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1.- AURREKARIAK 
 
Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea honako helburu honekin 
onartu zen: hiri-ingurunearen, gune publikoen, eraikinen, garraiobideen eta 
komunikabideen irisgarritasuna bermatzea, pertsona guztiek eta, batez ere, 
mugigarritasun murriztua, komunikazio-zailtasunak edo muga psikiko zein 
sentsorialak, aldi baterako zein betirako, dituztenek era autonomoan erabil eta balia 
ditzaten.  
 
20/1997 Legearen V. idazpuruan IRISGARRITASUNA SUSTATZEKO EUSKAL 
KONTSEILUA aipatzen da; lege horren 24. artikuluan honako hau ezartzen da: 
administrazioek, ezinduen ordezkari diren erakundeek eta elkarteek, erabiltzaileek, 
sustatzaileek eta profesionalen elkargoek osatutako aholku-organo eta organo parte-
hartzailea dela, 25. artikuluan xedatutako osaerarekin. Irisgarritasuna Sustatzeko 
Euskal Kontseilu horren eginkizunak honako hauek dira, 26. artikuluari jarraiki:  

a) Urtean behin txosten bat egitea, lege horretan ezarritakoa zein mailataraino 
betetzen den ezagutarazteko, eta gero Legebiltzarrera bidaltzea. 

b) Irisgarritasunaren arloan eskumenak dituzten organoei aholku ematea eta 
jarduteko irizpideak proposatzea, lege horretan xedatutakoaren arabera. 

c) Horren antolamendu eta funtzionamendurako araudia onestea. 

d) Bere esku uzten diren beste egiteko batzuk. 
 
Eskakizun hori betetzeko, jarraian Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 
jardueren 2007. urteko txostena aurkeztu da. 
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2.- IRISGARRITASUNA SUSTATZEKO EUSKAL KONTSEILUAREN BILERAK. 
 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 2008. urteko ekainaren 27an Osoko 
Bilkuran bildu zen. 
 
Jarraian, bilerako Aktaren zati bat eta bertan jorratutako gaien laburpen bat gehitzen 
da txosten honetara. 
 
IRISGARRITASUNA SUSTATZEKO EUSKAL KONTSEILUAREN 2007ko 
EKAINAREN 27ko BILERA 
 
Bertaratuak:  

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila 

Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritza. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
Saila 

Baliabide Orokorren Zuzendaritza. Ogasun eta Herri Administrazio Saila. 

Turismo Administrazioko eta Lehiakortasuneko zuzendaria. Industria, Merkataritza 
eta Turismo Saila 

Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza. Industria, Merkataritza eta 
Turismo Saila 

Gizarte Politikarako Zuzendaritza Nagusia. Gipuzkoako Foru Aldundia 

Gizarteratze Zuzendaritza. Bizkaiko Foru Aldundia 

Arabako Foru Aldundia. 

Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniarien Elkargoa 

Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargoa 

Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioa 

Elkartean Gipuzkoa. EAEko Urritu Fisikoen Konfederazio Koordinatzailea 

Elkartean Araba. EAEko Urritu Fisikoen Konfederazio Koordinatzailea  

Elkartean Bizkaia. EAEko Urritu Fisikoen Konfederazio Koordinatzailea 

ONCE 

Euskal Gorrak. Elkarteen Federazioa – Sordos País Vasco 
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Laguntza Teknikoa: 

Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Batzorde Iraunkorraren Idazkaritza. 
Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritza. 

Irisgarritasun arloko Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren arkitektoa 

Irisgarritasun arloko Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren abokatua 
 
 
2007. urteko ekainaren 27an Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak bilerari 
hasiera eman dio eta bertaratu diren erakunde ezberdinetako ordezkariei, elkargo 
profesionaletako kideei, laguntza teknikoko ekipoari eta batez ere, ezinduen 
kolektibo ezberdinei eskerrak eman ondoren, burutzen duten eguneroko lana 
esanbidez aitortu die irisgarritasunari dagokionez gure hiri eta herrietan eskuratzen 
ari diren lorpenen garrantzia azpimarratuz, aurreikusitako Gai Zerrendaren ildo 
orokorrak azaltzeari ekin dio eta bertaratutakoei beren burua aurkeztera gonbidatu 
die. 
 
Behin aurkezpenak egin ondoren, deialdian proposatutako Gai Zerrendari heldu 
zaio. 
 

Lehenengo puntua: Aurreko Kontseiluaren Akta irakurri eta onartzea (2006. 
urteko ekainaren 14a) 

ERABAKIA: 2006. urteko ekainaren 14ko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluaren Osoko Bilkuraren Akta onartzea. 
 
 
Bigarren puntua: Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 2006. 
ekitaldiko urteko txostena aurkeztea eta onartzea. 

ERABAKIA: 2006. ekitaldiko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Urteko 
Txostena onartzea, eta, jarraian, Legebiltzarrari igortzea. 
 
ERABAKIA: Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legeak udalerrien eskura jartzen duen araudiaren garapenaren 
aukera zabala erabiltzeko eskatu dio EUDELi, irisgarritasuna bultzatzeko helburua 
duten neurriak sustatzeko. 
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ERABAKIA: EAEko Udal guztiei zuzendutako dokumentu bat egitea, Udaletako 
teknikariei irisgarritasunaren inguruko gai horietan aholkatzeko langile kualifikatuak 
eduki ditzaten eskatuz, eta era berean, gai horren inguruan herritarrek parte har 
dezaten bultzatzeko mekanismo egokiak ezarri ditzaten eskatuz; dokumentua bidali 
aurretik, Kontseiluaren hurrengo bileran onartu beharko da.  
 
 
Hirugarren puntua: 2006. urteko ekitaldiari dagokion 2006. urteko abenduaren 
20ko bileran Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Batzorde 
Iraunkorrak eztabaidatutako gaiak. 
 
 

a) Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren web-orriaren egokitzapena 
(www.euskadi.net/cvpa). 

Osoko Bilkurari 2006. urteko abenduaren 20ko Batzorde Iraunkorrean hartutako 
2. erabakiaren inguruan jakinarazi zaio web-orrira sartzeke dauden egokitzapen 
batzuk daudela, bateragarritasuna bideragarri egiteko Kontseiluaren web-orriaren 
menpeko web-orrian hainbat egokitzapen egin behar direlako. 

 
 

b) Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluko bileretarako deialdia ohiko 
postaren bitartez, eta kontrako esanbidezko jakinarazpena badago izan ezik, 
baita formatu digitalaren bitartez ere. 

Osoko Bilkurari 2006. urteko abenduaren 20ko Batzorde Iraunkorrean hartutako 
3. erabakia bete dela jakinarazi zaio; erabaki horren bitartez, Irisgarritasuna 
Sustatzeko Euskal Kontseiluaren osoko bilkuraren deialdia egin da ohiko 
postaren bitartez eta formatu digitalean. 

 
 

c) Ezinduei esleitutako etxebizitzen egokitzapena.  

2006. urteko abenduaren 20an Batzorde Iraunkorrean hartutako 4. erabakiaren 
inguruan jakinarazi zaio Osoko Bilkurari behin Foru Aldundiak osatutakoan, horiek 
Euskal Kontseiluak bere momentuan eskatu zuen lankidetza balioesteko prest 
egongo direla. Hiru Foru Aldundien erantzunarekin, berariazko elkarrizketei 
hasiera emango zaie etxebizitzak egokitzerako garaian jardun-protokolo bat 
ezartzeko, egin behar diren egokitzapenei dagokienez, gatazka sortzen den 
kasuetan etxebizitzak egokitzeko. 
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d) Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Batzorde Iraunkorraren 
esku-hartzea, “Deban N-634 errepidea Mutrikuko GI-628 errepidearekin 
lotzeko egingo den lotura berriaren eraikuntza-proiektu aldatua” 
(erref..23.06 ACC/IRSK) 

Osoko Bilkurari jakinarazi zaio 2006. urteko abenduaren 20an Batzorde 
Iraunkorrean hartutako 5. erabakia bete dela; erabaki horren bitartez Elkartuk 
emandako dokumentazioa Garraio eta Herri Lan Sailera igortzen da, egindako 
eskaerak eta eskaera horri erantzun egoki bat eman diezaioken planteamendua 
balioesteko helburuarekin; era berean, Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak esku-
hartze hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Zuzendaritza Nagusiari eta 
Elkartu elkarteari igorriko die. 

 
 
Laugarren puntua: Irisgarritasun Planak lantzeko, edo Irisgarritasuna 
bermatzeko Obrak gauzatzeko Diru-laguntzen deialdi berria. 

Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol zuzendariak Udalei, Tokiko Erakunde Txikiei eta 
irabazi-asmorik gabeko Erakunde Pribatuei zuzendutako diru-laguntzen deialdiaren 
ildo nagusiak azaldu ditu. 2007. urteko irailean argitaratuko dela aurreikusten da, 
horren argitalpenak oporraldiaren hasiera baino lehenago sortu ohi dituen arazoak 
saihesteko helburuarekin, dokumentazioa emateko aurreikusitako epeak betetzeko. 
 
Aurreko urteetako balorazio-irizpide berak mantendu dira eta Sailak aurrekontu-
partida 3.500.00 eurora igo du. Hasiera batean, 3.200.000 euro eman zaizkie Udalei 
eta Tokiko Erakunde Txikiei eta 300.000 euro irabazi-asmorik gabeko eta onura 
publikoko Erakunde Pribatuei. 
 
 
 
 
 
Bosgarren puntua: Irisgarritasunaren Euskal Erakundea – bere sorkuntzaren 
azterketa. Irisgarritasunaren politika publikoaren kudeaketa arautzeko aukera 
horretarako egokitzat hartzen diren organoak sortuz edota duden organoen 
birformulazioaren bitartez 

ERABAKIA: Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkuraren 
aparteko deialdia, Irisgarritasunaren Euskal Erakundearen legearen araberako 
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egokitasuna eztabaidatzeko, irisgarritasunaren politika publikoaren kudeaketa, hala 
badagokio, horretarako egokitzat hartzen diren organoen sorkuntzaren bitartez edota 
dauden organoen birformulazioaren bitartez arautzeko aukera. 

 
Seigarren puntua: Proposamena – Araudi ezberdinen arteko gatazken kasuan 
edota irisgarritasunarentzako onuragarriagoa den interpretazioan jarduteko 
irizpideak. 

Osoko Bilkura araudi ezberdinen arteko gatazka jorratu da, araudi horiek 
irisgarritasun-araudiarekin bat egiten dutenean. Arazoaren oinarria honako kasu 
hauetan dagoela azpimarratu da: alderdi berdinak arautzen dituzten araudi 
ezberdinek erantzun ezberdinak zehazten dituzte. Araudien arteko koordinazio-
arazoa da irisgarritasun-araudiari araudi horrekin batera dauden gainerakoen aldean 
lehentasuna emateko arazoa baino gehiago. 

Ez da horren inguruan inolako erabakirik hartzen. 
 

Zazpigarren puntua: Galde-eskeak 
 

a) Kolektiboentzako kupoak 2006-2009ko Etxebizitza Bideratzeko Planean. 

Euskal Gorrak elkarteko ordezkariak interesa adierazi du 2006-2009ko 
Etxebizitza Bideratzeko Planak kolektibo jakinentzat lehentasunez aurreikusitako 
kupoen inguruan eta horiek indarrean jarriko diren momentuaren inguruan.  

Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol zuzendariak jakinarazi du gaia arautzen duen 
Dekretua azkeneko informazio-faseetan aurkitzen dela, eta segituan argitaratuko 
dela. Izan ere, Dekretu bidez arautzea erabaki zen, abiaraztea azkartzeko 
helburuarekin, Etxebizitza Legeak aurreikuspen berdinak gehituko balitu, gehiago 
atzeratuko litzateke eta.    
 

b) Zeinu Mintzaira hizkuntza ofizial gisa onartzea. 

Euskal Gorrak elkarteko ordezkariak jakinarazi du zeinu-mintzaira berehala 
onartuko dela hizkuntza ofizial gisa. Bertaratutakoek gorren kolektiboarentzat eta 
berezko irisgarritasunarentzat lorpen garrantzitsu gisa balioetsi dute gertakari 
hori. 

Aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol 
zuzendariak amaitutzat jo du 2007. urteko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluaren Osoko Bilkuraren bilera. 
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Jarraian, Hartutako Erabakiak azaltzen dira:  
 

1. ERABAKIA: 2006. urteko ekainaren 14ko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluaren Osoko Bilkuraren Akta onartzea. 

2. ERABAKIA: 2006. ekitaldiko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 
Urteko Txostena onartzea, eta, jarraian, Legebiltzarrari igortzea. 

3. ERABAKIA: Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak 2/2006 Legeak 
udalerrien eskura jartzen duen araudiaren garapenaren aukera zabala erabiltzeko 
eskatu dio Eudeli, irisgarritasuna bultzatzeko helburua duten neurriak sustatzeko. 

4. ERABAKIA: EAEko Udal guztiei zuzendutako dokumentu bat egitea, Udaletako 
teknikariei irisgarritasunaren inguruko gai horietan aholkatzeko langile kualifikatuak 
eduki ditzaten eskatuz, eta era berean, gai horren inguruan herritarrek parte har 
dezaten bultzatzeko mekanismo egokiak ezarri ditzaten eskatuz; dokumentua bidali 
aurretik, Kontseiluaren hurrengo bileran onartu beharko da.  

5. ERABAKIA: Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkuraren 
aparteko deialdia onartzea, Irisgarritasunaren Euskal Erakundearen legearen 
araberako egokitasuna eztabaidatzeko, irisgarritasunaren politika publikoaren 
kudeaketa, hala badagokio, horretarako egokitzat hartzen diren organoen 
sorkuntzaren bitartez edota dauden organoen birformulazioaren bitartez arautzeko 
aukera. 
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3.- IRISGARRITASUN ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA 
 
Irisgarritasun arloko Laguntza Teknikoko Zerbitzuak honako jarduera hauek garatzen 
ditu: 

- Kontsultak ebazteko eta aholkularitzako zerbitzua. 
- Irisgarritasuna Sustatzeko Batzorde Iraunkorrarentzako eta Euskal 

Kontseiluarentzako laguntza teknikoa. 
- Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailarentzat Laguntza Teknikoa. 

 
3.1.- Kontsultak ebazteko eta aholkularitzako zerbitzua:  
 

Jendeari arreta emateko Zerbitzua da, eta herri-administrazioek eta administrazio 
partikularrek irisgarritasunari buruz planteatutako kontsulta guztiak (legediari 
dagozkionak, teknikoak eta laguntzei buruzkoak) jasotzen eta atenditzen dira 
Zerbitzu horretan. 2007. urtean artatutako kontsulten inguruko datuak laburbilduko 
ditugu jarraian.  
 
2007. urteko urtarrilaren 1etik 2007. urteko abenduaren 31ra bitarte, Zerbitzuan 
jasotako eta erantzundako kontsultak, guztira, honako hauek izan dira: 213. Batez 
beste, hilean 20 kontsulta izan ditu Zerbitzuak, eta azaroan bildu da kontsulta gehien. 
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Kontsultak zein Lurralde Historikotatik egin diren zenbatzean, kontsulta gehienak 
Bizkaikoak dira (133); bigarren postuan Gipuzkoa dago (45), eta EAEko hiru 
probintzietatik kontsulta gutxien egin dituen lurraldea Araba da (31). Beste 
Autonomia Erkidegoetatik ere egin dira kontsulta gutxi batzuk.  
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Araba
% 14,55

Gipuzkoa
% 21,13

Bizkaia
% 62,44

Estatuaren 
gainerakoa

% 1,88

 
 
Kontsulta gehienak pertsona juridiko pribatuek egin dituzte (% 76); jarraian pertsona 
juridiko publikoek (bakarrik Zerbitzuko erabiltzaileen % 16), eta, azkenik, pertsona 
fisikoek, partikularrek (gainerako % 8). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertsona juridiko publikoek egindako kontsulten barruan, Zerbitzua eskatzen duten 
udalen kopurua nabarmentzen da, kontsulten % 90 udaletatik egiten baita. 
 
Erakunde pribatuei dagokienez, kontsulta gehien egin dituztenak arkitekturaren 
enpresak eta profesionalak izan dira (% 46); auzo-komunitateek, berriz, kontsulten % 
44 egin dute.  
 
Erakunde pribatuek egindako kontsulta guztien % 10 osatzen dute beste motatako 
profesionalek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek egindako kontsultek. 
Artatutako kontsultak gaiaren arabera zenbatuz gero, legediari buruzkoak % 56 
izan dira, alderdi teknikoei buruzkoak % 34, eta diru-laguntzei buruzkoak % 8.  
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Kasu askotan, irisgarritasunaren arazoarekin lotura handia duten arau-kontzeptuak 
argitu behar izan ditugu. Gehien errepikatu den kasua honako hau izan da: Jabetza 
Horizontaleko Legetik eratorritako irisgarritasunari buruzko kontsultak (% 41).  
 

Laguntza 
ekonomikoak

% 8,58

Teknikoak
% 32,62

Legalak
% 53,22

Beste batzuk
% 5,58

 
 
Kontsulta askotan, Irisgarritasuna Sustatzeko Legeari buruzko galderekin batera, 
horrekin lotutako beste hainbat kontsulta ere (irtenbide teknikoen eskaerak…) egin 
dira, gaiak nahastuta. Horrelako askotariko kontsultak egin dituztenak auzo-
komunitateak izan dira, batik bat, eta kasu horietan, honako hauek azaldu behar izan 
dira: Irisgarritasuna Sustatzeko Legea, Jabetza Horizontalaren Legea eta laguntza 
teknikoak, baita kasuan kasu jaso zitzaketen diru-laguntzak ere. Kontsulta gehienak, 
ia denak, telefonoz ebatzi dira, eta kasu gutxitan jarri behar izan da hitzordua 
jendearekin. 
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3.2.- Irisgarritasuna Sustatzeko Batzorde Iraunkorrarentzako eta Euskal 
Kontseiluarentzako laguntza teknikoa.  
 

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailarentzat laguntza teknikoko Zerbitzuak garatu 
beharreko beste jarduera bat honako hau da: Batzorde Iraunkorrari, Irisgarritasuna 
Sustatzeko Euskal Kontseiluari eta sailari berari laguntza teknikoa ematea. Ildo 
horretatik, honako ekintza hauek egin ditugu: 

1.- Etxebizitza Sailarentzako Txostena, Gasteizko arrapala mekanikoei buruzkoa. 

2.- Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluarentzako Txostena, hots, 
etxebizitzak izateko egokitutako lonjak Laudion familia bakarreko etxebizitzatzat 
har daitezkeen edo ez galderaren inguruko irizpidea argitzeari buruzko erabakia 
hartzeko eskatuz. 

3.- Etxebizitza Sailaren Txostena, Gasteizko Jabetzaren Ganberan kokatzen den 
lokalaren irisgarritasun-baldintzei buruzkoa. 

4.- Etxebizitza Sailarentzako Txostenak, Loiolako Erriberan (Donostia) BOE 
sustapen batean gordetako etxebizitzen esleipendunek behar dituzten 
egokitzapenak egokiak ote diren aztertzeko. 

5.- Etxebizitza Sailarentzako Txostena, egokitutako etxebizitzetatik etorritako 
arazoari buruzkoa. 
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4.- IRISGARRITASUNA SUSTATZEKO EUSKAL KONTSEILUARI 
PROPOSATUTAKO GAIEN LABURPENA 
 

Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluan kontsultak jaso eta erantzun egiten 
dira, araudiaren aplikazioaren inguruan, salbuespenen komunikazioaren inguruan 
eta abar. Jarraian, gai horien laburpena azalduko dugu. 
 
 
4.1.- Txosten-eskaerak eta Kontsultak 
 

2007. urtean, Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluari zuzenean bidalitako 
hainbat txosten-eskaera jaso ditugu irisgarritasunarekin lotutako gaiei buruz; halaber, 
zenbait kontsulta ere izan ditugu, guztira hamahiru espedientek (13) osatuta.  
 

Erregistroa Erakundea Lurraldea Gaia 
01.07 ACC Udala Gipuzkoa Irisgarritasun-araudiaren eta beste 

araudien gatazka. 

02.07 ACC Partikularra Bizkaia 68/2000 Dekretuaren V Eranskina 
aplikatzea. Obra-lizentzia eta jarduera-
lizentzia. 

03.07 ACC Profesionala Madril 68/2000 Dekretuaren V. Eranskina 
aplikatzea merkataritza-lokala haur-
hezkuntzako zentro bihur dadin 
eraberritzeari buruzkoa. 

04.07 ACC Profesionala Bizkaia 68/2000 Dekretuaren V. Eranskina 
aplikatzea.  

05.07 ACC Partikularra Bizkaia Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailak ezinduentzako 
aurreikusitako laguntza-ildoei buruzko 
informazioa. 

06.07 ACC Profesionala Bizkaia Erreforma norberaren etxebizitzan. 

07.07 ACC Udala  Bizkaia Irisgarritasun-araudiaren eta beste 
araudien gatazka. 

08.07 ACC Udala Gipuzkoa Jarduera-lizentzia – Obra-lizentzia 

09.07 ACC Justizia 
Administrazioa 

Bizkaia Interpretazioa – irisgarritasun-araudia 
aplikatzea 

10.07 ACC Udala Gipuzkoa Gaur egungo araudia baino lehenago 
zeuden eraikinetan igogailuak 
instalatzeari buruzko arazoa 

11.07 ACC Udala Gipuzkoa Irisgarritasun-araudiaren eta beste 
araudien gatazka. 
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Erregistroa Erakundea Lurraldea Gaia 
12.07 ACC Partikularra Bizkaia Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta 

Gizarte Gaietako Sailak ezinduentzako 
aurreikusitako laguntza-ildoei buruzko 
informazioa. 

13.07 ACC Udala Gipuzkoa Irisgarritasun-araudiaren eta beste 
araudien gatazka. 

 
 
Zerbitzuak artatutako kontsulta guztiak oro har aztertu ondoren, honako 
kontsiderazio hauek egin ditzakegu: 

1. Telefono-laguntzako zerbitzuaren erabiltzaileek asebetetze-maila handia 
mantentzen dute (900 LINEA). Ohikoa da telefono-laguntzako zerbitzua 
erabiltzen duten pertsona edo erakundeek asebetetze-maila hori espresuki 
adieraztea, eta zentzu horretan kontsulta horiek azkar eta erabiltzaileek laguntza 
behar duten momentuan erantzutea positiboki balioesten dute; era berean, oso 
positibotzat hartzen da laguntza-ildo horretan telefono-laguntzako zerbitzua 
“erabili ahala” sortzen joaten diren zalantzei edo alderdi berriei erantzun ahal 
izatea.  

2. Udalek eta profesionalek beren kontsultak aldez aurretik egiteko joera dute, 
irisgarritasun-araudiari erantzun egoki bat eta behar bezalako erantzun bat 
emateko helburuarekin. Aldiz, partikularrek, beren erabakiak hartu ondoren eta 
beren helburua lortu ez dutenean egin ohi dituzte kontsultak eta gertakari horrek 
planteatzen dituen kontuei konponbide egoki bat emateak normalean zailtasun 
handiago bat dakar.  

3. 68/2000 Dekretuaren V. Eranskina aplikatzearekin erlazionatutako kontsulten 
indize handi bat mantentzen da (urbanizazio eta eraikinetan eraberritze-, 
handitze- edo aldaketa-obrak). 

4. Jabekideen Komunitateetan igogailuak instalatzeak kasu askotan bizilagunek 
beren gain har ezin dezaketen kostu bat dakar, eta horren ondorioz erabakiak 
hartzea zailagoa egiten da edo irisgarritasuna hobetzeko eskakizun-maila 
txikiagotu egiten da. 

5. Dekretua aplikatzerako garaian, eremu horretan bat egiten duten araudiak 
koordinatzeko esfortzu bat egiteko premia ikusten da: udal-ordenantzak, jabetza 
horizontala, irisgarritasuna, hirigintza-araudia.  
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6. Gordetako etxebizitzen desafektazio-prozedurekin zerikusia duten kontsulten 
maiztasuna; profesionalek, teknikoek eta partikularrek dute prozedura horien 
ardura.   

 
 
4.2.- Salbuespenak jakinaraztea 
 

68/2000 Dekretuaren V. Eranskineko (Urbanizazio eta Eraikinetan eraberritze-, 
handitze- edo aldaketa-obrak) 3.3. puntuari jarraiki, 2007. urtean, gaur arte, 
irisgarritasun-araudia aplikatzerakoan salbuespena ezarri zaien 166 espediente 
helarazi zaizkio Kontseiluari. Salbuespena aplikatu dutela Kontseiluari jakinarazi 
dioten Udalak honako hauek dira: 
 

Erregistroa Udala Arrazoia 
01.05 EXE/CVPA Barakaldo Ibarra kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 

dute, ez delako posible kabina handiagorik sortzea ebakuazio-
baldintzak urritu gabe. 

01.07 EXE/CVPA Zarautz Nafarroa kaleko 37 B zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute, eraikinaren egiturazko gorabeherak direla-eta, 
igogailuaren kabinaren neurriak ezin direlako egokitu.  

02.07 EXE/CVPA Zarautz Mitxelena kaleko 79. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea salbuetsi dute, eraikinaren 
ezaugarriak eta egitura direla-eta. 

03.07 EXE/CVPA Barakaldo Magallanes kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak ezin dira egokitu, eskaileraren lauzarengatik, 
eskaileraren neurriengatik eta atariko eta eskaileraburuen 
neurriengatik (salbuespena); sartzeko plataformen neurriak 
mantendu dira (erabilgarritasuna).  

04.07 EXE/CVPA Barakaldo Aldaba kaleko 24. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak ezin dira egokitu, eskaileraren lauzarengatik, 
eskaileraren neurriengatik eta atariko eta eskaileraburuen 
neurriengatik (salbuespena); sartzeko plataformen neurriak 
mantendu dira (erabilgarritasuna). 

05.07 EXE/CVPA Barakaldo Goya kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak ezin dira egokitu, eskaileraren lauzarengatik, 
eskaileraren neurriengatik eta atariko eta eskaileraburuen 
neurriengatik (salbuespena); sartzeko plataformen neurriak 
mantendu dira (erabilgarritasuna). 

06.07 EXE/CVPA Barakaldo San Bizente kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea eta 
fatxadaren itxiera aldatzea. Igogailuaren kabinaren neurriak ezin 
dira egokitu, eskaileraren lauzarengatik, eskaileraren 
neurriengatik eta atariko eta eskaileraburuen neurriengatik. 
07.02.15ean aldez aurretik emandako lizentzia aldatu dela 
jakinarazi zigun udalak, eta horren arabera, momentu horretatik 
aurrera obraren zuinketak eskaileraren zabalera murriztea dakar, 
hasiera batean proiektatutako igogailuaren kabinaren neurriak 
handitzeko. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
07.07 EXE/CVPA Barakaldo Zuloaga kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 

kabinaren neurriak ezin dira egokitu, eskaileraren lauzarengatik, 
eskaileraren neurriengatik eta atariko eta eskaileraburuen 
neurriengatik (salbuespena); sartzeko plataformen neurriak 
mantendu dira (erabilgarritasuna). 

08.07 EXE/CVPA  Zarautz Nafarroa kaleko 27. zenbakian igogailua jartzea. Gutxi 
gorabehera 0,80 x 120 metroko neurriak dituen igogailuaren 
kabinak ez ditu 68/2000 Dekretuaren V. Eranskineko 3.2.g 
artikuluan eskatutako gutxieneko neurriak betetzen. Eraikinaren 
egitura-baldintzetan salbuespena egiaztatzen da. 

09.07 EXE/CVPA Zarautz Santa Maria Kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinak (0,84 x 1,41) ez ditu bi ateko igogailuentzat eskatutako 
gutxieneko baldintzak betetzen (1,50 x 1,50), eraikinaren 
egiturazko gorabeherak direla-eta. Igogailura kotan + 1,70 
metrora sartzen da, eta guztira 10 eskailera-mailez eraikitako 
langa bat dago: Erdisotoko solairuaren ondoan dagoen fatxadatik 
sarrera edukiko duen plataforma jasotzaile bat jartzea proposatu 
da: bertatik igogailura sartuko litzateke eta horrela atarian dagoen 
oztopoa kenduko litzateke. 

10.07 EXE/CVPA Zarautz Mollarri Kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute, eraikinaren ezaugarriek goiko solairuetako 
igogailuaren kabinara sartzeko ateen ondoan eta etxebizitzetara 
sartzeko eskaileraburuetan kokatutako sartzeko plataformetan 
1,40 metroko diametroa duen zirkulu bat egitea galarazten 
baitute. 

11.07 EXE/CVPA Zarautz Mollarri Kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute, eraikinaren egiturazko ezaugarriek goiko solairuetako 
igogailuaren kabinara sartzeko ateen ondoan eta etxebizitzetara 
sartzeko eskaileraburuetan kokatutako sartzeko plataformetan 
1,40 metroko diametroa duen zirkulu bat egitea galarazten 
baitute. 

12.07 EXE/CVPA Arrasate Errastikua baserrian (Bedoña auzoko 18. zenbakia) igogailua 
jartzea. Plataforma jasotzaile bertikal bat jarri da, Kontsumo eta 
Industria Segurtasuneko Zuzendaritzaren behin-behineko 
instrukzioari erantzunez, baina araudira egokitzen ez bada 
mekanismoak jarriko dira eta aldizkako ikuskapenak aurreikusten 
dira igogailuak behar bezala funtzionatzeko. 

13.07 EXE/CVPA Errenteria Lartzabal auzoko 1. eta 3. zenbakietan igogailua jartzea. Obra 
salbuespen bat izango balitz bezala jakinarazi dute baina ez 
dituzte salbuespenaren baldintzak edota salbuespenaren 
egiaztapena zehazten. Informazioa zabaltzeko eskatu zaie. 
Udalak erantzuna eman du egikaritu beharreko proiektuaren 
inguruan eta proiektuaren espezifikotasunak hartutako neurriak 
egiaztatuz. Eraikina 2 blokek osatzen dute eta kanpoko eskailera 
bera dute. Eskailera horrek eskaileraren kota eta lehenengo 
solairuko plazatxoaren kota lotzen ditu; bertatik eraikinaren 
atarira sartzen da. Eskaileraren alde batean igogailu bat jartzea 
proposatu da arkitektura-oztopoari irtenbidea aurkitzeko eta 
igogailuaren kabinaren neurriak ezin dira erabat egokitu 
eraikinaren egitura dela-eta. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
14.07 EXE/CVPA Durango Murueta Torre Auzuneko 2D BJ 1D zenbakian dagoen lokala, 

prentsa-denda eta bideokluba izango dena, berritzeko obrak. 
Lokala egokitu da baina kutxazain automatikoa ezin izan dute 
egokitu. Pelikula-biltegiaren neurri estandarra dela-eta, pelikula-
biltegia ezin izango da ateratze-ahoaren behean kokatu; 
horrenbestez, altuera jakin batean jarri beharko da.   

15.07 EXE/CVPA Elgoibar Pedro Miguel Urruzuno kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. 
Eskaileraren espazio-mugek eta eskailera-kaxaren formaren 
mugek, eta zerikusirik ez duten jabetzen igogailuaren esparruko 
interferentziek emandako salbuespena egiaztatzen dute, udal-
teknikarien iritziz. 

16.07 EXE/CVPA Ordizia Ordizia kaleko 3. zenbakiko behe-solairuan hortz-klinikako lokal 
bat eraberritzea. Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluari 
ez zaizkio jakinarazi zeintzuk diren salbuetsitako araudia eta 
salbuetsitako araudiaren egiaztapena. Informazioa zabaltzeko 
eskatu zaie. 2007. urteko apirilaren 11n informazioa zabaldu 
digute egokitzapena ezin dela egin egiaztatuz (eraikinaren 
lurreko solairuaren parte den eskailera-maila eta fisikoki 
eraikinerako sarrera hartu ezin duen arrapala).  

17.07 EXE/CVPA  Basauri Menéndez y Pelaio kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. 
Igogailuetara sartzeko plataformek, ezin denez oztoporik gabeko 
140 zentimetroko diametroa duen zirkulu libre bat egin, dituzten 
neurriak mantenduko dituzte. Kabinaren neurriek ez dituzte 
arauzko eskakizunak lortzen egiturazko ezaugarriak direla-eta. 

18.07 EXE/CVPA  Basauri Urbi kaleko 47. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren kabinak 
ez ditu eskatutako neurriak eta igogailuetara sartzeko 
plataformek ez dute 1,40 zentimetroko zirkulu librea egitea 
ahalbidetzen. Ezinezkoa da egokitzapen horiek egitea 
higiezinaren egiturazko ezaugarriengatik.  

19.07 EXE/CVPA Errenteria Alaberga Auzoko 6. zenbakian igogailua jartzea. Obra-lizentzia 
eman dela jakinarazi da, baina ez dira zehazten zeintzuk diren 
balioetsitako salbuespena eta salbuespenaren egiaztapena. 
INFORMAZIOA ZABALTZEKO ESKATU ZAIE. 2007. urteko 
martxoaren 14an, telefono-kontsultari erantzuna emanez, 
Udalaren Hirigintza Saileko teknikariari udal-salbuespena 
emateko kasuetan jarduteko modu egokiaren inguruan erantzuna 
eman zaio. 2007. urteko martxoaren 19an, Hirigintza Saileko 
ordezkariak txostena igorri dio Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluari, informazioa zabalduz.  

20.07 EXE/CVPA Basauri San Balendin Berriotxoa kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea. 
Eraikinaren egiturazko zirkunstantziek salbuespena egiaztatzen 
dute, igogailura sartzeko plataformak, pasilloen zabalerak eta 
igogailuaren kabinako neurriak egokitzea oztopatzen baitute.  

21.07 EXE/CVPA Basauri Trenbide kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren 
ezaugarriek araudira egokitutako egokitzapena burutzea 
oztopatzen dute: eskaileraren azpian kokatutako lokalaren 
afekzioak behe-solairuko kotatik sartzea oztopatzen du, 
eskaileraren zuloaren neurriek igogailuaren kabinaren neurriak 
egokitzea oztopatzen dute eta sartzeko plataformak mantentzen 
dira. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
22.07 EXE/CVPA Zarautz Bixkonde kaleko 4. zenbakian dagoen lokala jatetxe turkiar 

batean bihurtzeko egokitze-obrak. Egin nahi diren obren 
aurrekontua bikoiztu egingo litzateke, sotoan komun egokitu 
batzuk moldatuko balira eta plataforma jasotzaile bat jarriko 
balitz; era berean, gehiegizko gastuak eta lokalak bertara sartzea 
ahalbidetzen duen sarrera bat edukitzeak emandako 
salbuespena egiaztatzen dute, udal-irizpidearen arabera. 

23.07 EXE/CVPA Zarautz Kale Nagusiko 2. zenbakiko merkataritza-dendaren (gorputza 
zulatzeko eta tatuajeak egiteko denda) irisgarritasuna. Denda 
jartzeko lizentzia eskatzen da baina ez dira egokitze-obrak 
egingo. Nolanahi ere, sartzeko arrapala eramangarri bat 
edukitzea proposatu da sarrera ahalbidetzeko. Udalak sarrerak 
alboko eskubanda bat edukitzea eskatu du sarrera errazteko. 

24.07 EXE/CVPA Zarautz Orixe Kaleko 1. zenbakiko C atariko igogailuaren ibilbidea 
sotoraino luzatzea. Eraikinaren egiturazko ezaugarriek ez dute 
igogailuaren kabinaren neurrien eta sartzeko plataformen 
egokitzapena ahalbidetzen. 

25.07 EXE/CVPA Durango Goinkalea kaleko 12. zenbakiko behe-solairuan dagoen “vending” 
lokala eraberritzea (saltzeko makinen bidezko 24 orduko 
salmenta). Salbuespena eman dute, bakarrik erabilgarritasun-
irizpideak aplikatzeak lokalaren azalera baino % 15eko azalera 
handiagoa edukitzea dakarrelako (dendak 9,90 m2-ko azalera du 
eta biltegiak 12,20 m2-ko azalera) 

26.07 EXE/CVPA Getxo Iturgitxi kaleko 7. zenbakiko Jabeen Erkidegora sartzeko arrapala 
eraberritzea. Erabilgarri dagoen espazioko maldaren ehunekoari 
dagokionez betetzea salbuetsita dago. 

27.07 EXE/CVPA Tolosa Gernikako Arbolaren Lorategiak 1. zenbakiko behe-solairuan eta 
sotoan ziber-jarduerarako obrak legeztatzeko lizentzia. Proiektu 
teknikoak lokalera arrapala bitartez sartzeko ezintasun fisikoa 
islatzen du, sotoko sabai-forjatua apurtu beharko bailitzateke; 
izan ere ez du Gipuzkoa plazara ematen duen fatxadarik. Udal-
lizentziak oro har, bere lizentzia orokorretan, (2.1.15) lokaleko 
sarrerako eskailerak kentzea definitzen duen arau-
aurreikuspenak bete behar direla zehazten du. 

28.07 EXE/CVPA Villabona Errota kaleko 7. zenbakiko behe-solairuan dagoen lokala 
fisioterapia-zentro bat jartzeko egokitzea. Interesdunen iritziz, 
komuna egokitzeari dagokionez, ez dute jakinarazi arrazoia 
betetzea galarazten duen justifikazioa eta Irisgarritasuna 
Sustatzeko Euskal Kontseiluari informatzea eskatu zaio. 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak SALBUESPENEN 
DINAMIKAREN INGURUAN ERANTZUNA EMAN DU.  

29.07 EXE/CVPA Zarautz Herrikobarra kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuko kabinaren neurriei eta sartzeko 
eskaileraburuan egin beharreko zirkuluari dagokionez, 
eraikinaren egiturazko baldintzengatik. 

30.07 EXE/CVPA Barakaldo Lasesarre kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute, igogailuaren kabinaren neurriak ezin direlako egokitu, 
eskaileraren lauzak eta horien, atariaren eta eskaileraburuen 
neurriek galarazten baitute, eta sartzeko plataformetan neurriak 
mantendu dituzte; horrenbestez erabilgarritasun-irizpideari heldu 
zaio. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
31.07 EXE/CVPA Basauri Katalunia kaleko 27. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 

eman dute igogailuaren kabinaren neurriei eta kabinara sartzeko 
gutxieneko zabalerari dagokienez, eraikinaren ezaugarriek ez 
baitute konponbide hobeagoak hartzea ahalbidetzen.  

32.07 EXE/CVPA Barakaldo Askatasunaren Etorbideko 41. zenbakian dagoen okindegiko 
lokalak egokitzeko obrak. Sarbideei eta komunei buruzkoa 
betetzeko salbuespena eman dute, izan ere, lokalaren azaleraren 
% 13,75 beharko bailitzateke.  

33.07 EXE/CVPA Zarautz Ixpilla plazako 3B zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute eraikinaren egiturazko eta tipologiako baldintzek 
garajeen solairutik igogailura sartzeko dagoen desnibela 
gainditzea oztopatzen dutelako. Gutxi gorabehera 50 zentimetro 
dituen desnibela gainditzea aurreikusi da, 1,80 metroko zabalera 
eta % 10eko malda duen arrapala baten bitartez, baina ez ditu 
arrapala igarotzean biraketa egitea erraztuko duten eskaileraburu 
horizontalak aurreikusten; horrez gain, ez du ibilbidearen 
amaieran eskaileraburu bat aurreikusten esparruaren barrura 
sartu aurretik. 

34.07 EXE/CVPA Portugalete Errepelegako anbulatorioko igogailua birmoldatzea. Ez da 
zehazten salbuespenen bat eman denik, bakarrik obrak 
egikaritzeko lizentzia eman dela jakinarazten da. INFORMAZIOA 
ZABALTZEKO ESKATU ZAIE. 

35.07 EXE/CVPA Getxo Algortako Etorbideko 62. zenbakian dagoen lokal batean 
proiektuen aholkularitzaren jarduerarako jarduera-lizentzia eta 
obra-lizentzia. Atarira sartzeko egokitzapenaren salbuespena 
eman dute (eskailera-maila gainditzea) Jabeen Erkidegoak ez 
baitu egiturazko elementu komun bat (behe-solairuko forjaketa) 
lokalera sartzeko arrapala egiteko. 

36.07 EXE/CVPA Zarautz Mendilauta kaleko 16. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren 
egiturazko eta tipologiako ezaugarriek ez dute igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea edota kanpoko dei-sakagailuen 
ondoan eta igogailuaren kabinara sartzeko solairuen aurrean 
(goiko solairuetan) kokatuta dauden sartzeko plataformetan 1,50 
metroko diametroa duen zirkulu bat egitea ahalbidetzen. 

37.07 EXE/CVPA Errenteria Urautzu kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Toki fisikoaren eta 
dauden egiturazko baldintzen mugek ez dute igogailuaren 
kabinaren neurriak eta barruko zirkulazio-eremuetako igarobide-
zabalerak egokitzea ahalbidetzen. 

38.07 EXE/CVPA Errenteria Bidasoa kaleko 1. eta 3. zenbakietan igogailua jartzea. Igogailua 
higiezinaren barnealdean jartzea fisikoki ezinezko denez gero, 
eta horren kostua oso handia denez gero, igogailua kanpoaldean 
jarriko da, eskaileraren fatxadaren aurrean; horrenbestez, 
solairuetako geldialdiak eskaileraren bitarteko eskaileraburuetan 
egingo dira, etxebizitza-solairuen arteko altuera-erdian. 

39.07 EXE/CVPA Basauri Kareaga Goikoa kaleko 131. zenbakian igogailua jartzea. 
Eskailera-kaxaren kanpoaldean igogailua jarriko da, kanpoko 
patioaren zati bat okupatuz (eraikinaren aurrean). Ezinezkoa da 
kabinaren neurriak egokitzea eta sartzeko plataformetan neurriak 
mantenduko dira, egiturazko ezaugarriengatik. 39.07 ETA 40.07 
ESPEDIENTE BERA. 



 
 

Iniciar el explorador Internet Explorer.lnk 2007. Urteko Txostena  Orria 20 49tik
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

Erregistroa Udala Arrazoia 
40.07 EXE/CVPA Basauri Kareaga Goikoa kaleko 132. zenbakian igogailua jartzea. 

Eskailera-kaxaren kanpoaldean igogailua jarriko da, kanpoko 
patioaren zati bat okupatuz (eraikinaren aurrean). Ezinezkoa da 
kabinaren neurriak egokitzea eta sartzeko plataformetan neurriak 
mantenduko dira, egiturazko ezaugarriengatik. 40.07 ETA 39.07 
ESPEDIENTE BERA. 

41.07 EXE/CVPA Barakaldo García Lorca Plazako 2. zenbakiko lokala egokitzea, bakailao- 
eta elikagai-denda jartzeko. Lokalerako sarbideak irisgarriak 
izateko ezintasuna egiaztatzen dute, okupazioa neurriz 
kanpokotzat hartzen delako; izan ere, egokitzapen horrek 
solairuko azalera erabilgarriaren % 18 okupatuko luke. 

42.07 EXE/CVPA Barakaldo Norberto Acebal kaleko 6. zenbakian lokala egokitzea bulego bat 
jartzeko. Egiaztatzen dute ezinezkoa dela lokalaren azalera 
erabilgarriaren neurriz kanpoko okupazioa egokitzea (sarbideak 
eta komunak), lokaleko azaleraren % 10 baino gehiago 
okupatzea eskatzen baitu. 

43.07 EXE/CVPA Barakaldo Murrieta kaleko 49. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
egiaztatu dute igogailuaren kabinaren neurriak egokitu ezin 
direlako, eskaileraren lauzak eta eskaileraren neurriek 
egokitzapena oztopatzen baitute; sartzeko plataformen neurriak 
mantendu dira (erabilgarritasuna) eta plataforma horiek bitarteko 
eskaileraburuan kokatu dira (salbuespena). 

44.07 EXE/CVPA Barakaldo Maiatzaren Lehena Multzoa kaleko 43. zenbakiko fatxadan 
igogailua jartzea. Igogailuaren kabinaren neurriek egokitzea 
ezinezkoa dela egiaztatzen dute, eskaileraren lauzak eta 
eskaileraren, atariaren eta eskaileraburuen neurriek oztopatzen 
dutelako, salbuespen-irizpideari helduz eta sarreren eta 
etxebizitza-sarreren artean dagoen desnibela mantenduz, 
egiturazko arrazoiengatik eta erabilgarritasunagatik, sartzeko 
plataformen neurriak mantentzeagatik. 

45.07 EXE/CVPA Barakaldo Nerbioi kaleko 2. zenbakiko lokala ile-apaindegia jartzeko 
egokitzea. Lokala egokitzea ezinezkoa dela egiaztatu dute 
(sartzeko arrapala eta komunak) lokalaren azalera erabilgarriaren 
neurriz kanpoko okupazioan (lokaleko azaleraren % 10 baino 
gehiago). 

46.07 EXE/CVPA Agurain San Martín kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela egiaztatzen dute, 
eskaileren igarobide-zabalera erabilgarrian.  

47.07 EXE/CVPA Agurain Dulantzi kaleko 27. zenbakian igogailua jartzea. Kalearen eta 
igogailurako sarbidearen artean dagoen desnibela gainditzea 
ezinezkoa da eta era berean, ezin da bete igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokiena, eskaileren zulo guztia okupatzen baitu eta 
ezin da atariaren eta solairuen oinetako eskaileraburuen azalera 
gehiago okupatu. 

48.07 EXE/CVPA Zarautz Mitxelena kaleko 79. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa da, eraikinaren 
egiturazko baldintzak direla-eta. 
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49.07 EXE/CVPA Basauri Galizia kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Eskaileraren 

zuloaren neurriek, gutxienez 90 zentimetrorainoko zabalera duten 
eskaileren egiturak urratu ondoren, ez dute igogailuaren 
kabinaren neurriak eta igogailuetara sartzeko plataformak 
egokitzea ahalbidetzen (gaur egun dituzten neurriak mantenduko 
dituzte). 

50.07 EXE/CVPA Agurain Dulantzi kaleko 31. zenbakian igogailua jartzea. Kalearen eta 
igogailurako sarbidearen artean dagoen desnibela gainditzea 
ezinezkoa da eta era berean, ezin da beste igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokiena bete, eskaileren zulo guztia 
okupatzen baitu eta ezin da atariaren eta solairuen oinetako 
eskaileraburuen azalera gehiago okupatu. 

51.07 EXE/CVPA Agurain Dulantzi kaleko 29. zenbakian igogailua jartzea. Kalearen eta 
igogailurako sarbidearen artean dagoen desnibela gainditzea 
ezinezkoa da eta era berean, ezin da beste igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokiena bete, eskaileren zulo guztia 
okupatzen baitu eta ezin da atariaren eta solairuen oinetako 
eskaileraburuen azalera gehiago okupatu. 

52.07 EXE/CVPA Santurtzi Cervantes kaleko 14. zenbakian igogailua jartzea. Esku-hartzean 
erabilgarritasun-irizpideak aplikatuko dituztela jakinarazi digute. 
Ez da zehazten salbuespenen bat eman denik. 

53.07 EXE/CVPA Basauri Kareaga Behekoa kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. 
Eraikinaren egiturazko ezaugarriengatik ezinezkoa da 
igogailuaren kabinaren neurriak eta igogailura sartzeko 
plataformak egokitzea. 

54.07 EXE/CVPA Getxo Algortako Sarri kaleko 4. zenbakiko behe-solairuan dagoen lokala 
“erakusketa eta altzari eta osagarrien salmenta” lokala izateko 
obrak. Salbuespena egiaztatu dute, izan ere Jabeen Erkidegoak 
ez du egiturazko elementu komun bat eraberritzea ahalbidetzen 
(behe-solairuko forjaketa) lokalera sartzeko arrapala egiteko. 

55.07 EXE/CVPA Basauri León kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren, atariaren eta igogailuko sarbidearen neurriak 
egokitzeko ezintasuna egiaztatu dute eraikinaren egiturazko 
ezaugarriak direla-eta. 

56.07 EXE/CVPA Errenteria Biteri kaleko 32. zenbakian igogailua jartzea. Toki fisikoak eta 
eraikinaren egiturazko baldintzek erabateko egokitzapena 
oztopatzen dute (igogailuaren kabina). 

57.07 EXE/CVPA Zarautz Egaña kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren 
egiturazko baldintzatzaileek, igogailura sartzeko plataformetan, 
behe-solairuan, 1,40 metroko diametroa duen zirkulu bat egitea 
oztopatzen dute. 

58.07 EXE/CVPA Zarautz Geltoki bidea-behea kalean koltxoien salmentarako denda-
jarduera. Kalearen eta lokalaren artean dagoen desnibela 
kentzeko ezintasuna egiaztatu dute; izan ere, arrapala 
egikaritzeko eraikinaren egiturarengan, hormaren goialdeko 
habearengan eta behe-solairuko forjaketa zatiarengan jardun 
beharko litzateke, eraikinaren egiturazko ezaugarriak direla-eta. 
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59.07 EXE/CVPA Zarautz Zigordia kaleko 44. zenbakiko behe-solairuan dagoen eta leihoen 

eta ateen salmentarako eta erakusketarako erabiliko den 
lokalean obrak egitea eta lokal hori irekitzea (Geltoki bidea kaletik 
sarbidea). Lokalak gaur egun duen oztopoa gainditzea 
aurreikusten dute (10 zentimetro gehiago lokalerako sarreran, 
espaloi publikotik hartutako kotarekin alderatuta) % 34,48ko 
malda duen eta 29 zentimetroko ibilbidea duen arrapala baten 
bitartez. Lokalak 29,21 m2-ko azalera erabilgarria du. 

60.07 EXE/CVPA Barakaldo Juan Sebastián Elkano kaleko 18. zenbakian igogailua jartzea. 
Igogailuaren kabinaren neurriek ez egokitzea egiaztatzen dute, 
eskaileraren lauzak eta eskaileraren, atariaren eta 
eskaileraburuen neurriek egokitzapena oztopatzen baitute. 

61.07 EXE/CVPA Barakaldo La Paz kaleko 21. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
neurriek Dekretura egokitzeko ezintasuna egiaztatzen dute, 
eskaileraren kaxaren neurriek 0,90 metroko eskailera-zabalera 
bat uztea derrigortzen baitute; horrenbestez ezinezkoak dira 
Dekretuarekin bat datozen kabinako eta sartzeko plataformetako 
neurriak edukitzea. 

62.07 EXE/CVPA Barakaldo Landaburu kaleko 8. zenbakiko lokala egokitzea akademia bat 
jartzeko. Ezinezkoa da Dekretura egokitutako lokalera sartzeko 
arrapala bat edukitzea, beharrezkoa izango bailitzateke lokalaren 
azalera erabilgarriaren neurriz kanpoko okupazio bat (% 10 baino 
gehiago). 

63.07 EXE/CVPA Basauri Salamanca kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Sartzeko 
plataformen neurrien (gaur egungo egoera mantentzen da), 
igogailuaren kabinaren neurrien eta gutxieneko igarobide-
zabaleraren egokitzapenean salbuespena egiaztatu dute, 
eraikinaren egiturazko mugetan. Igogailua eskailerak gaur egun 
duen zuloan kokatzen da eta horretarako beharrezkoa da 
eskaileraren egitura urratzea. 

64.07 EXE/CVPA Zarautz Kutxaren behin-behineko Sukurtsal gisa erabiliko den eta 
kanpoko kutxazain automatikoa edukiko duen Bizkaia kaleko 20. 
zenbakiko merkataritza-lokalera sarbidea. Behin-behineko 
sukurtsal honen irekitze-arrazoia honako hau da: eraberritze-
obrak egingo dira gaur egun Bizkaia kaleko 18. zenbakian 
kokatuta dagoen sukurtsalerako sarbidea irisgarria egiteko. 
Betetzea salbuetsita dago Bizkaia kaleko 20. zenbakian dagoen 
lokalaren kasuan, behin-behineko lokala egokitzeak dakarren 
gehiegizko gastuarengatik.  

65.07 EXE/CVPA Basauri Araba kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Sartzeko 
plataformen neurrien (gaur egungo egoera mantentzen da), 
igogailuaren kabinaren neurrien eta gutxieneko igarobide-
zabaleraren egokitzapenean salbuespena egiaztatu dute, 
eraikinaren egiturazko mugetan. Igogailua eskailerak gaur egun 
duen zuloan kokatzen da eta horretarako beharrezkoa da 
eskaileraren egitura urratzea. 

66.07 EXE/CVPA Basauri Bidearte kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei eta igogailuetara 
sartzeko plataformei dagokienez (eskaileraren zuloaren 
neurriengatik), eraikinaren egiturazko ezaugarriengatik. 
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67.07 EXE/CVPA Barakaldo Askatasunaren Etorbideko 43. zenbakiko lokala egokitzea, 

bulego bat jartzeko. Salbuespena eman dute lokalaren kota ezin 
delako jaitsi, lokalaren azpian dagoen garaje-forjaketa dagoelako 
(forjaketa hori ezin da jaitsi). 

68.07 EXE/CVPA Barakaldo Zubileta kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eskaileraren lauzak eta eskaileraren, atariaren eta 
eskaileraburuen neurriek oztopatzen dutelako; sartzeko 
plataformetan neurriak mantendu dira (erabilgarritasuna). 

69.07 EXE/CVPA Zarautz Zigordia kaleko 51. zenbakian dagoen merkataritza-lokala 
masaje-zentro batean bilakatzeko jarduera-lizentzia, obrarik gabe 
(Gaztainpe kaletik sarbidea). Ez dira egokitze-obrak egikaritzen; 
hala ere, eraikinaren egiturazko baldintzak direla-eta (sotoa du), 
arkitektura-oztopoa (10 zentimetro gehiago espaloi publikoaren 
kotarekin alderatuta) ezin da gainditu; sarrera arrapala bitartez 
izatea aukeratu dute. 

70.07 EXE/CVPA Arrasate Jose Mª Eguren Plaza kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, eraikinaren egiturazko ezaugarriak direla-eta. 

71.07 EXE/CVPA Zarautz Bulego teknikoa izango den eta Bizkaia kaleko 7. zenbakian 
dagoen merkataritza-lokalera sarbidea. Lokalaren neurriek, 
azaleraren neurriz kanpoko okupazioagatik, espaloiarekin 
alderatuta lokalaren -0,40 metroko kota (maldan dago) gaindituko 
duen arrapala bat egitea oztopatzen dute eta altuera hori 
handiagotzeak forjaketak duen gainkarga handituko luke eta 
lokalaren altuera librea gutxituko litzateke. Baldintza horiek 
sarbidearen erabateko egokitzapena eta araudiak ezarritako 
erabilgarritasun-irizpideak aplikatzea oztopatzen dute, eta 
ondorioz, arrazoia betetzearen salbuespena justifikatuta dago.  

72.07 EXE/CVPA Arrasate Erguin kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, atariaren 
neurriek neurri handiagoko kabina bat jartzea oztopatzen baitute. 

73.07 EXE/CVPA Arrasate Aldai kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-
kaxaren neurriek ez dutelako erabilgarritasun-irizpideak 
aplikatzea ahalbidetzen. 

74.07 EXE/CVPA Basauri Balendin de Berriotxoa kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, eta kanpoko igogailua eskailera-kaxan atzeko 
fatxadatik jarri denez gero, patioaren eta patio horren azpian 
dagoen garajearen azalera zati bat okupatuz, ez dira neurri 
handiagoak ahalbidetzen. 

75.07 EXE/CVPA Zarautz Zigordia kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren 
egiturazko eta tipologiako ezaugarriek igogailuaren kabinaren 
neurriak egokitzea eta 1,40 metroko diametroa duen zirkulu bat 
egitea oztopatzen dute, behe-solairuan eta goi-solairuetan 
igogailura sartzeko plataformetan. 
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76.07 EXE/CVPA Elorrio B. Berrio-Otxoa kaleko 9. zenbakian dagoen lokalaren barruko 

eraberritzea kopia-denda bat jartzeko. Udalak arrapalaren 
amaieratik sarrera-ateraino 1,40 metro uzteko lizentzia 
baldintzatua eman du; irekitzeko lizentzia izapidetzen ari da. 
“KREA Barne Arkitektura eta Dekorazioa” enpresak idazki bat 
aurkeztu du ezarritako baldintza betetzeko ezintasuna egiaztatuz. 
UDALAREN TXOSTEN TEKNIKOA ESKATU DA 07.09.20an 
udalaren txostena jaso da. 

77.07 EXE/CVPA Basauri Antonio Fernández kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. 
Igogailua eskailera-kaxan jarri da dagoen erdiko begia handituz, 
eta horretarako eskaileren bitarteko egitura urratuz eta 
etxebizitzen banaketa-pasilloa moztuz; salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren eta sartzeko plataformen neurriei 
dagokienez, eraikinaren ezaugarriak direla-eta. 

78.07 EXE/CVPA Zarautz Eraberritze-obrak Zuberoa kaleko 34-36 zenbakietan dagoen 
masaje-aretoarentzako. Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluari txostena eskatu diote, udalaren talde teknikoaren 
balorazioa aurkeztu gabe. Jardunen dinamikaren berri eman zaio 
Udalari.   

79.07 EXE/CVPA Arrasate Erguin kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei eta behin ateak ireki 
ondoren libre gelditzen den igarobide-zabalerari dagokienez, 
igogailua eskailera-kaxan kokatzen baita eta eskailera 
kanpoaldera ateratzen baita hegal itxuran eta gaur egungo 
atariko neurriek ez dute egokitzapena ahalbidetzen. 

80.07 EXE/CVPA Arrasate Erguin kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei eta behin ateak ireki 
ondoren libre gelditzen den igarobide-zabalerari dagokienez, 
igogailua eskailera-kaxan kokatzen baita eta eskailera 
kanpoaldera ateratzen baita hegal itxuran eta gaur egungo 
atariko neurriek ez dute egokitzapena ahalbidetzen. 

81.07 EXE/CVPA Zarautz Geltoki bidea kaleko 3. zenbakian dagoen masaje-zentroa 
egokitzeko obrak. Salbuespena eman dela egiaztatzen dute 
(sartzeari buruzkoa – 12 zentimetro baino gehiagoko eskailera-
maila) eraikinaren egiturarengan, hormaren goialdeko 
habearengan eta behe-solairuko forjaketaren zati batengan 
jarduteko ezintasuna dela-eta. 

82.07 EXE/CVPA Barakaldo San Bizente kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-
kaxaren, eskaileraren lauzaren, atariaren eta eskaileraburuen 
neurriengatik. 

83.07 EXE/CVPA Barakaldo Asturias kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren, sartzeko plataformen 
(lehenengo sarbidean) eta igarobide-zabaleraren inguruan, 
eskailera-kaxaren neurriengatik eta eraikinaren egiturazko 
baldintzengatik. 
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84.07 EXE/CVPA Basauri Balendin de Berriotxoa kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. 

Igogailuaren kabinaren eta sartzeko plataformen neurriei 
dagokienez eta gutxieneko igarobide-zabalerari dagokionez, 
arrazoia betetzea salbuetsita dago eta honela justifikatzen dute: 
igogailua eraikinaren kanpoko fatxadan egin da eta jardun hori 
mugatuta dago obraren ondorioz gaur egun dauden leihoak 
aldatu behar izan direlako, leiho horiek eskaileraren 
eskaileraburuetan jarri behar izan baitira.                                         

85.07 EXE/CVPA Durango Komentu kaleko 21-BJ-2D zenbakian dagoen sukalde-
salmentako lokala egokitzeko obrak. Harri-kartoizko tabike bat 
altxatzeko egingo dira obrak. Salbuespena eman dute lokalera 
sartzeari dagokionez eta honako hau egiaztatu dute: sartzeko 
arrapala bat egiteak egokitze-obren aurrekontuaren balioaren % 
50etik gorako balioko obrak egitea ekarriko luke. 

86.07 EXE/CVPA Samaniego Itxiera-obrak eta udal-pilotalekurako sarrerak hobetzeko obrak: 
jokaleku “laurako” zuzeneko sarbidea irekitzea, bide mugakide 
baten bitartez, sarrera irisgarria egin ahal izateko. Proiektatutako 
esku-hartzeak ez du instalazioen handiagotzea eta barruko 
egituraren aldatzea ekarriko. 

87.07 EXE/CVPA Zarautz Zigordia kaleko 4. zenbakian dagoen zapata- eta osagarri-
dendako lokala egokitzeko obrak. Udalaren txosten teknikoak 
zehazten du obrak mantentze-lanetakoak eta higiene-arlokoak 
direla eta salbuespena egiaztatzen du lokaleko sarbideari 
dagokionez (68 zentimetro gehiago sarrerako eskailera-mailekin 
alderatuta), esku-hartze horrek eraikinaren egituraren gainean 
jardutea eskatuko bailuke lokala sotoaren gainean kokatuta 
egoteagatik. Eskaileraren alboetako batean eskubanda bat jarriko 
da. 

88.07 EXE/CVPA Agurain Dulantzi kaleko 14. zenbakian igogailua jartzeko obrak. 
Salbuespena eman dute kalearen eta igogailura sartzeko 
mailaren arteko koten arteko aldea gainditu ezin delako soto-
oinarengatik, eta kabinaren neurriak ezin dira handitu dagoeneko 
eskaileretako zulo osoa okupatzen duelako eta ezin da atariko 
eta solairuen oinetako eskaileraburuen azalera gehiago okupatu. 

89.07 EXE/CVPA Iurreta Zubiaurre kaleko 24. zenbakian igogailua jartzeko obrak. 
Salbuespena eman dute igogailuaren irteeran 1,40 metroko 
diametroa duen zirkulu bat egitea ezinezkoa delako. 

90.07 EXE/CVPA Agurain Dulantzi kaleko 16. zenbakian igogailua jartzeko obrak. 
Salbuespena eman dute kalearen eta igogailura sartzeko 
mailaren arteko koten arteko aldea gainditu ezin delako soto-
oinarengatik, eta kabinaren neurriak ezin dira handitu dagoeneko 
kabinak eskaileretako zulo osoa okupatzen duelako eta ezin da 
atariko eta solairuen oinetako eskaileraburuen azalera gehiago 
okupatu. 

91.07 EXE/CVPA Agurain Dulantzi kaleko 18. zenbakian igogailua jartzeko obrak. 
Salbuespena eman dute kalearen eta igogailura sartzeko 
mailaren arteko koten arteko aldea gainditu ezin delako soto-
oinarengatik, eta kabinaren neurriak ezin dira handitu dagoeneko 
kabinak eskaileretako zulo osoa okupatzen duelako eta ezin da 
atariko eta solairuen oinetako eskaileraburuen azalera gehiago 
okupatu. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
92.07 EXE/CVPA Galdakao Bizkaia kaleko 25. zenbakiko behe-solairuan dagoen lokala, hots, 

produktu izoztuak saltzeko denda, eraberritzeko obrak. 
Salbuespena eman dute lokalaren sarrerako eskailera-maila 
kentzeko ezintasuna egiaztatuz, interesdunak argudiatutakoaren 
arabera: forjaketa bat (egiturazko elementua) y hormaren 
goialdean habe bat (galanda perimetrala). Habeak lokala eta 
beheragoko maila batean dagoen lokala bereizten ditu eta horrek 
sartzeko arrapala bat egitea oztopatzen du, egiturazko 
elementuari eragiten diolako. 

93.07 EXE/CVPA Durango UE-14 Egikaritze Unitatearen (Okaranza) Xehapen Azterlana. 
Erabakia 68/2000 Dekretuaren II. Eranskineko 3.3 artikuluak 
aurreikusitakoaren arabera oinarritzen da; izan ere, gure ustez, 
irisgarritasuna, ahal den neurrian, hobetzea ahalbidetzen duen 
neurria hartu delako, eta hori guztia, eremuan dagoen hirigintza-
araudiarekiko kontraesana dagoelako eta, era berean, lurraren 
topografiak bere muga propioak ezartzen dituelako. 

94.07 EXE/CVPA Zarautz Mitxelena kaleko 59. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
egiaztatzen dute eraikinaren tipologiari eta egiturazko baldintzei 
dagokienez, igogailura sartzeko plataformak egokitzea eta 
espaloiaren eta atariaren arteko bi eskailera-mailen aldea 
kentzea oztopatzen dutelako.  

96.07 EXE/CVPA Basauri Antonio Trueba kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailua eskailera-kaxan jartzen delako 
eta eraikinaren ezaugarriek igogailuaren kabinaren neurriak eta 
sartzeko plataformak egokitzea oztopatzen dutelako; egiturazko 
arrazoiengatik, ezinezkoa da atariko sarreran bi eskailera-
mailetan banatutako koten aldea ezabatzea. 

97.07 EXE/CVPA Barakaldo Espronceda kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa 
gertatzen delako, eskaileraren lauzarengatik eta eskaileraren 
neurriengatik; sartzeko plataformen neurriak mantendu dira 
(erabilgarritasuna). 

98.07 EXE/CVPA Barakaldo Bazigorta kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa 
gertatzen delako, eskaileraren lauzarengatik eta eskaileraren, 
atariaren eta eskaileraburuen neurriengatik; sartzeko plataformen 
neurriak mantendu dira (erabilgarritasuna). 

99.07 EXE/CVPA Barakaldo Juan Sebastián Elkano kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, egiturazko eta formako arrazoiengatik, eskaileraren 
lauzarengatik eta eskaileraren, atariaren eta eskaileraburuen 
neurriengatik; sartzeko plataformetan neurriak mantendu dira 
(erabilgarritasuna).  

100.07 EXE/CVPA Zarautz Altzari-denda izango den eta Geriziondo plazako 3. zenbakian 
dagoen merkataritza-lokalera sarbidea (Iturribidea kaletik 
sarbidea). Salbuespena eman dute sarreran sartzeko arrapalaren 
ezaugarriei dagokienez, lokalaren neurriak direla-eta ezinezkoa 
baita nahitaezko ibilbidea eduki behar duen arauzko arrapala bat 
egitea malda egoki bat edukitzeko; horrez gain espaloiaren 
irregulartasunak arrapala egitea zailtzen du. Irregulartasun horrek 
bakarrik altuera aldagarria duen arrapala bat egitea ahalbidetzen 
du, egiten ari diren arrapala bezalakoa.  



 
 

Iniciar el explorador Internet Explorer.lnk 2007. Urteko Txostena  Orria 27 49tik
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

Erregistroa Udala Arrazoia 
101.07 EXE/CVPA Iurreta Uralde kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 

duten igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinaren 
egiturazko eta formako gorabeherak direla-eta. 

102.07 EXE/CVPA Mundaka Itxaropena Gauzatzeko Unitatearen B partzelan igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, Udal Zerbitzu Teknikoaren Txostenaren arabera, 
esku-hartzeak eraikinaren egituran aurreikusitako zuloak 
baldintzatzen dituelako. 

103.07 EXE/CVPA Santurtzi Pagazaurtundua kaleko 2. zenbakia igogailua jartzea eta ataria 
eraberritzea. IRISGARRITASUNAREN ARLOKO ARAUDIA 
BETETZEN DELA EGIAZTATU BEHAR DA LIZENTZIA EMAN 
AURRETIK, eta ez da planteatu behar bete beharreko beste 
baldintza batekin, behin obra egikaritu ondoren. INFORMAZIOA 
EMAN DUGU ETA INFORMAZIOA EMATEKO ESKATU DIEGU. 
Justifikazio-dokumentazioa eman dute (2007. urteko urriaren 
10a) 

104.07 EXE/CVPA Hondarribia Kale Nagusiko 32. zenbakian dagoen eraikina birgaitzea. 
Salbuespena eman dute igogailua jartzeari dagokionez, udal 
teknikariek esku-hartze horrek hormaren zimendatzea kentzea 
ekarriko duela egiaztatu dutelako. Operazio hori zaila, garestia 
eta egiteko arriskutsua da garai honetako eta egiturazko 
ezaugarri hauek dituen erakin batean (harlanduzko hormak eta 
zurezko habeak eta oinak ditu); horrez gain, behe-solairuetako 
egitura indartu eta eskailera aldatu beharko litzateke eta horrek 
ahal den neurrian mantendu nahi den egiturazko sistema guztia 
aldatzea ekarriko luke. 

105.07 EXE/CVPA Basauri Kareaga Goikoa kaleko 91. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua 
eskailera-kaxan jarri da, dagoen erdiko begia handituz. 
Eraikinaren egiturazko baldintzengatik salbuespena eman dute, 
igogailuaren kabinaren neurriei eta gutxienezko igarobide-
zabalerari dagokienez.   

106.07 EXE/CVPA Arrasate Jose Maria Eguren Plazako 6. zenbakian igogailua jartzea. 
Igogailua eskailera-kaxak okupatzen duen espazioan kokatuko 
da eta eskailera berri bat egin da, komunitatearen barruko patioa 
hartuz. Salbuespena eman duten igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, igogailua jartzen den eskailera-kaxaren 
neurriengatik egokitzapena ezinezkoa delako. 

107.07 EXE/CVPA Basauri Pedro López Kortazar Plazako 6. zenbakian igogailua jartzea. 
Igogailua eskailera-kaxan jarri da, dauden eskaileren egiturak 
urratuz, eta atariko eskailera-mailak kendu dira igogailurako 
zuzeneko sarbidea ahalbidetzeko; salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailua kokatzen 
den eskailera-kaxaren neurrien justifikazioarekin. 

108.07 EXE/CVPA Donostia Prim kaleko 14. zenbakiko 5. solairuan dagoen etxebizitza 
banatzea eta eraberritzea. Udal-teknikariek aurreikusitako 
eskaerak eta hasierako proiektuari ezarritako neurri 
zuzentzaileak jakinarazi dizkigute (eskailera-igogailua jartzea edo 
arrapalaren luzera handitzea eraikinaren ataritik igogailura 
sartzeko ateraino sarbidea errazteko proposatutako malda-maila 
murrizteko). 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
109.07 EXE/CVPA Arrasate Erdiko kaleko 21. zenbakiko O behe-solairuan artisau-tailer bat 

izango den establezimendua jendearentzat irekitzeko 
merkataritza-lokala bat egokitzea. Salbuespena eman duten 
sartzeko eskailera-mailari dagokionez, egiturazko arrazoiengatik 
eskailera-maila hori ezin baita kendu. 

110.07 EXE/CVPA Barakaldo Pío Baroja kaleko 1. zenbakiko fatxadan igogailua jartzea. 
Ezinezkoa da igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea 
eskaileraren lauzarengatik eta eskaileraren neurriengatik; 
salbuespen-irizpideari helduz eta sartzeko plataformen neurriak 
mantenduz (erabilgarritasuna) eta plataforma horiek bitarteko 
eskaileraburuan kokatu dira (salbuespena). 

111.07 EXE/CVPA Ordizia Juan XXIII.a Plazako 5 BA zenbakiko lokala ile-apaindegia 
jartzeko egokitzea. Salbuespena eman dute lokaleko sarbideari 
dagokionez, sarrerako eskailera-maila eraikinaren lurzoruaren 
forjaketaren parte dela egiaztatuz; horrenbestez, ez da 
bideragarria hori aldatzea egiturazko elementu bat delako eta 
ezinezkoa da arrapala bat egitea espaloi publikoa hartzen 
duelako. 

112.07 EXE/CVPA Santurtzi Antonio Alzaga Plazako 2. zenbakiko ataria eraberritzea eta 
bertan igogailua jartzea. Erabilgarritasun-irizpideak aplikatuko 
direla jakinarazi dute (arrapala atarian) 

113.07 EXE/CVPA Santurtzi Antonio Alzaga Plazako 1. zenbakiko ataria eraberritzea eta 
bertan igogailua jartzea. Erabilgarritasun-irizpideak aplikatuko 
direla jakinarazi dute (arrapala atarian) 

114.07 EXE/CVPA Igorre Elexalde kaleko 28. zenbakian igogailua jartzea. 
Instalazioarengatik eta inguruagatik (igogailua barruko patioan 
jarri da), arrazoia betetzea salbuetsita dago, igogailua eskailera-
kaxan jartzea teknikoki eta geometrikoki ezinezkoa delako.  

116.07 EXE/CVPA Beasain Nekoalde kaleko 42. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute sartzeko plataformei dagokienez; izan ere, eraikinaren 
ezaugarriak direla-eta, eskaileraren eskaileraburua 
aprobetxatzen da eta erabilgarritasun-irizpideak aplikatzen dira 
(aurrekontuaren aldeagatik) igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez; horrenbestez, horrek esan nahi du kabina inguratzen 
duen eskubanda jarraitua ez dela jarriko eta erabilgarritasun-
irizpideak aplikatuko direla azpimarratu da, behin ateak ireki 
ondoren igarobide-zabalera libreari dagokionez. 

117.07EXE/CVP Sestao La Paz kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Eraikuntzaren 
egungo antolaketari dagokionez ezinezkoa delako, igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, salbuespena eman dute. 

118.07 EXE/CVP Arrasate Bañez Doktorea kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. Obraren 
egiturazko eta ekonomia-arloko ezaugarriengatik salbuespena 
eman dute, kabinaren neurriei dagokienez. Igogailuak okupatuko 
duen espazio publikoaren desafektazio-espedientea izapidetu da.

119.07 EXE/CVP Durango Txibitena Kaleko 9A BJ 1I zenbakian dagoen hortz-klinikako 
lokala egokitzeko eraberritzea. Salbuespena eman dute, maila 
bereko eta irtengunerik gabeko lokalerako sarbideari dagokionez, 
bizilagunek ez dutelako arrapala bat egikaritzea nahi, horrek 
garajeak eta lokala bereizten dituen eraikineko egiturazko 
forjaketa haustea ekarriko bailuke (horiek beste jabetza batekoak 
dira).  
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Erregistroa Udala Arrazoia 
120.07 EXE/CVP Zarautz Nafarroa kaleko 52. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 

eman dute, eraikinaren egiturazko eta tipologiako 
baldintzatzaileengatik, igogailura sartzeko plataformei (goiko 
solairuetan) eta igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez eta 
hiri-ingurunean, ataria handitzearekin, partzelaren mendebaldeko 
mugan dagoen oinezkoentzako pasabidea (pribatua) txikituko da.

121.07 EXE/CVP Barakaldo  Autonomia kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela jakinarazi dute, 
eskaileraren lauzak eta eskaileraren neurriek (salbuespena) 
oztopatzen dutelako, sartzeko plataformetan neurriak mantenduz; 
horrenbestez, erabilgarritasun-irizpideari helduko zaio eta 
plataforma horiek bitarteko eskaileraburuan kokatuko dira 
(salbuespena).  

122.07 EXE/CVP Barakaldo Ravel kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela jakinarazi dute, 
eskaileraren lauzak eta eskaileraren neurriek (salbuespena) 
oztopatzen dutelako, sartzeko plataformetan neurriak mantenduz; 
horrenbestez, erabilgarritasun-irizpideari helduko zaio eta 
plataforma horiek bitarteko eskaileraburuan kokatuko dira 
(salbuespena). 

123.07 EXE/CVP Barakaldo Bustingorri kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela jakinarazi dute, 
eskaileraren lauzak eta eskaileraren neurriek (salbuespena) 
oztopatzen dutelako, sartzeko plataformetan neurriak mantenduz; 
horrenbestez, erabilgarritasun-irizpideari helduko zaio eta 
plataforma horiek bitarteko eskaileraburuan kokatuko dira 
(salbuespena). 

124.07 EXE/CVP Barakaldo Zorrilla kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak ezin dira egokitu, eskaileraren lauzarengatik, 
eta eskaileraren, atariaren eta eskaileraburuen neurriengatik 
(salbuespena) eta atariko arrapala berriarengatik 
(erabilgarritasuna); sartzeko plataformen neurriak mantendu dira 
(erabilgarritasuna). 

125.07 EXE/CVP Errenteria Maddalena kaleko 16. zenbakian igogailua jartzea. Toki 
fisikoaren mugengatik eta dauden egiturazko baldintzengatik 
ezinezkoa da igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea. 

126.07 EXE/CVP Santurtzi Iparragirre kaleko 25. zenbakian igogailua jartzea eta ataria, 
eskailera eta estalkia eraberritzea. Erabilgarritasun-irizpideak 
aplikatuko direla jakinarazi dute, zehaztapen gehiagorik gabe. 
Udal teknikariekin harremanetan jarri ginen telefono bidez 
(07.11.06) 68/2000 Dekretuaren V. Eranskinaren aplikazioaren 
dinamika udal teknikariei azaltzeko eta informazioa zabaltzea 
eskatu diegu. 

127.07 EXE/CVP Santurtzi Iparragirre kaleko 5. zenbakian igogailua jartzea eta ataria, 
eskailera eta estalkia eraberritzea. Erabilgarritasun-irizpideak 
aplikatuko direla jakinarazi dute, zehaztapen gehiagorik gabe. 
Udal teknikariekin harremanetan jarri ginen telefono bidez 
(07.11.06) 68/2000 Dekretuaren V. Eranskinaren aplikazioaren 
dinamika udal teknikariei azaltzeko eta informazioa zabaltzea 
eskatu diegu. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
129.07 EXE/CVPA Azkoitia Txerloia Auzoko 13. zenbakian (TXERLOIA ETXEA) igogailua 

jartzea. Salbuespena eman dela jakinarazi dute baina ez dute 
zehazten zer alderdietan eta ez dituzte salbuespena emateari 
buruzko arrazoiak ematen. INFORMAZIOA ZABALDU 
DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra eta 146tik 
150era). 2008. urteko urtarrilaren 21ean informazioaren 
zabaltzea eta planoak jaso genituen: salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailerako zuloaren 
neurriek eta eskaileraren zabalerak ez dutelako beste 
konponbide bat ahalbidetzen. 

130.07 EXE/CVPA Errenteria Zamalbide kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute, eraikinaren egiturazko ezaugarriek ez dutela 
erabateko egokitzapena ahalbidetzen, izan ere, nahiz eta 
eskaileraren hankak murriztu, ezinezkoa da eskailera librean 
neurri handiagoa edukiko duen zulo bat lortzea. 

131.07 EXE/CVPA Zarautz Mitxelena kaleko 65. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei eta behin ateak ireki 
ondoren igarobide-zabalerari dagokienez, eraikinaren 
tipologiagatik eta eraikinaren egiturazko ezaugarriengatik ezin 
delako egokitzapena egin.  

132.07 EXE/CVPA Santurtzi Ramon y Cajal kaleko 16. zenbakian igogailua jartzea. 
Erabilgarritasun-irizpideak aplikatuko direla jakinarazi dute eta 
halaxe jakinarazi dute. 

133.07 EXE/CVPA Santurtzi Santa Eulalia kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. 
Erabilgarritasun-irizpideak aplikatuko direla jakinarazi dute eta 
halaxe jakinarazi dute. 

134.07 EXE/CVPA Santurtzi Las Viñas kaleko 18. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, bestela 
ezin izango bailitzateke igogailua jarri. INFORMAZIOA ZABALDU 
DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra eta 146tik 
150era). 

135.07 EXE/CVPA Santurtzi Itsasoko Ama kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, igogailua jartzeko aukera bakarra delako. 
INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 
137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

136.07 EXE/CVPA Santurtzi Camino de los Hoyos kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. 
Erabilgarritasun-irizpideak aplikatu dituzte arrapalaren zabalerari 
dagokionez, eta salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokienez, igogailua jartzeko aukera bakarra delako. 
INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 
137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

137.07 EXE/CVPA Santurtzi Jenaro Oraá kaleko 27. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, igogailua jartzeko modu bakarra delako. 
INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 
137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

138.07 EXE/CVPA Barakaldo Arteagabeitia kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute, igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa 
delako, eskaileraren lauzaren eta eskaileraren, atariaren eta 
eskaileraburuen neurriek oztopatzen dutelako. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
139.07 EXE/CVPA Gueñes Autonomia kaleko Soduperen 8B zenbakian dagoen lokala 

egokitzea. Salbuespena eman dute, lokala egiturazko 
baldintzetan egiaztatuz. 

140.07 EXE/CVPA Santurtzi Santa Eulalia kaleko 41. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua 
jartzeko modu bakarra eraikinaren atzealdeko fatxadan jartzea 
denez, arrazoia betetzea salbuetsita dago, eta ezinezkoa izango 
da igogailuaren kaxak neurri egokiak edukitzea. INFORMAZIOA 
ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra 
eta 146tik 150era). 

141.07 EXE/CVPA Santurtzi Pedro Icaza kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailua 
jartzeko modu bakarra delako. INFORMAZIOA ZABALDU 
DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra eta 146tik 
150era). 

142.07 EXE/CVPA Santurtzi Juan Crisóstomo Arriaga kaleko 15 A zenbakian igogailua 
jartzea. Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, igogailua jartzeko modu bakarra delako. 
INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 
137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

143.07 EXE/CVPA Santurtzi Las Viñas kaleko 34. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, hartutako 
konponbidea irisgarritasun-baldintzak hobetzeko konponbide 
bakarra delako. INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU 
ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

144.07 EXE/CVPA Santurtzi Begoñako Ama Birjina kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. 
Dagoen patioaren zati bat okupatuko duen igogailu-kaxa bat 
egiteko lizentzia eman dutela jakinarazi dute (Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusian aurreikusitakoarekiko bolumena 
handitzea dakar, eta eskailera ondoan dauden eta patiora 
ematen duten bi leihoren bistak kentzen ditu. Leiho horiek patioko 
solairutik hasita bosgarren solairuraino daude) eta 
erabilgarritasun-irizpideak aplikatuko direla jakinarazi dute. 
INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 
137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

145.07 EXE/CVPA Durango Josemiel Barandiaran kaleko 12. zenbakian dagoen atarian 
arrapala bat jartzeko eraberritzeko obrak. Eskatutako arrapalak 
edukiko dituen eta espaloi-kota igogailuaren irteerarekin lotuko 
duen arrapala bat egiteko toki fisikorik ez dagoenez, arrazoia 
betetzea salbuetsita dago; eta desnibel hori gainditzeko 
plataforma jasotzaile bat jartzeak gehiegizko gastu bat dakar 
Jabeen Erkidegoak proposatutako obraren kostuarekin 
alderatuta. 

146.07 EXE/CVPA Santurtzi Máximo García Garrido kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, hartutako konponbidea irisgarritasun-baldintzak 
hobetzeko konponbide bakarra delako. INFORMAZIOA 
ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra 
eta 146tik 150era). 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
147.07 EXE/CVPA Santurtzi Ildefonso Arrola kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. 

Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, hartutako konponbidea irisgarritasun-baldintzak 
hobetzeko konponbide bakarra delako. INFORMAZIOA 
ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra 
eta 146tik 150era). 

148.07 EXE/CVPA Santurtzi José Gurrutxaga kaleko 16. zenbakian igogailua jartzea. 
Eskaileraren arrapalen zabalera 90 zentimetroraino murriztu da 
(erabilgarritasuna) eta salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, hartutako konponbidea 
irisgarritasun-baldintzak hobetzeko konponbide bakarra delako. 
INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 
137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

149.07 EXE/CVPA Santurtzi Ildefonso Arrola kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, hartutako konponbidea irisgarritasun-baldintzak 
hobetzeko konponbide bakarra delako. INFORMAZIOA 
ZABALDU DEZATELA ESKATU ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra 
eta 146tik 150era). 

150.07 EXE/CVPA Santurtzi Regales kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, hartutako 
konponbidea irisgarritasun-baldintzak hobetzeko konponbide 
bakarra delako. INFORMAZIOA ZABALDU DEZATELA ESKATU 
ZAIE (134tik 137ra, 140tik 144ra eta 146tik 150era). 

151.07 EXE/CVPA Arrasate Ferrerías kaleko 28. zenbakiko behe-solairuko ezkerrean dagoen 
eta zakurrentzako ile-apaindegia izango de lokalerako lizentzia. 
Salbuespena eman dute lokaleko sarbideari dagokionez 
(lokalaren eta bide publikoaren arteko kotaren aldea eskailera-
maila baten bitartez konpontzen da), izan ere garaje-soto bat 
dagoelako kotak alde hori du.  

152.07 EXE/CVPA Errenteria Alaberga kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. Arrazoia betetzea 
salbuetsita dago, baina ez ditu salbuetsitako gaiei buruzko 
egiaztapenik eman eta ez du jakinarazi zein arrazoiengan eman 
den salbuespena. Informazioa zabaltzeko eskatu zaie. 07-12-
19an arrazoia betetzea salbuetsita dagoela egiaztatzen duen 
udal txostena bidali dute (igogailuaren kabinaren neurriak) 
eskaileraren zuloaren neurrien arabera. Neurri horiek ahalik eta 
gehien handituko dira hanken eta karelen ebakiduraren bitartez, 
bi tarte luzeetan eskaileraren zabalera 0,80 metrora bitarte 
murriztuz eta tarte motza berdin utziz; zuloa lurrean hondeatuko 
da eta makinen gela eraikinaren atzealdean kokatuko da.  

153.07 EXE/CVPA Barakaldo Gaztela-Mantxa kaleko 14. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, eskaileraren lauzarengatik eta eskaileraren, 
atariaren eta eskaileraburuen neurriengatik (salbuespena); 
sartzeko plataformen neurriak mantendu dira (erabilgarritasuna). 

154.07 EXE/CVPA Getxo Telletxe de Algorta kaleko 18. zenbakian dagoen lokala 
sukaldeko eta komuneko altzarien salmentako eta erakusketako 
lokal bihurtzeko egokitze-obrak. Salbuespena eman dute barneko 
eta kanpoko zoladuraren arteko loturari dagokionez, eraikinaren 
egiturazko elementu bati eragingo bailioke, eta Jabeen 
Erkidegoak ez du hori ahalbidetzen. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
155.07 EXE/CVPA Getxo Altube kaleko 5. zenbakiko Jabeen Erkidegoan igogailua jartzea. 

Bakarrik obra-lizentzia eman dela jakinarazi dute baina ez dute 
adierazi salbuespena eman zaionik. 

156.07 EXE/CVPA Barakaldo Askatasunaren Etorbideko 36. zenbakian igogailua jartzea. 
Igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela 
jakinarazi dute, eskaileraren lauzarengatik eta eskaileraren 
neurriengatik; sartzeko plataformen neurriak mantendu dira 
(erabilgarritasuna) eta plataforma horiek bitarteko 
eskaileraburuan kokatu dira (salbuespena). 

157.07 EXE/CVPA Barakaldo Zorrilla kaleko 8. zenbakiko fatxadan igogailua jartzea. 
Igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela 
jakinarazi dute, eskailera-kaxaren neurriengatik eta espazio 
publikoaren okupazioagatik; erabilgarritasun-irizpideak onartu 
dituzte, sartzeko plataformei dagokienez, sartzeko plataformen 
neurriak mantenduz. Plataforma horiek bitarteko eskaileraburuan 
kokatu dira (salbuespena). 

158.07 EXE/CVPA Basauri Abaroa kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eraikinaren egiturazko ezaugarriek (eskaileraren zabalera eta 
kaxaren neurriak) egokitzea oztopatzen dutelako. 

159.07 EXE/CVPA Barakaldo La Paz kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela jakinarazi dute, 
eskaileraren lauzarengatik eta eskaileraren, atariaren eta 
eskaileraburuen neurriengatik (salbuespena); sartzeko 
plataformen neurriak mantendu dira (erabilgarritasuna). 

160.07 EXE/CVPA Barakaldo Zaballa kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak ezin dira egokitu, eskaileraren lauzarengatik 
eta eskaileraren, atariaren eta eskaileraburuen neurriengatik 
(salbuespena); sartzeko plataformen neurriak mantendu dira 
(erabilgarritasuna). 

161.07 EXE/CVPA Barakaldo Gabriel Aresti kaleko 5. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela jakinarazi dute, 
eskaileraren lauzarengatik eta eskaileraren, atariaren eta 
eskaileraburuen neurriengatik (salbuespena); sartzeko 
plataformen neurriak mantendu dira (erabilgarritasuna). 

162.07 EXE/CVPA Santurtzi Iparragirre kaleko 7. zenbakian igogailua jartzeko emandako 
obra-lizentziaren luzapena jakinarazi dute. 

163.07 EXE/CVPA Santurtzi Igogailuaren kabinaren neurriak egokitzeko ezintasun fisikoa 
jakinarazi dute eskaileraren arrapalen zabaleragatik. 

164.07 EXE/CVPA Zarautz Kale Nagusiko 33., zenbakiko etxebizitza-eraikina birgaitzea, 
igogailua jartzea aurreikusiz. Eraikinaren egiturazko eta 
tipologiako baldintzengatik salbuespena eman dute, igogailuaren 
kabinaren neurriei eta igogailura sartzeko plataforman, behe-
solairuan eta goiko solairuetan egin beharreko diametroari 
dagokienez. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
165.07 EXE/CVPA Basauri Particular de Asturias kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. 

Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei eta 
sartzeko plataformetako oztoporik gabeko zirkuluari dagokienez, 
instalazioa aurreko fatxadan egitea derrigortzen duten 
eraikinaren egiturazko ezaugarriengatik; horrenbestez, 
eraikinaren aurrean dagoen plazatxoaren zati bat eta plazatxo 
horren azpian dagoen udal-jabetzako lokalaren zati bat 
okupatuko da.  

166.07 EXE/CVPA Basauri Balendin de Berriotxoa kaleko 25. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, igogailua kokatzen den esparruaren neurriek ez 
baitute alternatiba gehiago ahalbidetzen. 

 
2006. urtearekin alderatuta, ez da jasotako salbuespenetan igoerarik gertatu (9 
espediente gutxiago). Honako hau nabarmenduko genuke: salbuespenen % 65 (109) 
2007. urtean salbuespenen bat jakinarazi zuten 25 Udalen artetik lau udaletik dator.  
 

Lurralde Historikoa Udala Salbuespen kop. 
Bizkaia Barakaldo 34 

Gipuzkoa Zarautz 28 

Bizkaia Santurtzi 24 

Bizkaia Basauri 23 

Gipuzkoa Arrasate 10 

Gipuzkoa Errenteria 8 

Araba Agurain 7 

Bizkaia Durango 6 

Bizkaia Getxo 5 

Bizkaia Iurreta 2 

Gipuzkoa Ordizia 2 

Gipuzkoa Azkoitia 1 

Gipuzkoa Villabona 1 

Gipuzkoa Donostia 1 

Gipuzkoa Elgoibar 1 

Bizkaia Elorrio 1 

Bizkaia Galdakao 1 

Bizkaia Gueñes 1 

Gipuzkoa Hondarribia 1 
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Lurralde Historikoa Udala Salbuespen kop. 
Bizkaia Igorre 1 

Bizkaia Mundana 1 

Bizkaia Portugalete 1 

Araba Samaniego 1 

Bizkaia Sestao 1 

Gipuzkoa Tolosa 1 

 
Aurreko ekitaldietan bezalaxe, salbuespen ohikoenak honako hauek dira: Jabeen 
Erkidegoetan igogailuak jartzearekin lotutakoak, kasu askotan ezin baitira kabinaren 
eta sartzeko plataformaren neurriak egokitu, eskaileraren eta atariaren neurrien 
eraginez. V. eranskineko 3.3. artikulu hori aplikatzea eragin zuen kasuistikari 
dagokionez, hona hemen laburpen-taula: 
 

Salbuespen kop. 
Obra mota 

2006 2007 
Lehendik bazegoen eraikinean igogailua jartzea / aldatzea 125 125 
Lokala egokitzea edo berritzea – Sartzeko arrapala 23 27 
Lokala egokitzea edo berritzea – Komun egokituak 7 3 
Lokala egokitzea edo berritzea – Neurriz kanpoko gastua 7 3 
Lokala egokitzea edo berritzea – Egiturazko baldintzak - 4 
Urbanizazio-obrak 3 1 



 
 
 
 

2007. Urteko Txostena  Orria 36 49tik 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

5.- 2007. URTEAN LANDUTAKO EDO LANKETA PROZESUAN DAUDEN 
UDALETAKO IRISGARRITASUN PLANEI BURUZKO TXOSTENA. 
 
Udaletako Irisgarritasun Planak osatzeko zein fasetan dauden jakite aldera, 2007. 
urtean osatutako Planei buruzko informazioa bildu da. Irisgarritasunaren Eremuko 
Asistentzia Zerbitzuak jasotako informazioan oinarritutako datuak bildu ziren, eta 
beraz, informazioa egiaztatua dago. 
 
Euskadiko Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen II. 
Tituluaren 13. artikuluan honako hau xedatzen da: herri-administrazioek lau urteko 
planak egin beharko dituzte irisgarritasunaren arloan, eta plan horietan katalogo bat 
barnean hartu beharko da, legean ezarritako irisgarritasun-baldintzen arabera 
egokitu beharreko erabilera publikoko eraikin eta kanpoko gune guztiekin; ezarri 
beharreko neurri zuzentzaileak ere barne hartu beharko dituzte, baita neurri horiek 
gauzatzeko urteko aurrekontu erabilgarria ere. 
 
Bestalde, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007. urteko abuztuaren 
2ko AGINDUA dago, irisgarritasun-planak egiteko, eta hobekuntza-obrak burutzeko 
eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak 
erosteko Udalei, herri-izaerako gainerako Toki Erakundeei eta irabazi-asmorik 
gabeko eta onura publikoko erakunde pribatuei diru-laguntzak ematea arautzen 
duena eta diru-laguntzak jasotzeko eskaera aurkezteko epea eta lekua zehazten 
dituena. 
 
Euskadiko Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea 1998ko 
apirilean hasi zen indarrean, baina irisgarritasun-baldintzak arautzen zituen dekretua 
onartu gabe zegoenez, Irisgarritasun Planek ez zuten betetzen Legean ezarritako 
helburua. 
 
2000. urteko ekainaren 12an, 110. EHAAn 68/2000 Dekretua argitaratu zen; hiri-
inguruneen, espazio publikoen, eraikinen, eta informazio eta komunikazioko 
sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzkoa da 68/2000 Dekretu hori, eta 2000ko 
abenduaren 12an hasi zen indarrean; beraz, 20/1997 Legearen 13. artikuluan 
ezarritako Irisgarritasun Planen edukia zehazten zuen habeas-a bazegoen 
lehenagotik. 
 



 
 

Iniciar el explorador Internet Explorer.lnk 2007. Urteko Txostena  Orria 37 49tik
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

Jarraian, txosten bat aurkeztuko dugu, 2007. urtean osatutako edo osatze-prozesuan 
dauden Irisgarritasun Planen zerrendaren azterketako datu nabarmenenak 
laburbiltzen dituena.  

Lurraldea Udalerria  Finantziazioa 

Araba ARRAZUA-UBARRUNDIA Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Araba BILAR Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Araba LANTZIEGO Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Bizkaia AJANGIZ Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Bizkaia ZORNOTZA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Bizkaia ERRIGOITI Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Bizkaia FRUIZ Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Bizkaia LEKEITIO Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Gipuzkoa ADUNA Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Gipuzkoa ARRASATE Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Gipuzkoa BERGARA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Gipuzkoa DEBA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Gipuzkoa EIBAR (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Gipuzkoa IRURA Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

Gipuzkoa SEGURA Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntza* 

 
 

 
2007. urtera bitarte Irisgarritasun Planak egin dituzten Udalerriak 

 

Lurraldea Udalerri kop. Plana 
badutenak 

2007. urtean 
plana egin 
dutenak 

ARABA 51 22 % 43,14 3 % 5,88 
BIZKAIA 111 67 % 60,36 4 % 3,60 
GIPUZKOA 88 68 % 77,27 4 % 4,55 
EAE GUZTIRA 250 157 % 62,80 11 % 4,40 
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Egindako eta egiteke dauden Irisgarritasun Planak
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6.- UDALETAKO IRISGARRITASUN PLANETARAKO ETA OBRETARAKO 
LAGUNTZA EKONOMIKOEN DEIALDIA. 
 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren helburu estrategikoa da birgaitze-jarduerak 
sustatzea, Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean xedatutakoari 
atxikitzeko gure ingurunea; ez dugu ahaztu behar, gainera, gizarte-berezitasuneko 
eraikin eta hiri-inguruneetako esku-hartzeak direla, eta gizarte-arloko 
erabilgarritasuna duten lehen mailako ekipamenduak jartzeko edo ibilbide irisgarriak 
sortzeko izaten direla. 
 
Udalenak eta herri-izaerako gainerako Toki Erakundeenak diren eraikinak eta hiri-
ingurunea birgaitzeko jardunak diruz lagundu izan ditu Etxebizitza eta Gizarte 
Gaietako Sailak, irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean eta lege hori garatzeko 
arau teknikoetan ezarritakoaren arabera egokitzeko.  
 
Bestalde, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007. urteko abuztuaren 2ko 
Agindua dago, irisgarritasun-planak egiteko, eta hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-
ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak erosteko 
Udalei, herri-izaerako gainerako Toki Erakundeei eta irabazi-asmorik gabeko eta 
onura publikoko erakunde pribatuei diru-laguntzak ematea arautzen duena eta diru-
laguntzak jasotzeko eskabidea aurkezteko epea eta lekua zehazten dituena (171. 
EHAA, 2007. urteko irailaren 5ekoa). 
 
Udalentzat eta Toki Erakunde Txikientzat guztira 3.180.000 €-ko diru laguntza eman 
da; horietatik 795.000 € 2007. urtekoak dira eta 2.385.000 € 2008. urtekoak. Irabazi-
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asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuentzat 300.000 €-ko diru-
laguntza bideratu da; horietatik 75.000 € 2007. urtekoak dira eta 225.000 € 2008. 
urtekoak. 
 

Etxebizitza sailburuordeak 2007. urteko abenduaren 28an emandako Ebazpenaren 
bitartez, hainbat diru-laguntza jarri dira udalen, herri-izaerako gainerako Toki 
Erakundeen eta irabazi asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuen 
eskura, irisgarritasun-planak lantzeko, hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-
ingurunearen eta eraikinen irisgarritasuna bermatzeko ekipamendua erosteko (63. 
EHAA, 2008. urteko apirilaren 3koa). Ebazpen horren bitartez, Etxebizitza 
sailburuordeak honako hau ebatzi zuen: 
Aipatutako ebazpenean bildutako zenbateko ekonomikoetan transkripzio-akats bat 
atzeman ondoren, Etxebizitza sailburuordearen 2007. urteko abenduaren 28ko 
Ebazpenean argitaratutako zenbatekoak zuzentzeari ekin zitzaion. Zuzenketa hori 
oraindik ez da argitaratu EHAAn. 
 
Jarraian ukatutako eta emandako diru-laguntzak zehazten dira egindako 
zuzenketekin:  
 

1.- Honako Udal, herri-izaerako gainerako Erakunde eta irabazi asmorik 
gabeko Erakunde hauei ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZAK EMATEARI 
UKO EGITEA, honako arrazoi hauengatik:  

 
Araba: 

- Amurrioko Udala: 
“Landako kalea” obraren dokumentazio osagarria epez kanpo aurkeztu delako, 
2007. urteko abuztuaren 2ko Aginduaren 3. artikuluaren arabera. 

- Bastidako Udala: 
“Irisgarritasun-obrak: udal-pilotalekurako sarbideak” eta “Hiri Altzariak egokitzea” 
obrak Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako, 2007. urteko abuztuaren 2ko 
Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 

- Oiongo Udala: 
“Gernika etorbideko espaloiak” obra Irisgarritasun Planean bilduta ez dagoelako, 
2007. urteko abuztuaren 2ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera, eta “Ramiro de 
Maeztu ikastetxe publikoa” eta “Toki Alai pilotalekua” obren dokumentazio osagarria 
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epez kanpo aurkeztu delako, 2007. urteko abuztuaren 2ko Aginduaren 3. 
artikuluaren arabera. 

- Erriberabeitiko Udala: 
Irisgarritasun Planik ez dagoelako, eta hortaz, “Manzanos pilotalekuaren 
irisgarritasuna” eta “Kontzeju-etxea”obrak Plan horretan bilduta ez daudelako, 2007. 
urteko abuztuaren 2ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 

- Aguraingo Udala: 
“Lope de Larean arrapala eraikitzea” obra Irisgarritasun Planean bilduta ez 
dagoelako, 2007. urteko abuztuaren 2ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 
 

- Gasteizko Udala: 
“Semaforo akustikoak”, “Baranda eta arrapalak jartzea. 2007”, “ Baranda eta 
arrapalak jartzea. 2006”, “Elizako Plazan sartzeko arrapala”, “Santa Luzia auzoko 
arrapalak” eta “Santa Luzia parkearen irisgarritasuna hobetzeko obrak” 
Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako, eta “Ezinduentzako aparkaleku-plazei 
buruzko seinaleak jartzea”, “Oinezkoen pasabideak. 2007” eta “Oinezkoen 
pasabideak. 2006” obren dokumentazio osagarria epez kanpo aurkeztu delako. 

 
Bizkaia. 

- Alonsotegiko Udala: 
Irisgarritasun Planik ez dagoelako, eta, hortaz, “Madinabeitia Doktorearen plaza” 
eta “Erdiko-Ibaialde-Areitzo Urbanizazioa” obrak Plan horretan bilduta ez 
daudelako. 

- Zornotzako Udala: 
“Hiri Altzariak” obra Irisgarritasun Planean bilduta ez dagoelako. 

- Bakioko Udala: 
“Komun egokitua Benta aparkalekuan” obra Irisgarritasun Planean bilduta ez 
dagoelako. 

-  Balmasedako Udala: 
“Erretiratuen elkartean seinaleak jartzea” eta “Oinezkoen pasabideak” obrak 
Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako. 

- Berangoko Udala: 
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“Kurtze auzoaren birmoldaketa hobetzeko obrak” obra Irisgarritasun Planean bilduta 
ez dagoelako. 

- Iurretako Udala: 
“Udaletxearen irisgarritasunerako erreforma”, “Kultur Etxearen irisgarritasunerako 
erreforma” eta “Erretiratu Etxearen irisgarritasunerako erreforma” obren 
dokumentazio osagarria epez kanpo aurkeztu delako. 

- Karrantzako Udala: 
“Udaletxean igogailua jartzea” obraren dokumentazio osagarria epez kanpo 
aurkeztu delako.  
 

- Lemoako Udala: 
“Osasun Zentroa: altzariak” eta “Osasun-zentroaren irisgarritasuna” obrak 
Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako. 

- Mungiako Udala: 
“Mungiberriko proiektua. I. fasea” obra Irisgarritasun Planean bilduta ez dagoelako. 

- Ortuellako Udala: 
“Irisgarritasun Plana” obraren dokumentazio osagarria epez kanpo aurkeztu delako. 

 
Gipuzkoa. 

- Azkoitiko Udala: 
“Urrategiko komunak” eta “Aizpurutxo pasealekua” obrak Irisgarritasun Planean 
bilduta ez daudelako. 

- Azpeitiko Udala: 
“Bistaeder Eguneko Zentroko igogailua”obra Irisgarritasun Planean bilduta ez 
dagoelako. 

- Elgetako Udala: 
“Osasun-kontsultategiko arrapala” eta “Herri Eskolako sarreretan izuaren aurkako 
barrak jartzea” obrak Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako. 

- Getariako Udala: 
“Irisgarritasun Plana aldatzea”, “Menditxoko igogailua” eta “Surf pabiloiko komunak” 
obretarako eskatutako dokumentazio osagarria ez delako igorri, 2007ko abuztuaren 
2ko Aginduaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera. “Eskailera mekanikoak” obrak 
ez du diru-laguntzarik jaso. 

- Idiazabalgo Udala: 
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“Kultur Etxea egokitzea” eta “Zelaa-Zepaiko espaloia” obren dokumentazio 
osagarria epez kanpo aurkeztu delako. 

- Mendaroko Udala: 
“Hiri Altzariak” obra Irisgarritasun Planean bilduta ez dagoelako. 

- Urnietako Udala: 
Irisgarritasun Planik ez dagoelako, eta hortaz, “Irisgarritasun hobetzea” obra Plan 
horretan bilduta ez dagoelako. 
 

- Zegamako Udala: 
“Juan Telleria eta Olabarria kaleen irisgarritasuna” eta “Kiroldegiko aldagelak 
egokitzea” obren dokumentazio osagarria epez kanpo aurkeztu delako. 

- Zizurkilgo Udala: 
“Oinezkoentzako zebra-bideak” obra Irisgarritasun Planean bilduta ez dagoelako. 

- Zumarragako Udala: 
“Itarte etxean igogailua eta pasabidea jartzea” eta “Zelai-Ariztin arrapala jartzea eta 
eskailera egokitzea” obrak Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako. 

 
 
 

2.- Jarrian azaltzen diren Udal, Herri-izaerako Gainerako Erakunde eta Erakunde 
Pribatuei DIRU LAGUNTZAK EMATEA, eranskinean zehaztutako zenbatekoaren 
arabera. 

 
Udalei onartutako eskaeren zerrenda 

 
Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztizkoa 
Araba  66.055,23 100.697,86 166.753,09

Dulantziko Udala 4.940,03 18.293,07 23.233,10

Irisgarritasun Plana aldatzea 4.940,03 0,00 4.940,03
Ikastetxe publikoaren eta osasun-zentroaren ibilbideak 
hobetzea 0,00 18.293,07 18.293,07

Aramaioko Udala 6.400,00 0,00 6.400,00

Irisgarritasun Plana 6.400,00 0,00 6.400,00

Artziniegako Udala 8.920,00 0,00 8.920,00

Irisgarritasun Plana 8.920,00 0,00 8.920,00

Aiarako Udala  1.011,00 1.011,00

Ikastolan barandak eta arrapala jartzea 0,00 1.011,00 1.011,00
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztizkoa 
Kanpezuko Udala  43.145,31 43.145,31

Udaletxean igogailua jartzea 0,00 40.552,72 40.552,72

Udaletxeko sarrerak 0,00 2.592,59 2.592,59

Bastidako Udala  17.472,65 17.472,65

Irisgarritasun-obrak: Kale Nagusia 0,00 16.208,84 16.208,84

Irisgarritasun-obrak: Aparkalekuak 0,00 1.263,81 1.263,81

Guardiako Udala 14.800,00  14.800,00

Irisgarritasun Plana 14.800,00 0,00 14.800,00

Moredako Udala 7.440,00  7.440,00

Irisgarritasun Plana 7.440,00 0,00 7.440,00

Urizaharreko Udala 8.275,20  8.275,20

Irisgarritasun Plana 8.275,20 0,00 8.275,20

Gobiarango Udala  20.775,83 20.775,83

Irisgarritasuna Gobea ikastetxe publikoan 0,00 8.837,83 8.837,83

Espejoko Zahar Etxea 0,00 3.850,61 3.850,61

Espejoko osasun-zentroa egokitzea 0,00 1.312,08 1.312,08

Udaletxean eskubandak jartzea 0,00 2.184,91 2.184,91

Hobekuntzak kiroldegian 0,00 3.110,19 3.110,19

Villanañeko errota 0,00 1.480,22 1.480,22

Haranako Udala 7.840,00  7.840,00

Irisgarritasun Plana 7.840,00 0,00 7.840,00

Ekorako Udala 7.440,00  7.440,00

Irisgarritasun Plana 7.440,00 0,00 7.440,00

Bizkaia  93.256,00 2.279.002,97 2.372.258,97

Ajangizko Udala 9.052,00   9.052,00

Irisgarritasun Plana 9.052,00 0,00 9.052,00

Zornotzako Udala  42.138,32 42.138,32

Udaltzaingoaren eraikinaren Irisgarritasuna 0,00 1.292,55 1.292,55

Zornotza-Aretoa eraikinaren Irisgarritasuna 0,00 4.071,12 4.071,12

Bulego Teknikoa eraikinaren Irisgarritasuna 0,00 2.502,25 2.502,25

Zelaieta eraikinaren Irisgarritasuna 0,00 9.719,36 9.719,36

Udal Euskaltegia eraikinaren Irisgarritasuna 0,00 821,54 821,54

Hilerrira sartzeko arrapala 0,00 4.287,01 4.287,01

Plataforma jasotzailea Zornotza Aretoan 0,00 7.522,10 7.522,10

Larrea Ikastetxe Publikoko komunak birgaitzea 0,00 11.922,39 11.922,39

Arrankudiagako Udala  13.714,25 13.714,25

Garondoko espaloia egitea 0,00 1.335,61 1.335,61
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztizkoa 
Zollo-Elexaldeko pasabidea egitea 0,00 1.914,63 1.914,63

Zollo-Elexaldeko espaloia zolatzea 0,00 7.724,59 7.724,59

Zollo-Elexaldeko eskailerak egokitzea 0,00 1.599,05 1.599,05

Hiri Altzariak ordeztea 0,00 1.140,37 1.140,37

Arrigorriagako Udala  47.899,87 47.899,87

Madalen Errota kalean igogailua jartzea 0,00 44.310,11 44.310,11

Hiri Altzariak 0,00 3.589,76 3.589,76

Bakioko Udala  3.117,00 3.117,00

Kaleroko Behatokia 0,00 3.117,00 3.117,00

Balmasedako Udala  25.333,37 25.333,37

Hiri Altzariak 0,00 3.808,62 3.808,62

Oinezkoentzako pasabideak eta pasabide egokituak 0,00 21.524,75 21.524,75

Barrikako Udala 14.192,00   14.192,00

Irisgarritasun Plana 14.192,00 0,00 14.192,00

Berangoko Udala  62.148,42 62.148,42

San Markos II egokitzea 0,00 49.681,13 49.681,13

Sabino Arana kalean oinezkoentzako pasabidea 0,00 8.691,09 8.691,09

Simon Otxandategi kalean oinezkoentzako pasabidea 0,00 3.776,21 3.776,21

Berriatuko Udala 9.200,00   9.200,00

Irisgarritasun Plana 9.200,00 0,00 9.200,00

Bilboko Udala  54.381,60 54.381,60

4. barrutiko pasabide egokituak 0,00 54.381,60 54.381,60

Bustuariako Udala  20.805,40 20.805,40

Irisgarritasuna hobetzea 0,00 20.805,40 20.805,40

Eako Udala 10.080,00   10.080,00

Irisgarritasun Plana 10.080,00 0,00 10.080,00

Elorrioko Udala  132.477,55 132.477,55

Begoñako Andra Maria kalea urbanizatzea eta hiri-altzariak 0,00 132.477,55 132.477,55

Erandioko Udala  4.653,81 4.653,81

Semaforoak jartzea 0,00 4.653,81 4.653,81

Etxebarria Doneztebeko Elizateko Udala 7.600,00 190.683,90 198.283,90

Irisgarritasun Plana aldatzea 7.600,00 0,00 7.600,00

Etxebarriako Udal Zentro Informatikoan igogailua jartzea 0,00 33.237,92 33.237,92

Asturias eta Castilla kaleetako sarbideak 0,00 49.830,87 49.830,87

PUR-9 urbanizatzea 0,00 35.303,27 35.303,27

PUR-10 urbanizatzea 0,00 43.038,71 43.038,71

Espaloiak eraberritzea 0,00 8.377,01 8.377,01
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztizkoa 
Extremadura kalea urbanizatzea 0,00 18.126,91 18.126,91

Egokitutako altzariak 0,00 2.769,21 2.769,21

Fruizeko Udala  11.128,85 11.128,85

Igerilekuetako irisgarritasuna 0,00 11.128,85 11.128,85

Gautegiz Arteagako Udala 12.400,00   12.400,00

Irisgarritasun Plana 12.400,00 0,00 12.400,00

Gordexolako Udala 8.240,00   8.240,00

Irisgarritasun Plana 8.240,00 0,00 8.240,00

Igorreko Udala  72.243,25 72.243,25

Elexalde kalea eta Udaletxearen ingurua urbanizatzea 0,00 72.243,25 72.243,25

Larrabetzuko Udala 12.412,00   12.412,00

Irisgarritasun Plana 12.412,00 0,00 12.412,00

Leioako Udala  28.843,28 28.843,28

Mendibilen pasabidea egitea eta igogailua jartzea 0,00 28.843,28 28.843,28

Lekeitioko Udala  86.022,53 86.022,53

Santa Katalinako Itsasargian igogailua jartzea 0,00 86.022,53 86.022,53

Loiuko Udala  51.722,20 51.722,20

Larrondo Gizarte Etxea eraberritzea 0,00 35.266,70 35.266,70

Santa Luzia eta Larrondo kalea 0,00 16.455,50 16.455,50

Jatabeko Udala  86.177,86 86.177,86

Elexalde kalearen irisgarritasuna 0,00 18.509,22 18.509,22

Eliza inguruko irisgarritasuna 0,00 2.932,83 2.932,83

Kultur Etxearen irisgarritasuna 0,00 64.735,81 64.735,81

Mundakako Udala  43.899,19 43.899,19

Tribisarrospe, 2. fasea 0,00 43.899,19 43.899,19

Plentziako Udala  46.070,38 46.070,38

Udaletxean igogailua jartzea 0,00 46.070,38 46.070,38

Portugaleteko Udala  26.733,28 26.733,28

Udaltzaingoaren eraikinaren behe-solairua eraberritzea 0,00 26.733,28 26.733,28

Santurtziko Udala  130.960,63 130.960,63

Sabino Arana kalearen zolaketa 0,00 73.096,60 73.096,60

Oinezkoentzako pasabidea egokitzea 0,00 43.064,41 43.064,41

Hiri Altzariak egokitzea 0,00 6.021,02 6.021,02

Errepikagailu soinudunak jartzea 0,00 8.778,61 8.778,61

Sestaoko Udala  106.078,95 106.078,95
Udaletxera eta Kasko plazara sartzeko eskailerak 
eraberritzea 0,00 106.078,95 106.078,95

Sopuertako Udala 10.080,00   10.080,00
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztizkoa 
Irisgarritasun Plana 10.080,00 0,00 10.080,00

Ugaoko Udala  31.095,74 31.095,74

Oinezkoentzako pasabideak jartzea 0,00 31.095,74 31.095,74

Urduñako Udala  11.550,12 11.550,12

Espaloiak egokitzea 0,00 11.550,12 11.550,12

Trapagarango Udala  37.355,90 37.355,90

Resurrección María de Azkue kalean espaloia handitzea 0,00 11.423,48 11.423,48

Oinezkoentzako pasabideak egokitzea 0,00 8.824,76 8.824,76

Erreformak Estrada de la Rozada kalean 0,00 17.107,66 17.107,66

Zaldibarko Udala  34.704,10 34.704,10
Zaldibarko Hirigunearen Mendebaldeko Sektorea 
urbanizatzea 0,00 34.704,10 34.704,10

Zeberioko Udala  7.981,06 7.981,06

Zubialde frontoia egokitzea 0,00 7.981,06 7.981,06

Gipuzkoa 156.818,40 1.343.330,65 1.500.149,05

Adunako Udala  15.689,26 15.689,26

Udaletxean igogailua jartzea 0,00 15.689,26 15.689,26

Alegiako Udala  36.901,55 36.901,55

Kirol eta Kultur Etxeen irisgarritasuna 0,00 36.901,55 36.901,55

Alkizako Udala  11.350,18 11.350,18

Ostatu Tabernaren zerbitzuak 0,00 7.714,27 7.714,27

Ostatu Tabernako leihoak eta ateak 0,00 3.635,92 3.635,92

Altzoko Udala  17.126,23 17.126,23

Altzo Muño auzoaren irisgarritasuna 0,00 17.126,23 17.126,23

Andoaingo Udala 17.708,00   17.708,00

Irisgarritasun Plana aldatzea 17.708,00 0,00 17.708,00

Anoetako Udala  14.027,88 14.027,88

Zebra-bideak egokitzea 0,00 14.027,88 14.027,88

Antzuolako Udala  83.003,10 83.003,10

Udalaren zerbitzuak 0,00 31.986,14 31.986,14

Ikastetxean igogailua jartzea 0,00 51.016,97 51.016,97

Aramako Udala  1.793,68 1.793,68

Barandak jartzea 0,00 1.793,68 1.793,68

Aretxabaletako Udala  14.521,09 14.521,09

Hirigintza-oztopoak kentzea 0,00 14.521,09 14.521,09

Arrasateko Udala  68.509,97 68.509,97

Zearkaosteta 2007 berrurbanizatzea 0,00 39.829,95 39.829,95

Oztopoak kentzea 0,00 28.680,03 28.680,03
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztizkoa 
Asteasuko Udala  5.607,24 5.607,24

Elizaren irisgarritasuna 0,00 5.607,24 5.607,24

Azkoitiko Udala  36.768,64 36.768,64

Santa Kruz kaleko espaloia 0,00 21.849,50 21.849,50

Xabier Munibe kaleko espaloia 0,00 14.919,14 14.919,14

Azpeitiko Udala  94.726,45 94.726,45
Arana, Etxe Alai, Arana Goikoa eta Santutxo kaleen 
irisgarritasuna 0,00 94.726,45 94.726,45

Beasaingo Udala 1.444,00 37.549,60 38.993,60

Irisgarritasun Plana aldatzea 1.444,00 0,00 1.444,00

Zahar Etxearen irisgarritasuna 0,00 37.549,60 37.549,60

Belauntzako Udala  1.733,42 1.733,42

Kultur Etxearen eta inguruen irisgarritasuna 0,00 1.733,42 1.733,42

Bergarako Udala  30.829,70 30.829,70

Madura kalean arrapala jartzea 0,00 773,32 773,32

Ramon Oiarzabal kalean espaloia jartzea 0,00 9.325,26 9.325,26

Mintegi kalearen irisgarritasuna 0,00 1.425,02 1.425,02

Arrapala egitea 0,00 823,00 823,00

Mizpildi kalean espaloia jartzea 0,00 3.507,32 3.507,32

Zubieta kalea eta igerilekuen inguruak egokitzea 0,00 7.572,94 7.572,94
Zubiaurre, Toki Eder eta Torrekua kaleetan zebra-bidea 
jartzea 0,00 7.402,82 7.402,82

Elgetako Udala  4.658,25 4.658,25

Eserlekuak birjartzea 0,00 591,63 591,63

Kultur Etxean igogailua jartzea 0,00 4.066,62 4.066,62

Elgoibarko Udala 13.300,00 79.508,49 92.808,49

Irisgarritasun Plana aldatzea 13.300,00 0,00 13.300,00

Alzota Dorretxean igogailua jartzea 0,00 40.262,83 40.262,83

Nafarroa Plazako merkatuan kokatutako igogailua 0,00 39.245,66 39.245,66

Eskoriatzako Udala 7.858,40   7.858,40

Irisgarritasun Plana aldatzea 7.858,40 0,00 7.858,40

Gaintzako Udala 4.912,00   4.912,00

Irisgarritasun Plana 4.912,00 0,00 4.912,00

Getariako Udala 0,00 13.414,12 13.414,12

Ikastetxean jartzea 0,00 13.414,12 13.414,12

Hernaniko Udala 0,00 16.502,43 16.502,43

Kultur Etxearen irisgarritasuna 0,00 12.817,81 12.817,81

Osasun-zentrora sarbidea 0,00 3.684,63 3.684,63
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Hondarribiko Udala 17.100,00   17.100,00

Irisgarritasun Plana aldatzea 17.100,00 0,00 17.100,00

Ibarrako Udala  137.505,60 137.505,60

Guridi auzora sarbidea. 1. fasea 0,00 94.000,63 94.000,63

Zaldune Auzunean espaloia jartzea 0,00 23.712,08 23.712,08

Euskal Herria Kalean (52-64) espaloia jartzea 0,00 19.792,89 19.792,89

Itsasondoko Udala  20.808,18 20.808,18

Mediku-kontsultategia 0,00 20.808,18 20.808,18

Larraulgo Udala  2.203,34 2.203,34

Doneztebe plazako eta Urbeltz kaleko ekipamendua 0,00 145,16 145,16

Herri Ostatuko komunak 0,00 2.058,19 2.058,19

Mendaroko Udala  41.712,61 41.712,61

Kilimon etorbidearen irisgarritasuna 0,00 10.621,98 10.621,98

Errekabarren zubia 0,00 24.039,44 24.039,44

Zelaikua 0,00 2.181,73 2.181,73

Tren-geltokian espaloiak jartzea 0,00 4.869,46 4.869,46

Mutiloako Udala  13.671,81 13.671,81

Haurreskolaren irisgarritasuna 0,00 13.671,81 13.671,81

Mutrikuko Udala 16.080,00   16.080,00

Irisgarritasun Plana 16.080,00 0,00 16.080,00

Oñatiko Udala  98.693,60 98.693,60

Irisgarritasun Planaren 2. fasea 0,00 98.693,60 98.693,60

Ordiziako Udala 17.480,00 24.425,08 41.905,08

Irisgarritasun Plana aldatzea 17.480,00 0,00 17.480,00

HIrigune Historikoaren inguruaren irisgarritasuna  0,00 6.899,09 6.899,09

Hegoaldeko bidearen irisgarritasuna 0,00 13.614,67 13.614,67

Udaletxearen irisgarritasuna 0,00 3.911,32 3.911,32

Orioko Udala  26.231,66 26.231,66

Juan Zaragueta ikastetxean igogailua jartzea 0,00 23.395,80 23.395,80

Kultur Etxera sarbidea 0,00 2.835,86 2.835,86

Segurako Udala  46.069,44 46.069,44

Udaletxean igogailua jartzea 0,00 46.069,44 46.069,44

Usurbilgo Udala 17.920,00   17.920,00

Irisgarritasun Plana 17.920,00 0,00 17.920,00

Zarauzko Udala  340.944,41 340.944,41

Merkatua eraberritzea 0,00 85.115,38 85.115,38

Udal Kiroldegia eraberritzea (2. fasea) 0,00 150.759,06 150.759,06
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Azken Portu Auzoa 0,00 81.402,98 81.402,98

Goi-pasabideak eraikitzea (2. fasea) 0,00 23.666,98 23.666,98

Zestoako Udala  6.843,64 6.843,64

Toribio Altzaga kaleko espaloia eraberritzea 0,00 6.843,64 6.843,64

Zizurkilgo Udala 12.388,00   12.388,00

Irisgarritasun Plana aldatzea 12.388,00 0,00 12.388,00

Zumaiako Udala 14.060,00   14.060,00

Irisgarritasun Plana aldatzea 14.060,00 0,00 14.060,00

Zumarragako Udala 16.568,00   16.568,00

Irisgarritasun Plana aldatzea 16.568,00 0,00 16.568,00
 
 
 
 
 
 

Irabazi-asmorik gabeko Erakundeei onartutako eskaeren zerrenda 
 

Lurraldea / Erakundea / Jarduna Diru-
laguntza

Araba  14.167,00
Elorriaga Batzordearen kapareak 14.167,00
Plataforma jasotzailea 14.167,00
Bizkaia  179.191,98
Apnabi 21.038,50
Kanpoaldeko eremua egokitzea 21.038,50
Bilboko eta Bizkaiko gorren elkartea 48.000,00
Azpiegiturak hobetzea eta ekipamendua eskuratzea 48.000,00
FEVAS 14.500,00
2008-2011 Inbertsio Plana: 1. fasea 14.500,00
EDE Fundazioa 5.039,14
Entzumen-alarma 1.659,14
Seinaleztapen-egokitzapena 3.380,00
Gizakia Fundazioa 7.712,50
Eskailerak saihesteko plataforma 7.712,50
Gizardatz 475,00
Web-orria egokitzea 475,00
Gorabide 35.489,60
Lorategiko eta Isasti egoitzako aretoetako irisgarritasuna 22.169,72
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Gernikako hiriguneko komunak 13.319,88
Askartza Claret ikastetxea 46.937,24
Jantokira igogailuaren bitartez sartzea 46.937,24
Gipuzkoa  67.265,27
Erroak Gizarteratzeko Elkartea 8.680,02
Arreta emateko zentroa, orientazio-zentroa eta informatika-gela 
egokitzea 8.680,02

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 58.585,25
Iturripeko campusaren 1. eraikinean igogailua jartzea 58.585,25
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Laburbiltzeko, honako taula hauek erantsi dira: 
 

Aurkeztutako Erakundeak 

 Guztizkoa Onartua Ez onartua 

Udalak  100 86 14 
Irabazi-asmorik gabeko 
Erakundeak 11 11 0 

Guztizkoa 111 97 14 
 
 

Erabat edo partzialki onartutako Udalen eskaerak 
Obrak Planak 

 
Guzt
izko

a Zk. Diru-laguntza Zk. Diru-laguntza 
Emandako 

diru-laguntza

Onartuak 152 123 3.723.031,48 € 29 316.129,63 € 4.039.161,11 €
Ez onartuak 
/Eskatzaileek uko 
egindakoak 

52  

 
 

Erabat edo partzialki onartutako eskaerak 
Udalak  Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztizkoa 
Plan-eskatzaileak 9 8 12 29 
Planetarako diru-
laguntza 66.055,23 € 93.256,00 € 156.818,40 € 316.129,63 € 

Obra-eskatzaileak 5 27 30 62 
Obra kopurua 12 56 55 123 
Obretarako diru-
laguntza 100.697,86 € 2.279.002,97 € 1.343.330,65 € 3.723.031,48 € 
Udalen guztizko 
partziala 166.753,09 € 2.372.258,97€ 1.500.149,05 € 4.039.161,11 € 
Irabazi-asmorik 
gabeko Erakundeak Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztizkoa 

Obra-eskatzaileak 1 8 2 11 
Obra kopurua 1 10 2 13 
Obretarako diru-
laguntza 14.167,00 € 179.191,98 € 67.265,27 € 260.624,25 € 

Guztizkoa 180.920,09 € 2.551.450,95 € 1.567.414,32 € 4.299.785,36 € 
 
Vitoria-Gasteiz, 2008. urteko irailaren 29a 
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