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A DOKUMENTUA: MEMORIA INFORMATZAILE ETA JUSTIFIKATZAILEA 

A.1.-   ENKARGUAREN SUSTATZAILEAK ETA HONEN IDAZKETAREN ARDURADUNAK 

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra E.A. (VISESA)-ren enkarguz, IFIC A-20306775 eta Gamarrako atea 1A,  2. solairua – 01013 

Vitoria-Gasteiz (Araba)-n helbideratua,, ARdV hrigintza eta Arkitektura E.L. empresak, Gran Via 17, 6. solairua, 603. 

Departamentua – 48001 Bilbo (Bizkaia), “01-Azbarren Bizitegi-Area”-ko Hiri-Antolamendurako Plan Berezia idatzi du. 

Lanak Arantza Ruiz de Velasco Artaza arkitektoaren zuzendaritzapean, Euskal Herriko Arkitekoen Elkargoan 2.183 

kolegiatua eta Irene San Sebastian arkitektoaren parte-hartzearekin burutu dira. 

A.2.-  HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN EREMUA 

Hiri-Antolamenduko Plan Berezi honen eremua “01-Azbarren Bizitegi Area”ko bizitegi etxadia da, Basauriko Hiri-

Antolamenduko Plan Orokorrak modu xehatuan mugatu eta antolatua. Basauriko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra 

Udalbatzak 2020ko abenduaren 29an, aho betez erabaki zuen behin-betiko onestea eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko 16. 

Alean argitaratu zen 2021ko urtarrilaren 26an. 

“01-Azbarren Bizitegi Area”-n integratutako bizitegi eremua, udalarreriaren iparraldean kokatzen da, Sarratu Bizitegi-Arearen 

eta tren-ardatzez bestalde dagoen Azbarren industrialdearen alboan. Berrantolaketaren xede den eremuak 19.723,75m2-ko 

azalera du eta mugakide ditu gunearen bide-sarea iparraldean, eremua ETS trenbide lineetatik banatzen duena, Uribarriko 

Ingurabidea hegoaldean, Sarratu Areatik bereizten duen Matxitxako Kalea mendebaldean eta gainerako “01-Azbarren 

Bizitegi-Area” ekialdean. 
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Eremuan antolaturiko eraikigarritasuna 38.314,00m2-koa da, eta azalera horretatik 36.124,00m2 bizitegi erabilerara 

bideratuko da eta 2.190 m2 NJ-1, NJ-2, NJ-3 y NJ-4 partzelen behe-solairuetan kokaturiko lokal komertzialetara. NJ-AD 

partzela zuzkidura etxebizitzetarako erreserbatuko da. 

Bizitegi-eraikigarritasun guztia Babes Sozialeko Etxebizitzen erregimenean izango da (B.S.E.) eta NJ-1, NJ-2, NJ-3, NJ-4, 

NJ-5 y NJ-6 gisa identifikaturiko 6 partzeletan banatzen da. 

A.3.-  HIRIGINTZA AURREKARIAK 

Indarrean dagoen HAPO-ak (BAO 2021/01/26) egikaritu gabe baina hirigintza-kudeaketaren mailan garatuta dauden 2000. 

urteko HAPOak jasotako eremuak deskribatzen ditu. Azbarren Area “Euskotren trenbideen alboan eta Sarratu Auzoaren 

aldamenean kokatzen da. Eremu hau, Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean izenpeturiko hitzarmenaren arabera 

etxebizitza babestuen sustapenera bideratuko da etxebizitzen %100-an, 345. 2018ko apirilean onestutako aldaketan 

oinarritzen da.” 

Hain zuzen, “SR-7 Azbarren HAPO-ko Sektorearen Aldaketa Puntuala”, zeinak SR-7 Azbarren eremua xeheki antolatzen 

zuen, 2018ko apirilaren 26an ospaturiko Udalaren Osoko bilkuran behin-betiko onetsi zen eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 

105. Alean 2018ko ekainaren 1ean argitaratu zen. Dokumentu honen arabera eremu hau J-Azbarren Area izenarekin hiri-

lurzoru moduan birklasifikatu eta bizitegi lurzoru guztia Babes Publikoko Etxebizitza gisa kalifikatu zen. 

34. Egikaritze-Unitateko Urbanizatzeko Jarduketa-Programa, “J-Azbarren” Area, 2019ko apirilaren 5eko 1545/2019 Alkatetza 

Dekretuaren bitartean behin-betiko onetsi eta 2019ko apirilaren 24ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 77. alean argitaratu zen. 

Urbanizatzeko Jarduketa Programak eremua bi egikaritze unitatetan banatu zuen, 34.1 EU eta 34.2 EU, babes publikoko 

345 etxebizitzen eta 24 zuzkidura etxebizitzen promozioaren egikaritzea bi fasetan egin ahal izateko moduan. Bi egikaritze 

unitateen banaketa 1. Egikaritze Unitatean eraikiko diren etxebizitzak 2. Egikaritze Unitatean eraitsi behar diren ordenazioz 

kanpoko eraikinetako bizilagunei bizileku bat eman ahal izatearen ondorio da. Zehazki 8 etxebizitza dira eraitsi beharrekoak, 

nahiz eta horietatik soilik 2 egon egun okupatuta. 1. Egikaritze Unitatea Hitzarmen-Sistemaren bidez eta 2. Egikaritze 

Unitatea Nahitazko Desjabetze Sistemaren bidez egiokaritzea aurreikusten da. 

Egikaritze Unitateak Lursailak 

34.1. EU NJ-1 / NJ-2 / NJ-3 / NJ-4 

34.2. EU NJ-5 / NJ-6 

 

Jarraian Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Basauriko Hiri-Antolamenduko Plan Bereziaren ordenantza 

erreproduzitzen da, zeinak okupatzen gaituen eremuaren eraikuntzaren baldintzak arautzen dituen: 
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8.2.2. Artikulua.- 01 Azbarren bizitegi-areako ordenantza 

1. Eremuari buruzko datu orokorrak 

Izena Azbarren 

Erabilera orokorra eta kalifikazioa Bizitegia 

Eremuaren azalera (SOak barne) SOak 40.368m2 

2. Erabilera-araubidea 

- Berezko erabilera (laurtekoan) 

5. Bizitegia B.O.E. araubidean 

- Baimendutako erabilerak 

2. Komunikazio-kategoria guztiak 

3. Azpiegitura-kategoria guztiak 

4. Ekipamendu-kategoria guztiak 

5. Bizitegi-kategoria guztiak 

6. Hirugarren sektoreko kategoria guztiak 

7.1.1. Etxebizitzaren barruan onartutako industria 

7.1.2. Etxebizitzarekin bateragarria den industria 

7.2. Etxebizitzarekin bateragarria den biltegia 

8. Espazio libreen kategoria guztiak 

- Erabilera debekatuak 

1. Lehen sektoreko jardueren kategoria guztiak 

7.1.3. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria 

7.1.4. Beste industria batzuk 

7.3. Etxebizitzarekin bateraezina den biltegia 

3. Hirigintza-baldintzak 

- Guztizko eraikigarritasun geometrikoa 38.314 m2 

- Eraikigarritasun haztatua 38.314 m2 

- Etxebizitzen gehienezko kopurua 345 

- GBE kopurua 345 
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- Ondoriozko lurzati pribatuak 

Ondoriozko 

lurzatiak 
Etxebizitzen kopurua Eraikigarritasun geometrikoa 

NJ-1 40 GBE 4.900 m2 

NJ-2 40 GBE 4.870 m2 

NJ-3 72 GBE 7.861 m2 

NJ-4 48 GBE 5.283 m2 

NJ-5 58 GBE 6.160 m2 

NJ-6 87 GBE 9.240 m2 
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Azbarre

n 
VPS 3,4773 -2,2820 1,0000 4,3997 6,5285 1,0142 2,5355 0,2536 0,0197 0,0885 0,3803 1,5213 

 

Azbarren eremuak muga egiten du Basauri zeharkatzen duten estatuaren eskumeneko trenbide-lerro batzuekin, 

Hortaz, TSLn ezarritakoarekin bat etorriz, ADIFen aurretiazko baimena lortu beharko dute egin beharreko obrek. 

Halaber, eremu horretako egoera akustikoa kontuan harturik, sustatzaileak beharrezko diren neurri prebentibo eta 

zuzentzaileak hartu beharko ditu aplikazio-arauetan aireko zaratei dagokienez eskatutako isolamendua bermatzeko. 

Era berean, betetzen direla egiaztatu beharko du. 

Eremu horretan, lurra kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioan 

ageri diren lurzati batzuk daude. Beraz, kokaleku horietan edozein esku-hartze egin aurretik, lurzoruaren kalitateari 

buruzko adierazpen bat izapidetu beharko da, lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko 4/2015 Legean 

ezarritakoaren arabera. 

4. Eraikuntzaren araubidea 

- Lurzati garbi erakigarriaren gutxieneko lurzatia 400 m2 

- Gutxieneko zabalera 15 m 

- Eraikuntzako teilatu-hegalerainoko gehieneko garaiera 33 m 



 

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA 2022ko MARTXOA 

“01-AZBARREN BIZITEGI-AREA” - BASAURI  7 

- Eraikuntzaren gehieneko garaiera, solairu-kopuruan B+9* 

* J-3 eta J-4 lurzatietan, B+8 baimenduko da gehienez, eta J-5 eta J-6 lurzatietan, aldiz, B+9 gehienez. 

Gehieneko garaiera, eraikuntzako teilatu-hegaleraino, 33 metro izango dira. 

5. Jarduketa-sistema 

Egikaritzeko adierazten den jarduketa-sistema lankidetzakoa da. 

6. Garapena eta egikaritzea 

Artikulu hau eta aldaketa puntuala bat ez badatoz, aldaketa puntuala gailenduko da. 

Lurzatiak Azalera 
Azal. Behe 

Solairua 

Azal. Goi 

Solairua 

Eraikigarritasu

n geometriako 

Etxeb. 

kopurua 

NJ-1 1.050 m2 700 m2 4.200 m2 4.900 m2 40 GBE 

NJ-2 1.872 m2 570 m2 4.300 m2 4.870 m2 40 GBE 

NJ-3 1.836 m2 565 m2 7.296 m2 7.861 m2 72 GBE 

NJ-4 1.495 m2 355 m2 4.928 m2 5.283 m2 48 GBE 

NJ-5 1.490 m2 616 m2 5.544 m2 6.160 m2 58 GBE 

NJ-6 1.860 m2 924 m2 8.316 m2 9.240 m2 87 GBE 

7. Egikaritze-epeak 

Guztira, 6 urteko egikaritze-epea aurreikusten da. 

A.4.-  PLAN BEREZIAREN EGOKITASUNAREN JUSTIFIKAZIOA ETA AUKERA 

Hiri-Antolamenduko Plan Berezia, jarduketa konkretuen garapenerako planeamendu-tresna idazteko aukera 2/2006 Lurzoru 

eta Hirigintza Legearen 70. artikuluan arautzen da: 

“Plan Orokorraren egiturazko antolamendua garatzea da Hiria Antolatzeko Plan Bereziaren xedea, eta hori, hain zuzen, Plan 

Orokorrak egiturazko antolamendua atzeratzea baimentzen duen hiri-lurzoru areetan antolamendu xehatua ezarrita egiten 

du. Hiri-lurzoruari buruz Plan Orokorraren agirietan jasotako antolamendu xehatua aldatzeko ere erabil daiteke Hiria-

Antolatzeko Plan Berezia.” 

“01-Azbarren Bizitegi Area”-k antolamendu xehatua du Basauriko Hiria-Antolatzeko Plan Orokorraren baitan eta azken hau 

behin betiko onetsi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 16. alean argitaratu zen 2021eko urtarrilaren 26an. 
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A.5.-  PLAN BEREZIA IDAZTERAKOAN IZANDAKO HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK 

Ondoko Hiri-Antolamenduko Plan Berezia idaztearen xedea jarduketa zehatzak garatzea da, eraikigarriak diren lursailak eta 

euren hirigintza-eraikigarritasuna aldatu gabe, “01-Azbarren Bizitegi-Area”-n emaitza bolumenak berrantolatzera bideratuak 

daudenak. Helburua arean sustatuko den aurreikusitako higiezinen produktua Alokairuko Babes Sozialeko Etxebizitzen 

estandarretara egokitzea, izan ere modalitate honetakoak izango dira eremuko sustapenak. 

Helburu honekin NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 eraikinen altuera gutxitu eta oinplanten okupazio handiagoa ahalbidetuko da, 

lursail pribatuen mugetaraino. Indarrean dagoen antolamenduak aurreikusitako lur-arras gaineko erabilera publikoko 

zortasunak ez gutxiagotzeko asmoz, hau arkupeen luzera guztian mantentzen da, eraikuntza proiektuek goi-solairuetan 

okupazioa agortzen badute behinik-behin. Eraikuntza tipologiaren aldaketa honek etxebizitza kopurua arinki handitzea dakar 

eta beharrezkoa balitz, etxebizitzen programa alokairuko etxebizitzen eskatzaileen erabiltzaile perfiletara egokitu ahal izatea. 

Bestalde, eremuaren azpitik pasatzen den Bilboko Metroaren linearen trazaketak teknikoki bi soto eraikitzea zailtzen eta 

garestitzen du, promozioen bideragarritasunean arazo larriak eraginez. Sustapen mota hauetan ez da beharrezkoa 

etxebizitza bakoitzeko aparkaleku plaza baten aurreikuspena egitea eta beraz, zentzuzkoa da bideragarritasun ekonomikoa 

eta etxebizitza babestuen eraikuntza ez baldintzatzea gune honetako merkatuaren aparkaleku beharren gainetik eraikitzeko 

beharrizanarekin. Hori dela eta, soto bakarra eraikitzea ahalbidetuko da, behartu gabe, eraiki beharreko aparkaleku plazak 

bertan maximizatuz. 

NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 eraikinen okupazio handiagoak, NJ-4 eta Zuzkidura Etxebizitzerara bideratuko den eraikinen 

arteko distantziaren txikiagotzea dakar. Bi eraikin hauen arteko gutxieneko 10 metroko distantzia bermatu ahal izateko, 

Zuzkidura Etxebizitzen eraikinaren solairuen okupazioa aldatu da. 

Lerrokadura eta arrasen arkitektura enkajea burutzerako garaian jarraituriko irizpideak ondokoak izan dira: 

 2018. urtean onetsi zen eta Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren berriskupenean integratu den HAPO-aren aldaketa 

puntualaren printzipio, helburu eta oinarrizko zehaztapenak errespetatuko dira. 

 Afekzio sektorial desberdinek inposatutako mugak errespetatuko dira: trenbide desberdinen gertutasuna, -bidaiarien eta 

merkantzien ETS lineak eta Metro Bilbao- eta inbentariaturiko lurren presentzia. 

 2019an onetsi zen Urbanizatzeko Jarduketa Programan jasotako emaitza lursailen mugaketa mantenduko da, baita 

34.1 eta 34.2 Egikaritze-Unitateena ere. 
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A.6.-  AFEKZIO SEKTORIALAK 

“01-Azbarren Bizitegi-Areari” eragiten dioten lege sektorialak ondokoak dira: 

1.- Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen kontuetan: eremuak 

lurzorua kutsatu duten jarduerak edo instalazioak izan dituen lurzoru bat dauka 48015-00012 kodea eta 2.311 m2-ko azalera 

mugtua duena. 

2011ko maiatzean, “SR-7 Azbarren Sektorearen HAPO-ko Aldaketa Puntuala”-ren markoaren baitan, “Azbarren Tailerren 

kokapenaren Lurzoruaren Kalitatearen Explorazio-Ikerketa” burutu zen. Ikerketa egin zenetik, gunean ez da bestelako 

jarduera berririk garatu eta beraz, ikerketaren ondorioak baliogarriak dira oraindik. Hala ere, urbanizatzeko eta eraikitzeko 

unea iristen denean lurzoruen kutsaduraren arloan indarrean dauden dekretuen arabera ikerketa eguneratu beharko da eta 

ikerlana materia honetan eskumena duen Administrazioaren aurrean aurkeztu beharko da, dagokion indusketa planarekin 

batera. 

 

Kutsa dezaketen jarduerak eta instalazioak izan dituzten lurzoruak 

Tailerraren jarduera goratze eta garraio aparatuen eraikuntzara bideratuta zegoen, baita mota askotako garabien 

eraikuntzara eta kotxeen garabi, kabestrante edo katuetara ere. Explorazio-Ikerketak hiri erabileretarako lurra alteratua 

zegoela ondorioztatu zuen, materia honetan dauden legek baimendutako Artseniko eta Nikel kantitateak gainditzen zirelarik. 

Horregatik, ekainaren 25eko lurzorua kutsatzea sahiestu eta kutsatuagarbitzeko 4/2015 Legearekin bat, eraikinen eta hiri-

espazioen etorkizuneko erabiltzaileen osasunerako arriskurik ez dagoela zirutatzen duen Indusketa Plan bat onetsi eta 

egikaritu beharko da. 
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2.- Trenbide kontuetan: Azbarren Bizitegi-Areak mugakide ditu hiru trenbide linea: 

a) Euskotrenen Bilbo-Donostia trenbide ardatza (Euskal Tren Sarea –Red Ferroviaria Vasca (ETS)) 

b) Euskal Tren Sarea –Red Ferroviaria Vasca (ETS)-ak esplotaturiko Basurto-Ariz merkantzia ardatza 

c) Metro Bilbao, eremua zeharkatzen duen lerro eten beltzez markatua dagoena 

 

Sustapen Ministerioaren menpeko den ADIF-ek ustiatu du Basurto-Ariz-ko merkantzia linea duela gutxira arte. Estatuko 

Interes Orokorreko Trenbide Sarearen parte izanik, irailaren 29ko 38/2015 Trenbide Sektorearen Legea zegokion eta araudi 

honekin bat, eraikitzeko muga-lerroa plataformatik gertuen dagoen ertzetik hogei metrotara kokatu zen (15.2 artikulua). 

Grafikoki eta antolamendu berriari aplikatuz, modu honetan irudikatu dira trenbide sarearen zortasunak: 

 

Arduratzen gaituen eremua, iparraldean NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6 lursailek okupatua, trenbide lineen zortasun-guneen eta 

afekzio-guneen eraginpean dago. LPS-aren arabera, hiri lurzoru izanik, eraikuntza muga-lerroa plataformatik gertuen dagoen 

ertzetik zortzi metrotara kokatzen da. Hala ere, Hiri-Antolamenduko Plan Berezi honek eraikigarriak diren lursailak aldatzen 

ez dituenez, lursailen lerrokadurak Sustapen Ministerioak onetsitako eraikitze muga-lerroa errespetatzen du HAPO-aren 
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esparruan. Esan bezala, muga-lerro hau plataformatik gertuen dagoen ertzetik hogei metrotara kokatzen da eta beraz, 

antolamenduak malgutasunez betetzen ditu gorde beharreko distantzia minimoak. 

Baimenak lortze aldera aplikatu beharreko legedia, trenbide lineen jabetza duen eta/edo explotazioa duen Administrazioaren 

araberakoa izango da. 

3.- Zarata kontuetan: 213/2012 Dekretuak, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoak, 

garapen berriek bete beharreko kalitate akustikoko helburuak ezartzen ditu eta helburu hauek betetzeko zarata foku 

desberdinek dituzten afekzio akustikoak aztertu beharko dira. Azbarrenen kasuan, eremuaren mugakide diren trenbide 

lineak eta BI-634 errepidearen zortasun akustikoaren gunea dira zarata foku nagusi, baita eremua inguratzen duten 

hiribideetako zirkulazioak sorturiko zarata bera ere. 

Hori guztiagatik, memoria honi Eragin Akustikoari buruzko Ikerketa eta Dardara-mailen Ebaluazio atxiki zaizkio, 42. 

artikuluak jasotzen duenarekin bat: “etorkizuneko hirigintza-garapen batean trenbidetik 75 metri baino gutxiagora eraikin bat 

egiten baldin bada, dardara-mailen ebaluazioa jasoko da eragin akustikoari buruzko azterlanean…” 

  

 

 

Basauriko HAPO-an jasotzen den Azbarren inguruko zonifikazio akustikoa  

4.- Zortasun Aeronautikoen kontuetan: Plan Bereziaren eremu osoa Bilboko Aireportuari dagozkion Zortasun 

Aeronautikoen Gunean kokatzen da. Horrela, aplikagarriak dira 370/2011 Errege Dekretua, 2011ko martxoaren 11koa, 

zeinaren bitartez Bilboko Aireportuaren zortasunak eguneratu ziren (B.O.E. 77. Zbk. Martxoaren 31a). Hauek Bilboko 

Aireportuaren Gida Planean jasotzen ziren, 2001eko uztailaren 17ko Garapen Ministerioko Aginduz onetsia (B.O.E. 188. 

Zbk. Abuztuaren 7a) eta Zortasun Aeronautikoen Dekretuaren eta Abiazio Zibilaren Erakunde Internazionalak (O.A.C.I.) 

dituen irizpideen arabera zehazten dira. 
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“01-Azbarren Bizitegi-Area” VOR 28 Maniobraren zortasunaren eraginpean dago, baina ez du eremuan egikaritu daitezkeen 

eraikinen gailurren koten gaineko afekziorik. Hori dela eta, proposaturiko eraikinek eta beren objektu iraunkorrek (posteak, 

antenak, kartelak etab.) ez dituzte Bilboko Aireportuaren Zortasun Aeronautikoak urratzen. 
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A.7.-  INDARREAN DAGOEN ORDENAZIOA ETA PLAN BEREZIAN PROPOSATURIKO ALDAKETAK 

Eraikuntzari dagokionez 

“01-Azbarren Bizitegi-Area”-n guztira 7 eraikin kokatu dira: horietako sei Babes Publikoko Etxebizitzetara bideratuko dira (NJ-

1, NJ-2, NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6) eta bat Zuzkidura Etxebizitzetara (NJ-AD). Ondorengo antolamenduaren irudian BPE 

eraikinak gorriz koloreztatu dira eta morez, zuzkidura etxebizitzetara bideratutako eraikina. 

 

Proposaturiko antolamendua 

Bizitegi eraikinak egun eremuaren inguruan dauden bide sarearekiko paraleloan kokatu dira; Baskonia zubia eta Basauriko 

erdigunea lotzen dituen Bizkotxalde Adarrean NJ-1, HAPB-ren eremua Bizkotxalde parketik bereizten duen Uribarriko 

Errondan NJ-2 eta NJ-AD eta Sarratu kaleari jarraitasuna ematen dion eta trenbideei paralelo den bidearen luzetarako 

ardatzean eremuko tamainu handiena duten lau etxebizitza blokeak NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 lurzatietan. 

2018an onetsi zen plangintzaren moldaketaren expedientearen tramitazioan antolamendua alternatiba desberdinen jomuga 

izan zen eta onetsi zen ordenazioa ikuspuntu akustikotik balorazio onena jaso zuena izan zen, neurri zuzentzaileak jartzeari 

uko egin gabe. Hori dela eta, ezin dira lursailen konfigurazioak, egikaritu beharreko eremuan dituzten kokapenak edo 

posizionamenduak eta beren eraikigarritasunak aldatu. 

NJ-3, NJ-4, NJ-5, NJ-6 eta NJ-AD eraikinen bolumenaren aldaketa da xedea. Eraikin hauen hormartea handitzen eta beren 

altuera txikiagotzen da, eraikin trinkoagoak osatuz, eraikitze kostuak doituz, eraginkortasun energetikoa hobetuz eta 

barnealdeko gela gehiagotan inpaktu akustikoa gutxituz. Honek guztiak eragina du, ez soilik eraikuntza kostuen 

optimizazioan, baita Administrazio Publikoari dagokion mantenimendu kostuetan ere. Aldi berean, patiodun tipologia honek 

etxebizitza unitate gehiago eraikitzeko aukera eman lezake eta beraz, ondoko HAPB honen bitartez etxebizitza kopuruaren 

parametroa %20an areagotzea baimentzen da, derrigortu gabe. Etxebizitzen azalera eraikiaren batez-bestekoa 80-85m²-koa 

izango da gutxi-gorabehera. 

Eraikuntza eta mantenimendu kostuak kontuan hartzea eta etxebizitza beharra duten eskatzaileen ahalik eta kopuru 

handienari erantzutea, etxebizitza politiken lehentasunezko helburuak dira. Eraikuntza bolumenei dagokien antolamenduaren 

emaitza irudiak, zubiaz bestalde dauden bolumenei erantzuten die. Argazkian trenbideen aldera eraikitako euste-horma ikus 

daiteke. 
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Eraikuntzen hormarteen handipenak lur-arras gaineko solairuen okupazioa handitu ahal izatea dakar. Okupazio hau 

eraikuntzen behe solairuetara lekualdatu ez dadin, erabilera publikoko arkupeen azalera handitu edo barne-patioak 

ezkaratzen kotaraino jeitsi ahal izango dira. Sarratu kaleari jarraikortasuna emango dion kalean, behe solairuen gehienezko 

lerrokadura lursaileen mugaraino iritsi ahal izatea baimenduko da, eraikinek gehienez 22 metro zabal dituzten eta oinezkoen 

zirkulazio egokia bermatuko duen 4 metroko gutxieneko espaloia eraikitzea ahalbidetzen den kasuetan. 

 

NJ-5 eta NJ-6 eraikinei dagokienez, etxebizitza erabilera zuten behe solairuak, eraikigarritasuna zenbatuko ez duten arkupe 

eta bizitegien erabilera osagarrietara bideratuko dira behe solairuen azalera guztian, aplikaziokoa izango den arautegiaren 

baitan beti ere. 

Bizkotxalde Adarraren biribilgunearen alboan kokaturiko etxebizitza eraikinak (NJ-1 eta NJ-2) ez dira HAPB honen aldaketen 

xede, gainerako lursailetan etxebizitza kopurua areagotzea baimentzen den heinean, lursail hauetan ere aukera hori ematea 

salbu. Eraikin hauek erabilera komertzialetara bideratutako behe solairuak, 5 goi-solairu eta gainerako solairuekiko 

atzeratuta egongo diren teilatupeak dituzte. Bi eraikin hauek bi soto izango dituzte aparkalekuak eta etxebizitzen osagarri 

izango diren erabilerak modu egokian banatu ahal izateko. 

NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 beren geheienezko altuera murriztuko dute; B+6 lehen bi eraikinetan eta B+7 azkeneko bietan. 

Sarratu kaleak NJ-5 eta NJ-6 eraikinetara bidean kota galtzen duenez, eraikuntzen koroazio altuerak jarraikortasuna 

mantentzen du. Gainera, eremuaren irudi bateratu bat sustatze aldera, etxebizitza erabilera duten eraikinen lehen solairuen 

forjatuen azpiko aurpegien gutxi gorabeherako kotak doitu dira (±60cm). Horrela, NJ-1, NJ-3 eta NJ-4 eraikinen lehen 

solairuak +49,65m-ko kotan kokatuko dira (±60cm), +49,00m-ko kotan (±60cm) NJ-2 eraikinarena, +47,30m-ko kotan 

(±60cm) NJ-5 eta NJ-6-arena eta +47,00m -an (±60cm) zuzkidura etxebizitzena, NJ-AD. 
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NJ-3, NJ-4, NJ-5, NJ-6 eta zuzkidura etxebizitzen eraikinen lur-arras azpiko solairuei dagokienez, eremuaren azpian barna 

doan Metro Bilbao-ren trenbide ardatzaren afekazioak lur azpiko solairu kopurua gutxiagotzea aholkatzen du eta beraz, lur-

arras azpiko aparkalekuak solairu bakarrean banatzea ahalbidetzen da, zimentazioen eta egituren arteko elkarrekintzek sor 

ditzaketen arazoak sahieste aldera. Hori dela eta, salbuespen gisa, aparkaleku kopurua etxebizitza bakoitzeko 0,9 plazetara 

murriztuko da. Emaitzazko higiezinen produktuak alokairuzko etxebizitza sozialetara bideratuko direnez eta ibilgailurik ez 

duten eskatzaileen kopurua handia dela eta, afekzio honek ez du eragozpenik izango etxebizitzen promozioetan. Gainera ez 

dago aparkalekuen gabeziarik udalerriaren gune honetan. 

Zuzkidura etxebizitzei dagokienez, HAPB-ak aurreikusitako solairu kopurua mantentzen du, B+6, alboan izango dituen 

eraikinen altuerekin bat. Hala ere, bolumetria pixka bat aldatu da, etorkizunean NJ-5 lurasilean eraikiko den eraikinarekin 

gutxieneko tarte bat bermatze aldera. Tipologia ikertu da, bolumetria aldeaketa honek etxebizitzen banaketan eraginik 

izango ez duela ziurtatzeko. Ordea, eragina du espazio publikoan dauden eparkalekuen distribuzioan; Uribarriko Errondako 

aparkalekuak berrantolatu dira, aparkaleku plazak gutxitu gabe Zuzkidura Etxebizitzen aurrekaldean espaloi handiago bat 

utziz gainera. 

 

Jabari publikoko lagapen espazioei dagokienez 

Lagapen espazioei dagokienez, “01-Azbarren Bizitegi-Area”-ko zuzkidura publikoen kokapena eta azalerak mantentzen dira. 

Azkenean Urbanizazio Proiektua izango da espazio publikoa diseinatuko duena, bidegorria eta proiektuaren onespenaren 

momentuan aplikagarri izango den araudiarekin bat proiektaturiko aprakalekuak txertatuz. 
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B DOKUMENTUA: HRIGINTZA-ARAUAK 

B.1.- “01-AZBARREN BIZITEGI AREA”KO ORDENANTZAREN EGUNERATZEA 

Aldaketa honek ez dio 01-Azbarren bizitegi-eremu osoari eragiten, baina bai bertan kokatzen diren lursail eraikigarri guztiei, 

eta beraz, HAPB honen bitartez aldatzen diten HAPOaren fitxaren parametroak islatu dira, fitxa bera eguneratuz. Aldaketak 

gris-kolorean azpimarratu dira. 

Eraikigarritasun-haztatuaren eta teilatu-hegalen gehienezko altueren aipuak ezabatu dira. 

1. Eremuari buruzko datu orokorrak 

Izena Azbarren 

Erabilera orokorra eta kalifikazioa Bizitegia 

Eremuaren azalera (SOak barne) 40.368m2 

2. Erabilera-araubidea 

- Berezko erabilera (laurtekoan) 

5. Bizitegia, Gizarte Babeseko Etxebizitzen araubidean 

- Baimendutako erabilerak 

2. Komunikazio-kategoria guztiak 

3. Azpiegitura-kategoria guztiak 

4. Ekipamendu-kategoria guztiak 

5. Bizitegi-kategoria guztiak 

6. Hirugarren sektoreko kategoria guztiak 

7.1.1. Etxebizitzaren barruan onartutako industria 

7.1.2. Etxebizitzarekin bateragarria den industria 

7.2. Etxebizitzarekin bateragarria den biltegia 

8. Espazio libreen kategoria guztiak 

- Erabilera debekatuak 

1. Lehen sektoreko jardueren kategoria guztiak 

7.1.3. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria 

7.1.4. Beste industria batzuk 

7.3. Etxebizitzarekin bateraezina den biltegia 

3. Hirigintza-baldintzak 

- Guztizko eraikigarritasun geometrikoa 38.314 m2 
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- Etxebizitzen gehienezko kopurua 416 

- GBE kopurua 416 

- Ondoriozko lurzati pribatuak 

Ondoriozko 

lurzatiak 
Etxebizitzen kopurua Eraikigarritasun geometrikoa 

NJ-1 48 GBE 4.900 m2 

NJ-2 48 GBE 4.870 m2 

NJ-3 86 GBE 7.861 m2 

NJ-4 60 GBE 5.283 m2 

NJ-5 70 GBE 6.160 m2 

NJ-6 104 GBE 9.240 m2 
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Azbarren GBE 0,97 1,0000 0,13 

 

Azbarrengo eremua trenbide-sarearekin mugakide da. Garatu beharreko obrek Trenbide Sarearen eskuduntza duen 

Administrazioaren aurretiko baimena beharko dute. 

Halaber, eremu horretako egoera akustikoa kontuan harturik, sustatzaileak beharrezko diren neurri prebentibo eta 

zuzentzaileak hartu beharko ditu aplikazio-arauetan aireko zaratei dagokienez eskatutako isolamendua bermatzeko. 

Era berean, betetzen direla egiaztatu beharko du. 

Eremu horretan, lurra kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioan 

ageri diren lurzati batzuk daude. Beraz, kokaleku horietan edozein esku-hartze egin aurretik, lurzoruaren kalitateari 

buruzko adierazpen bat izapidetu beharko da, lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko 4/2015 Legean 

ezarritakoaren arabera. 

4. Eraikuntzaren araubidea 

- Lurzati garbi erakigarriaren gutxieneko lurzatia 400 m2 

- Gutxieneko zabalera 15 m 
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- Eraikuntzaren gehieneko garaiera, solairu-kopuruan B+7* 

* NJ-1 eta NJ-2 lurzatietan B+5+BC, NJ-3 eta NJ-4 lurzatietan B+6 eta NJ-5 eta NJ-6 lurzatietan B+7 altuerak 

baimenduko dira. 

5. Jarduketa-sistema 

Egikaritzeko adierazten den jarduketa-sistema hitzarmenekoa da EU 34.1.-en eta desjabetzakoa EU 34.2.-an. 

6. Garapena eta egikaritzea 

Artikulu hau eta aldaketa puntuala bat ez badatoz, aldaketa puntuala gailenduko da. 

Lurzatiak Azalera 
Azal. Behe 

Solairua 

Azal. Goi 

Solairua 

Eraikigarritasun 

geometriako 

Etxeb. 

kopurua 

NJ-1 1.050 m2 700 m2 4.200 m2 4.900 m2 48 GBE 

NJ-2 1.872 m2 570 m2 4.300 m2 4.870 m2 48 GBE 

NJ-3 1.836 m2 565 m2 7.296 m2 7.861 m2 86 GBE 

NJ-4 1.495 m2 355 m2 4.928 m2 5.283 m2 60 GBE 

NJ-5 1.490 m2 616 m2 5.544 m2 6.160 m2 70 GBE 

NJ-6 1.860 m2 924 m2 8.316 m2 9.240 m2 104 GBE 

7. Egikaritze-epeak 

Onetsita dagoen Urbanizazio Jarduketa Programaren araberakoak. 

B.2.- HIRIGINTZA-ARAU ESPEZIFIKOAK 

Eremuren afekzio sektorialetatik eratorritako legeditik haratago, izaera espezifikoa duten arau-urbanistikoak zehaztu dira. 

Ondorengo artikuluek arautzen ez dituzten alderdietan Basauriko HAPO-aren eraikuntzako ordenanatza edo berau 

ordezkatzen duten eraikuntza arautegiak izango dira aplikazio osagarrizko. 

1. Art.- Dokumentu arautzaileak 

1. Izaera arautzailea duten dokumentuak, ondoko arautegia (B Dokumentua) eta ondorengo antolamendu planoak dira: 

- O.2 Antolamendua eta erabilera 

- O.3 Gehinezko lerrokadurak 

2. Gainerako dokumentu idatziek eta dokumentazio grafikoak, informazio zein antolamendu planoak, izaera orientagarria 

dute eta beren aplikazioak kontuan hartu beharko du ondoko arautegiak dioena. 
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3. Desadostasunak ageriko akats-material batean oinarritzen badira, ondoko arautegi eta antolamendu planoen arteko 

kontraesanak, arautegiaren alde enpaztuko dira, eta planoen artean O.2 eta O.3 planoak gailenduko dira. Akatsen bat 

egonez gero, Plan Bereziaren determinazio guztien interpretazio koordinatu eta koherente bat burutuko da. 

4. Edozein azaleraren dimentsioa adierazten duten zenbakizko neurketak, benetako azaleraren aldekoak izango dira, 

berauek informatikoki sortu diren fitxategien laguntzaz modu frogagarrian egiaztatuak izan ondoren. 

2. Art.- Eraikuntzen lerrokadurak 

1. Eraikuntzen formak zehazteko, lur-arras azpiko eta gaineko gehienezko lerrokadurak ezarri dira. 

2. Gehienezko lerrokadurak O.3 “Gehienezko lerrokadurak” planoetan adierazitakoak dira. 

3. Lerro etenez adierazi den lur-arras gaineko gehienezko lerrokadurak, antolatu diren eraikuntzen goi solairuen eta behe 

solairuen plano horizontaleko proiekzioak barne hartuko dituen lerroa definitzen du. 

4. Goi solairuetan hegalkinek lerrokadura hauek gainditu ahal izango dituzte, HAPO-aren arautegi orokorrak ezarritako 

mugen barnean. 

5. Arkupeak: arkupeen eraikuntza derrigorrezkoa da esklusiboki bizitegi-etxadiaren barnealdera orientaturiko luzetarako 

fatxadetan. Arkupeak eraikitzen direnean, gutxieneko pasabidearen zabalera 3 metrokoa dela bermatu beharko da beti. 

3. Art.- Altuerak 

Behe Solairuko sabaiaren forjatuaren azpiko aurpegiaren altuera kota loteslegisa finkatu da dokumentazio-grafikoan, O.4A 

eta O.4B ebaketen planoetan. +/- 60 cm diferentziak ez dira HAPB-aren aldaketatzat kontsideratuko. 

4. Art.- Lur-arras azpiko eraikigarritasuna eta aparkalekuak lursail pribatuetan 

1. NJ-3 eta NJ-4 lursailetan sestra azpiko solairuak solairu bakarrera murriztu daitezke, eta aparkaleku-kopurua 0,9 plazara 

etxebizitza bakoitzeko. 

2. Lursail pribatuetan, aparkalekuaren kontzeptua dagokion eraikuntza-lizentzia ematen den unean indarrean dagoen 

legeriak ezarritakoa izango da. 

5. Art.- Espazio publikoko aparkalekuak 

Espazio publikoan, aparkalekuen kontzeptua eta estandarra Urbanizazio Proiektua behin betiko onartzeko unean indarrean 

dagoen legeriak ezarritakoak izango dira. 

6. Art.- Urbanizazioa 

Dokumentazio grafikoko espazio publikoaren antolaketa ez da loteslea. Urbanizazio Proiektuak definituko du espazio publiko 

osoaren diseinua, eta ez du inolako mugarik izango hura onartzean aplikatu beharreko indarreko legeriatik harago. 

Urbanizazioaren arrasak +/-1,30 metrotan alda daitezke, baina horrek ez du planeamendua aldatzea ekarriko. 
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7. Art.- Zuzkidura Etxebizitzak 

Zuzkidura Bizitokien eraikinak solairu gehigarri bat izan ahalko du, xehetasun-azterlan bat izapidetu ondoren, baina horrek 

ez du planeamendua aldatzea ekarriko. 

8. Art.- Ingurugiro izaerako neurri babesle eta zuzentzaileak  

Neurri babesle eta zuzentzaileak indarreko araudiaren eta Ingurumen-Dokumentu Estrategikoan jasotakoaren arabera 

gauzatuko dira. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingurumen 

Administrazioaren zuzendariaren ebazpenean jasotakoak ere hartuko dira kontuan. Ebazpen horren bidez, Hiri 

Antolamenduko Plan Berezi honi buruzko Ingurumen-Txosten Estrategikoa formulatzen da, eta ez dira berariaz jasota 

egongo IDEn. 

C DOKUMENTUA: GESTIO ETA EXEKUZIO BALDINTZAK 

“J-Azbarren” Areako edo 34. Egikaritze Unitateko Urbanizatzeko Jarduketa Programa behin betiko onetsi zen 2019ko 

apirilaren 5eko 1545/2019 Alkatetza Dekretuaren bitartez, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2019ko apirilaren 

24an (77. zk.). Honako hauek onartu ziren: 34.1 egikaritze-unitaterako egikaritze pribatuko araubideko jarduketa-sistema bat, 

hitzarmen-sistema eta 34.2 egikaritze-unitaterako egikaritze publikoko sistema bat, desjabetze-sistema. Ondoko HAPB-ak 

egikaritze-sistema hauek berresten ditu. 

D DOKUMENTUA: 

BIDERAGARRITASUN AZTERKETA – EGIKARITZE-UNITATEEN ARTEKO OREKA 

“J-Azbarren” eremua oso-osorik Babes Ofizialeko Etxebizitzetara bideratutako plangintza-eremua da, eremua osatzen duten 

sei bizitegi-eraikinetako lautan beheko solairuetako merkataritza-erabilera eta irabazi-asmorik gabeko Zuzkidura Bizitokien 

erabilera, alde batera utzi gabe. 

Higiezinen merkatuak plangintzak proposatutako izaera sozialeko etxebizitza-eskaintzaren kopurua onartzen duela 

abiapuntutzat hartuta, hasiera batean eremuaren bideragarritasun ekonomikoa, lurzoruaren hondar-balio positiboak 

zehaztuko luke, urbanizazio-obren kostuak, kudeaketa-gastuak eta une bakoitzean dagozkion kalte-ordainak kendu ondoren. 

Eremua osatzen duten partzela guztien lurzoru urbanizatuaren hondar-balioen baturatik, eremu osoaren lurzoru 

urbanizatuaren hondar-balioa lortuko dugu. 

Behin betiko onartuta dagoen Urbanizatzeko Jarduketa Programan eremua bi egikaritze-unitatetan banatzeko azterketa 

ekonomiko xehatu bat egin zen, eta azterketa horren arabera, urbanizatu gabeko lurzoru gordinaren batez besteko hondar-

balioa 98,14 €/ m² -koa zela ondorioztatu zen. 
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Behin betiko onartu ondoren Plan Berezi hau izapidetzeak, lizentzia-eskaerarekin batera doazen eraikuntza-proiektuek 

etxebizitza-kopurua handitu ahal izatea ahalbidetzen du. Ez dago eremuaren bideragarritasunean eragina duen beste 

aldaketa esanguratsurik. 

Baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua agortuko balitz, higiezinen salmenta-balioa %3,4 inguru handituko litzateke 

lurzati guztietan. Gehikuntza horrek proposatutako antolamenduaren bideragarritasuna zertxobait handitzen du indarrean 

dagoen antolamenduarekin alderatuta, eta sei bizitegitarako lurzatien hazkunde uniformea denez, ez du eraginik egikaritze-

unitateen artean izan beharreko orekan, unitate horiek aldatu gabe jarraitzen baitute haien mugaketari eta hirigintza-

eraikigarritasunari dagokienez. Horregatik, HAPB honen izapidetzeak egikaritze-unitateen arteko orekari eusten dio. 

E DOKUMENTUA: JASANGARRITASUN EKONOMIKOAREN AZTERKETA 

7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen 

duenak 22.4 artikuluan honela dio: 

4. Hirigintza-eraldaketako jarduketak antolatzeko tresenen dokumentazioan ekonomia-jasangarritasunari buruzko 

txosten edo memoria bat sartu beharko da; txosten edo memoria horretan, bereziki neurtuko da beharrezko azpiegiturak 

ezarri eta mantentzeak nahiz haien ondoriozko zerbitzuak martxan jarri eta emateak ukitu dituen ogasun publikoetan 

jarduketak izandako inpaktua, bai eta ea ekoizpen erabileretarako xedaturiko lurzorua aski eta egokia den ere. 

Plan Berezi honen jasangarritasun ekonomikoa neurtu behar da HAPBaren izapidetzeak indarrean dagoen plangintzarekiko 

izan dezakeen hobekuntzari edo okertzeari dagokionez. Ildo horretan, aipatu behar da inpaktua ia nulua dela; izan ere, 

plangintza gauzatzearen ondoriozko diru-sarreren eta gastuen arteko aldea antzekoa da, indarrean dagoen plangintza eta 

Plan Berezi honen bidez proposatzen den plangintzaren egikaritzearen artean. 

Diru-sarreren kapituluan ezin dira aurreikusi EIOZ bidezko diru-sarrera handiagoak edo hirigintza-ekintzak sortutako 

gainbalioen % 15eko lagapena, ez baitago hirigintza-eraikigarritasunaren handitzerik. Baliteke etorkizunean Ondasun 

Higiezinen Zergaren  ondoriozko diru-sarrerak pixka bat handitzea, baina handitze hau oso txikia izango da, halakorik 

gertatuz gero, eremua osorik etxebizitza sozialez osatuta dagoelako. 

Gastuen kapituluan ez dago mantendu beharreko espazio publikoen lagapenen hazkunderik, gehienez ere etorkizunean 

mantendu beharreko urbanizazio azaleraren hazkuntza txiki bat, NJ-5 eta NJ-6 lurzatietan erabilera publikoko zortasuna 

handitzearen ondorioz. Bi lursail hauetako beheko solairuetan aurreikusita zegoen etxebizitza azalera, arkupe eta bizitegi-

erabileren erabilera osagarriekin ordezkatu da. 
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F DOKUMENTUA: GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO TXOSTENA 

F.1.-SARRERA ETA HELBURUAK 

“Genero-eragina, disposizio normatiboek eta politika publikoek, modu bereizian, emakume eta gizonezkoen gainean sor 

ditzaketen emaitza desberdinak identifikatzeko eta baloratzeko helburuz sortzen den kontzeptua da. Hasierako jarrera 

eta emakume eta gizonezkoen errealitate desberdinek politika publiko eta arauen jarduketatik eratorritako abantailen 

onurak emakume eta gizonezkoei modu berean eragitea zailtzen du. 

Genero-eraginaren gaineko ikerketak arau eta politika publikoek, modu bereizian, emakume eta gizonezkoen bizitzetan 

izan ditzaketen emaitza eta eraginen inguruko analisiari egiten dio erreferentzia, helburua genero desberdintasuna 

sortzen edo areagotzen duten egoerak identifikatu, aurreikusi eta saihestea izanik. Berdintasun kontzeptutik, eta ez 

antzekotasunetik, gizonezko eta emakumezkoen arteko homologazioan (eskubide eta aukeretan) jardutea baloratuko da. 

Horregatik, administrazio publikoen baitan garatuko diren eta aplikagarriak diren lege edo arau proiektuek baliokideak 

izango diren eraginak sortzen dituzten zehaztu beharko da.” 

F.2.-PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA 

Memorian deskribatu den bezala, Hiri Antolamenduko Plan Berezi hau idaztearen helburua jarduketa zehatzak garatzea da 

eta jarduketa horiek ez daude lurzati eraikigarri eta hirigintza-eraikigarritasuna aldatzera bideratuta, emaitzazko bolumenak 

berrantolatzera baizik, “01-Azbarren Bizitegi-Area”-n aurreikusitako produktu higiezina alokairuko babes publikoko 

etxebizitzen estandarretara egokitzeko, modalitate hori baita eremuan sustatuko dena. 

Helburu horrekin, NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 eraikinen altuera murrizten da eta horrek oinplanoan okupazio handiagoa izatea 

baimentzen du, lurzati pribatuen mugetaraino beti ere. Indarrean den antolamenduan aurreikusitako sestra gaineko erabilera 

publikoko zortasuna ez murriztearren, zortasun hori arkupeen bitartez mantenduko da, eraikuntza-proiektuek goiko 

solairuetako okupazioa agortuko balute ere. Eraikuntza-tipologiaren aldaketa horri esker, etxebizitza kopurua pixka bat 

handitu daiteke, eta behar izanez gero, eraikinen programa egokitu alokairuko etxebizitza eskatzen duen erabiltzailearen 

profilera. 

F.3.-PROPOSATURIKO ANTOLAMENDUA, GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN IKUSPUNTUTIK 

Espazio publikoetan pertsonen segurtasuna eta segurtasun-sentsazioa, eta bereziki emakumeena kalteberagoak direlako, 

hirigintza-plangintzak landu beharreko gaietako bat da. Ildo horretan, Plan Bereziaren proposamenak trenbideetara 

orientatutako fatxadetako arkupeen azalera handitzeko joera du, baina ez nahitaez eta bereziki NJ-5 eta NJ-6 lurzatietan. 

Arkupe horiek euriaren aurkako babesgune dira eta leku egokiak izan daitezke edozein adin-tartetako pertsonak egun 

euritsuetan bertan egoteko. Espazio horien ikusmena eta argiztapena zaindu beharko dira diseinuan, espazio horietan 

segurtasun-sentsazioa areagotzeko. 

Indarrean dagoen plangintzaren eta HAPB honen bidez proposatutako plangintzaren artean ez da emakumeen eta gizonen 

arteko berdintasun-tratuan eragina izan dezakeen bestelako aldaketarik aurreikusten. 
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G DOKUMENTUA: ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA 

Udalen egoera soziolinguistikoan eragin negatiboa izan dezaketen eta udalen konpetentziakoak diren planen eta programen 

onespenen prozeduretan eta proiektuen baimen edo gaikuntzetan, euskeraren erabileraren normalizazioan izan dezaketen 

inpaktua ebaluatuko da, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialren erabilera instituzionala eta administratiboa 

normalizatzeari buruzuko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren 50. Artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Dekretuko 51.1.b) artikuluak egoera linguistikaren ebaluazioa izapidetzetik kanpo utzen ditu eragin lintuistiko hutsala izango 

duten planen onespenak eta proiektuen baimen edo gaikuntzak eta 53. Artikuluak ezartzen duen moduan, plan edo proiektu 

batek udalean edo aztertzen den eremuan euskararen erabileran eraginik eduki dezakeen aztertzerakoan, adierazle hauek 

kontuan hartuko dira:  

a) Aldaketak, udalerriko biztanle-kopuruan. 

b) Aldaketak, udalerria bisitatzen dutenen kopuruan. 

c) Bestelako eraginak, udalerriaren egoera soziolinguistikoan. 

Hirigintzaren alorrean indarrean dagoen legerian, biztanle-kopuruak eraikigarritasunarekin lotura estua du, hau da, bizitegi-

erabilerako azalera eraikiaren metro koadroekin. "01-Azbarren Bizitegi-Area”-ri  dagokion Hiri Antolamenduko Plan Berezi 

honetan, indarrean dagoen plangintzarekin alderatuta (Basauriko HAPO-a) ez da bizitegi-eraikigarritasuna handitzen; beraz, 

HAPB izapidetzeko aurreikuspenak ez du aurreikusten biztanleria handitzea indarrean dagoen plangintzarekin alderatuta. 

Beraz, ez da beharrezkoa Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa egitea. 

Bilbon, 2022ko martxoan Arantza Ruiz de Velasco Artaza 
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