
ALEGRIA-DULANTZIKO ERAIKUNTZAREN ALORREKO ARAU OROKORRAK 
 
1. sekzioa. Baldintza Orokorrak. 
 
1. artikulua.- Eraikuntza arautzen duen parametroaren definizioa. 
 
1. Eraikuntza arautzen duen parametroa eraikin baten bolumena eta kokatuta dagoen 

lursailarekin duen harremana (hau da, espazioa nola okupatzen duen) fisikoki definitzen 
dituen aldagaia edo aldagai multzoa da. 

 
2. Eraikuntzaren alorreko Arau Orokor hauek derrigorrez bete beharko dira Udalerri 

osoan, lurzoruaren sailkapena zeinahi izanda ere. Hala ere, indarrean dauden Arau 
Subsidiarioek hiri-lurzoru gisa sailkatzen duten lurzoruak bere arauketa parametro propioak 
izan ahalko ditu, Eraikuntza eta Erabileren ordenantzen bitartez. 

 
1. idatz-zatia. Lursailean eragina duten parametroen definizioa. 
 
2. artikulua.- Esparrua. 
 
Kalifikazio orokor eta lurzoru klase berarekin kalifikatu eta sailkatuta dagoen azalera 

da. 
 
3. artikulua.- Eremua. 
 
Kalifikazio xehea eta lurzoru klase bera dituen azalera da. 
 
4. artikulua.- Lursaila. 
 
1. Unitate fisikoa eta prediala osatzen duen eta Jabetza Erregistroan lurzati gisa 

inskribatu ahal izateko beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituen lurra da. 
 
2. Lursailak indarrean dauden Arau Subsidiarioek egotzitako lurzoru kalifikazioa eta 

sailkapenaren arabera dagozkien erabilera eta eraikuntzen euskarri izango dira. 
 
3. Lursailak ez dira lurzoruaren baldintza naturalak alda ditzakeen inongo 

kutsaduraren eraginpean egongo, edo bestela, etorkizunean egotzi nahiko zaizkien erabilerak 
bermatzeko moduko deskontaminazio prozesua igarota izango dute. 

 
5. artikulua.- Orubea. 
 
Orube izaera. Lortu eta galtzea. 
 
1. Orubea izango da ondorengo baldintza hauek guztiak betetzen dituen hiri-lurzorua: 

 
a) Dauzkan neurri eta ezaugarrien ondorioz, lursail eraikigarria izatea. 
b) Dagokion hirigintza-antolamenduko planean antolamendu xehatua edukitzea. 
c) Hirigintzako plangintzan hari buruz ageri diren zehaztapenen arabera 

urbanizatuta egotea, plangintza horretan ezarrita dauden edo hura aplikatzeko 
beharrezkoak diren lerrokadurak eta sestrak errespetatuz eta aplikatuz. 

 
2. Ez dira orubetzat joko legedian ezarritako eran garatu eta egikaritutako jarduera 

isolatu edo integratu bat izan gabe urbanizatu diren lursailak. 
 
3. Plan orokorrak eskakizun gehiago ezar ditzakeen arren, lehenengo paragrafoko c) 

letraren ondorioetarako eskatzen den gutxieneko urbanizazioa honako zerbitzu hauez hornitu 
beharko da: 

 
a) Ibilgailuentzako sarbidea, benetan herri-erabilerakoak diren bide zolatuetan 

zehar; lursailaren aurrealdeko bide guztiek bete behar dituzte ezaugarri horiek.  
Orubetzat jotzeko egokiak izango diren bakarrak udalaren hiri-bideak izango 
dira, baita publikoak diren eta hiri-lurzorutik igarotzen diren gainerako bideak 
ere. 

b) Oinezkoentzako sarbidea, espaloi-zintarriak eta argiztapen publikoa lursailaren 
aurrealdeko bide guztietan. 

c) Edateko ura eta argindarra, lursailak izango duen erabilerarako, edo nolanahi 
ere, plangintzak emango dion kalifikazioari dagokion erabilerarako nahikoa 
emari eta potentziakoa. 

d) Hondakin-urak, euri-urak eta ur beltzak estolderia sarera husteko sarea, 



lursailak izango duen erabilerarako, edo nolanahi ere, plangintzak emango 
dion kalifikazioari dagokion erabilerarako nahikoa ahalmenekoa. 

 
4. Honako arrazoi hauengatik utziko dio orube izateari: 
 
a) Urbanizazioa zaharkiturik geratzea edo desegoki bihurtzea. 
b) Urbanizazio prozesutik kanpo uztea zegokiola eta, hiri-lurzoruaren eremu hori 

berriz sailkatu delako. 
c) Lurzoruaren eraldaketa urbanistikoko jarduera gehiago egitea eragiten duten 

hirigintza berrantolamendu edo berrikuntza jardueren barruan sartuta dagoelako. 
 
6. artikulua.- Lursailaren aurrealdeen gutxieneko eta gehienezko neurriak. 
 
Kasu bakoitzean ordenantza berezian ezarritakoak. Aurrealdeak bide publikora dituen 

gutxienekoak edo gehienezkoak, lurzatirako lerrokaduraren luzerarekin bat datozela ulertuko 
da. 

 
7. artikulua.- Lerrokadura. 
 
Bideen lerrokadura (edo lerrokadura, besterik gabe) erabilera publikorako bide edo toki 

ireki publikoetarako lur eremuen eta lursail eraikigarrien arteko muga ezartzen duen lerroa da. 
Plangintzak zehazten du lerrokadura. 

 
Hona hemen dauden lerrokadura motak: 
 
1. mota: Foru Aldundiaren errepide sareko bideen lerrokadura (erabilera publikoko 
eremua) eta sistema orokor gisa kalifikatutako udaleko bideena. 
2. mota: ibilgailuen trafikoa duten udalaren kale sareko gainerako bideen lerrokadura 
(espaloiak, aparkalekuak eta babeslekuak barne). 
3. mota: oinezkoentzako kale eta eremuen lerrokadura. 
4. mota: berdegune publikoen lerrokadura. 
 
8. artikulua.- Sestra. 
 
Sestra lur edo bide baten plano horizontalarekiko inklinazio maila zehazten duen lerroa 

da. 
 
Bide publikorako sarrera duen lurzati bateko sestra Arau Subsidiarioetako 

lerrokadurak markatutako lerroan, bide horretako sestrarekin bat datorrela ulertuko da.  
 
2. idatz-zatia. Eraikuntzan eragina duten parametroen definizioa. 
 
9. artikulua.- Eraikuntza lerroa. 
 
Eraikinaren beheko solairuko fatxadaren planoaren (hegalkiak izan ezik) eta 

lursailaren sestraren arteko elkargunea da. Aurrean ala aldamenean egongo da, aurrean 
duen zedarriaren arabera. 

 
Honen eta lerrokaduraren arteko kokapena Ordenantzak zehaztutakoa izango da. 
 
Eraikuntza lerroa kanpoko lerrokadura nahiz gainerako zedarriak kontuan hartuta 

zehaztu ahalko da. 
 
10. artikulua.- Sakonera eraikigarria. 
 
Eraikin bateko barruko fatxada non kokatu behar den kuantitatiboki (ez grafikoki) 

adierazten du. Fatxadaren puntu bakoitzaren eta lerrokaduraren arteko distantzia azken 
horrekin perpendikularki neurtuz zehazten da kokagune hori. 

 
11. artikulua.- Atzeraemangunea edo zedarrietaraino dagoen tartea. 
 
1. Zedarrietaraino dagoen banaketa edo tartea fatxadako puntu bakoitzaren eta 

erreferentziako muga hurbilenaren arteko distantzia da, mugarekiko perpendikularra den lerro 
baten gainean neurtua. 

 
 
 
2. Gerta daiteke plangintzak, eraikuntzatik alboetako zedarrietaraino gorde beharreko 



tartea arautzean, neurri bat baino gehiago ematea. Halakoetan, lursailaren forma 
irregularragatik atzeko muga bereiztea zaila baldin bada, mugekiko tartea neurtzean, hiru 
irizpide hauek hartuko dira kontuan: eraikuntzaren eta inguruko eraikuntzen artean, 
distantziarik handiena hartzea; funtzionalitaterik onena lortzea; eta lursailak albait toki irekirik 
handiena izatea. 

 
3. Sestrapeko eraikinek ezingo dituzte lurpean zedarrietarainoko tarteei dagozkien 

espazioak hartu. 
 
12. artikulua.- Eraikinen arteko tartea. 
 
Eraikinen arteko tartea eraikinen fatxaden arteko distantzia da. Eraikinen artean utzi 

behar den tartea errespetatu egin beharko da eraikinak lursail berean edo aldamenekoetan 
daudenean; ez da bete beharko, ordea, bideek edo bestelako espazio publikoek bereizten 
badituzte. 

 
13. artikulua.- Azalera okupagarria. 
 
1. “Lurzoruaren okupazioa” da eraikuntzaren batek okupatu dezakeen lursail 

eraikigarria, plano horizontal baten gainean fatxadako planoen babesak osatzen duen 
perimetroaren barrukoa, alegia. 

 
2. Azalera okupagarria honela adieraz daiteke: 

 
a)  Zuzenean arautuz: Gehienezko okupazio koefiziente bat jarrita. Koefiziente hori 

azalera okupagarriaren eta lursailaren azalera eraikigarriaren arteko erlaziotik 
ateratzen da. Parametro hori eta kokapen baldintzetatik eratorritako besteren 
batzuk bateratuta okupazio txikiagoa ateratzen bada, azken hori izango da 
aplikatu beharko dena. 

b)  Zeharka arautuz: 
b.1 Modu osagarri edo esklusiboan, zedarri eta sakonera eraikigarrien banaketa 
parametroen bitartez. 
b.2 Edo antolamendu planoetan grafikoki adierazita. 

 
3. Eraikuntza batek okupaturiko azalera kuantifikatzeko, kontuan izango dira lursaileko 

sestra azpian edo gainean dauden eraikuntza iraunkor guztiak, hots, nagusiak nahiz bigarren 
mailakoak. 

 
a)  Eraikuntzak okupaturiko azalera, berriz, horren proiekzio bertikaletik (lurraldeko 

sestra planoaren gainean) ateratzen dena da. 
 
Multzo honetatik kanpo geldituko da eraikuntzaren barruko patioen azalera patioak 

irekiak direnean, estaliak direnean, aldiz, multzo honetatik geratuko dira estalitako barrutia 
gehienez fatxada ixteko 3 hormak mugatzen badute. Halaber, estalkiko hegalen proiekzioa 
ere kanpoan geldituko da. 

 
14. artikulua.- Lursaileko espazio librea. 
 
Aurreko artikuluan zehaztutako okupazio baldintzak aplikatzearen ondorioz 

eraikitzekoa ez den eremua da. 
 
Lursaileko espazio libreak ezingo dira inongo irabazizko aprobetxamendurako erabili. 
 
15. artikulua.- Azalera eraikigarria. 
 
1. Lursail batean egin daitekeen eraikuntzaren gehienezko balio osoa da, m2c-etan 

adierazia; arau hauek aplikatzearen ondorioz dagokion eraikigarritasuna aplikatzearen 
eraginez ateratzen da; arauok, berriz, zuzenduta daude, formari buruzko parametroak bete 
beharraren eraginez (parametro horiek eraikuntzari buruzko arau orokorretan zehaztuta 
daude). 

 
 
 
 
2. Eraikigarritasuna neurtzeko modua. 
 
1)  Sestraren gaineko eraikigarritasunaren kalkuluan beheko solairuan, goiko 

solairuetan eta teilatupeko solairuan, eraikitako azalera osoa zenbatuko da, eta 



eraikuntzako kanpoko perimetrotik neurtuko da. Kalkulu horretatik ondorengo 
azalerak murriztuko dira: 

 
a)  Beheko solairuaren mailan eraikuntzaren azpitiko zulaketei eta karrerape 

estaliei dagokiena, baldin eta erabilera publikokoak badira. 
b)  Erabilera pribatuko beheko solairuaren mailan eraikuntzaren azpitiko 

zulaketak eta karrerape estaliak, eta irteten edo sartzen diren elementu 
irekiak edo hegal irekiak, Arau Subsidiarioetako 1.4.1.28 artikuluan 
definituta daudenak, zenbatu egingo dira eraikigarritasuna neurtzeko, 
forjatu azalera bider 0,5 koefiziente murriztailea. 

c) Etxadi patioak. 
d)  Sabaiaz estalitako estalpe edo azalerak, baina beren oinarrian eta altuera 

osoan itxiduraz libre direnak. 
e)  Eraikinaren zerbitzurako erabileretarako erabiltzen diren teilatupeko 

solairuen azalera. 
f)  1,5 metro baino gutxiagoko altuera daukaten teilatupeko solairuen azalerak, 

edozein kasutan. 
 

2)  Sestraren azpiko solairuetan eraikigarritasuntzat hartzen da soto eta/edo 
erdisotoko solairuetan eraikitako sabai edo forjatuaren azalera osoa, goiko 
solairuetako proiekzio horizontalean dauden eusteko hormen eta arrapalen 
azalera barne. Nolanahi ere, instalazio, ibilgailuen aparkaleku eta 
trastelekuetarako erabiltzen den azalera murriztu ahalko da, beti ere, eraikinean 
bertan kokatuta dauden erabilera nagusiekin lotuta baldin badaude.  

 
 Trastelekuek ezingo dute ez bainu-gelarik ez komunik izan, ezta zuzkidura 

instalaziorik, hondakin-urak husteko instalaziorik, berogailurik edo aire giroturik 
ere. Etxebizitza batera eranskin bereiztezin gisa lotuta egongo dira eta ezingo 
dira etxebizitzara ez horizontalean ez bertikalean erantsita egon. 

 
16. artikulua.- Azalera erabilgarria. 
 
1. Hormek, trenkadek edo itxidura elementuek markatutako perimetroaren barruko 

aldeko azalera da. 
 
2. Horrez gain, hegalki, gorputz irten, begiratoki, terraza eta balkoien azalerak ere 

barne hartuko dira baldin eta estalita badaude. Itxidura bertikalik ez daukatenean beren 
azaleraren % 50 kontuan hartuko da, bestela, azaleraren % 100 barne hartuko da. 

 
17. artikulua.- Eraikuntzaren gehienezko luzera. 
 
Eraikuntza elementu bakarrerako onartzen den gehienezko dimentsioa da. Luzera 

osoan neurtuko da, eraikuntza lerro zuzenean eginda ez badago ere eta atzeraemanguneak 
edukita ere. 

 
18. artikulua.- Eraikuntzaren gehienezko altuera. 
 
1. Eraikinaren beheko kotatik erlaitzeraino, teilatu-hegaleraino eta gailurreraino 

dagoen distantzia da eta horien arabera, honako hauek izango dira: 
 
a)  Erlaitzaren altuera: azken solairuko sabaia eratzen duen forjatuaren barruko 

aldeko elkarguneraino neurtzen dena da, forjatua horizontala nahiz makurtua 
izan. 

b)  Altuera osoa: eraikinaren gorengo gailurreraino neurtzen dena da. 
c)  teilatu-hegalaren altuera: teilatu-hegalaren muturreko beheko guneraino 

neurtzen dena da. 
 
2. Plangintzak parametro hau “gehienezko altuera”, “gutxieneko altuera” edo “altuera 

finko” edo “derrigorrezko” gisa ezar dezake. 
 
3. Altuera bi neurketa unitatetan ezartzen denean (solairu kopurua eta unitate 

metrikoa), biak errespetatu beharko dira aldi berean. 
 
 
4. Altuera hau eraikinaren fatxadaren edo fatxaden erdiko puntutik neurtuko da, 

eraikinaren alboetako bi muturretako espaloiaren koten arteko aldea 1,50 metrora iristen ez 
denean betiere. Aldea handiagoa bada, altuera espaloiko sestraren puntu bakoitzetik 
neurtuko da, eta 20 metrotik gora duten eraikin unitarioetan fatxada zatitu ahal izango da 



koten aldea 1,50 metrokoa baino txikiagoa den tarteetan, aurreko paragrafoko neurtzeko 
irizpidea aplikatuz. 

 
5. Teilatuaren hegala egiten duen forjatuaren gehienezko ertza 20 zentimetrokoa 

izango da egiturako elementu bakoitzari dagokionez. Egitura hormigoizkoa bada, teilatuaren 
hegala lauza armatuz egingo da, hau da, ezingo da hormigoi armatuzko forjatu 
tradizionalarekin egin. 

 
19. artikulua.- Gailurraren gehienezko altuera. 
 
Ondoko arlo hauetan eraikinaren gehienezko altuera  areagotzean sortzen dena da:  
 
a) Estalkiak lauak direnean, babesteko petoaren altuerari dagokiona. 
b) Estalkiak malda duenean, azken forjatuaren goiko planotik neurtuta, estalkiaren 

kanpoko gailurrari dagokiona. 
 
20. artikulua.- Erlaitzaren gehienezko altuera. 
 
Erlaitzaren gehienezko altuera fatxadaren planoan har daitekeen eraikinaren 

gehienezko altuera da. 
 
21. artikulua.- Eraikuntzaren gehienezko altuera gaindi dezaketen eraikuntzak. 
 
Ordenantza berezietan araututakoa zernahi izanda ere, honako hauek onartuko dira: 
 
a) Estalkiaren isurialdeak eta eskaileren, igogailuen eta beste instalazio batzuen 

erremateak, ondoko baldintzekin: ezin dute gainditu erlaitzaren gehienezko 
altuerak eta teilatu-hegaletarako baimendutako gehienezko maldak (% 40) 
zedarritutako planoa. 

b) Aireztapeneko edo kea ateratzeko tximiniak, Eraikuntzaren Kode Teknikoak eta 
aplikatu beharreko sektore-araudiak ezarritako altuerekin. 

c) Eguzkiaren energia erakartzeko panelak eta beste instalazio txiki batzuk (beroa 
hedatzeko biltegiak, berokuntza ponpa, etab.); eraikuntzaren oreka estetikoa 
hautsi gabe eraiki beharko dira; gainera, ez dute hiriko ingurua narriatu beharko, 
eta ondorioz, estalkiaren barruan gelditu beharko dute eta ezingo dira, inolaz ere, 
eraikinaren teilatuaren planotik 15 cm baino gehiago irten. 

d) Karel apaingarriak, baina gehienez metro 1,00 izango dute altueran. 
 
22. artikulua.- Eraikitako solairuaren altuera librea. 
 
Solairuaren altuera solairu bateko bukatutako zoladuraren goialdearen eta solairu 

bereko sabaiaren forjatuaren beheko aldearen arteko distantzia bertikala da. 
 
23. artikulua.- Eraikinetako solairuak. 
 
1. Eraikin bateko solairua estalkiaz gain, jarduera bat aurrera eramateko egokitu den 

azalera horizontal erabilgarri oro da. 
 
2. Honako solairu mota hauek daude: 
 
a)  Sotoa: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar (% 50) baino gehiago 

beheko solairuaren kotaren azpitik duena da. 
 Altuera librea ezin da berrehun eta hogeita bost zentrimero (225 cm) baino 

gutxiagokoa izan. 
b)  Erdisotoa: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar (% 50) baino 

gehiagoren lurreko planoa behe solairuaren kotaren azpitik eta sabaiko planoa 
kota horren gainetik duen solairua da. 

 
 Exijitzen den gehienezko altuera erabilerari dagozkion baldintzen araberakoa 

izango da eta altuera librerako gutxienekoa 225 zentimetrokoa izango da. 
 Sestra gaineko solairutzat hartuko dira, ondorio guztietarako, sabaiko forjako 

goiko aldeko edozein puntu espaloiko edo lurreko sestratik metro batera (1 m) 
edo gehiagora duten erdisotoak. 

 
 
 
c)  Beheko solairua: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar (% 50) baino 

gehiagoren zoruko planoa eraikinaren jatorrizko kotan duen solairua. 



d)  Solairua: beheko solairuaren sabaiko forjaren gainetik dagoen solairua. 
Solairuaren altuera librea erabileraren eta eremuko baldintza berezien edo lur 
motaren araberakoa izango da. 

e)  Teilatupea: eraikitako azalera beste solairuena baino txikiagoa izaten da, eta 
erakinaren gainerako fatxada planoetatik bereiziak izaten ditu fatxadak. 

f)  Estalkipea: azken solairuaren goiko aldeko forjaren eta estalki makurraren 
eraikuntza-elementuen beheko aldearen arteko solairua. 

 
24. artikulua.- Solairuarteak. 
 
1. Tarteko solairuak beheko solairuaren azaleraren % 50 gainditu gabe, forjatua 

beheko solairuko goiko eta beheko forjatuaren artean dutenak izango dira. 
 
Ondorengo baldintza hauek bete behar dituzte: 
 
a) Fatxadari dagokionez, forjatua ez da beheko solairuko inolako hutsartera iritsiko 

ezta goiko forjaturaino doan horren bertikaleraino ere eta gutxienez hiru metroko 
distantzia izango du fatxadaren lerroarekiko hutsartearen kokagunean. Industria 
eremuek ez dute baldintza hau bete behar eta tarteko solairuek ez dute fatxada 
baino atzerago joan behar. 

b) Altuera libreak gutxienez 2,50 m izan behar ditu, hartara tarteko solairuan jendea 
sartu ahal izateko. Edonola ere, beheko solairuaren altuera librea tarteko 
solairuraino gutxienez 2,50 metrokoa izango da. 

 
2. Baimendutako tarteko solairua duen lokal bat lokal desberdinetan banatzen bada, 

lokal bakoitzak aurreko baldintza guztiak bete beharko ditu. 
 
2. sekzioa. Eraikuntzaren Higiene, Kalitate eta Bizigarritasun baldintzak. 
 
1. idatz-zatia. Eraikuntzaren baldintzak. 
 
25. artikulua.- Etxebizitzaren gutxieneko programa. 
 
1. Etxebizitzaren gutxieneko dimentsio osoa, esekitokia zenbatu gabe, 40,00 m2 

erabilgarrikoa izango da. 
 
Etxebizitzak gutxienez ondoren zerrendatzen diren espazio bereiziak izango ditu eta 

espazio horiek dagozkien erabileretarako prestatuta egon beharko dute: 
 
a) Egongela, sukaldea, jangela. 
b) Logela bikoitza. 
c) Bainugela bat. Derrigorrez egon beharko du gela independente gisa antolatuta 

eta bainua edo dutxa, komuna eta konketa izango ditu. 
d) Esekitokia. 
 
2. Etxebizitzako gelen eta elementuen gutxieneko neurriak: 
 
Azalerak. 
 
� Egongelak gutxienez 12 m2 izango ditu, 14 m2 jangela ere bertan dagoenean 

eta 18 m2 sukaldea eta jangela ere bertan daudenean. 
� Sukaldea 6 m2-koa izango da, 9 m2-koa jangela ere bertan dagoenean. 
� Gainerako gelen gutxieneko azalera erabilgarriak honakoak izango dira: 

 
� Pertsona batentzako logela: 7,00 m2 (u) 
� Logela bikoitza: 10,00 m2 (u) 
� Esekitokiaren gutxieneko neurriak: 1,50 m x 0,85 m. 
� Bainugela osoa: 3,00 m2 (u) 
� Bigarren komuna: 2,00 m2 (u) 

   
 
 
 
Zabalerak. 
 
� Etxebizitzako gela bakoitzaren gutxieneko zabalerak honakoak izango dira: 
 



� Korridoreen gutxieneko zabalera librea: 1,00 m eta ezingo du inon 
estugunerik izan. 

� Eskaileren gutxieneko zabalera librea: 1,00 m tarte osoan. Eskudela ez da 
eskaileraren gutxieneko zabaleraren estutzetzat joko baldin eta paramentutik 
10 cm baino gutxiago irteten bada. 

� Pertsona batentzako logelaren gutxieneko zabalera librea: 2,00 m. 
� Logela bikoitzaren (gutxienez 1 etxebizitza bakoitzean) gutxieneko zabalera 

librea: 2,60 m. 
� Sukaldearen gutxieneko zabalera librea: 1,60 m ekipamendua horma 

bakarrean duenean eta 2,20 m ekipamendua aurrez aurreko paramentuetan 
duenean. 

 
Altuerak. 
 
� Etxebizitzako gela bakoitzaren gutxieneko altuerak honakoak izango dira: 
 

� Sukalde, egongela, jangela eta logelen gutxieneko altuera librea 2,50 
metrokoa izango da gutxieneko azalera erabilgarriaren % 80an gutxienez. 

� Gainerako % 20an, gutxieneko altuera librea 2,25 metrokoa izango da. 
� Etxebizitzako gainerako geletan (bainugelak, banatzaileak, etab.) gutxieneko 

altuera librea 2,25 metrokoa izango da. 
 
� Teilatupeko geletan honakoa aplikatuko da: 
 

� Gela bakoitzerako eskatutako gutxieneko azalera eta neurriak betetzea 
bermatzeko, 1,50 metrotik gorako eta 2,20 metrotik beherako altuera duten 
azalerak ezin izango dira zenbatu. 

� Azalera erabilgarriaren % 70ek 2,20 metrotik gorako altuera librea eduki 
behar du. 

 
Eraikuntzaren alorreko arau orokor hauetan adierazi ez diren parametroetan, une 

horretan babes ofizialeko etxebizitzen diseinuaren arloan indarrean dauden ordenantzek 
diotena beteko da.   

 
26. artikulua.- Bizigelen baldintzak. 
 
1. Kanpoko gela. 
 
Ondorengo baldintzak betetzen dituzten aireztapen eta argiztapen hutsarteak dituena 

da:  
 
a)  Nolanahi ere, erabilera bakoitzari dagozkion hutsarte eta aireztapen baldintzak 

bete beharko ditu.  
b)  Ondorengo egoera hautetarikoren batean daude:  
 

� Hutsarteak errepidera edo espazio libre publikora irekiko dira, edo bestela 
errepideari lotutako eta 16 metroko diametroko zirkulu bat inskribatzeko 
nahikoa toki izango duen espazio libre batera emango dute; irekiera, 
gutxienez, 6 metrokoa izango da eta, gehienezko sakonera zehazteko, 
zabaleraren neurria gehi horren erdia hartuko da kontuan eta suteak 
itzaltzeko ibilgailuak igarotzea jasateko gai izan beharko du. 

� Hutsarteek patioei dagokien araudia beteko duen etxadi edo lursail batek 
osatutako patiora edo argi-patio batera emango dute. 

 
2. Barnealdeko gela. 
 
Aurreko artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen ez dituzten hutsarteak dituzten 

gelak dira (halakorik badute). 
 
3. Bizigela. 
 
Pertsonak bertan egoteko, atseden hartzeko edo lan egiteko diren gelak. 
 
Bizigela guztiek kanpokoak izan behar dute.  
4. Aireztapena. 
 
Airea kanpotik sarraraziz, gela baten bolumen osoaren airea berritzeko gaitasuna da.  



 
Geletako aireztapenak Eraikuntzaren Kode Teknikoko betekizunak bete beharko ditu. 
 
Lokalak gasak edo keak sortzen dituzten funtzioak beteko balitu, horiek aireztapen 

berezia edo shunta aurreikusi behar dute eta eraikinaren teilatutik izan beharko dute irteera, 
baina ezingo da fatxadatik, patio komunetatik, balkoitik edo leihoetatik jarri, behin-behineko 
irteera gisa ere ez. Eraikuntzaren Kode Teknikoan keak husteari buruz ezarritako arauak bete 
behar ditu.  

 
5. Eguzkiaren eragina. 
 
Eguzkiak eraikinetako fatxaden edo eraikina inguratzen duten lur-sailen planoaren 

gain duen eragina da. 
 
Antolamendu berria eta garapen bateratua duten eremuetan, ondorengo gutxieneko 

balioak betetzen direla egiaztatu beharko da etxebizitzen proiektuen agirietan: 
 
� Eguzkiak fatxadan duen eraginaren faktorea: eguzki-ordu bat egunero 

hegoaldeko orientazioan, abenduaren 22an beheko solairuko erreferentzia-
kotaren gainetik bi metroko altuerara neurtua 

� Eguzkiak lurzoruan duen eraginaren faktorea: eguzki-ordu bat egunero 
hegoaldeko orientazioan eta abenduaren 22an neurtua, eraikinaren fatxadaren 
eta gailurraren gehienezko altueratik trazatutako 45 graduko plano baten eta 
lurzoruaren sestraren arteko elkargunearen artean dagoen espazio 
horizontalaren barnean.  

 
6. Argiztapena. 
 
Lokal bat argitzeko ahalmena da, argi naturalarekin eguzki-argiaren bidez nahiz argi 

artifizialarekin argiztapen-sistema elektrikoa erabiltzen bada.  
 
Erabilera bakoitzerako zehaztutako baldintzei kalterik egin gabe, ahal den guztietan 

lehentasuna eman beharko zaio argiztapen naturalari. 
 
Gelen argiztapen mailak eta erabilera desberdinek Eraikuntzaren Kode Teknikoko 

Erabilera Segurtasuna eta Sute kasuetako Segurtasunari buruzko idatz-zatietan 
adierazitakoa beteko dute. 

 
27. artikulua.- Patioetako baldintzak. 
 
1. Etxadi patioak. 
 
Etxadiko patioa da etxadi itxi baten barruan dagoen espazioa eta lehenengo solairutik, 

gutxienez, eraikita ez dagoena. 
 
Haren neurriak agiri honetan ezartzen dira barruko fatxaden lerroen definizioaren 

bitartez “P5. Eraikuntzaren Baldintzak” planoan, eta/edo gehienezko sakonera eraikigarria, 
lurzoruaren okupazioa eta barruko fatxadatik kanpoko zedarrira dagoen tartea adieraziz. 

 
Garapen planetan azalduko da grafikoki definituta “Eraikuntzaren Baldintzak” planoan. 
 
Nolanahi ere, baldintza horiei erantzuten dioten baina 100 m2 baino gutxiagoko 

azalera daukaten patioek eta barruko aldean 10 metroko diametroko zirkulu bat marraztu ezin 
daitekeenak, barneko patio edo argi-patiotzat joko dira. 

 
2. Lursail patioak. 
 
Lursailera irekitako barruko espazio librea da; bertako dimentsioa, berriz, okupagarria 

ez den espazioari dagokiona da, arau hauetan ezarritako baldintzen arabera (zedarriekiko 
atzeraemanguneei, gehienezko azalera okupagarriari eta gehienezko hondo eraikigarriari 
buruzko baldintzak). 

 
Lursaileko patioen dimentsioak xehetasunekin ezarrita agertuko dira arlo bakoitzeko 

garapen plangintzan; dena den, dimentsio horiek ezin izango dira inoiz ere etxadi patioetarako 
ezarritakoak baino txikiagoak izan. 

 
Halako espazio askeetan, etxadiko patioetan gertatzen den bezala, ez dira onargarriak 

izango eraikuntza iraunkorrak behar dituzten aprobetxamenduak, kasuan kasuko 



ordenantzek haizutzen dituztenak izan ezik.  
 
3. Argi-patioak. 
 
Eraikinaren barruan, bertako bizitokiei argia eta airea hornitzeko irekitzen den patioa 

barneko patioa edo argi-patioa da. 
 
Ondorengo baldintza hauek bete behar dituzte: 
 
� Indarrean dagoen arautegian araubide orokorreko babes ofizialeko 

etxebizitzetarako ezartzen diren neurriak beteko dituzte. 
� Ataritik sarbidea izan beharko dute, baita eskailera-kaxa edo eraikuntzako 

bestelako espazio komun bat ere, hango derrigorrezko garbiketa eta garbitasuna 
ahalbidetzeko. 

� Hirigintzako Arauek ezarritako paramentuen arteko gutxieneko argiak ezin 
izango dira irtenuneekin murriztu, lehendik dauden eraikinetan igogailuak 
ezartzen direnean izan ezik, baldin eta horien instalaziorako beste kokalekurik ez 
badago. Hori guztia esparru juridiko pribatuan erabili daitezkeen hirugarren 
pertsonen eskubide eta zortasun zibilei kalterik egin gabe. 

� Patioko zoladura hara hutsarteak irekitzen dituen bizitokirik baxuenaren 
lurzoruaren mailan egongo da, gehienez. 

� Patioak sabaileiho edo argizulo zeharrargien bidez estali ahal izango dira, baldin 
eta elementu horiek itxierarik gabeko espazio perimetrala uzten badute patioko 
hormen eta babes elementuaren artean; horrela, gutxieneko aireztapen azalera 
ahalbidetuko da, patioak duenaren % 40 baino handiagoa. Kasu honetan, 
beharrezko neurri teknikoak hartuko dira, isolamendu akustikoari buruzko 
indarreko arauak betetzeko. 

� Paramentuen arteko distantziak osorik mantendu beharko dira patioaren altuera 
osoan; gehienez jota, 0,20ko tanta haizutuko da estalkian. 

� Zedarrietara atxikitako patioek aurreko baldintzak bete beharko dituzte; 
horretarako, zedarria aurreko paramentutzat hartuko da, eraiki gabe egonda ere. 

 
4. Aurreko edo atzeko fatxadara irekitako patioa. 
 
Fatxadara irekitako patio edo kanpoko patio deritzo eraikinak fatxadaren lerroei 

dagokienez daukan atzeraemangunearen ondoriozkoari, atzeraemangunea 1,5 m baino 
gehiagoko denean. 

 
Arau bereziak, edo bestela, azpi-eremuetako ordenantza orokorrek baimentzen baldin 

badute, ondorengo gutxieneko baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 
Etxadiko patioa edo bideko lerrokaduraren gainean irekita dagoen patioa. 

 
� Ezingo du beheko solairuaren gainean eraginik izan, eta lerrokadura ofiziala 

mantendu beharko du. 
� Fatxada irekiaren aurreko aldea edo zabalera gutxienez 4 metrokoa izango da. 
� Sakonerak ez du zabaleraren erdia gaindituko. 
� Argi-patio edo barneko patioetarako ezarritako argi eta ikuspegi zuzenen 

gutxiengo baldintzak beteko ditu. 
� Lerrokaduratik atzeraemandako fatxadaren luzerak ez du %20a gaindituko, 

fatxadaren guztizko luzerari dagokionez. 
� Lursaileko aldameneko zedarritik edo mehelinetik gutxienez 4 metroko distantzia 

egongo dira. 
� Ez da mehelinik utziko estali gabe. 

 
Lursail irekian dagoen patioa. 
 
� Erabilera publikoko espazio batekin lotutako espazio libre bat izan beharko du, 

eta bertan 10 metroko diametroko borobil bat marraztu ahal izango da eraikitako 
lau solairuko garaieran eta 16 metroko diametrokoa altuera altuagoetan. 

 
� Fatxada irekiaren aurreko aldea edo zabalera gutxienez 6 metrokoa izango da. 
� Sakonerak ez du zabaleraren erdia gaindituko. 
 
5. Mankomunatutako patioak. 
 
Mankomunatutako patioa izango da lursail bat baino gehiagorentzako barneko patio 

edo argi patio gisa eraiki dena, eta patioaren gutxieneko neurriak osatzeko helburuarekin 



mankomunitatean eratu dena. 
 
Mankomunitatearen osaketa, orube edo etxebizitzei dagokienez, benetako zortasun 

eskubide bat osatuz ezarri beharko da Jabetza Erregistroan inskribatutako eskritura 
publikoaren bitartez. Zortasun hori ezingo da Udalaren baimenik gabe baliogabetu, osagarri 
hori gutxieneko neurrira iristeko beharrezko duten patioak dauzkaten higiezinetarikoren bat 
mantentzen den bitartean. 

 
Mankomunatutako patioak beheko solairuan sare edo burdin landa edo fabrikako 

elementu edo elementu opakoez bereizi ahalko dira metro bateko altueraraino gehienez. 
 
Artikulu honetatik aurrera patioentzako ezarritako baldintza guztiak beteko ditu, baita 

zedarrietara atxikitako patioek barneko patioen baldintzak bete beharko dituztela eta ondorio 
horietarako, eraikita ez badago ere, zedarria aurrealdeko paramentutzat joko dela dioena ere. 

 
6. Patio ingelesa. 
 
Lurzoruaren kota lurraldeko sestraren azpitik duena da eta eraikineko fatxadan 

kokatzen da. 
 
Argitarako patioetarako arauturiko baldintzak bete behar ditu, dimentsioei dagokienez, 

eta itxierak, eskudelak nahiz babes egokiak izan beharko ditu. Gehienezko zabalera 3,0 
metrokoa izango da, eta 1,50 metrotaraino murriztu ahalko da (oinarrian), baldin eta 
fatxadaren aurreko paramentuaren ordez modu egokian trataturiko ezponda (edo 
lorategiduna) jartzen bada; horrek, berriz, 60 gradutik beherako angelua eratu beharko du, 
gela bizigarriaren beheko forjatuaren lerroarekin. 

 
Patioa edo, kasuan kasu, horren ezpondaren burualdea mugatzen duen hormak 

zedarriraino gutxienez 2 metroko atzeraemangunea utziko du eta lur naturala edo espaloia 
edo, kasuan kasu, kanpoko bideen sestraren kota bera izango du. 

 
7. Argi zuzena. 
 
Argi zuzena kontuan hartutako hutsartearen edozein tokitik trazatutako kanpoko 

paramentuarekiko perpendikularra den segmentuaren luzera da eta paramentu horretatik 
hurbilen dagoen hormaraino edo zedarriraino neurtu behar da. 

 
28. artikulua.- Elementu komunen baldintzak. 
 
Ondorengoak derrigorrez bete behar dira: 1983ko abenduaren 19ko Dekretua (EHAA, 

11. zkia. eta akatsen zuzenketa 1984ko urtarrilaren 27ko 18. zenbakian), traba 
arkitektonikoak deuseztatzeko Araudiei buruzkoa, martxoaren 23ko 59/1981 Eusko 
Jaurlaritzako Dekretua (EHAA, 19. zkia. eta akatsen zuzenketa 37. zenbakian), hirigintza-
trabak deuseztatzeko Araudiari buruzkoa, nahiz irisgarritasunaren sustapenerako 
abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta irisgarritasunaren alorreko arau teknikoei buruzko 
68/2000 dekretua eta geroagoko aldaketak, baita Eraikuntzaren Kode Teknikoa ere. 

 
1. Eraikin eta lokalen sarbideak. 
 
� Sarbidea bide edo espazio libre publikotik egin ahalko da. Eraikinera sartzeko 

ateen mugimenduekin ezingo da inolaz ere bide publikoa hartu. 
� Eraikinera sartzeko tartean dagoen espazio librearen, kanpoko lerrokaduraren 

eta eraikinaren sarreraren malda ezin da % 8koa baino handiagoa izan. 
� Larrialdietako ibilgailuak eta zaborrak biltzeko ibilgailuak sartzeko nahikoa toki 

izango da. 
� Eraikineko sarbidearen eta bide sarearen edo aparkalekuaren arteko distantzia 

Eraikuntzaren Kode Teknikoan adierazitakoaren araberakoa izango da. 
 
 
 
 
 
2. Barneko zirkulaziorako elementuak. 
 
Eraikineko lokalen edo etxebizitzen arteko komunikazioa ahalbidetzen duten 

espazioak dira, baita horien eta kanpoko sarbidearen arteko komunkazioa ahalbidetzen 
dutenak eta horien eta instalazioen, garajeen nahiz eraikuntzako beste gela batzuen arteko 
komunikazioa ahalbidetzen dutenak ere. 



 
Zirkulazioko elementuak izango dira: atariak, eskailburuak, arrapalak, banagailuak eta 

korridoreak. 
 
Elementu horiek ondorengo baldintza hauek beteko dituzte, baita Eraikuntzaren Kode 

Teknikoan eta irisgarritasunari buruzko indarreko Araudian ezarritako gainerako baldintzak 
ere:  

 
� Etxebizitzen solairuetako eskailburuek eta igogailuei itxaroteko eremuek 1,50 x 

1,50 metro baino azalera handiagoa izango dute, erabilera publikorik gabeko 
eraikinetan, eta 1,80 x 2,00 metrokoa erabilera publikoa duten eraikinetan. 
Igogailuaren atea kanporantz irekitzen denean, gutxieneko zabalera 1,80 
metrokoa izango da, irekitzen den alderantz. 

� Espazio komuna duten korridoreek ez dute 1,50 metrotik beherako zabalera 
askerik izango. 

� Hiru etxebizitza baino gehiagotara sartzeko balio duten galerien eta banagailuen 
gutxieneko zabalera librea 1,50 metrokoa izango da, lokalen kasuan, aldiz, 
gutxieneko zabalera hori 1,80 metrokoa izango da. 

 
� Hala ere, eraikinaren erabilerak eta beraren araudi bereziak beste baldintza 

batzuk ere ezarri ahal izango dituzte. 
� Espazio komunen formak eta azalerak aukera eman beharko dute edozein 

lokaletik bide publikoraino 1,90 x 0,70 metroko oina duen elementu solido bat 
eramateko. 

 
3. Atariak eta ibilgailuak sartzeko pasabideak. 
 
a) Eraikinera sartzeko atarietan 2,50 metroko diametroa duen zirkunferentzia bat 

inskribatu ahalko da. Atarira sartzeko hutsarteak, gutxienez 1,50 metroko zabalera izango du 
eta sarraila edo beste segurtasun-itxiduraren bat izango du. 

 
Beheko solairuko beste hutsarte batzuetatik bereizi egin behar da fatxadan. Atariaren 

altuera librea, gutxienez, 2,50 metrokoa izango da. 
 
Beheko solairuaz gain beste lau solairu dituzten eraikinetan (estalki artekoak edo 

bizitzeko egokiak ez diren atikoak izan ezik), solairu horien erabilera edozein izanik ere, ateak 
kanporantz irekiko dira, indarrean dagoen araudiak altuera txikiagoa duten edo beste 
erabilera batzuk dituzten eraikinetarako ezarritakoari kalterik egin gabe. Horrez gain,  
Eraikuntzaren Kode Teknikoko Erabilera Segurtasuna eta Sute kasuetako Segurtasunari 
buruzko oinarrizko agirietan adierazitakoa beteko dute.  

 
Atariko sarrerak segurtasun-itxidura izango du eraikinetara sartzeko; hala ere, ez ditu 

inoiz izango irteteko. 
 
Irizpide guztiak arloan indarrean dagoen araudiari kalterik egin gabe arautzen dira. 
 
b) Etxebizitza kolektiboetan edo erabilera publikoko eraikinetan, lursailen barneko 

aparkalekuen edo lur azpiko garajeen kasuan, ibilgailuen sarrerek beroriek erabiliko dituzten 
ibilgailuen araberako neurriak izango dituzte solairuan eta sekzioan eta, gutxienez, itxaroteko 
eremu horizontalak (gehienezko malda % 3koa izango da) 5 metroko luzera eta 4,00 metroko 
zabalera izango ditu; hala ere, aparkalekuen erabilerari dagokionez, Babes Ofizialeko 
Etxebizitzen arloan indarrean dagoen araudian zehaztutakoa bete beharko dute. Itxaroteko 
espazioen altuera librea ez da 2,50 metrotik beherakoa izango. 

 
c) Sabaiak zorrotenak, gainerako instalazioak eta eraikuntzako beste elementu batzuk 

ezkutatu behar ditu.  
 
 
 
 
 
 
4. Eskailerak. 
 
a) Erabilera publikoko eskaileren zabalera, gutxienez, metro batekoa izango da; 

etxebizitza edo lokal bateko barneko eskailerek, erabilera pribatukoak direnean, gutxienez 
0,80 metroko zabalera izango dute. Babes hesi, eskudel edo eskubanden artean neurtuta. 

 



b) Eskailburuak mailaren luzera bereko zabalera (hutsartearekiko neurri 
perpendikularra) edo handiagoa izango du. 

 
Eskaileren zabalera uniformea izango da eskailera osoan.  Eskaileren altuera libreak, 

dena dela, gutxienez 2,20 m izan behar du. 
 
Tarte kurbatuak edo konpentsatuak dauzkaten eskailerek Eraikuntzaren Kode 

Teknikoan xedatutakoa beteko dute. 
 
c) Igogailuen ateek edo lokaletara sartzeko ateek eskailbururantz irekitzen badira 

ezingo dute eskailerako zirkulazioa oztopatu eta, beraz, eskailburuaren zabalera 1,80 
metrokoa izango da gutxienez. Hutsarteak baldin badaude eta hutsarte horien ateek lokalen 
barneko alderantz edo ate lerrakorren bidez irekiko balira, eskailburuaren zabalerak, 
gutxienez, 1,25 metrokoa izan behar luke. 

 
d) Lau solairu arteko (B+3+E) eraikinetan (estalki artea, hori bizigarria den ala ez 

kontuan izan gabe), eskailera goitik argituta egon ahal izango da, aireztapena baliabide 
mekaniko baten bidez egiten bada betiere. Kasu honetan argizuloak solairuan izango duen 
azalera eskaileren azalera erabilgarriaren 2/3 izango da gutxienez eta argia pasatzen uzten 
duten materialak erabiliko dira argizuloa eraikitzeko. Goiko argiztapena duten eskaileretan, 
erdiko hutsartea libre geratuko da altuera osoan eta bertan 1,10 metroko diametroa duen 
zirkulu bat inskribatu ahal izango da. Babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarritako baldintzak 
bete beharko dira. 

 
e) Eskaileraren argiztapenak fatxadara edo patiora emango du zuzenean, eta 

gutxienez solairu bakoitzeko hutsarte bat izango da 1 m2 baino gehiagoko argiztapen-
azalerarekin eta, gutxienez 0,40 m2-ko aireztapen-azalerarekin. 

 
f) Argiztapen zuzena duela esango da kanpoko espazioarekin komunikatzeko 

hutsarteak eskailerara ematen duenean zuzenean edo zabaleraren neurria eta erdiko 
sakonera izango duen espazio garbi baten bitartez, gutxieneko argi zuzenak betez. 

 
g) Ez da argirik eta aireztapen naturalik gabeko erabilera publikoko eskailerarik 

onartuko sestraren azpitik dauden solairuetan kokatutako tarteetan (kasu horretan 
aireztapen-tximinia edo antzeko beste baliabideren bat izango dute) eta lokalen barruan. 

 
h) Eskaileraren mailaren neurria tabikaren eta mailagainaren arteko erlazioak igotzeko 

trabarik ez egiteko moduan kalkulatuko da eta Eraikuntzaren Kode Teknikoan 
zehaztutakoaren arabera, honako formula hau betez: 0,54 < = 2C + H < = 0,70. 

 
Nolanahi ere, eskailerek Eraikuntzaren Kode Teknikoko Erabilera Segurtasuna eta 

Sute kasuetako Segurtasunari buruzko oinarrizko agirietan adierazitakoa beteko dute. 
 
5. Arrapalak. 
 
Eraikin guztietan igogailuen sarreren kotarekiko desberdintasunak irisgarritasunaren 

alorrean indarrean dagoen araudia betez ebatziko dira. 
 
Ibilgailu motordunen zirkulaziorako arrapalek ez dute % 16tik gorako maldarik izango 

tarte zuzenetan, ezta % 12tik gorakoa ere tarte kurboetan (arrapalaren ardatzean neurtuak). 
Gutxieneko zabalera 3,50 metrokoa izango da, eta kurbetan beharrezko gainzabalera egongo 
da; kurbaturaren gutxieneko erradioa, aldiz, 6,00 metrotik gorakoa izango da. 

 
Nolanahi ere, ibilgailuentzako arrapalek eta sarbideek babes ofizialeko etxebizitzei 

buruzko araudian ezarritakoa beteko dute, baita irisgarritasunaren alorrean indarrean dagoen 
araudian eta Eraikuntzaren Kode Teknikoan ezarritakoa ere. 

 
 
 
 
29. artikulua.- Etxebizitzetarako ez diren beheko solairuetako lokalen baldintzak 
bertan inor bizi ez denean. 
 
1. Itxidurak. 
 
a) Beheko solairuko lokalak errepidetik edo espazio libreetatik itxidura baten bidez 

bereiziko dira eta, itxidura hori, gutxienez, etzanda jarritako adreilu huts bikoitzekoa izango 
da. Itxidura hori opakoa izango da lokalaren altuera librearen 4/5 arte gutxienez eta 2,50 



metrokoa izango da gutxienez; altuera horretatik gora eraikuntzako beste sistema batzuen 
bidez eraiki ahal izango da (teilape-trenkadaren bidez). Hala ere, itxiduraren bat jarri beharko 
da beti opakoari dagokion altueraren eta goiko forjatuaren intradosaren artean, oinezkoentzat 
arriskutsua izan ez dadin eta elementu zorrotzen batekin eraikita egon ez dadin. Inguru 
horretan kokatutako edozein hutsarte 15 x 15 zentrimetrokoa izango da gehienez. 

 
b) Itxiduren kanpoko aldeak zementuzko morteroarekin behar bezala zarpiatu eta 

margotuta egongo dira. 
 
c) Lokaletako sabaia, halaber, zarpiatuta egongo da, baita eraikineko eremu 

komunekin muga egiten duten hormak ere. 
 
d) Nolanahi ere, fatxadaren tratamendua eta horren osaketa erritmoa espaloiaren 

sestraraino iritsiko da eta goiko solairuetan fatxadan duen erritmoa jarraituko da.  
 
2. Lokaletako behin-behineko sarrerak. 
 
a) Errepidetik edo espazio libre publiko edo pribatutik sarbidea izango dute. 
 
b) Sarbide hori oinezkoentzako txapazko ate baten bidez egingo da eta burdinazko 

markoa izango du, herdoildura saihesteko moduan margotua. Atearen zabalera, gehienez, 
92,5 cm-koa izango da. 

 
30. artikulua.- Sestratik altxatutako forjatuak. 
 
1. Beheko solairuko lurzoruko forjatua kaleko sestra baino maila bat gorago geldituz 

gero, proiektuan lokaletako sarrerak arrapala gaineko mailen bidez egitea aurreikusiko da, 
Eraikuntzari buruzko Arau Orokor hauetan ezarritako baldintzetan. 

 
Arrapala fatxadaren planoaren eta espaloiaren sestraren arteko elkargunearen lerrotik 

(lerrokadura) abiatuko da. 
 
Arrapala horiek indarrean dagoen irisgarritasun araudia betetzeko moduan egingo 

dira. Nolanahi ere, obra proiektuan jasota egon beharko da forjatua eta espaloiaren sestraren 
arteko lotuneak lokal, etxebizitza eta eraikinen etorkizuneko erabilera bete beharko duela, 
irisgarritasunaren alorreko araudian zehaztutakoaren arabera. 

 
Edozein kasutan ere, beti bete beharko da ordenantza honetako 28.5 artikuluan 

zehaztutakoa eta ondorioz, irisgarritasunaren alorreko araudian ezarritakoa. 
 
2. idatz-zatia. Instalazioen baldintzak. 
 
31. artikulua.- Obra-amaieren ziurtagiria. 
 
Obren zuzendaritzak horiek amaitzen direnean 2. idatz-zati honetan ezarritako agindu 

tekniko guztiak bete direla egiaztatu behar du. 
 
32. artikulua.- Edateko uraren horniduraren eta iturgintza-instalazioaren 

baldintzak.  
 
1. Eraikin orok edateko uraren zerbitzua izan behar du barnean eta erabileraren 

beharrak asetzeko nahikoa zuzkidura izango du. 
 
Giza kontsumorako uraren kalitatearen irizpideak ezartzen dituen otsailaren 7ko 

140/2003 Errege Dekretuan, kontsumorako uraren informazio nazionaleko sistemari buruzko 
maiatzaren 30eko SCO 1591/2005 Aginduan eta Giza kontsumorako ura ekoiztera 
bideratutako uraren tratamendurako substantziei buruzko azaroaren 21eko SCO 3719/2005 
Aginduan ezarritakoa aplikatuz eta Arau Subsidiario hauen berezko gaitasunen arabera, ez 
da edozein motako eraikinik eraikitzeko baimenik emango aurrez bertako jarduera garatzeko 
beharrezko ur-emaria bermatu ez bada, bai udaleko hornidura-sistemaren bidez, bai beste 
edozein horniduraren bidez; bestalde, baimena emateko giza kontsumorako uren osasun-
bermea egiaztatu behar da, goian aipatutako araudian ezarritakoarekin bat etorriz. Urak udal-
horniduraren bidez hartzen ez badira, nondik hartu diren adierazi beharko da eta nola hartu 
den, zenbateko edukiera duen, nork hartzen duen eta uraren azterketaren emaitza zehaztu 
beharko dira eta, gainera, hornidura bermatu beharko da. 

 
2. Eraikinetako ur-instalazioek indarrean dagoen araudia eta udalaren araudia bete 

behar dituzte. 



 
3. Iturgintzaren instalazioa osatuko duten elementuen eraikuntza-irtenbideetan 

ondokoak izango dira kontuan: 
 
� Ur-hornidura beharrezko presioaz bermatzen ez den inguruetan eskaeraren 

beharrak asetzeko presio-taldeak urandelak ezarriko dira.  
 
Nolanahi ere, instalazioek Eraikuntzaren Kode Teknikoko oinarrizko agiriko 4. idatz-

zatian zehazten diren diseinu, neurri, gauzatze, eraikuntza produktu, erabilera eta mantentze 
baldintzak beteko dituzte. 

 
33. artikulua.- Euri-uren hustubideak. 
 
Euri-uren zorrotenen hustuketa lurzatiaren barnean egingo da eta ez hustubideak eta 

ez kutxetak ez du bide publikoa ukitu behar; horrez gain, saneamenduko sare publikotik 
hartune bakarra izango du. 

 
Erreformak egitean hori ezinezkoa bada, burdintutuzko babesgarri bat jarriko da 

zorroterako eta horrek gutxienez 1,50 metroko altuera izango du espaloiko sestratik neurtuta. 
 
Hiri-estolderiarik ez balego eraikinaren aurrean, espaloiaren azpitik eraman beharko 

dira arekaraino. 
 
Edateko izan ezik, etxeko beste erabilera batzuetarako euri-ura erabiltzeko aukera 

kontuan izango da: komunetako tangetarako, berdeguneak ureztatzeko etab., horrela, 
edateko uraren kontsumoa gutxitzeko eta, ondorioz, araztegira bidalitako metro kubikoak 
murrizteko, lursail pribatuen barruko aldean biltegiak jarriz eta udal saneamendu sarerako 
hargunea duen gainezkabidearekin.  

 
Lursailaren hustuketa kota udalaren saneamendu sarearen kotaren azpitik 

dagoenean, ur horiek udalaren saneamenduaren kotaraino igotzea jabeen kontura izango da. 
 
 
 
Nolanahi ere, euri-urak husteko instalazioek Eraikuntzaren Kode Teknikoko 

osasungarritasun-baldintzari buruzko oinarrizko agirian zehazten diren diseinu, neurri, 
gauzatze, eraikuntza produktu, erabilera eta mantentze baldintzak beteko dituzte. 

 
34. artikulua.- Hondakin-uren hustuketa. 
 
1. Saneamenduko instalazioek ondoko ezaugarriak izango dituzte: 
 
� Lursail bakoitzak saneamenduko sare publikorako hargune bakarra izango du. 
� Eraikineko ur zikinak husteko gaitasuna, derrigorrez bete behar den eta 

indarrean dagoen araudian zehaztutako zuzkiduretan oinarrituta. 
� Zorrotenen eta saneamenduko sare horizontalaren arteko elkarguneak; kutxeten 

bidez egingo dira sarea lurpetik doanean eta erregistroen bidez zintzilikatuta 
dagoenean, baina betiere lurzatiaren barnealdean. 

� Erregistroko kutxeta edo putzu orokor baten kokapena saneamenduaren sare 
horizontalaren eta estolderiaren sare orokorraren artean, lurzatiaren 
barnealdean. 

� Aparkalekutik edo onargarriak ez diren materialak dituzten lokaletatik iritsitako 
lokatzak, koipeak edo saneamendu-sare orokorrak onartzen ez dituen materialak 
bereizteko kutxeta baten ezarpena erregistroko kutxeta edo putzu orokorraren 
aurretik. 

 
2. Arazketa instalazioetan sortu eta transmititutako zaratak zarata mailen inguruko 

araudiak beteko dituztela bermatuko da, baita usain txarrak ez ekoiztea ere. 
 
Industriako hondakin-uretarako, arazketa sistemak aldez aurretik organismo 

eskudunaren onespena izan beharko du. 
 
Udalaren aginduz, berrogeita zortzi orduko epean, hustu egin beharko da basen 

ganbarak, kanpoko seinaleek eta beste kari batzuek hori gomendatzen dutenean. 
 
Nolanahi ere, hondakin-urak husteko instalazioek Eraikuntzaren Kode Teknikoko 

osasungarritasun-baldintzari buruzko oinarrizko agirian zehazten diren diseinu, neurri, 
gauzatze, eraikuntza produktu, erabilera eta mantentze baldintzak beteko dituzte. 



 
Lursailaren hustuketa kota udalaren saneamendu sarearen kotaren azpitik 

dagoenean, ur horiek udalaren saneamenduaren kotaraino igotzea jabeen kontura izango da. 
 
Kutxeten ezaugarriek Hirigintza Ordenantzan aurrez ikusitakoa bete beharko dute. 
 
35. artikulua.- Keen hustuketa. 
 
Fatxadetan, patio komunetan, balkoietan eta leihoetan ezingo dira keak irteteko 

hustubideak ezarri, irteera horrek behin-behineko izaera badu ere, berritzen ari diren eraikinen 
banakako gas-galdara estankoen kasuan izan ezik. 

 
Udalak bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaile guztiak ezarri ahalko ditu keen 

irteera batek inori eragozpenak sortu ahal dizkiola uste duenean, hartara, garbigailuak erabili 
ahalko ditu ondoko lekuetan: industrietako tximinietako keen irteeretan, berokuntzako 
instalazioetan eta hoteletako, jatetxeetako nahiz kafetegietako sukaldeetako keen irteeretan. 

 
Udalak bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaile guztiak ezarri ahalko ditu keen 

irteera batek inori eragozpenak sortu ahal dizkiola uste duenean, hartara, garbigailuak erabili 
ahalko ditu, ondoko lekuetan: industrietako tximinietako keen irteeretan, berokuntzako 
instalazioetan eta hoteletako, jatetxeetako nahiz kafetegietako sukaldeetako keen irteeretan. 

 
� Errekuntzaren ondoriozko keak eta gasak ebakuatzeko beharrizanak. 
� Diseinuko arau teknikoak eta indarrekoak nahiz derrigorrez bete behar diren arau 

guztiak. 
 
 
 
 
� Instalazioa osatuko duten elementuen eraikuntza-irtenbideetan ondokoak izango 

dira kontuan: 
� Hodi berberetik ezin direla errekuntza desberdinetako keak edo gasak ebakuatu. 
 
Nolanahi ere, keak urak husteko instalazioek Eraikuntzaren Kode Teknikoko 

osasungarritasun-baldintzari buruzko oinarrizko agirian zehazten diren diseinu, neurri, 
gauzatze, eraikuntza produktu, erabilera eta mantentze baldintzak beteko dituzte. 

 
36. artikulua.- Zabor hustuketa. 
 
Hirugarren sektoreko erabilera duten edo ekipamendurako diren eraikin berri guztiek 

(zaharberritutakoak izan ezik) zaborrontziak uzteko lokal bat izango dute beheko solairuan. 
 
1. Zaborrak husteko instalazioa zaborrak biltzeko duen gaitasunaren, erabiltzaileen 

beharren, baldintza higienikoen nahiz biltzeko baldintzen arabera definituko da eta indarrean 
dagoen araudia bete behar du. 

 
2. Horren osagarri gisa, unean indarrean dagoen sektore-legeriako baldintzek 

adierazitakoa bete beharko da. 
 
3. Alegria-Dulantziko Udalak eraikin eta jarduera berrietan hiri-lurzoru finkatuan zabor-

bilketa pneumatikoa edukitzea derrigorrezkoa izatea agindu ahalko du. 
 
Nolanahi ere, zaborra bildu eta husteko instalazioek Eraikuntzaren Kode Teknikoko 

osasungarritasun-baldintzari buruzko oinarrizko agirian zehazten diren diseinu, neurri, 
gauzatze, eraikuntza produktu, erabilera eta mantentze baldintzak beteko dituzte. 

 
37. artikulua.- Energia instalazioak. 
 
1. Elektrizitate instalazioak. 
 
Eraikin guztiak izango dute sare orokorrerako konexioa izango duen elektrizitate 

instalazioa barruko aldean. Hori ezinezkoa denean, Alegria-Dulantziko Udalari energia 
sortzeko iturri propioak instalatzeko baimena eskatu ahalko zaio. 

 
Edozein eraikin edo instalazioko elektrizitate-hartuneak eta maniobra-armairuak lur 

azpian eta eraikinen barnealdean jarriko dira eta ez dira inoiz airean edo fatxadari gainjarrita 
ezarriko. 

 



Baimenak emateko indarrean dauden xedapenak betetzen direla egiaztatzen duen 
ziurtagiria eskatu ahal izango da. 

 
2. Behe-tentsioko instalazioak. 
 
Eraikineko behe-tentsioko instalazioak derrigorrez bete behar diren agindu teknikoek 

definituko dituzte, bai eta hornidura eskaintzen duten enpresen arau edo aholkuek ere. 
 
Argiztapen automatikoaren iraupena eta atari, eskailera eta etxebizitza edo lokalen 

sarrerako eremu komunetarako eskatzen diren gutxieneko argiztapen mailak Eraikuntzaren 
Kode Teknikoan zehaztutakoaren araberakoak izango dira. 

 
Nolanahi ere, behe-tentsioko instalazioak Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoan eta 

horren jarraibide tekniko osagarrietan xedatutakoa bete beharko du. 
 
3. Lurreko hartunea duten instalazioak. 
 
Eraikin berri guztietan eraikineko instalazio eta egitura hartune baten bidez lurrera 

lotzeko eskatuko da, horretarako Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoak, Eraikuntzaren 
Kode Teknikoak eta derrigorrez bete behar diren eta indarrean dauden gainerako araudiek 
zehaztutako kalkulu eta diseinuari buruzko baldintzak betez. 

 
 
 
4. Gas-instalazioak. 
 
Energia-iturri gisa gasa duten eraikinek, gasa instalatzeko unean, indarrean dagoen 

araudiak ezarritako baldintzak, udalak emandako ordenantzak eta erregaia hornitzen duen 
konpainiaren baldintzak bete behar dituzte. 

 
Sarea osatzen duten elementuen eraikuntzari dagozkion irtenbideetan, erregistra 

daitezkeen galeria teknikoetatik edo patioetatik zuzenduko dira hodiak, erabilera publikoa 
duten espazioetatik ikusten diren fatxadak zainduz. 

 
Edozein eraikin edo instalazioko gas-hartuneak, maniobra-armairuak eta kontadoreak 

lur azpian eta eraikinen barnealdean jarriko dira eta ez dira inoiz airean edo fatxadari 
gainjarrita ezarriko. 

 
5. Erregai likidoen instalazioak. 
 
Gas natural kanalizatuko sarea eta hornidura duten eremu guztietan debekatuta 

egongo da petroliotik eratorritako erregai likidozko energia iturriak instalatzea. 
 
Erabilitako energia iturria petroliotik eratorritako erregaiak direnean, Kutsadura 

Atmosferikoari buruzko Ordenantza betetzeaz gain, dagokion udal-sailak erregaien biltegiak 
ezartzeko tangen instalazioa berariaz zainduko du. 

 
Erregai-tangen instalazioa erregaien kontsumo beharrak eta derrigorrez bete behar 

den eta indarrean dagoen araudiak zehaztutako autonomiak definituko dute. 
 
6. Erregai solidoen instalazioak. 
 
Energia-iturri gisa ikatza, egurra edo bestelako erregai solidoren bat erabiltzen duten 

galdarek edo erregailuek dagokien araudia beteko dute eta keen, gasen edo atmosfera kutsa 
dezakeen beste edozein elementu kutsagarriren emisioa ahal beste murrizteko iragazkiak eta 
neurriak ezarriko dituzte, berariazko araudiarekin bat etorriz. 

 
7. Eguzki energiako instalazioak. 
 
Eraikin berri guztiek eguzki-aprobetxamendu pasiboak kontuan izango dituzte eta 

eguzkiaren berotasuna jasotzeko gainazalak eta biltegiak aurreikusiko dituzte, isolamenduen 
lodiera eta kalitatea bereziki zainduz. 

 
Eraikin berriak, dagokion proiektu teknikoan ezarritakoarekin bat etorriz, 

etxebizitzetako eta eraikinaren zerbitzuetako beharretarako nahikoa izango den eguzki-
energiako instalazioa egiteko tokia eta baldintza egokiak aurreikusiko ditu. Aurreikuspen 
horrek kontuan izango du ikusmenari nahiz estetikari dagokien inpaktua, batez ere 
ingurumenari dagokionez zainketa berezia behar duten inguruetan, eta, aplikatu beharreko 



ordenantzak ezarritakoari jarraiki, estalkiaren baitan sartuko da. 
 
Eguzki-beroa jasotzeko panelak eraikuntzaren gehienezko altueraren gainetik 

onartutako eraikuntzetan barne hartzen dira baldin eta teilatu-hegalei atxikita instalatzen 
badira eta ez badira 10 cm baino gehiago irteten. 

 
Edozein kasutan ere, biltegiak eraikuntzaren barruan instalatuko dira eta ezingo dira 

eraikinaren teilatuan instalatu. 
 
Nolanahi ere, eguzki energiako instalazioek Eraikuntzaren Kode Teknikoko 

osasungarritasun-baldintzari buruzko oinarrizko agirian zehazten diren diseinu, neurri, 
gauzatze, eraikuntza produktu, erabilera eta mantentze baldintzak beteko dituzte. 

 
38. artikulua.- Telefono zerbitzuak. 
 
1. Eraikuntza berri guztiek kanalizazio telefonikoak aurreikusiko dituzte eraikitzeko 

garaian, telefono zerbitzuarekin lotura egiten den ala ez alde batera utzita. 
 
 
 
 
2. Telefono eta interfonoaren instalazioak ondorengo oinarrien arabera definituko dira:  
 
� Telefono-sare publikoarekin lotura berehala egin ahal izateko aukera.  
� Eraikinaren barnean, ataritik lokal bakoitzera zirkuitu itxiko komunikazioa egin 

ahal izateko aukera.  
 
Edozein eraikin edo instalazioko telefono-hartuneak eta maniobra-armairuak lur 

azpian eta eraikinen barnealdean jarriko dira eta ez dira inoiz airean edo fatxadari gainjarrita 
ezarriko. 

 
3. Kanalizazio orokorra eraikineko inguru komunetatik egingo da lokal edo etxebizitza 

bakoitzaren hartuneraino, erabilera publikoko eremuetatik ikusten diren fatxadetan izan ezik. 
 
Nolanahi ere, unean indarrean dagoen sektoreko araudia beteko da. 
 
39. artikulua.- Posta zerbitzuak. 
 
Eraikin guztiek postontziak izan behar dituzte atarian edo kanpotik erraz sar daitekeen 

beste edozein eremu komunetan, Posta Zerbitzuen Araudiarekin bat etorriz. 
 
Nolanahi ere, postontziak lursail pribatuaren barruan jarriko dira eta ezingo dira atera 

aldameneko espazio publikoaren lerrokadurari dagokionez. 
 
40. artikulua.- Berokuntzako instalazioak. 
 
Pertsonak egoteko lokalak dituzten eraikuntza berri guztiek berokuntza-sistema izan 

behar dute edo, bestela, aire girotuaren sistema. Instalazioaren proiektuan energia aurrezteko 
eta energia garbia erabiltzeko diseinurik egokiena bilatu behar da. 

 
Nolanahi ere, berokuntza instalazioek Eraikuntzaren Kode Teknikoan zehazten diren 

diseinu, neurri, gauzatze, eraikuntza produktu, erabilera eta mantentze baldintzak beteko 
dituzte. 

 
41. artikulua.- Aire girotuaren eta aireztapenaren instalazioa. 
 
1. Erabileraren ezaugarri berezien ondorioz, eguzki-argirik onartzen ez duten edo itxita 

egon behar duten lokaletan izan ezik –horietan lokalaren aireztapena eta klimatizazioa 
baliabide mekanikoen bidez egingo da–, ezinezkoa izango da lokal baten aireztapena soilik 
prozedura teknologikoen bidez egitea. Aire girotuaren instalazioa aurreikusten bada ere, 
horrek ez du esan nahi lokalean leihorik egon behar ez duenik edo erabilera bakoitzerako 
ezarritako argiztapenaren eta aireztapen naturalaren baldintzak bete behar ez direnik; 
sistema naturala eta mekanikoak osagarriak izango dira. 

 
2. Aire egokituko instalazioek funtzionamendu eta diseinu araudi aplikagarria beteko 

dute. 
 
Instalazio horietan, kanpoko ekipoak esekitokietan, barneko patioetan eta, nolanahi 



ere, bide publikoko ikuspegitik ezkutatuta kokatuko dira. 
 
Etxebizitza gisa erabiltzeko ez diren lokalen aireztapen behartua baimenduta dago, 

baina eraikinaren teilatutik egin beharko da eta edozein kasutan ere, ezingo da espaloiaren 
sestrarekiko 3 metro baino gutxiagoko altueran kokatu. 

 
Beheko solairuko lokalen aireztapena bermatzeko, lonjako 60 m2u bakoitzeko 

gutxienez 150 cm2-ko sekzioa izango duen tximinia ezarri behar da, eta horrez gain, galdaren 
keak ateratzeko eta komunak aireztatzeko irteerak aurrez ikusi behar dira. 

 
 
 
 

3. Aireztapen-instalazioak lokaletako airea berritzeko gaitasunaren arabera definituko 
dira eta ondokoak izango dira kontuan: 

 
� Gas toxikoak eta lehergailuak biltzea aurreikusten duten lokalei eskatutako 

segurtasuna. 
� Derrigorrez bete behar den eta indarrean dagoen araudiak airea berritzeko 

zehaztutako baldintza higienikoak. 
 
Eraikuntza irtenbideetan, aireztapen instalazioa osatzen duten elementuek 

Eraikuntzaren Kode Teknikoan eta indarrean dagoen gainerako sektore araudian 
zehaztutakoa beteko dute. 

 
Aireztapen-sistema behartuen ezaugarri teknikoak justifikatzeko, homologatutako 

laborategiak emandako sistemaren funtzionamenduaren ziurtagiria eskatuko da eta obra-
amaierako ziurtagiriarekin batera aurkeztuko da. 

 
42. artikulua.- Ur beroaren instalazioak. 
 
Planta berriko eraikinetan eta berritzeko, birgaitzeko edo moldatzeko obretan, 

pertsonen higiene eta garbiketarako instalazio sanitario guztietan ur beroaren instalazioa egin 
beharko da eta gauza bera etxeko garbiketetarako erabilitakoetan ere; instalazioek ur beroa 
eta hotza nahasteko sistemak izatea komeni da. 

 
Ur beroaren instalazioa zentralizatuta duten eraikin kolektiboetan, zerbitzu horretarako 

banakako kontadoreak ezartzea derrigorrezkoa izango da. 
 
Ur beroaren sareak Eraikuntzaren Kode Teknikoa eta sektore horretan indarrean dagoen 

araudia beteko ditu. 
 
43. artikulua.- Telebista eta irratirako instalazioak. 
 
1. Etxebizitza kolektiborako zuzendutako eraikuntza guztietan edo beste erabilera 

batzuk dituztenetan, telebista eta irrati-ekipoen instalazioa aurreikusten denean jabetza edo 
erabiltzaile desberdinak dituzten lokaletan, telebista eta irratirako (FM) antena kolektiboa 
ezarriko da. 

 
2. Telebistarako eta frekuentzia-modulaziorako (FM) antenaren instalazioak derrigorrez 

bete behar diren eta indarrean dauden araudi eta erregelamendu guztiak nahiz esparru 
horretan eman daitezkeen legeak bete behar ditu. Telebista eta irratiko ikus-entzunezko 
seinaleak jasotzeko aukeran oinarrituta, kaptazio-ekipoak irabaziko dituen dB-en arabera 
definituko da. Derrigorrez kokatu beharko dira teilatuan, inoiz ere ez fatxadan. 

 
3. Antenaren haga helburu horretarako ezarritako elementu gogor baten gainean 

ezarriko da, horren loturek estalkian inolako kalterik ez eragiteko moduan betiere. Banaketaren 
kanalizazio orokorra eraikineko inguru komunetatik egingo da lokal edo etxebizitza bakoitzaren 
hartuneraino, erabilera publikoko eremuetatik ikusten diren fatxadetan izan ezik. 

 
4. Antena paraboliko eta bideo komunitarioen instalazioek derrigorrez bete behar den eta 

indarrean dagoen erregelamendu eta araudi guztiak nahiz esparru horretan eman daitezkeen 
legeak bete behar dituzte. Zehazki, aurreko 3. epigrafea beteko du, antenek eraikinaren itxura 
kaltetzea saihestuko du eta ingurunea babesteko arauak betetzen dituztela zainduko du. 
Derrigorrez kokatu beharko dira teilatuan, inoiz ere ez fatxadan. 

 
44. artikulua.- Jasogailuen instalazioa. 



 
Kategoria honetan jasogailuak, auto-jasogailuak, zama-jasogailuak eta eskailera 

mekanikoak barne hartzen dira. 
 
Kasu guztietan bete beharko da sektore horretan indarrean dagoen araudia eta 

indarrean dagoen irisgarritasun araudia. 
 
Jasogailu instalazio guztiek izango dute martxan jartzeko agiria obrak jaso eta 

lehenengoz okupatu baino lehen. 
 
 
 
a) Auto-jasogailuak (aukerakoa) 
 
Derrigorrezkoak diren sarrera-arrapalak kontuan hartu gabe, garajeetara sartzeko auto-

jasogailuak instalatu ahalko dira eta instalazioa modu egokian erabiltzeko beharrezkoa den 
azalera izango dute. Instalazio horiek babes ofizialeko etxebizitzen araudia betez 
ibilgailuentzako sarrera-arrapalak jartzea ezinezkoa denean soilik baimenduko dira. 35 
aparkaleku edo frakzio bakoitzeko auto-jasogailu bat ezarri behar da eta gutxieneko neurriak 
3,50 x 5,50 m izango dira. Bestalde, eraikinean dardararik sortuko ez dela bermatuko duten 
baliabide teknikoak ezarriko dira. 

 
45. artikulua.- Telekomunikazioen instalazioak. 
 
Eraikuntzek indarrean dagoen legedian ezarritakoa bete behar dute. 
 
3. idatz-zatia. Eraikuntzaren segurtasun baldintzak. 
 
46. artikulua.- Suteen kontrako babesa. 
 
Eraikin berriek indarrean dagoen sektoreko legediak suteen kontra ezarritako babes-

neurriak edo aurrerago eman daitezkeenak bete behar dituzte; horrez gain, gai horri 
dagokionez indarrean dagoen Udal Ordenantza ere bete behar dute. 

 
Industrian erabiltzen diren erakinen kasuan, neurri horiek sektorean indarrean dagoen 

legeria beteko dute. 
 
Gainerako kasuetan eraikinek Eraikuntzaren Kode Teknikoko sute kasuetako 

segurtasunari buruzko oinarrizko agirian ezarritakoa beteko dute.  
 
Eskumena duen Udal Sailaren arabera, instalazio batek instalazioari berari nahiz 

inguruari dagokienez segurtasun baldintza egokiak bete ezin ditzakeenean eta bizilagunentzat 
edo oinezkoentzat konpondu ezin diren arriskuak dituenean, antolamendutik at utzi ahal 
izango da, edo erabilera bertan behera geratuko da eta instalazioa itxiko da. 

 
47. artikulua.- Segurtasuna erabilpenean. 
 
Eraikuntza guztiek beteko dute Eraikuntzaren Kode Teknikoan erabileraren 

segurtasun baldintzei buruz zehaztutakoa. 
 
Tximistorratzen instalazioa Eraikuntzaren Kode Teknikoan zehaztu eta baldintzatuko 

da. 
 
48. artikulua.- Lurzatien seinaleztapena. 
 
Eraikin guztiek posta-helbideari dagokion seinaleztapena izango dute kanpoaldean 

eta edonork ikusteko moduan ezarriko da. 
 
Erabilera publikoa duten eraikinetan ondorengo barneko seinaleztapena ezarri behar da: 

larrialdiko irteerak eta eskailerak, suteak itzaltzeko tresnak, istripua gertatuz gero eraikina 
husteko prozedura, sarbideen eta zerbitzuen kokapena, makineriaren gelak, telefonoen eta 
ezinduen zirkulaziorako baliabideak, mailen seinaleak eskaileretan eta, oro har, eraikinaren 
barnealdean pertsonak orientatzeko eta istripua edo ezbeharra gertatzen bada herritarrak 
babesteko zerbitzuen lana errazteko beharrezkoak diren seinale guztiak. 

 
Komunikazioko irisgarritasunaren atalean indarrean dagoen irisgarritasun araudiari 

dagokionez, aplikatzekoak diren alderdiak beteko ditu. 
 



4. idatz-zatia.- Eraikinaren eraikuntza kalitatearen segurtasun baldintzak. 
 
49. artikulua.- Eraikuntzaren isolamendua. 
 
1. Isolamendu termikoa. 
 
Eraikuntza berriek transmisio eta isolamendu termikoari dagozkien eta energia 

aurrezteko indarrean dauden xedapenetan aurreikusitako baldintzak bete behar dituzte. Helburu 
horrekin, erabilitako materialen diseinuek eta eraikuntza-irtenbideek Eraikuntzaren Kode 
Teknikoa eta derrigorrez bete behar diren eta indarrean dauden gainerako arauak edo 
aurrerago eman daitezkeenak bete behar dituzte. 

Ez dira zubi termikoak onartuko eta berokuntza-sistemarik ez duten lokaletatik 
igarotzen diren paramentu bertikalek nahiz horizontalek modu egokian isolatuta egon behar 
dute. 

 
2. Isolamendu akustikoa. 
 
Eraikuntza berriek isolamendu akustikoaren arloan indarrean dauden xedapenetan 

aurrez ikusitakoa beteko dute. Helburu horrekin, erabilitako materialen diseinuek eta 
eraikuntza-irtenbideek Eraikuntzaren Kode Teknikoko zarataren kontrako babesari buruzko 
oinarrizko agirian zehaztutakoa eta derrigorrez bete behar diren eta indarrean dauden 
gainerako arauak edo aurrerago eman daitezkeenak bete behar dituzte. 

 
3. Hezetasunaren aurkako neurriak. 
 
Gela guztiek hezetasunaren kontra babestuta egon behar dute.  Helburu hori lortzeko, 

zolarriek, sotoetako horma perimetralek, estalkiek, eraikuntzako juntek eta ura igaro daitekeen 
gainerako puntuek iragazgaizteko sistema eta isolamendu-sistema egokiak izango dituzte. 
Kanpoko arotzeriak eta hezetasunaren aurreko babeserako gainerako elementuek 
Eraikuntzaren Kode Teknikoan eta derrigorrez bete behar diren eta indarrean dauden edo 
aurrerago emango diren arauak bete dituzte. 

 
50. artikulua.- Traba arkitektonikoak kentzea. 
 
Eraikuntza guztietan aplikatuko dira hirigintzako trabak kentzeari buruzko araudia, 

irisgarritasunaren alorreko arau teknikoak nahiz derrigorrez bete behar diren eta indarrean 
dauden edo aurrerago emango diren arauak. 

 
3. sekzioa. Eraikuntzaren Baldintza Estetikoak. 
 
51. artikulua.- Baldintza orokorrak. 
 
1. Jada eraikita dauden sektoreetan, eraikuntza berrien konposizioak eta diseinuak 

beroriek kokatu behar diren hiri-ingurunearen ezaugarri nagusiei erantzun behar diete. 
 
Fatxadako ezaugarri estetiko gisa material gehiegi erabiltzea ekidingo da. 
 
2. Antolamendu berria duten sektoreetan diseinuaren irtenbide unitarioa justifikatu behar 

da eta aurretik zegoen hiri-paisaiaren, natur paisaiaren edo paisaiari dagokionez interesa 
duten elementuen, zuhaiztien eta abarren ezaugarrien arabera finkatuko da. 

 
52. artikulua.- Fatxadetako baldintza bereziak. 
 
1. Ezingo dira fatxadetan ezarri oinezkoentzat arriskutsuak izan daitezkeen materialak 

edo elementuak. 
 
2. Hozteko, airea girotzeko edo keak husteko sistemen instalazioek ezingo dute 

fatxadaren kanpoko planotik eta estalkiak hartzen duen planotik kanpora irten, horien kalitate 
estetikoa kaltetzen badute edo oinezkoei eragozpenak eragiten badiete (tantak etab.). 

 
Horrelako instalazioen irteerak espaloitik 2,70 metrotara egongo dira gutxienez. 
 
3. Jada finkatuta dauden sektoreetan nahiz antolamendu berria duten sektoreetan 

kokatutako eraikinetako fatxaden konposizioan ondoko segurtasun-arauak izango dira 
kontuan Eraikuntzaren Kode Teknikoan jasotakoez gain: 

 



� Erortzeko arriskua izan dezaketen leihoak edo hutsarteak gutxienez 1 metroko 
altuera izango duen karel edo baranda baten bidez babestuko dira. 

� Babes horren altueraren azpitik 10 cm baino gehiago dituzten hutsarteak, lurraren 
maila berean dauden eta 5 cm baino gehiago dituzten irekierak eta karelera edo 
barandara errazago iristeko elementuak mugatu egingo dira. 

 
 
53. artikulua.- Mehelinen baldintza bereziak. 
 
1. Eraikin berriek, arau hauetan ezarritako baldintzak betez, aire zabaleko eta mehelinen 

arteko patioak izango balituzte, materialei, eraketari, koloreari eta tonuei dagokienez 
fatxadetako baldintza berak bete beharko dituzte. 

 
2. Espazio publikoetako apaindura orokorra dela eta, Udalak mehelinak egiteko lanak 

bere gain hartu ahal izango ditu ikusmenari eta estetikari dagokienez garrantzizkoak diren 
espazio publiko jakin batzuetan, eraikinaren jabeekin bat etorriz betiere. 

 
3. Aurretik zegoen edo aldi berean eraikitzen ari diren beste eraikin bati atxikitako 

eraikin berri baten eraikuntzaren –arau hauekin bat etorriz– ondorioz eraikin berriaren 
mehelinaren zati bat bistan gelditzen bada eta ondokoaren sakonera edo altuera gainditzen 
badu, atzeko fatxadan aplikatutako bukaera berbera aplikatu beharko da hemen ere. 

 
4. Orubeen ondoan dauden eraikuntza berriko eraikinetan, tarteko fatxadek indarrean 

dagoen araudia bete behar dute alderdi termiko eta akustikoei dagokienez. Bestalde, kanpoko 
akabera zarpeatu eta margotu egingo da eta material iragaitzekin estaliko da, baina 
proiektatutako poliuretanoa edo antzeko tratamenduak berariaz debekatuko dira.  

 
5. Honako arau hauen arabera eraikitako eraikin berri baten ezaugarrien ondorioz 

eraikin berri horrek ondokoak baino sakonera eta/edo altuera txikiagoak izango balitu edo 
mehelinei atxikitako argi-patioak baldin baditu eta mehelin horiek, gutxienez, zarpeatuta, 
margotuta eta material iragaitzekin estalita ez baldin badaude, eraikin berriaren jabeak 
trasdosatu egin beharko ditu eraikuntzaren ondorioz ondoko eraikinean bistan geratuko diren 
elementuak eta aplikatutako soluzioak erabateko bermea izan behar du alderdi estetikoari, 
material iragaitzei eta segurtasunari dagokienez. Edozein modutan ere argien hutsarteak 
errespetatu egingo dira. 

 
54. artikulua.- Irtenguneen, hegalkien eta sarguneen baldintza bereziak. 
 
1. Arau Subsidiarioek zehaztutako kanpoko lerrokadura, Arau Subsidiarioek ezarritako 

hegalkiek gainditu ahal izango dute soilik. 
 
2. Derrigorrezko atzeraemanguneak ezartzen diren inguruetan ezingo da horrek 

zehazten duen lurzorua hartu sestraren gaineko beste inolako eraikinen bidez, Arau 
Subsidiarioek kontrakoa adierazten badute izan ezik. 

 
3. Etxadi patioetan gorputz irtenak eta hegalkiak debekatuta egongo dira. 
 
4. Beheko solairuko sarguneen gehienezko sakonera zabaleraren berdina izango da 

eta gutxienez 3,00 metrokoa izango da aurrez aurre jarritako paramentuetan hutsarteak baldin 
baditu. 

 
5. Goiko solairuetan fatxadara irekitako patioetarako ezarritako baldintzak aplikatuko 

dira. 
 
6. Hegalki itxiak gutxienez mehelinetik edo alboko zedarritik metro batera garatu 

ahalko dira. Hegalki irekiak edo balkoiak gutxienez 0,60 metroko distantziara eta modu berean 
garatuko dira. 

 
Bi kasuetan ere, gutxienez, hegalkiaren neurria eta erdiko tartea utziko da. 
 
Eraikineko hegalkiak 90 graduko angelua osatuko du gutxienez fatxadako 

paramentuarekin. 
 
7. Eraikin horien gutxieneko garaiera librea 3,50 metrokoa izango da beti sestratik 

neurtuta. 
 
8. Estalkietako teilatu-hegalak ez dira inoiz hegalkitzat joko; teilatu-hegalak 

mehelineraino iritsi ahal izango dira eta gehienezko irtengunea 0,10 metrokoa izango da 



hegalkietarako baimendutako gehienezko zabalerarekiko, Arau Subsidiarioetako 1.4.1.29. 
artikuluan horri buruz ezarritakoari jarraiki. 

 
 
 
9. Eraikin atxikietan nahiz etxebizitza komunitarioetan karrerapeak, estalgarriak, 

eguzki-oihalak, etab. jartzeko, proiektua izan beharko dute, egokia denean, eta diseinu 
bakarra izango dute etxebizitza guztietarako.  

 
55. artikulua.- Balkoi, behatoki eta terrazetako baldintza bereziak. 
 
1. Eremu bakoitzeko ordenantza bereziek elementu bakoitzeko parametroak 

definituko dituzte Arau Subsidiarioetako 1.4.1.28. artikuluan ezarritakoa betez. 
 
2. Kalera edo espazio libre publikora ematen duten gorputz irekiak (balkoiak edo 

terrazak) eta etxadietako edo lursailetako patioetara ematen dutenak manparen bidez itxi ahal 
izango dira, horrek suposatzen duen azalera eraikigarriaren gehikuntza eraikineko solairu 
bakoitzean eraikitako % 3 baino gehiago ez denean eta diseinu berbera izango du eraikineko 
solairu guztietan. Horregatik, lehenengo itxidura-eskaerarekin batera proiektu teknikoa eta 
etorkizunean egingo diren itxidurek diseinua errespetatuko dutela adieraziz eraikineko jabeen 
elkartearen konpromisoa aurkeztu behar da. 

 
56. artikulua.- Erlaitzak eta teilatu-hegalak. 
 
Arau Subsidiarioetako 1.4.1.29. artikuluak arautuko ditu. 
 
57. artikulua.- Bide publikoari eragiten dioten elementuen baldintzak. 
 
1. Errotuluak, apaintzeko moldurak, banderatxoak, eguzki-oihalak, aurrealdeak, 

erakusleihoak, beira-arasak, markesinak eta eraikinak duen beste edozein publizitate-elementu 
edo apaingarri barne hartzen ditu. 

 
2. Ondorengo baldintzak derrigorrez bete beharko dira: 
 
a) Beheko solairuetan: 
 
� Eraikuntzako elementu finkoak, hala nola moldura edo elementu apaingarriak, 

lerrokadura ofizialak zehaztutako planoarekiko 0,10 m irten ahal izango dira 
gehienez, 2,50 metroko garaieratik, espaloi edo bide publiko sestratik neurtuta. 

� Eguzki-oihalak, finkoak nahiz mugikorrak, espaloiaren sestrarekiko 2,50 
metroko altuerara ezarriko dira. 
Gehienezko hegalkia eraikuntzako hegalkietan baimendutako gehienezkoa gehi 
1,00 m izango da. Nolanahi ere, 0,50 metroko gutxieneko atzeraemangunea 
errespetatuko da, espaloiaren zintarriaren kanpoko ertzetik neurtuta. Fatxadako 
abioak ezingo du beheko solairuko sabaiaren forjatua gainditu. 

� Errotuluak, fatxadara atxikita daudenean, gutxienez 2,50 metrotara kokatuko dira 
espaloiko sestratik neurtuta eta horien hegadura gehienez 0,20 metrokoa izango 
da lerrokadurak definitutako planoarekiko, beheko solairuko sabaiko forjatuaren 
azpiko aldeko garaiera gainditu gabe. 

� Fatxadarekiko perpendikularki kokatutakoek (banderatxoak) 0,20 metroko lodiera 
izango dute gehienez, ezingo dute eraikuntzarako baimendutako gehienezko 
hegalkia gainditu eta, gainera, espaloiaren (halakorik balego) eta zolarriaren 
kanpoko ertzarekiko 0,50 metroko atzeraemangunea izango dute gutxienez, 
sestraren gain 3,50 metroko altuera errespetatuz.  

� Errotulu horiek ezingo dute inoiz solairuko sabaiko forjatuaren kota gainditu. 
Letren altuerak teknikoek zehaztuko dituzte. 

 
b) Goiko solairuetan: 
 
� Apaingarri gisa ezarritako eraikuntzako elementu finkoak gehienez ere 0,15 m 

irten ahalko dira fatxadaren lerrokadurak zehaztutako planoarekiko. 
� Atxikitako errotuluak hutsarteen azpiko kareletan edo balkoietako karelen 

aurpegietan ezarri ahalko dira soilik eta euskarri hormarekiko gehienez ere 0,15 
metroko hegalkia izango dute; gehienezko luzerari dagokionez, fatxadako 
hutsarteen nahiz balkoien proiekzio bertikalaren berdinak izango dira. 

� Toldoak hutsarteen neurrira egokitu behar dira (atikoetan izan ezik) eta diseinuari 
eta koloreari dagokienez, eraikin osoan irizpide bateratuak errespetatu behar 
dituzte. 



� Debekatuta dago errotuluak nahiz toldoak ezartzea Babes Ordenantza Berezien 
barnean katalogatutako eraikinetan. 

 
3. Oro har, elementu hauen diseinua integratuko diren eraikinaren konposizioaren 

joera arkitektonikora egokituko da eta elementua ezartzeko baimenaren eskaerarekin batera 
eraikinaren fatxada osoaren argazki bat edo krokisa aurkeztu behar da. 

 
Eraikinarekin berarekin nahiz hirigunearekin lotutako arrazoi estetikoak direla eta, Udalak 

ordenantza honetan adierazitakoak baino baldintza osagarri zorrotzagoak eskatu ahalko ditu.  
 
58. artikulua.- Hesiak. 
 
Arau Subsidiarioetako 1.4.1.33. artikuluak arautuko ditu.  
 
Zuhaixka moduko espezieak (heskaiaik) landatzen direnean, zedarrien 

lerrokadurekiko 0,50 metroko tartea utzi beharko da gutxienez, eta ezingo dute, inolaz ere, 
bide publikoa hartu. 

 
4. sekzioa. Ingurumenari buruzko Arauak. 
 
59. artikulua.- Xedapen orokorrak. 
 
1. Arau Subsidiarioak garatuz udal-barrutian proiektatzen diren obra berriak horiek 

kokatzen diren inguruan eta hirigunean integratu behar dira. Topografia, hiriko mugak, 
paisaiaren elementu interesgarriak eta ondoko finketako eraikinen eragina izango dira 
kontuan.  

 
Dena dela, energiaren erabileraren arrazionalizazioa nahiz ingurumena errespetatzen 

duten materialen erabilera ahalbidetzen duten diseinu-irtenbideek lehentasuna izango dute. 
 
2. Udalak baimenaren eskaeraren agiriekin batera eraikuntza berriak edo hirigintza-

antolamendu berriek ingurumenean izango duten eraginaren azterketa aurkezteko eskatu 
ahalko du. Eskaera horrek industria-erabilera izango duten eraikinak ere barne hartzen ditu. 

 
3. Era berean, aurrez dagoen paisaiaren ikuspegi bateratua eskatzen duten elementuek 

eragin negatiboak saihestu behar dituzte formei eta materialei dagokienez. 
 
4. Espazio publiko nahiz pribatuetan dauden zuhaitzak errespetatu behar dira. 
 
Obra batek zuhaitzen gain eragina izan dezakeenean, obrak egiten diren bitartean 

kalterik edo narriadurarik izatea saihestuko da. 
 
5. Espazio libre publiko bateko zuhaitzak ordeztea derrigorrezkoa denean, zuhaitzak 

kentzen dituenak aurrekoaren antzeko espeziea edo bertako beste espezieren bat sartu behar 
du, dagokion udal-zerbitzuek ezarritako baldintzetan betiere. 

 
6. Derrigorrez atzera eraman behar diren eta espazio libreekin edo bide publikoekin 

muga egiten duten tarteetan zuhaitzak landatuko dira, eraikuntzaren erabilera edozein izanik 
ere, atzeraemangune hori espaloiaren trazadurak hartzen duenean izan ezik edo zerbitzu 
publikoak, hala nola suhiltzaileak, anbulantziak etab. sartzeko erabiltzen denean izan ezik. 

 
7. Lursailen espazio libre pribatuen tratamendua librea izango da, zuhaitzen babesari 

buruz ezarritako mugen kasuan izan ezik. Edozein modutan ere, mantenimendu gutxi 
eskatzen duten irizpideen arabera diseinatuko dira eta bertako espezieak sartuko dira eta 
edateko ez den ura erabiliko duten ureztatzeko sistemak erabiliko dira. 

 
8. Espazio libreek osasun publikoari, garbitasunari eta apaingarritasunari dagokienez bete 

beharreko baldintzak beteko dituzte. 
 
9. Lurzoru urbanizaezinaren barnean sailkatutako eremuan debekatuta egongo da iragarki-

hesiak ezartzea, lurzoru horren erregimena komuna izanik ere edo babes mota bereziren baten 
baitan barne hartuta badago ere. 

 
 
 
10. Lurzoru urbanizagarrian nahiz herri-lurzoruan eraikuntzarako baimena duten 

lursailetan obren itxidura gisa soilik ezarri ahalko dira iragarki-hesiak, eraikuntza-lanak 
eraikin berriak altxatzeko nahiz lehendik zeudenak berritzeko diren alde batera utzita eta lan 



horiek irauten duten bitartean. 
 
11. Iragarki gisa horma-irudiak ezartzea erabat debekatuta dago udalbarrutiko 

edozein motako eraikinetan. 
 
12. Potentzialki Kutsatutako Lurren Inbentarioan edo agiri hori ordezkatzen eta/edo 

osatzen duten antzeko agirietan azaltzen diren kokaguneetan eraikitzeko baldintza bereziak 
ezarri ahalko ditu Udalak. 

 
Alegría-Dulantzin, 2009ko ekainaren 4an. 

ALKATEA, 
 
 
 
 
 
 

Sin.: Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
 
 
 

EGINBIDEA.- 

Eraikuntzaren alorreko arau orokorrak udal-ordenantza behin-behinean onartu 
zuen Udal honek 2009ko ekainaren 4ko ohiko bilkuran, eta 30 egunez iragarri zen Udal 
honen iragarki-taulan eta Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (72. zk., 2009ko 
ekainaren 26an). 

 

O.E. 

ALKATEA                                                              IDAZKARIA 

 

EGINBIDEA.- 

Eraikuntzaren alorreko arau orokorrak udal-ordenantza behin betiko onartu 
zen, jendaurrean egon bitartean eta Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean osorik 
argitaratu ostean (93. zk., 2009ko abuztuaren 17an) ez baitzen erreklamaziorik aurkeztu.  

 

O.E. 

ALKATEA                                                              IDAZKARIA 

 


