
ERAIKUNTZETAKO APARKALEKUAK ERREGULATZEKO
ORDENANTZA

1. artikulua.- Definizioa

“Garaje-Aparkalekua” deitzen zaio, ohizkotasunez motordun ibilgailuak
gordetzen diren lokalari, eta izendapen horren barruan sartzendira baita hor dauden
pasaguneak eta egotaldi edo itxaron tokiak.

2. artikulua.- Eremua eta edukia

1.- “Garaje-Aparkalukuaren” Arautegi honen helburua da, beharrezkoak diren
zuzkidurak erregulatzea, eta zentzu honetan barne sartzen dira, bai bizitegi-
eraikuntzak eta bai industri-eraikuntzak, hala ere horietatik kanpo geratuko dira,
ustiapen industrialak izar litezkeen, Automobilen Tailerrak eta Zerbitzuen Instalazioak.

2.- Arautegi hau aplikagarria izango da bestalde, Basauri Udal barrutiaren
bamean.

3. artikulua.- Sailkapena

Hurrengo kategoriak ezagutzen dira:

1.- “Garaje-Aparkalekuak” Familibakarreko edo Bifamiliako etxebizitzen ondoan
kokatuak.

2.- “Garaje-Aparkalekuak”, beheko solairuan, erdisotoan edo sotoan kokatuak.

3.- “Garaje-Aparkalekuak”, bameko partzelan, kalearteko patiotan eta espazio libre
pribatuetan kokatuak.

4.- “Garaje-Aparkalekuak”, eraikinetik kanpo,fatxadatik kanpo dagoen tokian kokatuak.

5.- “Garaje-Aparkalekuak”, etxe-irla osoan kokatuak.

6.- “Garaje-Aparkalekuak”, Udalak sustaturikoak direnean.

4. artikulua.- Betebehar orokorrak

1.- Garaje-Aparkalekuen instalazio eta erabilerak, Ordenanza honen
aginduetara eta indarrean dagoen gainontzeko xedapenetara makurtu beharko dute.

2.- Udalak garaje-aparkalekuen instalazioa uka dezake zenbait kaletan, trafiko
arazooiak ematen direlako arrazoiz. Garaje-Aparkalekuak instalatzea obligaziozkoa
izanik, horren instalaziorako baimena ukatuko balitz, hala ere, jabea instalazio horien
ordezkoak jartzera beharturik egongo da, leku eta aproposean.



3.- Higiezin edo lokal bat “garaje-aparkamendu” bihurtu ahal izateko, gutxienez,
4 ibilgailurentzat tokia izan behar du. 1. mailako garajeak kanpo uzten dira.

5. artikulua.- Azalera

“Graraje-Aparkalekuen” gutxienezko azalera erabilgarria 20,00 m2 izango da
ibilgailuko, hor barne sartzen dira espaloi, maniobratako korridore etab. bainan ez
komun eta garbigelak, horiek egongo balira ere, eta ezta beste erabilerakoak
liratekeenak, nola diren trastelekuak, igongailuen atalondoak etab.

6. artikulua.- Neurriak

Eginda dauden eraikinetan, aparkamendu plazaren gutxieneko neurri
librea, sarbideak kontuan hartu gabe, 2,20 m x 4,50 m.koa izango da, horiek irekiak
direnean. Albo bateko itxieraren ondoan legokeen irekitako partzelaren gutxieneko
neurri librea, 2,45 m. x 4,50 m.koa izango da. Itxitako partzelarentzat, gutxieneko neurri
librea 2,70 m. x 4,50 m.koa izango da.

Obra berrietan, aparkamendu plazaren gutxieneko neurri librea, sarbideak
kontuan hartu gabe, 2,40 m x 4,80 m.koa izango da, horiek irekiak direnean. Albo
bateko itxieraren ondoan legokeen irekitako partzelaren gutxieneko neurri librea, 2,65
m. x 4,80 m.koa izango da. Itxitako partzelarentzat, gutxieneko neurri librea 2,90 m. x
4,80 m.koa izango da.

7. artikulua.- Sarbideak

1.- 30 plaza baino gutxiagoko “Garaje-Aparkalekuetan” eta 15,00 m.tik
beheragoko zabalera duten kaleetan, sarbideak (ibilgailuentzako galtzada) ez du 4,00
m. baino gutxiago izan behar. Zabalera haundiagoko kaleetan, sarbideak gutxienez
3,00 m. euki beharko ditu.

2.- 30-100 plaza dituzten “Garaje-Aparkalekuetan”, sarbidearen gutxienezko
zabalera (ibilgailuentzako galtzada) 4,00 m.koa izango da, sarbide horrek ematen duen
kaleraren zabalera kontuan hartu gabe.

2-bis.- Ordenantza hau indarrean jarri aurretik eraiki ziren inmuebleetan
kokatutako lokaletan, horietan “Garaje-Aparkamenduak” baleude, despentsa berezia
eman ahal izango da sarbide eta arrapalaren zabalerari dagokionez, zeina 3,00 m.ra
gutxitu daitekeen.

Hala ere, honi erantsitako grafikoetan agertzen diren banaketa eta maniobra
korridoreetako gutxienezko zabalera errespetatu beharko da.

3.- 100 plaza baino gehiagoko “Garaje-Aparkalekuetan”, 5 m.ko zabalera duen
sarbidea aurrikusi beharko da, bainan hala ere, bi sarbide desberdinen bidez ordezka
daiteke hori, bat sarrerarako eta bestea irteerarako ipiniaz, kasu horretan, bakoitzaren
gutxienezko zabalera (ibilgailuentzako galtzada) 4,00 m.koa izango da.

4.- Espaloiaren gaineko sarbideak ez du espaloi hori eten behar eta horrek
zintarri-pieza beheratu eta normalizatuan amaitu behar du.



5.- “Garaje-Aparleku” guztiek kantoia izango dute, eta hori arauzko sarbidearen
zabalera berekoa izango da, eta gutxienez 5,00 m.ko oinarria izango du arrapala hasi
aurretik, sarbidea duen kalearen lerroztapenetik hasita. Sarrerako sestra, ahal delarik,
horizontala izango da, nahiz eta % 3ª gainditzen ez duen aldatza baimendu daitekeen,
hala ere, guztiz debekatuta egongo da, sarbide guztian zehar ibilgailuak aparkatzea.

Baldin eta Udal honen aurrean, Etxejabeen Elkarteen aldetik, egiaztatuko balitz
ziurtagiri bidez, sanitateko txostena aurkeztuz, hori, bestalde, Mediku edo
Farmazeutiko Titularrak sinatua izan behar du, ezen, garaje-aparkalekuko egotaldi-
eremua osasunaren kaltegarri den egoeran dagoela, sarbidea konpontzeko baimena
eman ahal izango da, behin, eskaria, eta obra-lizentzia horretarako beharrezkoa izan
daitekeen dokumentazioa, aurkeztu ondoren; obra hori bestalde, lizentzia hori eman
ondoren egin beharko da, eta horretan jarritako baldintzak bete beharko dira.

5-bis. Ordenantza hau indarrean sartu aurretik eraikitatako inmuebleetan
kokatzen diren lokaletan, eta 15 ibilgailu baino gutxiagorentzako tokia badu lokal
horrek, salbuespen berezia aplika daiteke, arauzko sarbidea baino lehenagoko kantoia
eukitzeko obligazioari dagokionez.

6.- 100 plaza baino gutxiago “Garaje-Aparkalekuen” sarbideak, atari eta
baimendutako beste zenbait erabilerakoak diren espazio berean koka daitezke, beti
ere sarbidearen kantoiarekin mugakide, 2,50 m. baino txikiagoko zabalera izango ez
duen lekunea baldin badago, eta hori kontatu beharko da garajeen sarrerako
oinezkoen eremua kontutan hartu gabe, hala behar balitz. Plazen kopurua 100tik
gorakoa izango balitz, sarrerak eta irteerak ez dute zerikusirik izan behar elkarrekin eta
ez dira ere inolaz bat etorriko, beste erabileretako sarbidearekin. Sarbideko eremu
orokorra, baterakorra izan daiteke bakar-bakarrik, “Garaje-Aparkalekuen” sarbideko
kantoiaren azalera horizontalean.

7.- 40 plaza baino gehiagoko “Garaje-Aparkalekuetan”, oinezkoek zuzenean
izan beharko dute sarbidea kanpotik. Horretarako, oinezkoen zirkulaziorako eremua
mugatuko da, horrek gutxienez 60 zm.ko zabalera eta 20 zm.ko altura izango du,
ibilgailuen galtzadaren gainetik, baldin eta ibilgailuen sarbide bera izango balu horrek.

8.- 60 plaza baino gehiagoko “Garaje-Aparkalekuetan” oinezkoen sarbidea ez
da inolaz ere ibilgailuena bera izango eta harengandik urrundua egongo da, atalondo
itxia euki beharko du blindatutako ate bikoitzarekin eta suaren balizko ataketatik
gordetzeko eta pertsonak salbatzeko gordetze-eragingailua euki beharko du.

9.- “Garaje-Aparkalekuek” igongailu edo eskailera bidez euki ahal izango dute
oinezkoentzako sarbidea, bainan edozein kasutan isolamenduzko bitarteko atalondoa
euki beharko du, automatikoki itxiko diren ate blindatuekin. Eskailerak gutxienez 1,15
m.ko zabalera eukiko dute.

10.- Baimendu daiteke kotxeentzako jasogailuak jartzea. Sarbidea sistema
honen bidez bakarrik denean, 20 plaza edo zatiki bakoitzeko jasogailu bat jarri beharko
da. Itxaroteko lekune horizontalak gutxienez 10 m.ko luzera izango du eta zabalera
berriz ez da 6 m. baino txikixagoa izango.

11.- Arrapala zuzenak ez du % 16a baino aldatz haundiagorik izango eta
bihurguneko arrapalak % 12a baino gehiagokorik, hori bestalde, erdiko lerrotik



neurtuko da. Arrapalak, “Garaje-Aparkalekuen” lehen plantarako sarbidearen
lehendabiziko tarteunean gutxienezko 3 m.ko zabalera gordeko du, bihurgunetan
zabalera berezia izango du eta biratzeko erradioa 6 m.tik gorakoa izango da,
ardatzean neurturik.

8. artikulua.- Garaiera

Eginda leudekeen eraikinetan, zorutik sabaira 2,10 m. duen gutxieneko garaiera
librea duten “garaje-aparkamenduak” onartuko dira, eta bestalde, 2,00 m.ko garaiera
artekoa izango da, gehienez, habeen beheragunea.

Obra berrietan, zorutik sabaira 2,40 m. duen gutxieneko garaiera librea duten
“garaje-aparkamenduak” onartuko dira, eta bestalde, 2,20 m.ko garaiera artekoa
izango da, gehienez, habeen beheragunea.

Hala ere, bi kasuetan, eta arrapala azpian kokatutako funeetan, zorutik sabaira
1,90 metroko gutxienezko garaiera onartzen da.

APARKAMENDUKO PLAZEN BANAKETARI DAGOZKION GRAFIKOAK

1.- 45º angeluko aparkamendua.
- Banaketa eta maniobrako pasabidearen gutxieneko zabalera: 3,00 m.
- Aparkamenduaren zabalera: 5,00 m.
- Aparkaleku-plazaren zabalera: 2,40 m.

2.- Bateriako aparkamendua, 90ºtan.
- Banaketa eta maniobrako pasabidearen gutxieneko zabalera: 5,00 m.
- Aparkamenduaren zabalera: 4,80 m.
- Aparkaleku-plazaren zabalera: 2,40 m.

3.- Bateriako aparkamendu bikoitza, 90ºtan.
- Banaketa eta maniobrako pasabidearen gutxieneko zabalera: 5,00 m.
- Aparkamenduaren zabalera: 4,80 m.
- Aparkaleku-plazaren zabalera: 2,40 m.

4.- Luzetarako aparkamendua.
- Banaketa eta maniobrako pasabidearen gutxieneko zabalera: 3,00 m.
- Aparkamenduaren zabalera: 2,40 m.
- Aparkaleku-plazaren luzera: 4,80 m.

5.- Luzetarako aparkamendu bikoitza.
- Banaketa eta maniobrako pasabidearen gutxieneko zabalera: 3,00 m.
- Aparkamenduaren zabalera: 2,40 m.
- Aparkaleku-plazaren luzera: 4,80 m.

6.- 45º angeluko aparkamendu bikoitza.
- Banaketa eta maniobrako pasabidearen gutxieneko zabalera: 3,00 m.
- Aparkamenduaren zabalera: 5,00 m.
- Aparkaleku-plazaren zabalera: 2,40 m.”

9. artikulua.- Aireztapena.

1. Aireztapena, naturala edo behartua nahikotasunez proiektatua egongo da,
horrela lurrun eta gas kaltegarrien pilatzerik eman ez dadin, eta aireztapenaren
berritzea orduko 6 bolumenetakoa izango da gutxienez. Derrigorrezkoa izango da
baita, Karbono Monoxidoa detektatu lezaketen neurgailuak jartzea, horrela horrek,
aireztapeneko instalazio mekanikoa autmatikoki martxan jarri dezan. Aireberritzeko



instalazio hori suaren eraginaren aurrean iraungo duten elementuz egina, horretarako
aurrikusi diren aireztapen-patio edo tximinietatik barrena joango da, eta horiek
inmueblearen gainaldetik gora metro bat gehiago euki beharko dute. Aipatu aireztapen-
patio edo tximinietara, “Garaje-Aparkalekutik” soilik egin ahal izango dira irekiuneak,
eta inola ere ez beste inondik.

2. Erauztailuak lokaleko parterik altuenean instalatuko dira, eta aireberritzeko
tximini guztietara edo beharrezko guztietara lotuak egongo dira bainan aire-hartzeko
instalazioetatik urruti, zeinak ahalik eta inmueblearen zorutik gertuen egongo diren,
horrela, beharrezko haize-joera lortzeko helburuz. Aipatu eraiztailuen instalazioak ez
du, 50 dezibelio baino zarata altuagorik sortu behar 22,00ak bitartean, eta ordu
horretatik aurrera 35 dezibelio baino zarata altuagorik.

3. Mantze-patiotan kokatutako “Garaje-Aparkalekuak” tximinia bidez
aireberrituko dira, aurreko guztia betez. Eta nahiz eta aireberritze zuzeneko baoak
baimentzen diren, horiek, etxebizitzetara destinatutako eraikinetako barne-
lerroztapenetatik aldenduak egon behar dute, gutxienez 15 m.

4. Erabilera hau bakarra duten eraikinetan (4. Kategoria), kalera ematen duen
fatxadara eman ahal izango dute aireberritzeko baoek, bainan mugakide dituzten
finketatik 6 m. aldenduta egongo dira gutxienez horiek; hala ere, ez da baimenik
emango mantze-patiotara ematen duten fatxadetan baoak irekitzeko.

5. Ordenantza hau indarrean jarri aurretik eraikitako inmuebleetan kokatzen
diren lokalak direnean, despentsa bereziza ezarri ahal izango da, hau da, aireberritzea
fatxadetan egindako baoen bidez egin ahal izango da, beti ere, ke eta gasak
araztatzeko sistema jarria badago.

10. artikulua.- Argiztapena.

Argiztapen artifiziala lanpara elektriko bidez egingo da bakar bakarrik, eta
argitazpen horren gutxienezko maila 50 luxekoa izango da. Edozein modutara, Tensio
Baxuko Erreglamendu Elektroteknikoan eta horren jarrapide osagarrietan adierazitakoa
bete beharko da.

11. artikulua.- Suteen aurkako instalazioa.

1. NBE-CPI-91ean erabakitakoa bete beharko da, eta bereziki, “Garaje-
Aparkalekuen” erabilerari buruzko baldintzak bete beharko dira, zeinak
Eranskinetan adierazirik datozen.

2. Garajeak beste dependentzietatik banatzeko, jarriko diren elementu
bertikalei dagokienez, beti 120 minutuko iraupena euki beharko dute
gutxienez suaren aurrean. Hori horrela, elementu erresistentez eginak
badira, horiek izan daitezke, ilada bateko lodiera izango duen trikotez
eginak, hormigoi-blokeak badira 14 zm.koak izango dira, hormigoi
armatuzkoak izanik 15 zm.koak eta masa-hormigoia bada 12 zm.koak.
Elementuak ez badira erresistenteak, itxidura hori izan daiteke totxanaz eta
hormigoi-bloke trinkoz egina; lodierari dagokionez, hormigoii armatu eta
masa-hormigoirako adierazi direnak gorde beharko dira.



3. Mortero isoladorea Portland zementu 350 motatakoa izango da eta
agregakin mineral erregaitzak perlita espanditu edo bermikulita bezalakoak.

4. Halaber, egiturazko elementuek 120 minutuko iraupena euki beharko dute
gutxienez suaren aurrean. Hori horrela, egiturazko elementu metaliko oro
estalita egon beharko du. Zutabe metalikoak totxana bikoitzez eta 1:6
zementuzko morteroz zarpeaturik babestuko dira, horren lodiera gutxienez
1,50 zm.koa izango da edo bestela, 3 zm.ko mortero isoladorez. Habeak 3
zm.ko lodieradun mortero isoladorez eta solairu metalikoak mortero
isoladorez 3,50 zm.ko lodieradun alanbre-sare gainean. Hormigoii
armatuzko habeek, zutabeek eta sabaiek gutxienez 2 zm.ko lodierazko
mortero isoladorezko zarpeoa eramango dute.

5. Bost kiloko itzalgailu bat egongo da gutxienez, hautsezkoa edo
espumazkoa, 10 plaza edo hori baino zatiki txikiago bakoitzeko.

6. Eskuzko itzalgailuak ormetan egongo diren euskarrietan zintzilikatuko dira
errez hartu daietezkeen tokietan, eta azkar erabiltzeko moduko euskarriak
izango dituzte, halaber, bera erabiltzeko azalpenak txapa batean agertuko
dira. Horiek UNE Arauetan agertzen diren xedapenen arabera seinalatuak
egongo dira.

7. 20 plaza edo zatiki bakoitzeko ontzi irekiak jarri beharko dira, eta hor,
nahigabe isuri daitekeen gasolina edo urina xurgatzeko produktuak egon
beharko dira (hala nola, harea, infusari-lurra, etabar). Produktu horiek, toki
batetik bestera errazago garraiatzeko, zakuetan ere egon daitezke, eta
produktu hori banatzeko pala bat egongo da ontzian.

8. 20 plaza edo zatiki bakoitzeko ontziak jarriko dira, sua jasanagatik iraun
dezakeen materialez egindakoak eta horien tapa txangaduna izango da eta
ezaugarri bereko materialez egina, horrela hor, gasolina edo urinez bustirik
egon daitezkeen trapu edo kotoiak gordeko dira.

9. 100 plaza baino gehiagoko “Garaje-Aparkalekuak”, kaleko sarbidetik hurbil,
aurrekoaz gain, suteetako ur-hartunea izango du Sutea Itzaltzeko
Zerbitzuaren Arautegian zehazturik dagoenaren arabera. 300 plaza baina
gehiagoko “Garaje-Aparkalekuan” sutea aurkitzeko mekanismoen sare
automatikoa instalatuko da, horrela suari aurre egin ahal izateko ahalik eta
bizkorren.

12. artikulua,- (Ezabatu egiten da)

13. artikulua.- Planoak

Proiektuaren dokumentazio barruan aurkeztu behar diren planoetan,
aparkaleku-plaza guztiak marrazturik agertu behar dute eta bakoitzak bere zenbakia
duela, gainera hor agertu behar dute baita barnebideak, sarbideko arrapala, eta
beharrezkoa izanez gero, ibilgailuek jarraitu behar duten norabidea, eta 100 plaza
baino gehiagoko “Garaje-Aparkalekuak” direnean derrigorrez adierazi beharko da
azken baldintza hori. Planoetan agertu beharko du baita, itzalgailuen kokapena,
harearen ontziak, trapuak gordetzeko ontziak, eta beharrezko balitz, suteen aurkako



mekanismoen sare automatikoak eta ur-hartuneak. Halaber, elektrizitate ur eta
hustubideen instalazioak, planoen emanak, aurkeztuko dira.

14. artikulua.- Zoladura

“Garaje-Aparkalekuen” barne-zoladura , materiale erresistentez eta emango
zaion erabilerara egokituko den materialez egina izan behar du, halaber, material
horrek hautsik sortuko ez duena izan behar du. Zoladuran adieraziko dira
ibilgailuentzako kokapenak, hala nola, barnebideak eta arrapalak, eta oinezkoen
ibilbidea ibilgailuengandik nabarmendu egin beharko da. Aipatu seinaleztapena,
proiektuaren dokumentazio grafikoan adierazitakoa bera izan behar du zeinetan
oinarriturik emango baita obren lizentzia eta establezimendua irekitzeko eta hori
funtzionamenduan jartzeko baimena.

15 artikulua.- Erabileraren arabera aparkalekuen standarrak

Ibilgailuak aparkatzeko lekuneak jarri beharko dira, Hiri-Ordenazioko Plan
Orokorrak, Plan Partzialek, Barne-Erreformarako Plan Bereziek eta Xehetasun
Estudioek horrela definitzen dituzten zonaldeetan kokatutako eraikin eta instalazio
berrietan, eta aparkatzeko lekuneak jarri beharko dira, eraikin horien erabilera eta
zertarakoaren arabera edo eraikinaren barnean, edo aldameneko eraikinetan edo
eraikitzeko esleiturik dagoen partzelako lursail berean, jarraian adierazten diren
ezaugarrietara makurtuko diren moduluen arabera. Erabilera bat baino gehiagoko
eraikinetan kasu bakoitzean beharrezko litzatekeen plaza kopuru osoraino iritsi
beharko da.

1. Etxebizitzen erabilera. Gutxienez aparkatzeko plaza bat aurrikusi beharko da.
Izan daiteke eraikinaren barnealdean aldameneko eraikinean, estalpean edo
babestutako lekune itxi batean Eraiki behar den etxebizitzaren azalera (“Garaje-
Aparkalekua” izango denaren azalera kenduta) 200m2. baino gehiagokoa denean,
beharrezkoa izango de aparkatzeko bi plaza aurrikustea.

2. Industri erabilera. Lau enpleguko aparkatzeko plaza bat aurrikusi beharko da
eta gutxienez plaza bat aurrikusi beharko da eraikitako 100m2. bakoitzeko. Gainera
bulegoak, langelak edo administrazio egotegiak baleude, hurrengo pasartean
adierazten denaren arabera, horietan aurrikusten diren plazak gehitu beharko dira. Bi
kasuetan, aparkatzeko plazak eraikin itxian edo partzela berean, aire zabalean, koka
daitezke, eta ez dira kontuan hartuko inola ere, kale ofizialetako aparkaleku-plazak.

3. Bulego eta langelako erabilera. Gutxienez, eraikiko den 75 m2.ko
aparkatzeko plaza bat aurrikusi beharko da. Aipatu plazak eraikin horren barnealdean
edo aldameneko eraikineari kokatuko dira, lekune ireki edo itxian, edo, partzela
barruan, aire zabalean. Hala ere ez dira kontutan hartuko inola ere, kale ofizialeko
aparkaleku-plazak.

4. Merkatal erabilera. Erabilera hori duten lokalak, etxebizi-tzetako eraikinean
kokatzen direnean, eraikitako 75 m2. bakoitzeko gutxienez plaza bat izango duen
aparkatzeko standarra aurrikusi beharko da. Lekune itxi eta babestuan kokatu beharko
dira. Merkatal erabilera, erabilera esklusiboko eraikinean ematen denean edo erabilera
industrial edo publikoen partehartzearekin, aparkatzeko aurrikusi behar den espazioa,



standar berekoa izan daiteke, aire zabalean eta eraikuntzarako esleitu den partzela
jabedunean.

5. Hotel erabilera. 10 oheko aparkatzeko plaza bat aurrikusi beharko da. Horien
kokapena, eraikuntzarako esleiturik dagoen eraikinean edo partzelan egongo da.

6. Ikuskizunen eta bilera aretoen erabilera. 15 lokalidadeko, aparkatzeko plaza
bat aurrikusi beharko da, horiek eraikinaren barnean edo eraikuntzarako esleituta
dagoen partzela pribatuan kokatu beharko dute. Stadium, kiroldegi, zinema, jai-areto,
teatro eta antzeko ikuskizunetako aretoetan, Udalak zehaztuko ditu aparkatzeko
beharrak eta behar hori gauzatzeko horien kokapena eta egikaritza.

7. Benefizentzi-Osasun Erabilera. 10 oheko, aparkatzeko plaza bat aurrikusiko
da gutxienez, eta horretaz gain, enplegatutako bost pertsonako beste plaza bat, eta
koadro mediku iraunkorreko mediku bakoitzeko beste plaza bat. Eraikuntza barruko
edo aire zabaleko partzela pribatuan koka daitezke.

8. Erabilera kulturala. Eskolaurre, BBB, edo Lanbide Heziketa eta OHO ematen
den eraikinetan, gutxienez gela bakoitzeko aparkatzeko plaza bat aurrikusi beharko da,
eta horretaz gain, enplegatu bakoitzeko beste bat. Batzar-tokirik egongo balitz, beste
plaza bat gehiago aurrikusi beharko da 15 jarlekuko. Aipatutako plazak eraikinaren
barnealdean edo eraikuntzara esleiturik dauden partzela pribatuetan kokatuko dira.

9. Erabilera erlijiosoa. Gutxienez aparkatzeko plaza bat aurrikusi beharko da,
aipatu zerbitzuak dituen 30 plazako. Aipatutako plazak eraikinaren barnealdean edo
eraikuntzara esleiturik dauden partzela pribatuan kokatuko dira.

16. artikulua.- Lizentzirik gabeko iharduerak

Artikulu honen bidez lizentzia ateratzeko posibilitatea eskaini nahi zaie,
Ibilgailuak Gordetzeko iharduerarako Irekitze eta Funtzionatzeko Udal Lizentziarik ez
dutenei, hain zuzen ere, 1985.eko ekainaren 29 baino lehenagotik funtzionatzen etorri
diren iharduenetarako, izan ere data horretan argitaratu baitzen akainaren 11ko
171/1985 Dekretua, zeinetan onetsi baitziren bizitegitarako lurzoru hiritarrean
kokatutako iharduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei aplikatu behar
zaizkien arau teknikoak zeinak izaera orokorrekoak diren; beti ere lokal horri ibilgailuak
gordetzeko erabilera aitortu bazitzaion, nahiz aitorpen hori izan daitekeen, bai
inmueble hori egiteko obra berrian horrela aitortzeagatik bere egunean, bai geroan
erabileraren aldaketa egin delako, aldaketa hori hala ere, 1985ko ekainaren 29ko data
baino lehenagokoa izan beharko du.

Ordenantza honetan aipatzen den Udal Lizentzia hori lortzeko, artikulu honetan
ezartzen dena soilik hartu beharko da kontuan, eta horretarako hurrengo hau bete
beharko da:

1. Egiaztagiria aurkeztuko da, non jasoko den, iilgailuen gordelekuak 1985.eko
ekainaren 29 a baino lehenagotik funtzionatzen duela.

2. Obra Berriko Aitorpenean lokalari eman zitzaion erabilera, Ibilgailuen
Gordelekukoa izan zela egiaztatuko duen agiria aurkeztuko da.



3. 1 eta 2 agiriekin batera, proiektuaren lau kopia aurkeztuko dira Irekitze eta
Funtzionamenduko Udal Lizentzia eskatuz, proiektu hori Tekniko eskudunak idatzia
izan behar du eta dagokion Elkargo Profesionalak ikus-onetsia, eta Txosten Tekniko
horretan agertuko dira, ihardueraren ezaugarriak egokiro deskribaturik, azaldurik eta
zehazturik, lokalaren azalera osoa eta horren banaketa, hala nola proposatuko
zuzenketetarako erabili diren bitartekoak eta sistemak, horrekin batera baita, zaraten
transmisioa murrizteko eta berritu beharreko aire-bolumena zein den jakiteko egin
diren kalkuluak, hala nola, solairuko Planoak, sekzioak eta eskala egokian egindako
egoera-planoa.

Halaber, proiektuan hurrengo pasarteak bete direla agertu beharko du:

A) Proiektuak eta horien egikaritza, aplikagarriak diren arau espezifikoetara,
makurtu beharko dute orokorki, eta bereziki honako hauetara, zeinak eskudun
Erakunde Teknikoak emandakoak diren:

a.1. Udal Ordenantzak eta hirigintzako arauak.

a.2. Tentsio baxurako erreglamendu elektroteknikoa. Irailaren 20ko 2.413/73
Dekretua (B.O.E. 1973-x-09) eta tentsio baxuko elektrizitate instalazioari
buruzko Agindua, 1974.eko apirilaren 13koa (B.O.E. 1974-IV-20, 1974-IV-27
eta 1974-V-04) eta gainontzeko arautegi baterakorra.

a.3. Eraikuntako Arau Orokorra E.A.O.-CPI-91 onetsi zuen martxoaren 1eko
279/91 Errege Dekretua, eraikinetan suteen aurkako babes-baldintzak zehazten
dituena, eta gainontzeko arautegi baterakorra.

B) Ihardueraren sailkapena: ezaugarri horien arabera gogaikarria da: zarata,
dardara eta usaina ematen delako. Osasungaitza: kea eta gasak isurtzen direlako.
Arriskutsua: Erregai likido eta solidoak gordetzen direlako.

b.1. Iharduera etxabean kokatzen bada eta aireztapen naturala badu, horrek ez
die enbarazurik sortu behar auzokideei.

b.2. Aireztapena naturala denean, aire irteera hori, garajekoa ez den beste
edozein irekiunetik, hori inmueble berean nahiz bestea kokatua egon, gutxienez
3 metrora jarri beharko da.

b.3. Gutxienezko aireztapen naturala, azaleraren % 0,5 a izango da, atea
kontutan hartu gabe.

b.4. Aparkalekuak sotoan kokatuak egongo balira, aireztapenerako sistema
behartua erabiliko litzateke, eta garbiketak azalera guztira hartu behar duela
kontuan izanik, aireztapeneko proiektua aurkeztu behar da, zeinak ez dien
enbarazurik sortu behar auzokideei.

b.5. Garaje-Aparkalekuaren azalera 800 m2.tik gorakoa izanik sotoan kokaturik
balego eta aireztapen naturalik gabe, karbono monoxidoaren detektagailuak
instalatuko dira; detektagailu horrek aireztapeneko instalazio mekanikoa
automatikoki jarriko du martxan, monoxidoaren konzentrazioa 50 p.p.m. baino
gehiagokoa den guztietan.



b.6. Aireztapen behartua baldin bada, aireberritzearen aire-emaria 15 m3/m2.tik
goragokoa izango da. Aireztapen behartua denean, hori egiazta dezaketen
kalkuluak ere aurkeztu beharko dira.

b.7. Mantze-patio edo mantze-barneko espazioetan kokatutako garajeetan,
aireztapen naturaleko irekiuneak egitea baimenduko da, baldin eta irekiune hori
etxebizitzetara destinatutako eraikinen barne-lerrokaduratik, gutxienez 15 m.
aldendurik badago.

b.8. Debekatuta dago edozein motatako erregaiak gordetzea, hala ere
debekatze horretatik kanpo daude ibilgailuek dituzten erregaiontziak.

b.9. Planta bakoitzean, sua jasanagatik iraun dezakeen materialez egindako
ontziak jarriko dira, horien tapa txangaduna izango da, horrela hor, gasolina edo
urinez bustirik egon daitezkeen trapuak gordetzeko.

b.10 Halaber, 500 m2.ko edo horren zatiki bakoitzeko, ontzi irekiak jarri beharko
dira, hor nahigabe isuri daitekeen gasolina edo urina xurgatzeko produktuak
egomgo dira (harea etab.).

b.11. Kotxeak garbitzeko garbilekua duten garajeetan, hustubide orokorraren
aurretik solido edo urinak bereiziko dituen kutxeta instalatuko da.

b.12. Makinariaren ainguraketa elementu antidardaragarriekin egingo da.

b.13. Sarrera eta irteerako atea, zaratik gabe ireki eta isten den horietakoa,
izango da.

b.14. Edozein kasutan ere, goizeko 8ak bitartean ez dira 40 dB(A) gaindituko,
minutu batean Leq. balokidea duen maila jarraian, eta ezta ere, 8etatik eta
22etatik aurrera, hurrenez hurren, 45 eta 35 dB(A), gehienezko balio
puntakoan, logela, sukalde eta egongeletan; hori guztia hala ere, udal arautegi
espezifikoan zehaztua legokeenaren kaltetan gabe.

C) Udal Lizentzia eskatuaz egindako proiektuak, arau tekniko hauetan
ezarritako aginduetara makurtu beharko du. Aipatu arau tekniko horiek, hala nola Foru
Aldundiak, horien osagarri, ezarri ditzekeen neurri zuzentzaileak, zeinak kalifikazio-
txostenean agertuko diren, derrigorrez bete beharko dira.--


