 
dute, baita AENOR ziurtagiria ere. 150 W-ko presio altuko sodio lurruneko 
lanpara; babes maila: IP55; I mota edo antzekoa. Aipatzeko ez bada ere, hona 
zenbait modelo: 
- CARANDINI DQR-500-AL modeloa edo antzekoa. 
 - CARANDINI DQF-500 modeloa edo antzekoa. 
 - IEP BR-7 modeloa edo antzekoa. 
 - ATP GLOBO-460 modeloa edo antzekoa. 
 - Finkaturiko guneetako jarduketetan luminaria berriak jarriko dira. Luminaria 
horiek Carandini S-250 zein ATP VILLA-250 modelokoak edo antzekoak izango 
dira.  
- Herri gune historikoetan ohiko burdinurtuzko farolak jarriko dira. Lanpara, 
babes maila eta mota gorago aipatutakoak izango dira. 
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Farola guztiek argia beherantz baino ez dute emango. Goranzko ari ihesak 
saihestuko dira. 
KOKAPENA ETA ARGI MAILA: Farolak 30 luxeko argi maila bermatzeko 
kokatuko dira kale nagusietan, eta 15 lux, berriz, bigarren mailako bideetan. 
Edonola ere, udal teknikarien azalpenei jarraituko zaie. 
KUTXETAK: - Farola ondoan kutxetak (40 x 40) jarriko dira, baita norabide 
aldaketa edo elkargune guztietan eta sare guztien hasieran eta amaieran ere. 
Kutxeten estalkian "HERRIKO ARGIAK" jarriko da. Estalkiaren gutxieneko 
erresistentzia B-125 izango da. 
ERREGULATZAILEA: Farola guztiek argitasuna erregulatzeko gailu 
automatikoa izango dute, gauez argia moteldu ahal izateko. 
 
6.- GASA BANATZEKO SAREA. 
 
Gasa biltegiratzeko andelak lursail pribatuetan egongo dira; edonola ere, lursail 
publikoetan jarri ahal izango dira, diren direlako arrazoiengatik egoki irizten 
bazaio. 
Gas andel guztiak hesi metalikoz inguratuta egongo dira. Hesi metaliko hori 
erabat estaliko du landarediak. 
 
7.- ZOLATZEA 
  
7.1.- HERRIKO BIDEAK DISEINATZEKO IRIZPIDEAK 
ZORUA: Bai galtzadako bai aparkalekuaren zonako zoladura honela egingo da:  
o 30 zentimetroko lodiera duen ZA-40 zabor-legarrez hobetutako ordokia, 
gutxienez 30 zentimetroko lodiera duen ZA-25 azpi-geruza, proiektuaren koten 
eta malden arabera zabaldua eta berdindua, ureztatua eta Proctor arruntaren 
ehuneko 98an trinkotua. 
o Inprimazio garastada. 
o Beroko aglomeratua, G-20 motako kare-harrizko agregakinezkoa, 8 
zentimetroko lodierakoa. 
o Inprimazio garastada. 
o Beroko asfalto-aglomeratua, S-12 motako agregakin ofitikozkoa, 5 
zentimetroko lodierakoa. Proiektuaren koten eta malden arabera zabaldu eta 
trinkotuko da.  
APARKALEKUAK: APARKALEKUA: Errepidearen albo bietara 2,20 metro 
zabalerako aparkalekuak egongo dira. Aparkalekuak 2,20 x 5,00 m izango dira 
eta 3,50 x 5,00 m mugikortasun urritua duten pertsonentzat. 
Aparkalekuaren zonan zoladura iragazkorra jarriko da (galtzadaharrizkoa edo 
hormigoizko saretxoa). 
ESPALOIAK: Aparkalekuaren zonarekiko paralelo, oinezkoentzako bi metroko 
espaloia jarri ahal da. Horri zeharkako malda (ehuneko 2) emango zaio 
galtzadarantz. 
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Espaloiaren zoladuraren egiturak honakoak izango ditu:  
o Hobetutako lur-berdinketa, ZA-40 materialez osatua, gutxienez 20 
zentimetroko lodiera duena. 
o Gutxienez 15 zentimetro lodi den ZA-25 azpi-geruza. 
o Gutxienez 15 zentimetroko lodiera duen 15.15.5 saredun H-250 hormigoi 
armatuzko zola. 
o Akaberarako, honako materialak jarri daitezke: 
* 40x40 zementu-terrazozko baldosa, 40 mm lodi, Paviurban edo antzeko 
granailatutako akabera burbuilatukoa. 
* Hormogoizko edo asfaltu inprimatuzko akabera. 
* Galtzada harria 
 
ZINTARRIAK: zintarriak granitozkoak izango dira, sei aldeak eskuadran 
zerraturik; 15 zentimetro zabal eta 25 zentimetro garai izango dira. Bistako bi 
aldeen elkarguneko ertza biribildurik egongo da, eta 1 zentimetroko 
(gutxienezkoa) erradioa izango du. Bistako bi aldeak garreztaturik egongo dira. 
Zintarriak lerrokadura zuzenean jarriko dira edo lerrokadura kurbatuan HM-200 
gainean, zintarriek atalka luzera uniformea dutela. Horrekin batera, HM-20 
hormigoizko erretena egingo da zementu zuriz luzitua, gutxienez 30 
zentimetroko zabalera eta 20 zentimetroko garaierarekin. Galtzadaren 
zoladuraren gainean zintarriak gutxienez izango duen garaiera 12 zentimetro 
izango da. 
BIRAKETA ERRADIOA: Biraketa erradioak bidegurutzeetan: R 7,00 m. Zaku 
hondoetan, berriz: R 10,00 m - diametroa: 20,00 m. 
 
7.2.- BIDE MISTORAKO IRIZPIDEA 
 
Trafikoak oinezkoengan duen eragina murrizteko asmoz, trafiko mistorako 
diseinatu diren toki-sarearen bideak, oinezkoen eta ibilgailuen trafikoa biltzen 
dituzten bidetzat hartuko dira. Irizpide hauek jarraituko dira: 
* Zoladura kota uniformean egingo da, hots, galtzadaren eta espaloiaren artean 
ez da alderik egongo, edo, egotekotan, oso desnibel txikiak egongo dira. 
* Erabilerak bereizteko, material edo testura desberdinak baliatuko dira. 
* Oinezkoak soilik ibil daitezkeen guneak zutoinen bidez edo atzera eragiteko 
beste edozein elementuren bidez babestuko dira.  
* Azaleko akaberetarako hormigoia edo asfalto inprimatua edo galtzada-harria 
erabiliko da. 
 
8.- ITXITURA HORMAK. 
 
Ageriko hormigoizkoak, harlagaitzezkoak edo harri metatuzkoak izango dira 
0,60 metroraino, eta hortik gora bi metroraino, itxitura gardenak, hau da, 
landaredia, burdin sareak... Burdin sareak pertsona edo animaliei kalterik ez 
egitekoak modukoak izango dira. 
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Urbanizatu beharreko sektore edo eremu osoan uniformeak izango dira.  
 
9.- LORATEGIAK: 
 
Berdeguneetan eta lorategietan arau subsidiarioetan adierazitako belar 
espezieak eta zuhaitzak itxiko dira. 
Berdeguneetan soropila ereingo da azalera guztian, eta difusore bidezko 
ureztatze automatikoa instalatuko da. Haziak martxoaren eta urriaren artean 
ereingo dira. 
Zuhaitzek gutxienez 2,50 izango dituzte eta zurezko gida baten laguntza izango 
dute. 
Espaloian zuhaitzik landatzerik balego, txorko batek babestuta, burdin sare 
galbanizatuz inguratuta eta zoladura zaharrarekin berdinduta landatuko 
lirateke. 
Lorezaintza proiektuek udal zerbitzu teknikoen oniritzia izan beharko dute. 
  
10.- HIRI ALTZARIAK. 
 
EDUKIONTZIAK: Urbanizazioetan hondakin edukiontziak jartzeko toki bat 
zehaztuko da. Hiri hondakin solidoak, ontziak, beira eta papera eta kartoia 
biltzekoak jartzeko agin daiteke. Udal zerbitzu teknikoek zehaztuko dute horiek 
non jarri. Horiek jartzeko hormigoizko zola egingo da. Edukiontziek ainguraketa 
sistemaren bat izan beharko dute ezinbestez. Zabor edukiontziak ezin izango 
dira agerian egon, eta horretarazko, itxi egingo dira (egurrezko ohola edo 
inguruarekin bat datorren zerbait). 
BESTELAKO ALTZARIAK: Urbanizazio berriek ondorengo altzariekin osatuko 
da:  
- Haur jolasak.  
- Paperontzi eta eserlekuak. 
Altzari horiek indarreko segurtasun araudia bete behar dute.  
 
11.- SEINALEAK. 
 
Kale hasieran eta bukaeretan eta bidegurutzeetan kaleen izena jasotzen duten 
plakak jarriko dira, baita beharrezko diren trafiko seinaleak ere. Etxebizitza 
guztiek udal errolda zerbitzuek esleitu dieten zenbakia izan beharko dute. 
Urbanizazioetan egin beharreko inskripzio guztiak, nola zerbitzu publikoen 
hartuneetako kutxetetan idatzitakoak, hala kaleetako plaka eta seinaleetan 
idatzitakoak, euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. 
 
12.- BERMEALDIA. 
 
Obrak jasotzen direnetik aurrera, 4 urteko bermealdia ezarriko da. 
 
AZKEN XEDAPENA 
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Udal zerbitzu teknikoek urbanizazio proiektu guztiak ikuskatuko dituzte, eta 
ordenantza bete ezin denetan, egokitu egingo dute. 
 


