
KANPEZUKO UDAL MUGARTEKO ERAIKINEN IRISGARRITASUN 
BALDINTZAK HOBETZEKO UDAL ORDENANTZA1 

 

I. titulua. Xedapen orokorrak 

1. artikulua. Xedea 

Ordenantza honek zaharberritze lanen hirigintzako eta eraikuntzako 
inguruabarrak araupetzen ditu, baldin eta lan horien bidez bizitegi kolektiboko 
erabilera nagusi duten eraikinen irisgarritasuna hobetu badaiteke. 

Era berean, jabetza nahitaez kentzeko irizpideak eta metodologia ezarri dira 
indarrean dagoen irisgarritasunari buruzko legerian ezarritakoa betetzen duten 
hirigintzako legeria korrelatiboaren ondoriozko kasuetan. Jabari publikoa 
okupatzeko aukera ere badago, horrela egin behar dela frogatzen den 
salbuespenezko kasuetan. 

2. artikulua. Aplikazio eremua 

Ordenantza hau aplikatuko zaie bizitegi kolektiboko erabilera nagusi duten 
eraikinei, baldin eta hauek eraikitzekohirigintza baimena apirilaren 11ko 
68/2000 Dekretua (hiri guneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartu 
dituena) indarrean jarri aurrekoa bada. 

3. artikulua. Hobekuntza lanetarako baldintza bereziak 

Hirigintza planeamenduaren ondorioz antolamenduz kanpo geratzen diren, 
planeamenduarekin bat ez datozen edo antolaketa xehatua egin behar zaien 
eremu edo sektoreetan lehendik eraikita dauden eraikinei ordenantza honetan 
ezarritakoa aplikatu ahal izango zaie; baina lan horiek burutzean higiezinari edo 
haren elementu pribatiboei balioa handitzen bazaie balio berri hau ez da 
kontuan izango jabetza kendu behar denerako. 

4. artikulua. Hirigintzako parametroak betetzea 

Ordenantza honen ondorioetarako, irisgarritasuna hobetzeko elementuak 
(arrapalak, plataformak edo igogailuak) ez dira eraikinak. Beraz, ez dute 
aprobetxamendurik, eta dagoeneko aprobetxamendua agortuta duten 
eraikinetan jar daitezke. 

Era berean, onartu egiten da (beherago ezartzen den zuhurtziarekin betiere) 
instalazio hauek eremu bakoitzean orokorrean ezarri diren mugakide edo 
bideetarako tartea uzteko parametroak ez betetzea. 

5. artikulua. Jabari publikoa okupatzea 
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1. Irisgarritasuna hobetzeko jabari publikoko lurrak okupatu behar badira, 
hirigintza baimenaz gainera lurren okupazio pribatiboa egiteko baimen egokia 
behar izango da. 

Jabari publikoaren okupazio pribatiboa egiteko baimena berezia izango da, hau 
da, soilik emango da behar bezala bermatzen denean eremu publikoaren 
funtzionalitatea ez dela galduko. Toki araubideko legerian ezartzen diren 
sistemen arabera emango da baimen berezi hori, eta baimena iraungi egingo 
da eraikina ordezkatzen denean edota espediente baten bidez frogatutako 
interes publikoak iraungi behar dela uste duenean. Edozelan ere, bi kasuotan, 
baimena iraungi denean horren titularrak jabari publikoa utziko du eta lehen 
zegoen bezala utziko du. Baimena iraungitzean ez da kalte-ordainik jasotzeko 
eskubiderik izango. 

2. Jabari publikoa okupatzeko bertan dauden azpiegiturak aldatu behar badira, 
azpiegitura hauen trazatua aldatzeko kostua espedientearen aitzindariak izan 
diren interesdunek ordainduko dute. 

3. Jabari publikoa okupatzeko baimenaren titularrek nahitaez mantendu, garbitu 
eta artatu beharko dute, segurtasun neurri egokiak hartuta betiere, baimenaren 
xede den elementua. 

4. Irisgarritasuna hobetzeko obren ondorioz jabari publikoaren okupazio 
pribatiboa egin behar bada, horren izaera gorabehera, kanpoko eremu 
publikoko edo erabilera publikoko espazioko oinezkoentzako ibilbideak ez dira 
inola ere murriztuko irisgarritasunari buruzko indarreko araudian zehazten 
direnak baino neurri txikiagoetara. 

5. Udalak jabari publikoaren okupazio pribatiboa egiteko baimenari lotutako 
espedientea bideratuko du, obra lizentziaren espediente korrelatiboa onartu 
ostean; izan ere, ez da lizentzia hau emango harik eta aipatu baimena eduki 
arte. Horrenbestez, obra lizentzia emateko ebazpen administratiboan jasoko 
dira baldintza bereziak eta jabari publikoaren okupazio pribatiboa egiteko 
baimenaren ondorioz ezarri beharreko baldintzak. 

II. titulua. Irisgarritasuna erraztera zuzendutako obrak eta instalazioak 

6. artikulua. Irisgarritasuna hobetzeko asmoz eraikinean sartzen diren 
elementuen sailkapena 

Eraikinak arkitekturako oztopoak dituzte, normalean maila itxurarekin kanpotik 
etxebizitzen atariraino doazenak. Bada, jarraian, arkitekturako oztopo horiek 
kentzeko jardun ohikoenak sailkatu ditugu haien berezitasun teknikoa eta 
konstruktiboa aintzat hartuta: 

1. Irisgarritasun arrapalak. Hauen diseinuak ezinbestean bete behar ditu 
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan (hiri guneen, espazio publikoen, eraikinen 
eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko 
arau teknikoak onartu dituena) edo dekretu hori ordezkatzen duen araudian 
ezarritako irizpide teknikoak. 



2. Modu bertikalean edo zeiharrean lekualdatzeko elementu mekanikoak. 
Hauen ezaugarri teknikoak kontuan hartuta bi mota daude: 

- Modu bertikalean eta zeiharrean lekualdatzeko plataforma jasotzaileak 

- Igogailuak 

3. Irisgarritasuna hobetzeko asmoz eraikinean edo urbanizazioan sartuko diren 
elementuak aukeratu behar direnean, Jabeen Erkidegoa irisgarritasun edo 
erabilgarritasun irizpideak hobeto betetzen dituen elementua aukeratzen 
ahaleginduko da. 

1. idatz zatia. Arrapalak 

1.1 Definizioa 

Arrapalak bezalako eraikuntza elementuen bidez kotak berdindu daitezke 
mailarik jarri gabe. Eraikinaren lerrokaduran eta/edo etxebizitzen atari barruan 
jar daitezke, igogailuaren plataformaraino edo beheko solairuko tarteko 
eskailera bururaino. Arrapala mota ezberdinak daude, jarriko diren tokiaren 
araberakoak: 

Eraikin barruko arrapalak. 

Eraikin barruan, guztientzako guneetan, arrapalak egin behar badira eta, 
horretarako, norbanakoen lurretan eraginik izango bada ordenantza honetan 
ezarri den jabetzakentzeko araubideari heldu ahal izango zaio baldin eta 
etxebizitza horietan bizi direnak sartzeko arrapala horiek egitea nahitaezkoa eta 
beharrezkoa bada eta ordenantza honetako V. tituluan zehazten diren 
inguruabarrak betetzen badira. 

- Arrapalen diseinua eta ezaugarri teknikoak arestian aipatu 68/2000 
Dekretuan, Zaharberritzeak izeneko V. eranskinean, ezarritako parametroen 
araberakoak izango dira. 

- Arrapalak jarri arren ezin da eskaileren eta korridoreen zabalera txikitu; azken 
hauen zabalerak ezinbestean izan behar ditu indarrean dagoen suteen aurkako 
araudiko irizpideak eta irisgarritasun eta erabilgarritasun parametroei lotutako 
irizpideak. 

Eraikinaren kanpoko arrapalak. 

Arrapala ezin bada eraikinaren barruan egin, eta hori behar bezala justifikatu 
bada, eraikinaren mugakide den kanpoko eremuan egitea baimendu ahal 
izango da. 

Azkenean hartzen den konponbidea behar bezala integratuta egon behar da 
eraikinaren fatxadan, batez ere horren itxura, dimentsioak, erabilitako 
materialak eta eraikinera sartzeko arazoei emandako konponbidea. 



Aurreko konponbide hori, hau da, irisgarritasun arrapalak alderdi teknikotik 
eraikinaren barruan ezin badira egin, interesdunek irisgarritasun arrapalak 
egiteko eskatu ahal izango dute; baina erabilera publikoko eremu pribatuak edo 
bide publikoa okupatzen badituzte, okupatu baino lehen udalaren baimena 
behar izango dute. 

1.2 Hartutako konponbidearen justifikazioa 

Proiektu teknikoek edo, hala badagokio, aldez aurreko azterlanek modu 
arrazoituan justifikatu beharko dute arrapalaren kokalekuaren gainean hartu 
den erabakia. 

Aurkeztutako argudioak aztertu ostean, udaleko zerbitzu teknikoek kokaleku 
posibleei buruz beharrezkotzatjotzen duten informazioa edo dokumentazioa 
eskatu ahal izango dute, haien helburua baita behin betiko kokalekuaren 
proposamena hobetzea. Proposamena baloratzean irizpide funtzionalen eta 
konposizioari lotutako irizpideen konbinazioa behin betikoa izango da. 

2. idatz zatia. Plataforma jasotzaileak 

1. Definizioa eta sailkapena 

Gailu jasotzaile hauek laguntza teknikoak dira. Instalazio tekniko erraza dute 
eta egituraren elementuetan eragin txikia edo batere eraginik ez dute. Dena 
den, soilik jarriko dira plataforma hauek beste konponbide teknikorik edo 
ekonomikoki bideragarria den beste konponbiderik ez dagoenean. 

Lekualdatzeko modua aintzat hartuta mota bikoak izan daitezke: bertikalak eta 
zeiharrak. 

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonen autonomia pertsonalasustatze aldera, 
bien artean lehenengo motakoak jartzeari emango zaio lehentasuna, baldin eta 
horrela bermatuko bada indarrean dagoen suteen aurkako araudiko irizpideak 
eta irisgarritasun eta erabilgarritasun parametroei lotutako irizpideak betetzen 
dituzten dimentsioak izango dituela. 

2. Ezaugarri teknikoak eta kokalekua 

Ezaugarri teknikoei eta diseinuari dagokienez, plataformek 68/2000 Dekretuan 
(III. eranskina. Eraikinen irisgarritasunari lotutako ezaugarri teknikoak) ezarri 
diren parametroak beteko dituzte. 

Kokalekuari (eraikinaren kanpoan edo barruan), beste lur batzuekiko eraginari 
edo hirugarrenen eskubideei (partikularrak edo publikoak) dagokienez, 
ordenantza honetan obrako aldapen gainean ezarri diren artikuluak bete 
beharko dira, arestian deskribatutakoak. 

Lekualdatzeko plataformek ahalik eta autonomia pertsonal handiena bermatu 
behar dute, hirugarren batzuek esku hartu beharra izan ez dezaten. Halaber, 
arlo honetako araudi teknikoak ezartzen diren baldintzak ere bete beharko dira. 



3. idatz zatia. Igogailuak 

1. Mota 

Gailu jasotzaileen esparruan eta ordenantza honen bidez hobetu beharreko 
inguruabarretan, hurrengo tipologiak aplikatuko dira: 

1. Ordenantza hau aplikatuko den eremuan sartzen diren eraikinak, baldin eta 
martxan egon arren sarbidea beheko solairutik dutelako eta, beraz, atariko 
sarreraren kota ezberdina dutelako irisgarritasun arazoak dituzten igogailuak 
badituzte. 

2. Prestazio hori izan ez arren igogailu bat "ez novo" jartzeko ezaugarriak 
dituzten eraikinak. 

Bi inguruabar horiek dira, beste batzuen artean, araudi honen helburu. 
Horregatik, ordenantza honetan jaso diren irisgarritasuna hobetzekoekintza 
guztiak osorik aplika daitezke. 

2. Igogailu berrien kokalekua 

Irisgarritasuna hobetzeko igogailu bat jartzeaoinarritzat duten proposamen 
funtzionalek honako inguruabarretako bat izan dezakete: 

1. Igogailua jarri eraikinaren barrualdean. 

Ez da eraikinaren jatorrizko bolumen eraikigarria aldatu behar, nahiz eta 
batzuetan makinen kasetoia jarri behar den estalkiaren planoetan. Besteak 
beste: 

1.1. Eskailera kaxan. 

Elementu komunak uki daitezke eta, noizbehinka beste elementu pribatibo 
batzuk ere bai. 

1.2. Barruko patioan. 

Argi patioetan edo fatxadetara irekitako patioetan, baina betiere eraikinaren 
jatorrizko fatxadakosatzen dituzten planoen barrualdeetan. 

1.3. Kokaleku berezietan. 

Proiektu baten bidez azaldu beharko da behar bezala kokaleku zehatz eta 
berezi hau. 

2. Igogailua jarri eraikinaren kanpoaldean. 

Nolabait eraikinaren jatorrizko bolumen eraikigarria aldatu behar da, eta 
gehienetan gorputz bertikal bat gehitu edo atxiki behar zaio kanpoko 
fatxadetako bati; horrela, jatorrizko bolumetria aldatzen da. Besteak beste: 



2.1. Eremu pribatuan 

Esku hartuko den eraikinaren eraikuntza tipologia kontuan hartuta afektazioa 
oso ezberdina izan daiteke. Hori dela eta, aplikatu beharreko hirigintzako 
parametroak eta behin-behineko egokitzea soilik azter daitezke benetan 
parametro horiek eta ordenantza honetako manuak zein diren jakin ostean. 

2.2. Jabari publikoan 

Igogailua jabari publikoko lurrean jarri behar denean, lur horren okupazio 
pribatiboa egiteko baimena behar izango da. 

3. Hartutako konponbidearen justifikazioa 

Proiektu teknikoek edo, hala badagokio, 16. artikuluan ezarri diren aldez 
aurreko azterlanek modu arrazoituan justifikatu beharko dute igogailuaren 
kokalekuaren gainean hartu den erabakia. Horretarako, aurreko artikuluan 
azaldu diren kokaleku posibleak azaldutako hurrenkeran eta segidan 
justifikatuko dira; horietako bakoitza ez aukeratzeko arrazoiak eman eta 
zehaztuko dira lehenbizi, eta azkenean egokientzatjotzen den hori justifikatu. 

Aurkeztutako argudioak aztertu ostean, udaleko zerbitzu teknikoek kokaleku 
posibleei buruz beharrezkotzatjotzen duten informazioa edo dokumentazioa 
eskatu ahal izango dute, haien helburua baita behin betiko kokalekuaren 
proposamena hobetzea. 

4. Igogailuen dimentsioak 

Igogailu kabinen dimentsioek indarreko legerian jasotako irisgarritasun edo 
erabilgarritasun irizpideak bete beharko dituzte. Alabaina, egiturari, motari edo 
alderdi ekonomiari lotutako arrazoiren bat dela medio dimentsio horiek zorrotz 
bete ezin badira, interesdunen beharrizan zehatzak beteko dituzten beste 
batzuk ezarri ahal izango dira. 

Irisgarritasuna edo erabilgarritasuna hobetzeko ondasun pribatiboen jabetza 
kendu behar bada, aurreko paragrafoan azaldutakoaz gainera V. tituluan, 
desjabetzeko jarduketa izenekoan, ezarritakoa ere beteko da. 

III. titulua. Eraikitzeko baldintzak 

7. artikulua. Eraikineko irisgarritasuna 

Irisgarritasuna hobetzeko proiektuetan instalazio berriak egingo badira edo 
daudenak berrituko badira, alderdi teknikotik egin daitezkeen ekintza eta esku 
hartze guztiak ere egingo dira; horrela, eraikinean dauden arkitekturako 
oztopoak gutxitu edo ezabatu egingo dira, baita higiezinean sartzeko espazio 
libre pribatuetan zehar egin behar diren ibilbideetan daudenak ere. 

Eraikinaren barrualdeko bideek irisgarritasun edo erabilgarritasun irizpideak 
bete behar dituzte, sarreratik etxebizitzabakoitzeraino; baina salbuespen 



modura hartuko da egiturari, motari edo alderdi ekonomikoari lotutako 
arrazoiren bat dela medio dimentsio horiek zorrotz bete ezin izatea, eta hori 
alderdi teknikotik justifikatu beharko da. 

Halaber, trasteleku, aparkaleku edo bestelako elementu komunak izateko 
solairuetan ere ahaleginduko da irisgarritasuna edo erabilgarritasuna betetzen. 
Dena den, atal honen irizpide interpretatiboak ez du inola ere ekarriko 
ordenantza honen eraginez irisgarritasun obrak solairu edo elementu komun 
horietara zabaldu behar izatea eta, ondorioz, jabeen erkidegoaren irizpidearen 
aurka egitea. 

Salbuespen moduan, eta udaleko zerbitzu teknikoek hala erabakitzen badute, 
eskaileren trazatuan irisgarritasunerako xedapen bereziak zorrotz betetzen ez 
dituzten aldaketak egitea baimendu ahal izango da (maila konpentsatuetarako, 
adibidez), baina beti zaindu beharko da hobetzeko obrak edo instalazio 
mekaniko berriak oro har eraikina hobetzeko direla. 

8. artikulua. Suteen aurkako babesa 

Irisgarritasuna hobetzeko obrek ezin dituzte aldatu suteen aurka babesteari 
buruz indarrean dagoen araudian ezarritako eraikuntza elementuak; ezin dituzte 
araudi horretako irizpideak urrituko, murriztuko edo ezeztatuko dituzten 
aldaketak egin. 

Ordenantza honen araberako esku hartzea izango duen eraikinak ez badu 
larrialdietarako eta seinalizaziorako argirik edo suteak itzaltzeko baliabiderik, 
edo dauden horiek ez badira gutxieneko segurtasuna bermatzeko modukoak, 
proiektu teknikoan proposatu beharko da babes maila egokia bermatzeko behar 
direnak hornitzea. Nolanahi ere, udaleko zerbitzu teknikoek neurri zuzentzaile 
horiek eta beste batzuk (sektorizazioari lotutakoak, adibidez) ezartzeko eska 
dezakete, xede horretarako egoki direnak betiere. 

Irisgarritasuna hobetzeko asmoz higiezinaren kanpoaldean egiten diren obrek 
(igogailua, plataforma jasotzaileak edo iristeko arrapalak jarri, esaterako) ezin 
izango dituzte urritu larrialdietako ibilgailuak eraikinaren ingurura edo horren 
mugakideetara hurbiltzeko zeuden ezaugarriak, indarreko legerian ezarritakoa 
betez. 

9. artikulua. Argiztapenerako eta aireztapenerako gutxieneko azalerak 

Irisgarritasuna hobetzean ezin dira aurretik dauden argiztapenerako eta 
aireztapenerako azalerak murriztu; era berean, eta hala badagokio, ezin dira 
urritu eraikitzeko arauak aplikatzean nahitaez bete beharreko gutxieneko 
azalerak. 

Proiektu teknikoetan eraikitzeko konponbide egokiak proposatu beharko dira, 
beharrezkoak diren berrikuntzen bidez aurreko paragrafoan ezarri den hori 
betetzen dela berma dadin. 



Soilik kasu jakin batzuetan, alderdi teknikotik egiaztatzen denean argiztapenari 
eta/edo aireztapenari lotutako eskakizunen bat ezin dela bete, proiektu 
teknikoan bertan proposatu ahal izango dira hautemandako gabeziak arinduko 
dituzten konponbide alternatiboak edo osagarriak. Ondoren, udaleko zerbitzu 
teknikoek konponbide horiek aztertuko dituzte. 

IV. titulua. Dokumentazioa eta Administrazioaren tramitazioa 

10. artikulua. Aldez aurreko azterlana 

Irisgarritasunaren baldintzakhobetzeko obrek eragiten badiote indarreko 
hirigintzaplangintzako katalogoan edo edozein garapen agiritan jasotako eraikin 
bati eta horrek berekin badakar fatxadetan, estalpeetan edo egituraren 
elementuetan esku hartu beharra, halakoetan aldez aurretiko azterlan 
indibidualizatua prestatu beharko da, eta horretan 6. artikuluak ezarritako 
irtenbidearen justifikazioa jasotzeaz gain, proposamenean aurreikusitako 
ukipenen tratamendu formala, osaketakoa, banaketakoa eta eraikuntzakoa 
jorratuko da, betiere udalaren kontsiderazioaren pean jartzeko. 

Aldez aurreko azterlan horretan, gutxienez, ondoko agiriak jaso beharko dira: 

- Eraikina eta horren eraikuntzako ezaugarriak deskribatzen dituen memoria. 

- Altxaeren argazkiak, horietan esku hartzea aurreikusi bada. 

- Proposatutako esku hartzearen deskribapena, eta horren justifikazio 
arrazoitua, 6. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

- Gaur duen egoeraren dokumentazio grafikoa, hots banaketa erakusten duten 
eta kotak jasotzen dituzten oinplanoak; altxaeren planoak; sekzio planoa. 

- Berritu osteko egoeraren dokumentazio grafikoa, hots banaketa erakusten 
duten eta kotak jasotzen dituzten oinplanoak; altxaeren planoak; sekzio planoa. 

Udaleko zerbitzu teknikoek aldez aurreko azterlan hori aztertuko dute eta 
diseinu jakin batzuk dituztenak atzerabotatzea proposatu ahal izango dute: 
kalitaterik ez dutenak, horren ondorioz esku hartu nahi den eraikinak balioa 
galduko badu, eta eraikinaren hiriko irudian eta haren inguruan eragin 
kaltegarria dutenak. Era berean, interesdunari eskatu ahal izango diote eskaera 
hobetzeko eta indarreko araudira egokitzeko beharrezkoak diren egokitzapenak 
egiteko. 

Aldez aurreko azterlana administrazio ebazpenaren bidez onar daiteke, eta 
orduan egokitzatjotzen diren baldintzak ezarriko dira, geroko proiektu teknikoan 
nahitaez bete beharko direnak; bestela, esku hartzeko proposamena atzera 
bota daiteke. 

11. artikulua. Prozedura 



Hirigintza baimena tramitatu behar denean, administrazio prozedurei aplikatu 
behar zaien indarreko legerian, arau subsidiarioetan eta ordenantza honetan 
xedatutakoa beteko da. Dena den, hobetzeko esku hartzeak eraikinaren 
fatxada edo titulartasuneko nahiz erabilera publikoko eremuak ukituko baditu, 
beharrezkoak diren txosten sektorialak eskatu ahalko dira. 

Proposamenaren edukiak udalaren titulartasuneko ondasun batean eragingo 
badu, administrazio isiltasunak (halakorik gertatzen denean) atzera botako du 
ondorio guztietarako. 

12. artikulua. Eskabidea eta Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Azaldutakoarekin bat etorriz, bizitegi kolektiboko erabilera nagusi duten 
eraikinetan irisgarritasuna hobetzeko obretarako hirigintza baimena eskatu 
behar denez, eskabidea arauzko agiria edo baliokidea izango da eta horrekin 
batera proiektu teknikoa aurkeztu beharko da. Azken hau espezialitatea eta 
eskumena duen teknikari batek sinatu behar du eta dagokion elkargo 
profesionalak ontzat eman. 

1. Identitatea. 

Eskabidean zehatz identifikatuko da obretarako udal lizentziaeskatzen duen 
pertsona; eskaera noren izenean eta noren ordezkari gisa egiten duen adierazi 
beharko da. 

2. Proiektu teknikoa. 

Proiektu teknikoan, indarreko araudiak ezarritako dokumentazioaz gainera, 
honako agiri hauek ere jaso beharko dira: 

1. Eraikina eta horren eraikuntzako ezaugarriak deskribatzen dituen memoria. 

2. Hartutako konponbidearen justifikazioa, ordenantza honen 6. artikuluan 
ezarritakoa eta bertan deskribatutakoa betez. 

3. Aldez aurreko azterlana tramitatu bada, inguruabar horren berariazko 
eskaera edota udalaren azken txostenaren kopia. 

4. Jardun eremuak orain duen egoera erakusten duten argazkiak. 

5. Esku hartzea izango duen eraikinaren lurzati hartzailea argi identifikatzen 
duen dokumentazio grafikoa. 

6. Esku hartzeak ukituko duen solairu bakoitzaren egungo egoera deskribatzen 
duen dokumentazio grafikoa, hots banaketa eta erabilerak erakusten dituzten 
eta kotak jasotzen dituzten oinplanoak; altxaeren planoak; sekzio planoa. 

7. Esku hartzeak ukituko duen solairu bakoitzaren berritu osteko egoera 
deskribatzen duen dokumentazio grafikoa, hots banaketa eta erabilerak 



erakusten dituzten eta kotak jasotzen dituzten oinplanoak; altxaeren planoak; 
sekzio planoa. 

8. Proposatutako konponbidearen eta horren ezaugarri teknikoen deskribapen 
zehatza, idatziz. 

9. Proiektuaren xedea behar bezala definitzekogarrantzitsua izan daitekeen 
beste edozein informazio. 

3. Proiektu teknikoen zehaztapenak. 

Hobekuntzak higiezinen patioetan egin behar badira, patiora begira dauden 
etxebizitza guztietan gainerako lokalen banaketa erakusten duen dokumentazio 
grafikoa aurkeztu beharko da, igogailua jartzeaketxebizitzetako higienean 
eraginik izango duen egiaztatzeko. 

Dokumentazio horren bidez ikusi behar dira, gutxienez, erabilerak, azalera 
erabilgarriak eta patiora begira dagoen tarte bakoitzaren azalera. Etxebizitza 
edo lokalen batek gaur egun duen egoerari buruzko daturik lortu ezin bada, eta 
baimena eskatzen duenak horixe justifikatzen badu, lokal edo etxebizitza horrek 
udalaren baimena behar zuen proiektuan dituen datuak aurkeztuko dira. 

Hobekuntzak bizitegirako ez diren solairuak, lokalak edo eremuak ukitzen 
baditu, zati batean izan arren, honakoak zehatz deskribatzen dituen 
dokumentazio grafikoa aurkeztu beharko da: hauek behar duten 
berrikuntzarenintentsitatea, eraikuntza eraginak eta konponbideak eta aplikatu 
beharreko hirigintza parametroak. 

Irisgarritasuna hobetzeko esku hartzeek eraikinaren fatxada ukituko badute edo 
hari atxikiko bazaizkio, kokapenaren planoa aurkeztu beharko da. Planoan, 
gainera, bertan dauden oinezkoentzako eta ibilgailuentzako bideak jaso 
beharko dira (sestra eta guzti) eta proiektatu den elementuak bide horiengan 
izango duen eragina definituko da. Halaber, mugetarainoko eta beste eraikin 
batzuetarako tartea jasoko da. 

13. artikulua. Hobekuntza elementuak jarriko zaizkien lurzoruaren eta/edo 
eraikinaren aurreko egoerari buruzko dokumentazio berezia 

1. Higiezina Jabetza Horizontalaren Legearen mende badago, irisgarritasuna 
hobetuko duen elementua jartzeko akordioaren hitzezhitzeko ziurtagiria 
aurkeztu beharko da. Horrela ziurtatu egingo da jabetza horizontalari buruzko 
legerian edo, hala badagokio, maiatzaren 30eko 15/1995 Legean (ezintasuna 
duten pertsonei arkitekturako oztopoak kentzeari dagokionez jabetzak 
higiezinen gainean dituen mugen gaineko legean) deialdiei, quorumari, 
gehiengoei eta jakinarazpenei buruz ezarritakoa betetzen dela. Komunitateko 
idazkariak egingo du ziurtagiri hori. 

2. Era berean, eta irisgarritasuna hobetuko duen elementuak hartuko dituen 
eremuen titulartasunari lotuta, publikoak edo pribatuak diren adieraziko da, eta 
azken kasu honetan, komunak edo pribatiboak diren. 



3. Berariaz adierazi behar da hirugarrenek erabilera eta/edo gozamen 
eskubiderik duten. 

4. Irisgarritasuna hobetuko duten elementuak jartzean ukituko diren ondasun 
eta eskubide guztiak, proiektuan aurreikusitakoak, erabilgarri dauden azaldu 
behar da; eta, hala badagokio, horren eraginpean dauden partikularren 
lagapena edo eskualdaketa egiteko konpromisoa erantsiko da. 

V. Titulua. Desjabetzeko jarduketa 

14. artikulua. Jabetzakentzeko irizpide orokorrak 

1. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 177. artikuluarekin bat etorriz, 
obren eraginpean dauden lurren eta eraikineko alderdien jabetza nahitaez 
kentzeko edo haien aldi baterako okupazioa egin behar denean, erabilera 
publiko eta interes sozialekotzat joko dira bizitegirako eta ekipamenduko 
eraikinetan dauden etxebizitzen eta merkataritzako lokalen irisgarritasuna 
hobetzeko obrak eta jarduketak. 

2. Baimena eman ostean obrak ezin direla egin frogatzen bada, obrek erabat 
edo zati batean ukitzen dituzten ondasunen nahiz eskubideen titularrak haien 
aurka daudelako, udaleko agintari eskudunak jabetzakentzeko espedientea 
hastea erabaki dezake onuradunek hala eskatzen badiote. Baina onuradun 
hauek ordainduko dituzte jabetzakentzeko kostuak. 

3. Jabetzakentzeko proiektuan berariaz identifikatu behar dira onuradunak. 
Honakoak izan daitezke: irisgarritasun obrak egin behar dituen merkataria, 
jabeen erkidegoa, edo obrak egiteko gehiengo nahikoa duena, jabetza 
horizontalari buruz indarrean dagoen legerian ezarritakoa betez. Izan ere, 
ezinduak sartuko dira azken kasu horretan (15/1995 Legearen arabera), 
higiezina egokitzeko obrak egiteko eskubidea onartzen bazaie epai irmo bidez. 

4. Arau orokor gisa, baimendutako irisgarritasun edo erabilgarritasun obra eta 
jarduketek ukitzen dituzten lur guztiak edota eraikuntza zati guztiak desjabetu 
ahal izango dira. Hala ere, obraren burutzapen eta operatibotasunerako 
beharrezkoak direnak baino ez dira ukituko, baldin eta ezarritako burutzapen 
epeetan onuradunaren eskuragarri ez badaude. 

15. artikulua. Jabetzakentzeko eskaera 

1. Jabetza kenduz gero onuradun izango den/diren pertsonak edo pertsonek 
egin dezakete jabetzakentzeko espedientea hasteko eskaera. Eskabidearekin 
batera proiektu bat aurkeztu behar da, eta azken honetan zehatz justifikatu 
arrazoiak eta xedea. Onuradun delako frogagiriak ere aurkeztu beharko ditu, 
14.3. artikuluaren arabera. 

2. Onuradunak, jabetzakentzekoeskatzen duenean, frogatu egin beharko du 
sustatzen duen proiektuak obrak egin baino lehenagoko udalaren baimena 
duela eta obrak ezin direla hasi eraginpeko ondasun eta eskubide guztiak ez 
dituelako. 



16. artikulua. Desjabetzaren justifikazioa 

Jabetzakentzeko proiektuaren bidez justifikatu behar da udalaren lizentzia 
duten obrak eta instalazioak, eta ondasun eta eskubide partikularren okupazioa 
eta ukipena, ezinbestekoak direla dagokion higiezina irisgarria izateko. Halaber, 
ondasun horien titularrekin kudeaketak egin arren, ezin direla egin ere justifikatu 
behar da. 

17. artikulua. Jabetzakentzeko proiektuaren edukia 

Jabetzakentzeko proiektuan alderdi hauek jasoko dira: 

a) Proposatu den desjabetzeak behin-behinean eta behin betiko ukituko dituen 
ondasunen eta eskubideen zerrenda. Desjabetzeak ondasunen geroko 
jardueran izan ditzakeen ondorioak eta ondasunen titularrak adierazi beharko 
dira bertan. 

b) Jabeen erkidegoak edo beste edozein pertsona fisikok eta juridikok obrak 
sustatzekobaldintzak, sustapen horren inguruko datuak ezagutzeko informazioa 
barne. 

c) Jabeen erkidegoak, hala badagokio, hartu dituen erabakiak eta onartu ez 
dituenak. Ekimenaren aurka dauden pertsonen aurrean egindako kudeaketak 
zehaztu behar dira. 

d) Jabetza kendu nahi zaien ondasun eta eskubide guztien eta bakoitzaren 
diru-balioa. Balio hori Udalak berriro doitu dezake gerora. 

e) Desjabetzearen onuradunen konpromisoa, desjabetutako ondasun eta 
eskubideen balio ekonomikoa ordaintzeko. 

18. artikulua. Jabetzakentzeko espedientearen tramitazioa 

1. Jabetzakentzeko proiektua prestatu eta tramitatu behar denean, jabetza 
nahitaez kentzeari buruz eta, bereziki, desjabetzea hasteari, tramitatzeari eta 
horren balio justua ezartzeari buruz indarrean dagoen legerian xedatutakoa 
beteko da. 

2. Jabetzakentzeko kostu guztiak desjabetzeaeskatzen duenak ordainduko ditu. 
Eta horien barruan sartzen dira, besteak beste, jabetzakentzeko jarduketak eta 
onuradunak emandako ezezkoak jabetza kenduko zaionari ekarriko dizkion 
kalteentzako ordainak. 

3. Kostu horiek ordainduko direla, desjabetzea ondo egingo dela eta 
irisgarritasuna hobetuko dela bermatze aldera, udalak xede horretarako egokia 
den abala edo fidantzajartzeko eskatu ahal izango dio onuradunari. Oro har, 
abal edo fidantza hori jartzea komeni bada, desjabetzeak ukituko dituen 
ondasunen balio ekonomikoaren ehuneko 20 izango da haren zenbatekoa; hala 
ere, behar bezala justifikatutako kasuetan horren zenbatekoa handiagoa edo 
txikiagoa izan daiteke. 



Xedapen gehigarria 

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. 
Alabaina, egun hori baino lehen aribidean dauden eskaeretan, onuragarria 
denean aplikatuko da. 

 


