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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2019, urtarrilak 24. Osteguna17. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Getxoko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren aldaketa zehatzarako alda-
tzeko, 7.1.13 aldaketarako, behin betiko onartzea.

Getxoko Udalbatzak bi mila eta hamazortziko abenduaren hogeita seian egindako 
ohiko Osoko Bilkuran honako hau erabaki du:

Lehenengoa: Behin-betiko onetsiko da Getxoko Hiri Antolaketako Plan Orokorraren 
Hirigintza Arauen 7.1.13 artikulua, udal zerbitzu teknikoen idazkuntzaren arabera. Es-
pedientean, Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren ebazpena ageri da. Ebazpena 
2018ko azaroaren 28koa da eta bere bidez ingurumen-txosten estrategikoa egiten da. 
Txostenaren arabera honako hau zehazten da: ez dela aurreikusten aldaketa puntualak 
eragin garrantzitsurik izatea ingurumenean, eta, beraz, ez dela ingurumen-ebaluazio es-
trategiko arruntik egin behar. 

Aldaketak artikuluaren 3. Paragrafoan du eragina; lerro hau eransten zaio: «Eskole-
tako patio estalien azalerak ere ez dira kontuan izango». 

Horrela, 7.1.13 artikulua honela geratu litzateke idatzita:

7.1.13. artikulua.—Sabaiaren koefizientea zenbatzeko modua 
1. Sabaiaren koefizientearen parametroak zehazteko, lurzoruaren azaleratzat joko 

da, hirigintzako jardueraren sustatzaileak benetan emandako lurzoru-azalera bider kali-
fikazio-mota bakoitzari aplikatu beharreko indizea.

2. Eraikigarritasuna eraikinetako solairu bakoitzean eraikitako azalera gordinak 
gehitzetik lortuko da; hala, parametro zehaztailea eraikin bakoitzeko kanpoan eraikitako 
lerrokatzeak izango dira, eskaileretako solairuen azalerak eta egoteko, pasatzeko eta 
itxitako hegalen azalerak barnean hartuz, baita itxiturako haien hormak ere; barneko 
patioak kanpoan geratuko dira.

3. Pisu eta irekitako hegaletako terrazak beren azaleraren %100 zenbatzen dute, 
babes-araubideren baten barnean dauden eraikinetan salbu; azken horiek ez dira zen-
batuko, baldin eta eraikinek babes-araubideari eusten badiote eta, babes horren ondo-
rioz, terrazak ixteko baimena ematen ez bada.

Sabairik gabeko eta estali gabeko terrazen eta balkoien azalerak ez dira kontuan 
izango, ezta beheko solairuetako ataripe edo arkupeak, oinplanoaren okupazioaren 
%15eraino gehienez.

Eskoletako patio estalien azalerak ere ez dira kontuan izango.
4. Ondorio hauetarako, ez dira aintzat hartuko igogailuen geletarako erabiltzen di-

ren azalerak edo instalazioak, badin eta eraikinaren oinplanoaren hamarrena baino txi-
kiagoak badira. Sotoko edo teilatu peko trastelekuen azalera ere ez da kontuan izango, 
etxebizitza bakoitzeko 7 m2 edo eraikitako azalera osoaren 100 m2 baino gehiago ez 
badira. Trasteleku horiek ezin dute sarrerarik izan etxebizitzen barrualdera, etxebizitza 
horiek kolektiboak badira.

Txapitula formako gelen kasuan, 1,5 metro baino gehiagoko altuera librea duen aza-
lera eraikitako azaleratzat joko da.

5. Garajeak sestra gainean eraikitzen badira, aintzat hartuko dira, partzela bakoi-
tzeko 30 m2 baino gehiago baldin badaukate. Bestela, garajea lurpekoa izan beharko da.

Bigarrena: Akordio hau, aldaketaren ale batekin batera (dokumentazio administrati-
boa eta teknikoa) Bizkaiko Foru Aldundiari bidaltzea, Hirigintza Plangintzako Administra-
zio Erregistroan uzteko. 
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Hirugarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean behin betiko onetsitako akordioaren eduki 
osoa argitaratzea, eragindako hirigintza arauekin batera, aurreko atalak aipatutako erre-
gistroan utzi ondoren. Era berean, behin betiko onesteari buruzko akordioa lurraldean 
gehien hedatutako egunkarietan ere argitaratzea.

Laugarrena: Akordio hau, bere espedientearekin batera (dokumentazio administra-
tiboa eta teknikoa) Euskal Autonomia Erkidegoko Antolamendu Batzordeari bidaltzea, 
artxibatu ahal izateko. Hori guztia behar bezala izapidetuta, paperezko formatuan zein 
formatu informatikoan.

Bosgarrena: Alkatetza- Udalburutzari akordio hauek exekutatzeko beharrezko ebaz-
penak egiteko ahalmena ematea.

Getxon, 2019ko urtarrilaren 18an.—Hirigintza Administratibo Arloaren A.O.T. eskuor-
detuta (3988/2011 Dekretua, abuztuaren 1ekoa), Isabel Peral Agirregoitia
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