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1.- AURREKARIAK 
 
Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea honako helburu honekin 
onartu zen: hiri-ingurunearen, espazio publikoen, eraikinen, garraiobideen eta 
informaziorako eta komunikaziorako sistemen irisgarritasuna bermatzea, pertsona 
guztiek eta, batez ere, mugigarritasun murriztua, komunikazio-zailtasunak edo muga 
psikiko zein sentsorialak –aldi baterakoak zein iraunkorrak– dituztenek era 
autonomoan erabil eta balia ditzaten.  
 
20/1997 Legearen V. tituluan IRISGARRITASUNA SUSTATZEKO EUSKAL 
KONTSEILUA aipatzen da; lege horren 24. artikuluan honako hau ezartzen da: 
administrazioek, desgaituen ordezkari diren erakundeek eta elkarteek, erabiltzaileek, 
sustatzaileek eta profesionalen elkargoek osatutako aholku-organo eta organo parte-
hartzailea da, 25. artikuluan araututako 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 eginkizun batzuk. 
 
Eskakizun hori betetzeko, jarraian Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 
jardueren 2008. eta 2009. urteetako Txostena aurkeztu da. 
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2.- IRISGARRITASUNA SUSTATZEKO EUSKAL KONTSEILUAREN BILERAK. 
 
2008. urteari dagokionez, Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua behin 
bakarrik bildu zen.  Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 2008. urteko 
irailaren 29an Osoko Bilkuran bildu zen. 
 
Jarraian, bilera horren akta-zati baten eta jorratutako gaien zerrenda laburbildua 
azalduko dugu. Akta hori Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren hurrengo 
osoko bilkuran onartuko da. 
 
 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 2008. urteko irailaren 29ko 
bilera. 
 
Bertaratuak:  

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

Osasun Saila. 

Garraio Zuzendaritza. Garraio eta Herri Lan Saila. 

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

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

Gizarteratze Zuzendaritza. Bizkaiko Foru Aldundia. 

Arabako Foru Aldundia. 

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala.  

Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargoa. 

Erretiratuen eta Pentsiodunen Lurralde Federazioa.  

Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioa. 

Elkartean Gipuzkoa. 

Elkartean Araba.  

Elkartean Bizkaia.  

ONCE. 

Euskal Gorrak. Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa. 
Bertaratu ezina azaldu dute:  
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Gizarte Ongizateko Zuzendaritza. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. 

Gizarte Politikarako Zuzendaritza Nagusia. Gipuzkoako Foru Aldundia. 
 
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. 

Irisgarritasun arloko Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren Administrazio Euskarria eta 
Idazkaritza. 
 
2008. urteko irailaren 29an, Pilar Garrido Gutiérrez andreak bilera ireki zuen; 
bertaratuei eskerrak eman ondoren, Kontseiluko kideei jakinarazi zien Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailean sartu zela Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko 
zuzendari gisa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburu Javier Madrazo Lavín jauna 
ez zela joango adierazi zuen, eta bertaratuei agertu zien zer zela-eta azkenean ez 
zen egin Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak 2007. urteko abenduan egin beharreko 
bilera, eta zer zela-eta atzeratu zen Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 
Osoko Bilkura irailera.  
 
Behin aurkezpenak egin ondoren, deialdian proposatutako Gai Zerrendari heldu 
zaio. 
Lehenengo puntua: Aurreko Akta irakurtzea eta Onartzea (2007. urteko 
ekainaren 27a) 

ERABAKIA: Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak 2007. urteko ekainaren 
27an egindako Osoko Bilkuraren Akta onartzea. 

ERABAKIA: EAEko Udaletara eta Eudelera igortzeko proposatutako dokumentuaren 
testua onartzea, 2007. urteko ekainaren 27an Kontseiluaren Osoko Bilkuran 
onartutako 3. eta 4. erabakiak betez. Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak, 
adierazitako dokumentuaren bitartez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen garapenak Udalen eskura uzten dituen aukerez baliatzea 
eskatzen du, irisgarritasuna faboratzeko joera duten neurriak sustatzeko; orobat, 
irisgarritasunean trebatutako langileek aholkularitza eman dezaten eta gai horretan 
herritarren partaidetza faboratzeko dagozkion mekanismoak ezar daitezen 
aholkatzen du. 
Bigarren puntua: Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 2007. 
ekitaldiari dagokion urteko txostena aurkeztea eta onartzea. 
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ERABAKIA: 2007. ekitaldiko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Urteko 
Txostena onartzea, eta, jarraian, Legebiltzarrari igortzea. 
 
 
Hirugarren puntua: Irisgarritasuna bermatzeko Irisgarritasun Planak egiteko 
edota Obrak Burutzeko emandako diru-laguntzei buruzko informazioa eta 2008. 
urteko diru-laguntzen deialdia. 

Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko zuzendariak adierazi zuen irisgarritasun-
planak egiteko, hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan 
irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko Udalei, Herri-
izaerako gainerako Erakundeei eta irabazi asmorik gabeko eta herri-onurako 
Erakundeei diru-laguntzak emateko deialdia zein baldintzetan ebatzi zen (2007. 
urteko abuztuaren 2ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena –
171. EHAA– 2007/09/05). 
 
Orobat, irisgarritasun-planak egiteko eta irisgarritasuna faboratzeko obrak burutzeko 
laguntzen deialdiaren berri eman zitzaien bertaratuei (2008. urteko uztailaren 17ko 
Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, 172. EHAA, 2008/09/10); 
deialdi horren bitartez, 3.180.000 euro zuzentzen dira Udaletarako eta Herri-izaerako 
Erakundeetarako laguntzetarako, eta 300.000 euro irabazi asmorik gabeko eta herri-
onurako erakundeetarako laguntzetarako. 
 
Erretiratuen eta Pentsiodunen Lurralde Federazioaren ordezkaritzaren aburuz, 
zaharren etxebizitzetan egokitzapenak egiteko laguntza-ildoak handitzea 
ezinbestekoa da, beren etxebizitzetan baldintza egokietan geratzea ahalbidetuko 
baitie horrek biztanleriaren oso sektore garrantzitsu bateko pertsonei, eta beraz, 
beren etxebizitzan sartuta egotera, eta zenbait kasutan, etxebizitza hori uztera eta 
laguntza-zentroetan sartzera behartutako pertsona zahar askok dituzten arazoak 
konponduz. 
 
 
 
 
Laugarren puntua: Foru Aldundien laguntza, desgaituei esleitutako etxebizitzak 
egokitzeko prozedurei dagokienez, betiere, egin behar diren esku-hartzeak 
eztabaidatu ondoren edo eztabaidatu gabe, laguntza hori egokitzat jotzen bada. 
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Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko zuzendariak Bizkaiko eta Arabako Foru 
Aldundiekin izandako elkarrizketen berri eman zien Kontseiluko kideei, eta gainera, 
adierazi zuen Foru Aldundi horiek aipatutako kasuetan Etxebizitza Zuzendaritzarekin 
elkarlanean aritzeko prest daudela erabat. Erreserbatutako etxebizitzak egokitzeko 
espedienteak Etxebizitza Sailaren Lurralde Bulegoen bitartez bideratuko dira. 
 
Bertaratuei jakinarazi zitzaien Laguntza Zerbitzua espedienteekin laguntzeko prest 
dagoela, Lurralde Ordezkaritzen irizpidearen arabera esku-hartzea egokitzat jotzen 
den kasuetan. 

 
 

Bosgarren puntua: Irisgarritasunaren Gasteizko Udal Kontseilua. ISEKi 
egindako eskaera, eraikinetan dauden igogailu egokituen kopuruari buruzkoa. 

Eztabaida irekin ondoren, teknikariek eta laguntza-zerbitzuak adierazi zuten 
eraikinetan instalatu beharreko igogailu egokituen kopuruaren zehaztapena jardun-
esparru bakoitzean sektorialki eskumenekoa den araudiaren bitartez aurreikusi behar 
dela deritzela, araudiak erregulatzen baititu fluxuak eta zehazten baititu eraikin 
bakoitzeko edukierak. Irisgarritasun-araudia ez da planteatutako gaia zehaztapen-
maila horretan erregulatzeko arau multzo egokia. 
 

ERABAKIA: Irisgarritasunaren Gasteizko Udal Kontseiluari jakinaraztea eraikinetan 
instalatu beharreko igogailu egokituen kopurua irisgarritasun-araudian erregulatzeari 
buruzko eztabaidaren ondorioak.   
ERABAKIA: Eudel elkartera, Foru Aldundietara (Zerbitzu Orokorrak), eta Eusko 
Jaurlaritzara (Zerbitzu Orokorrak) dokumentu bana igortzea, fluxuekin eta pertsonen 
irisgarritasunarekin lotutako alderdiak erregulatzean –hala nola kiroldegietan, 
hoteletan, administrazio-bulegoetan, ospitaleetan, museoetan eta abarretan  
instalatu beharreko igogailu kopurua–, bi gai horiek duten lotura kontuan hartzera 
presatuz, betiere, bakoitzari dagokion jardun- eta eskumen-esparruan. 

 
 

Seigarren puntua: Irisgarritasunaren Euskal Erakundea – Erakunde hori 
Legearen bitartez sortzeko azterketa. Irisgarritasun-politika publikoaren 
kudeaketa arautzeko aukera horretarako egokitzat hartzen diren organoak 
sortuz edota duden organoak birplanteatuz. Egindako kontsultak. 
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Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko zuzendariak adierazpen labur bat egin zuen, 
gai hori Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkuraren Gai 
Zerrendara iritsi arte jarraitutako legebiltzar-izapideari buruzkoa.  
 
Ondoren, Kontseiluaren aurreko Osoko Bilkurako kideek adierazitako iritziak laburtu 
zituen; iritzi horiek Euskal Kontseiluaren Ezohiko Osoko Bilkura baten deialdia 
egiteko erabakian amaitu ziren, eta Jaurlaritzako Sailak erantzuna atzerapenez 
eman zuenez, Ezohiko Osoko Bilkura hori ez zen egin; ondorioz, gai horri 
Kontseiluaren Osoko Bilkura honetan heldu zaio. 
 
Orobat, Etxebizitza Zuzendaritzak berak eta laguntza teknikoak irisgarritasunaren 
alorrean egindako jardunen jakinaren gainean jarri zituen bertaratuak. Horrela, 
kolektiboekin (4) izandako harremanak aditzera eman ziren, baita horiek emandako 
erantzunak ere; horri dagokionez, Irisgarritasunaren Euskal Institutua sortzearen 
aldekoak izan dira erantzun gehienak (3), honako ñabardura hauekin: 
 

a) Gaitasun eta autonomia funtzionala eta ekonomikoa duen organoa izatea. 

b) Edozein motatako irisgarritasun-arazoak dituzten pertsonen kolektiboen 
ordezkariak izatea. 

c) Bere eginkizunak Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluarenekin 
osatzea. 

 
Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko zuzendariak adierazi zuen Eusko 
Jaurlaritzako Sail guztietan helarazi zirela kolektiboekin izandako harremanetan 
ateratako ondorioak, bakoitzari dagozkion jardun-esparruei zegokienez Sail horiek 
egokitzat jotako balioespenak egin zitzaten. 
Izapide horretan, Jaurlaritzaren Sailen arteko seik erantzun dute, eta horietako 
bosten aburuz, kolektiboek egokitzat jotako diseinu-ezaugarriak izango lituzkeen 
Institutu autonomo bat sortzeak eginkizun-gainjarpenak edo/eta gatazkak eragin 
ditzake, herri-administrazioek dituzten eskumen-mugen arabera. Halaber, 
proposatutako diseinuak eskatuko lukeen inbertsioari (giza baliabideak eta baliabide 
ekonomikoak) buruzko beste mota bateko balioespenak ere egin ziren.  
Jaurlaritzaren barruko beste Saila kolektiboen ondorioei atxiki zaie, hots, lehen 
adierazitako ezaugarriak eta ñabardurak edukiko lituzkeen Institutu bat sortzearen 
aldekoa da. Jaurlaritzaren gainerako Sailek ez dute horri buruzko adierazpenik egin.   
 
Kontseiluko kideak eztabaidan hasi ziren, eta eztabaida horretan, honako 
kontsiderazio hauek egin ziren: 



 
 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

9

- Euskal Kontseiluak eginkizun garrantzitsua du, baina gaur egunean, esleipen 
handiagoak eman behar zaizkio. Irisgarritasunaren alorrean eskumenak dituzten 
organoei aholkatzeko eta jardun-irizpideak proposatzeko ahalmena –
Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen bitartez eman 
zitzaiona– oso garrantzitsua da, baina askotan itxuragabetuta geratzen da, 
Kontseiluak emandako irizpenak edo interpretazio-irizpideak ez baitira lotesleak, 
eta beraz, kasu bakoitzean eta gaiaren arabera eskudunak diren herri-
administrazioen borondatearen eta irizpidearen mende geratzen baitira hark 
finkatutako jarraibideak. 

- Zeharkakotasuna irisgarritasunari datxekion ezaugarria da, eta horrek esan nahi 
du irisgarritasuna gizarteko sektore eta jardueretan dagoela; hori dela-eta, 
irisgarritasunaren kudeaketa hainbat administraziotan diluitzen da (toki-
administrazioetan, foru-administrazioetan eta erkidego-administrazioetan), eta 
administrazio horien barruan, hainbat Departamentutan, eta beraz, horiek guztiak 
eraginpean hartzen dituenez, irisgarritasun-araudiaren betearazpena 
egiaztatzeko espezifikoki espezializatutako langileak izendatu beharko lirateke 
eskumen-esparru bakoitzean.  

- Herri Administrazioak arretatsuak dira euren eskumen-esparruekin, eta 
irisgarritasun-araudiaren betearazpena bermatzean eta egiaztatzean bakoitzak 
bere esparruan duen erantzukizuna defendatzen badute ere, gehienek 
espezifikoki horretarako izendatutako langilerik ez dute, horretarako aurrekontu-
partida espezifikorik ez dute aurreikusten, eta irisgarritasunaren alorreko jardun-
egutegirik ez daukate, salbuespenak salbuespen; beraz, Sail gehienek ez dute 
sistematikoki ebaluatzen bakoitzari dagozkion esparruetan aurreikusitako 
jardunen betearazpen-maila. 

- Arestian agertutako egungo zirkunstantzietan, korapilatsua da irisgarritasun-
politika bat finkatzea eta hezurmamitzea, baita diru-laguntzen programa 
koherente eta koordinatu bat zehaztea edota aplikazio-jarraibide orokorrak 
ezartzea ere, eta beraz, Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak ez du 
esku hartzeko ahalmenik gaur egun, kontuan hartzen ez badira inolako urratzerik 
ez dakarten gomendioak egitekoa baino ez. 

 
Osoko Bilkurak erabaki zuen Legebiltzarra egindako kontsulten eta desgaitasunen 
bat duten pertsonen kolektiboek eta Jaurlaritzaren Sailek emandako erantzunaren 
jakinaren gainean jartzea. Orobat, batetik, eztabaidaren ondoriozko kontsiderazioak 
helaraztea erabaki zen, eta bestetik, Eusko Legebiltzarrean honako hauek aztertzeko 
eskatzea: Euskal Kontseiluak planteatutako profilera gehien egoki daitekeen 
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antolamendua, eskumenei eta aurrekontuei dagokienez, edo bestela, eta hala 
badagokio, Euskal Kontseiluak Irisgarritasuna sustatzeko duen eginkizuna aktibatzea 
eta indartzea, eta Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean 
aurreikusitakoa garatuz, gaur egunean esleituta dituen kontsulta- eta partaidetza-
ahalmenak areagotzea, nabarmena baita ez direla nahikoak; Legebiltzarrari 
erantzuteko dokumentua, Legebiltzarrera igorri baino lehen, Kontseiluaren Osoko 
Bilkurako kideei igorriko zaie. 

 
ERABAKIA: Legebiltzarra egindako kontsulten eta desgaitasunen bat duten 
pertsonen kolektiboek eta Jaurlaritzaren Sailek emandako erantzunaren jakinaren 
gainean jartzea, eta adierazitakoari jarraiki, Eusko Legebiltzarrean honako hauek 
aztertzeko eskatzea: adierazitako profila edukiko lukeen Institutua sortzeak izango 
lukeen inpaktua era antolamendua, eskumenei eta aurrekontuei dagokienez, edo 
bestela, eta hala badagokio, Euskal Kontseiluak Irisgarritasuna sustatzeko duen 
eginkizuna aktibatzea eta indartzea, eta Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 
20/1997 Legean aurreikusitakoa garatuz, gaur egunean esleituta dituen kontsulta- 
eta partaidetza-ahalmenak areagotzea, nabarmena baita ez direla nahikoak; 
Legebiltzarrari erantzuteko dokumentua, Legebiltzarrera igorri baino lehen, 
Kontseiluaren Osoko Bilkurako kideei igorriko zaie. 

 
 

Zazpigarren puntua: Desgaitasunen bat duten pertsonei egokitutako 
etxebizitzetan esekitokiak diseinatzearen problematika. 

Desgaitasunen bat duten pertsonentzat erreserbatutako etxebizitzak egokitzearen 
gaiari heltzean jorratu zen adierazitako gai hori, zehazki, Gai Zerrendaren laugarren 
puntuan.  
Kontseiluak hainbat alternatiba planteatu zituen, egokitutako etxebizitzetan 
esekitokiak diseinatzeko konponbide posible gisa, eta gai hori korapilatsua denez 
gero, arropa lehortzen duen etxetresna elektrikoren bat instalatzeko aukera ere 
aztertu zen.  
Ez zen inolako erabakirik hartu horren inguruan. 

 
 

Zortzigarren puntua:  Galde-eskeak. 

Ezinbestekotzat jotzen da Herri Administrazioek inplikazio eta antolamendu 
handiagoa izan dezaten, irisgarritasun-araudiaren betearazpena eta herritar 
guztientzako irisgarritasun-baldintzen sustapena faboratzeko, pertsonen 
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berdintasuna eta horien eskubideen benetako errespetua lortzeko bide bakarra den 
aldetik. Benetako neurriak hartzeaz gain, horretarako giza baliabideak eta baliabide 
ekonomikoak areagotu behar dira. 
 
Erretiratuen eta Pentsiodunen Lurralde Federazioko ordezkariak behin eta berriz 
adierazi du beharrezkoa dela pertsona zaharren etxebizitzak eta pentsiodunen 
zentro eta elkarteak egokitzeko laguntza-ildoak handiagotzea. 
 
Administrazioek dute herritarren eskubideak bermatzeko erantzukizuna, eta 
irisgarritasun unibertsala funtsezko premisa da lan horretarako, baita herritarrei eska 
dakizkiekeen alderdiak Administrazioek etsenpluz betetzea ere. 
 
Aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol 
zuzendariak amaitutzat jo du 2008. urteko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluaren Osoko Bilkura. 
 
 
Jarraian, HARTUTAKO ERABAKIAK transkribatzen dira:  
 
1. ERABAKIA: 2007. urteko ekainaren 27ko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluaren Osoko Bilkuraren Akta onartzea. 
 
2. ERABAKIA: EAEko Udaletara eta Eudel elkartera igorri beharreko testua onartzea; 
testu horretan honako hauetara estutzen dira adierazitakoak: batetik, irisgarritasuna 
faboratzeko joera duten neurriak sustatzeari dagokionez 2/2006 Legeak udalerrien 
eskura uzten dituen arau-betearazpenenerako aukerak erabil daitezen, eta bestetik, 
irisgarritasunari eta herritarrek gai horretan parte har dezaten faboratzeko 
mekanismo egokiak ezartzeari buruzko gaietan teknikariei aholkularitza emango 
dieten langile kualifikatuak txerta ditzaten plantilletan. 
 
3. ERABAKIA: 2007. ekitaldiko Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 
Urteko Txostena onartzea, eta, jarraian, Legebiltzarrari igortzea. 
 
4. ERABAKIA: Irisgarritasunaren Gasteizko Udal Kontseiluari eraikinetan instalatu 
beharreko igogailu egokituen kopurua irisgarritasun-araudiaren bitartez 
erregulatzeari buruz Eusko Jaurlaritzak egindako azterlanaren ondorioen berri 
ematea.   
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5. ERABAKIA: Eudel elkartera, Foru Aldundietara (Zerbitzu Orokorrak), eta Eusko 
Jaurlaritzara (Zerbitzu Orokorrak) dokumentu bana igortzea, fluxuekin eta pertsonen 
irisgarritasunarekin lotutako alderdiak erregulatzean –hala nola kiroldegietan, 
hoteletan, administrazio-bulegoetan, ospitaleetan, museoetan eta abarretan  
instalatu beharreko igogailu kopurua–, bi gai horiek duten lotura kontuan hartzera 
presatuz, betiere, bakoitzari dagokion jardun- eta eskumen-esparruan.    
 
6. ERABAKIA: Legebiltzarra egindako kontsulten eta desgaitasunen bat duten 
pertsonen kolektiboek eta Jaurlaritzaren Sailek emandako erantzunaren jakinaren 
gainean jartzea, eta adierazitakoari jarraiki, Eusko Legebiltzarrean honako hauek 
aztertzeko eskatzea: adierazitako profila edukiko lukeen Institutua sortzeak izango 
lukeen inpaktua era antolamendua, eskumenei eta aurrekontuei dagokienez, edo 
bestela, eta hala badagokio, Euskal Kontseiluak Irisgarritasuna sustatzeko duen 
eginkizuna aktibatzea eta indartzea, eta Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 
20/1997 Legean aurreikusitakoa garatuz, gaur egunean esleituta dituen kontsulta- 
eta partaidetza-ahalmenak areagotzea, nabarmena baita ez direla nahikoak. 
 
Legebiltzarrari erantzuteko dokumentua, Legebiltzarrera igorri baino lehen, 
Kontseiluaren Osoko Bilkurako kideei igorriko zaie. 
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3.- IRISGARRITASUN ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA 
 
Irisgarritasun-arloko Laguntza Teknikoko Zerbitzuak honako jarduera hauek egiten 
ditu: 

- Kontsultak ebazteko eta aholkularitzako zerbitzua. 
- Irisgarritasuna Sustatzeko Batzorde Iraunkorrerako eta Euskal Kontseilurako 

laguntza teknikoa. 
- Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailerako Laguntza Teknikoa. 

 
3.1.- Kontsultak ebazteko eta aholkularitzako zerbitzua:  
 

Jendeari arreta emateko Zerbitzua da, eta administrazio publikoek eta partikularrek 
irisgarritasunari buruz planteatutako kontsulta guztiak (legediari dagozkionak, 
teknikoak eta laguntzei buruzkoak) jasotzen eta erantzuten dira Zerbitzu horretan. 
2008. eta 2009. urteetan Zerbitzu horren bitartez erantzundako kontsultei buruzko 
datuak laburbilduko ditugu jarraian.  
 
2008. urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarte, Zerbitzuan jasotako eta 
erantzundako kontsultak, guztira, honako hauek izan dira: 704 (366 2008. urtean eta 
338 2009. urtean). Zerbitzuak hileko batez besteko 33 kontsulta izan ditu 2008. 
urtean, eta 31 2009. urtean; beraz, guztizko batez bestekoa 32 kontsulta izan dira. 
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Kontsultak zein Lurralde Historikotatik egin diren zenbatzean, kontsulta gehienak 
Bizkaikoak dira (404); bigarren postuan Gipuzkoa dago (155), eta EAEko hiru 
probintzietatik kontsulta gutxien egin dituen probintzia Araba da (92). Beste 
Autonomia Erkidegoetatik ere egin dira kontsulta gutxi batzuk.  
 

Araba
% 13,09

Gipuzkoa
% 22,01

Bizkaia
% 57,38

Estatuko 
gainerako 
lurraldeak

% 7,52

 
 
Kontsulta gehienak pertsona juridiko pribatuek egin dituzte (% 70); jarraian pertsona 
juridiko publikoek (zehazki, Zerbitzuko erabiltzaileen % 19), eta, azkenik, pertsona 
fisikoek, partikularrek (gainerako % 11, hain zuzen). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pertsona juridiko publikoek egindako kontsulten barruan, Zerbitzua eskatzen duten 
udalen kopurua nabarmentzen da, kontsulten % 78 udaletatik egiten baita. 
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Aldundiak
% 3,92

Ayuntamientos
% 76,47

Bestelako 
erakundeak

% 3,92

Eusko 
Jaurlaritza
% 15,69

 
 
Erakunde pribatuei dagokienez, kontsulta gehien egin dituztenak arkitekturaren 
alorreko enpresak eta profesionalak izan dira (% 43); auzokoen erkidegoek, berriz, 
kontsulten % 52 egin dute. Erakunde pribatuek egindako kontsulta guztien % 5 
osatzen dute irabazi-asmorik gabeko erakundeek egindako kontsultek. 
 

Elkarteak
% 4,64

Auzo-
komunitateak

% 51,79

Profesionalak
% 31,43

Enpresak
% 12,14

 
 
Erantzundako kontsultak gaiaren arabera zenbatuz gero, legediari buruzkoak % 
50 izan dira guztira, alderdi teknikoei buruzkoak % 35, eta diru-laguntzei buruzkoak, 
azkenik, beste % 9.  
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Teknikoak
% 35,42

Laguntza 
ekonomikoak

% 9,17

Bestelakoak
% 5,42

Legediari 
buruzkoak

% 50

 
 
Modu batean edo bestean irisgarritasun-araudiarekin zentzu zorrotzean lotutako 
araudiei buruzko kontsulten maiztasuna esanguratsua da. Jabetza horizontalari 
buruzko araudia errealitate horren adibideetako bat dugu, erantzundako kontsulten 
% 41 baita, eta konstante horri eutsi baitzaio denboran.  
 
Zenbait kasutan, kontsultak Irisgarritasuna Sustatzeko Legearen gaineko gai 
teknikoei buruzkoak eta konponbide teknikoko alternatibei edota laguntza 
ekonomikoko ildoei buruzkoak dira. Izan ere, auzokoen erkidegoen kasua horrelakoa 
da: soilik teknikoak diren gaiekin batera, erkidegoaren esparruko elkarbizitzan eta 
erkidegoan hartu beharreko erabakietan eragina duten gaiak ageri dira. Ohikoa da 
banan-banako kontsultak telefono bidez konpontzea; hitzordu pertsonala behar izan 
duten kontsultak kolektiboak izan dira (normalean, beren Erkidegoetan arkitektura-
oztopoak kentzeko obrak abian jartzeko arduradun izendatutako hainbat bizilagun, 
edota lagun edo senitartekoren batekin aurkeztu diren interesdunak). 
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3.2.- Irisgarritasuna Sustatzeko Batzorde Iraunkorrerako, Euskal Kontseilurako 
eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailerako laguntza teknikoa.  
 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailerako laguntza teknikoko Zerbitzuak gauzatu 
beharreko beste jarduera bat honako hau da: Batzorde Iraunkorrari, Irisgarritasuna 
Sustatzeko Euskal Kontseiluari eta Herri Lan eta Garraio Sailari laguntza teknikoa 
ematea, hori eskatzen zaion kasuan. Ildo horretatik, honako ekintza hauek egin dira: 

1.- Etxebizitza Sailerako Txostena, Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko arrapala 
mekanikoei buruzkoa (2008. urtea). 

2.- Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilurako Txostena, etxebizitzak izateko 
gaitutako lonjak Laudion familia bakarreko etxebizitzatzat har daitezkeen jakiteko 
irizpidea argitzeari buruzko erabakia hartzeko eskatuz (2008. urtea). 

3.- Etxebizitza Sailerako Txostena, Gasteizko Jabetzaren Ganbera kokatuta 
dagoen lokalaren irisgarritasun-baldintzei buruzkoa (2008. urtea). 

4.- Etxebizitza Sailerako Txostenak, Loiolako Erriberako (Donostia) Babes 
Ofizialeko Etxebizitzen sustapen batean erreserbatutako etxebizitzen 
esleipendunek behar dituzten egokitzapenak egokiak ote diren aztertzeko (2008. 
urtea). 

5.- Etxebizitza Sailerako Txostena, egokitutako etxebizitzen ondoriozko 
problematikari buruzkoa (2008. urtea). 

6.- EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) Irisgarritasun Batzordearen behin-
behineko dokumentuaren –EKTaren (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) DB-SU 
(Erabilera Segurtasuna) eta DB-SI (Segurtasuna Suteen kasuan) oinarrizko 
dokumentuak berrikusteari buruzkoaren– azterketa, analisia eta oharrak, 
“Irisgarritasun” baldintza berria txertatzeko (2009. urtea). 

7.- “Irisgarritasun-baldintzak eraikuntza berriko eraikin eta establezimenduetan. 
Lan-taldearen proposamena. 2009ko ekainaren 1a” deritzon dokumentuaren 
azterketa, analisia eta alegazioak (2009. urtea), hiri-inguruneen, espazio 
publikoen, eraikinen, eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-
baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 
Dekretuaren eta adierazitako dokumentuan egon litezkeen gatazka-puntuetan 
oinarrituz. 
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8.- Irisgarritasunaren aldeko eta espazio publiko urbanizatuetarako sarbideetan 
eta horien erabileran diskriminaziorik ez egoteko oinarrizko kondizioen Dokumentu 
teknikoa garatzen duen Ministerio Aginduaren azterketa, analisia eta alegazioak 
(2009. urtea). 

9.- Eraikuntzaren Kode Teknikoaren CTE-SUA (Segurtasuna Erabileran eta 
Irisgarritasunean) oinarrizko dokumentuaren eta hiri-inguruneen, espazio 
publikoen, eraikinen, eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-
baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 
Dekretuaren arteko konparazio-azterlanaren dokumentua (2009. urtea). 

10.- Zoladuren irristagaiztasun-printzipioa –hiri-inguruneen, espazio publikoen, 
eraikinen, eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei 
buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan 
jasotakoa– aplikatzeko jarraibidea idaztea (2009. urtea). 

 
Halaber, Irisgarritasunari buruzko laguntza teknikoko Zerbitzuari eskatu zaio 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak kudeatutako prozedura jakin batzuetan esku 
hartzeko (Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Sailak eskatuta), esate baterako, 
honako hauetan: 

- Etxebizitza babestuak egokitzeko espedienteak (Sailaren Lurralde Ordezkaritzak 
eskatuta). 

- Alderdi teknikoei buruzko balioespenak eta alegazioak, irisgarritasunari buruzko 
Udal Ordenantzari eginak. 

- Etxebizitzak erreserbatzeko espedienteak. 

- Desafektazio-eskaeretarako espedienteak.  
 
 

Erakundea Lurraldea Gaia 
Sustatzailea Bizkaia 66 etxebizitza, garaje eta trastelekuren sustapen librea. 

Erreserba. 

Sustatzailea Bizkaia Garaje-partzelen (2) desafektazioa, sustapen librean. 

Partikularra Bizkaia Etxebizitza erreserbatua erosteko prozedura. 

Profesionala Bizkaia 68/2000 Dekretuaren V. eranskinaren aplikazioa. 

Udala  Araba Etxebizitza-erreserbari onirizpena ematea. 

Udala Gipuzkoa Etxebizitza trukatzea. 



 
 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

19

Erakundea Lurraldea Gaia 
Udala  Bizkaia Garaje-plazen erreserba – araudia. 

Sustatzailea Araba Etxebizitzak sustapen librean desafektatzeko prozedura.

Sustatzailea Bizkaia  Etxebizitzak (2) sustapen librean desafektatzeko 
prozedura. 

Sustatzailea  Gipuzkoa Etxebizitza sustapen librean erreserbatzeko prozedura. 

Sustatzailea  Bizkaia 64 etxebizitzaren sustapen librea. Desafektatzeko 
prozedura. 

Partikularra Gipuzkoa Etxebizitza erreserbatuaren egokitzapena. 

Sustatzailea  Bizkaia 99 etxebizitza eta garajeren sustapena. Jarraibideak 
desafektazio-kasuan.  
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4.- IRISGARRITASUNA SUSTATZEKO EUSKAL KONTSEILUARI 
PROPOSATUTAKO GAIEN LABURPENA 
 

Modu batean edo bestean irisgarritasunarekin lotuta badaude ere, irisgarritasunaren 
alderdi desberdinetan eragina duten kontsultak jasotzen ditu Irisgarritasuna 
Sustatzeko Euskal Kontseiluak, eta baita horiei erantzun ere. Horrela, arau-
interpretazioaren gaineko kontsultekin batera, beste hainbat alderdiri buruzkoak ere 
jasotzen ditu, hala nola hirigintza-plangintzari buruzkoak, administrazio-prozedurei 
buruzkoak edota eskumen-esparruei buruzkoak. 
 
 
4.1.- Txosten-eskaerak eta Kontsultak  
 

2008. urtean, eta adierazitako ildo beretik, Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 
Kontseiluari erantzun-txostena honako 11 espediente hauetan emateko eskatu zaio:  
 

«Erregistr Erakundea Lurraldea Gaia 
01.08  ACC Udala Gipuzkoa Sarbideak eta komunikazioak bizitegi-

eraikinetan. 

02.08 ACC Profesionala Bizkaia Oinezkoen ibilbideak garatzea hirigintza-
plangintzan. 

03.08 ACC Partikularra Gipuzkoa Gimnasio-jarduerarako lizentzia-
espedienteari buruzko informazioa. 

04.08 ACC Profesionala Gipuzkoa 68/2000 Dekretuaren V. eranskinaren 
aplikazioa, alderdi politikoen gizarte-
egoitzetako eraberritze-obren kasuan.  

05.08 ACC Partikularra Araba Berritzea Jabeen Erkidegoan eta 68/2000 
Dekretuaren V. eranskinaren aplikazioa. 
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailak desgaituentzat 
aurreikusitako laguntza-ildoei buruzko 
informazioa. 

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

07.08 ACC Profesionala   Galizia Korridore nagusiei buruzko arau-
aurreikuspenak. 

08.08 ACC Udala Bizkaia Komunikazio bertikala eraikinen barruan. 

09.08 ACC Udala Araba Irisgarritasun-araudia eta 
Antolamendurako Plan Orokorra. 
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«Erregistr Erakundea Lurraldea Gaia 
10.08 ACC Udala Bizkaia Irisgarritasun-araudiaren eta beste arau 

multzoen gatazka. 

11.08 ACC Elkartea Araba Irisgarritasun-araudia – garraioak  

 
2009. urtean, Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluari zuzenean bidalitako 
hainbat txosten-eskaera jaso ditugu irisgarritasunarekin lotutako gaiei buruz; halaber, 
zenbait kontsulta ere izan ditugu, guztira hamaika espediente (11) osatuz. 
 
Erregistroa Erakundea Lurraldea Gaia 
01.09 ACC Udala Gipuzkoa Korridore nagusiaren eta/edo bigarren 

korridorearen kontzeptuak. 

02.09 ACC Partikularra Gipuzkoa 68/2000 Dekretuaren V. eranskinaren 
aplikazioa igogailua instalatzeko obretan. 

03.09 ACC Profesionala Gipuzkoa 68/2000 Dekretuaren V. eranskinaren 
aplikazioa bizitegi-eraikinean. 

04.09 ACC Partikularra Bizkaia Plataforma zeiharrak jartzea eta sarbideei 
eta barneko komunikazioari buruzko 
eskakizunak.  

05.09 ACC Udala  Gipuzkoa Zaharren egoitza: eskubanden erabilera. 

06.09 ACC Udala Bizkaia 68/2000 Dekretuaren V. eranskinaren 
aplikazioa merkataritza-lokalean.  

07.09 ACC Udala   Gipuzkoa Arau-inplikazioak obra-lizentziak eta/edo 
jarduera-lizentziak emateko kasuetan. 

08.09 ACC Justizia 
Administrazioa 

Gipuzkoa Informazio-eskaera, alderdiak eskatuta. 

 
 
Zerbitzuak erantzundako kontsulta guztiak oro har aztertu ondoren, egokitzat jotzen 
dugu honako ondorio hauek nabarmentzea: 

1. Gaur egungo araudia baino lehenago zeuden eraikinetan igogailuak jartzeari 
buruzko arazoarekin lotutako kontsulta ugari. Gai horri buruzko interesa agertu 
ohi dute Jabeen Erkidegoetako ordezkariek nahiz udal-teknikariek; zehazki, 
araudiak eskatutakoak baino igogailu txikiagoak instalatzeko aukerei, eskailera-
zabaleretan arkitektura-oztopoak kentzeko obren eraginari edota suteen gaineko 
araudiari buruzko kontsultak ohikoak dira. Halaber, erkidego-erabakiak hartzeko 
prozedurari, beharrezko quorumei eta erabakien izaera lotesleari edo ez-
lotesleari buruzko galderak ohikoak dira esparru horretan. 
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2. 68/2000 Dekretuaren V. eranskina (lehendik zeuden urbanizazio eta eraikinetan 
Zabalkuntza-, Eraberritze- edo Aldaketa-obrak) aplikatzearekin lotutako 
kontsulten indize handia nabarmendu da. Erabilgarritasun-irizpideen aplikazioari 
buruzko kontsultak eta betearazpenerako salbuespenak emateko aukerari 
buruzkoak oso ohikoak dira. 

3. Eraikuntza berriko etxebizitzen kasuetan, nabarmendu beharrekoak dira toki 
komunei (trastelekuak, eskailerak, korridoreak eta abar) buruzko kontsultak. 

4. Etxebizitza erreserbatuen egokitzapenetan, ohikoak dira bainugelak egokitzeari 
buruzko kontsultak. 

5. Bestalde, honako hauetan ere kezka eta zalantza handiak izan ohi dira: jasotze 
zeihar edo bertikaleko plataformen instalazioa, horien neurriak, derrigorrezkoak 
ote diren, eta egokiak ote diren. 

6. Kontsultara iristen den kasuistikak agerian uzten du Administrazioek arintasun eta 
koordinazio handiagoa behar dutela.  

7. Etxebizitza erreserbatuen desafektazio-prozedurekin zerikusia duten kontsulten 
maiztasuna; profesionalek, teknikariek eta partikularrek dute prozedura horien 
ardura.   

8. Hainbat aldiz, “mota jakin bateko kasuak” ez diren gaiei buruzkoak izan dira 
kontsultak; batzuk, nolabait esateko, gai bitxiei buruzkoak izan dira. Kontsultak 
egiten dituzten pertsonek, kasu askotan, interpretatzen dute araudiak ez dituela 
erregulatzen egoera horiek, edo bestela, erregulatzen badituzte ere, erregulazio 
hori nahasgarria dela eta aplikatzeko moduari buruzko zalantzak sortzen dituela.  

9. Udal-esparruan, arkitektura-oztopoak ezabatzeko laguntza ekonomikoak 
eskatzen dira, horrelako esku-hartzeak oso garestiak izan ohi direlako. 
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4.2.- 2008. urteko Salbuespenak jakinaraztea. 
 

68/2000 Dekretuaren V. eranskineko (Urbanizazio eta Eraikinetan Zabalkuntza-, 
Eraberritze- edo Aldaketa-obrak) 3.3. puntuari jarraiki, 2008. urtean, gaur arte, 
irisgarritasun-araudia aplikatzerakoan salbuespena ezarri zaien 165 espediente 
jakinarazi zaizkio Kontseiluari. Salbuespena aplikatu dutela Kontseiluari jakinarazi 
dioten Udalak honako hauek dira: 
 

Erregistroa Udala Arrazoia 
01.08 
EXE/CVPA 

Basauri Antonio Fernández kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-
begiaren neurria dela-eta, eta eskailera-mailak gehiago murriztea 
ezinezkoa delako. 

02.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 23. zenbakian (23 B) igogailua jartzea. Erakinaren 
tipologia eta egitura-baldintzek, igogailura sartzeko plataformetan, behe-
solairuan, eta goiko solairuetan 1,40 metroko diametroa duen zirkulu bat 
inskribatzea galarazten dute. 

03.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Llamo kaleko 74. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa delako, eskaileraren 
lauzak, horien neurriek eta espazio publikoaren okupazioak hori 
galarazten baitute; sarbide-plataformen neurriei eutsi zaie 
(erabilgarritasuna). 

04.08 
EXE/CVPA 

Basauri Kareaga Goikoa kaleko 129. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua 
eskailera-kaxan ipintzen da, eskailera-buruen aldameneko despentsak 
dauden tokian, hain zuzen. Salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren neurriei eta pasatzeko zabalerari dagokienez. 

05.08 
EXE/CVPA 

Santurtzi Bañaleserako Igoera kalearen 2. zenbakiko igogailu-geralekua 
eraberritzea. Informazio gehiago emateko eskatzen dizuegu, ISEKri udal-
teknikariek proiektuaren aldeko txostena eman dutela jakinarazi badute 
ere, betearazpenerako salbuespena emateari buruzko zehaztapenik ez 
dute egin, ezta justifikazioa xehatu ere. 

06.08 
EXE/CVPA 

Santurtzi Lauaxeta kaleko 6. zenbakian (bis) igogailua jartzea. Jakinarazi dutenez, 
proposamenak ez ditu betetzen Dekretuaren V. eranskinaren 3.2.g 
artikuluan aurreikusitakoari jarraiki igogailuaren kabinak izan behar dituen 
gutxieneko neurriak, eta adierazi dute hartutako konponbidea dela ezar 
daitekeen bakarra. 

07.08 
EXE/CVPA 

Santurtzi Antonio Alzaga kaleko 32. zenbakian (32 B) igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
hartutako konponbidea bideragarria izan daitekeen bakarra delako. 

08.08 
EXE/CVPA  

Barakaldo Balejo kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskaileraren lauzak, eta 
haren, atariaren eta eskailera-buruen neurriek (salbuespena) galarazten 
dutelako; atarirako sarbidea arrapala baten bitartez egin da 
(erabilgarritasuna), eta sartzeko plataformen neurriei eusti zaie 
(erabilgarritasuna). 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
09.08EXE/
CVPA 

Getxo Algortako Euskalherria kaleko 18. zenbakian lokal bat eraberritzea, ile-
apaindegi bihurtzeko. Salbuespena eman dute lokalera sartzeko arrapala 
egiteari dagokionez, lokala eta eraikinaren sotoan kokatutako garajeak 
banatzen dituen forjatuan eragina izango bailuke, eta gainera, lokalaren 
zabalera erabilgarriarekin alderatuz neurriz kanpokoa litzatekeen azalera 
edukitzea ekarriko bailuke (arrapala eta komuna). 

10.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Legazpiko Lanaren Hiribidea kaleko 5. zenbakian (1) kokatutako 
eraikineko atarirako sarbidea eta Urtatza auzoko 8. zenbakian (2) eta 20. 
zenbakian (3) kokatutako eraikinetako igogailuen instalazioa berritzea. 
Espediente horiei buruzko informazio gehiago emateko eskatzen dugu. 
Otsailaren 8an informazio gehiago eman zuten (eskatu zitzaien bezala): 
(1) salbuespena eman dute arrapala-aldaparen espedienteari eta kanpotik 
atarira sartzeko neurriei dagokionez, atariaren antolakuntzak mugak 
baititu; (2) eta (3) salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
eta irtenguneei dagokienez, bideragarria litzatekeen konponbide tekniko 
faboragarriagorik ez baitago.   

11.08 
EXE/CVPA 

Tolosa Martín José Iraola kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea (espaloiaren zati 
bat aprobetxatzen da). Salbuespena eman dute, egitura-, forma- eta 
aurrekontu-egiturak direla-eta, kabinaren barne-neurriei eta kabinara 
sartzeko atearen parean kokatutako sarbide-plataformen barne-neurriei 
dagokienez. 

12.08 
EXE/CVPA 

Basauri Autonomia kaleko 14. zenbakian igogailua jartzea. Fatxada nagusiaren 
eranskin gisa instalatzen da igogailua, eskailera-kaxarekin eta atariarekin 
bat etorriz, eta ezarritakoa espazialki betetzea ezinezkoa denez, 
salbuespena eman dute sarbide-plataformei dagokienez (oztoporik 
gabeko 1,40 zentimetroko zirkulua inskribatzea ezinezkoa da) eta 
kabinaren, atariaren eta sargunearen neurriei dagokienez. 

13.08 
EXE/CVPA 

Arrasate San Bixente Ferrer kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Eskaileraren 
zabalera 80 zentimetroraino murriztu da, egungo eskailera-kaxan 
igogailua instalatu ahal izateko. Horren ondoriozko tokiak erabilgarritasun-
irizpideak aplikatzea ahalbidetzen du, igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, baina betearazpenerako salbuespena eman da kabinara 
sartzeko pasabideari dagokionez, behar adina toki ez baitago.   

14.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Landaburu kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute egitura- eta forma-baldintzetan justifikatuta, eskaileraren lauzak, eta 
haren, atariaren eta eskailera-buruen neurriek (salbuespena) ez baitute 
hori ahalbidetzen; atarirako sarbidea bi mailaren bitartez egin da 
(salbuespena, ez dago arrapala atarian jartzeko lekurik) eta 
erabilgarritasun-irizpideak aplikatu dira sarbide-plataformei dagokienez, 
horien neurriei eutsiz. 

15.08 
EXE/CVPA 

Basauri Beñat Etxepare kalearen 4. zenbakian igogailua jartzea. Igogailura 
sartzeko plataformak egungo neurriei eusten die, oztoporik gabeko 140 
zentimetroko diametroa duen zirkulua inskribatzea ez baita bideragarria. 
Eraikuntzan, ataria atera egiten da, eskaileraren erdiko eskailera-buruak 
markatzen dituen fatxadaren lerrokadurarekin alderatuz, eta beraz, 
igogailua beheko solairuan kokatuz (atariaren barruan), lehen solairuan 
azaleratzen da, fatxadari erantsita. Sarguneak erdiko eskailera-buruetan 
egiten dira, irisgarritasunaren arazoa erabat konpondu gabe, nahiz eta 
nabarmen hobetzen duen eta egin daitekeen alternatiba bakarra den. 
Esku-hartzea eskailerak urratuz, haren aireztatze-leihoak lekuz aldatuz, 
eta eraginpeko instalazio-sareetan aldaketak sartuz osatzen da. 
Igogailuaren kabinak ez ditu araudian aurreikusitako neurri-eskakizunak 
betetzen, ondoriozko lekua eta dagoena kontuan hartuz. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
16.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Zubieta kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren eta sarbide-plataformen neurriei dagokienez, 
eskailera-kaxaren neurriak direla-eta. 

17.08 
EXE/CVPA  

Zarautz Urteta Bideko (z.g.) Olatxo etxean igogailua jartzea. Eraikinaren 
ezaugarriak eta egitura-baldintzak direla-eta, salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren eta igogailura sartzeko plataformen neurriei 
dagokionez. 

18.08 
EXE/CVPA  

Getxo Areetako Santa Anako 5. zenbakian lokal bat berritzeko lizentzia, lehen 
arropa egiteko erabiltzen zen lokal hori ile-apaindegi misto gisa 
erabiltzeko egokitzeko. Betearazpenerako salbuespena eman dute 
lokalerako sarbideari dagokionez, Jabeen Erkidegoak ez baitu 
baimentzen lokalera sartzeko arrapalarik egikaritzea, beheko solairuko 
habean eta forjatuan eragina izango bailuke, eta horretaz gain, oso esku-
hartze garestia bailitzateke (34.000 €) eraberritze-obrekin alderatuz (udal-
teknikariaren aburuz, betearazpenerako salbuesten du horrek). 

19.07 
EXE/CVPA 

Basauri Autonomia kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei eta sarguneei dagokienez, 
eraikinaren fatxada nagusiaren eranskin gisa instalatu baita igogailua. 
Ataria eta goiko solairuak erdiko eskailera-buruak markatzen dituen 
fatxadaren lerrokadura berean daude, eta beraz, igogailua atariaren 
kanpoan kokatzen da, fatxadari erantsita, atariaren kanpoan geratuz 
(beheko solairuan), eta sartzeko erabiltzen den gunearen zati bat 
okupatuz. Sarguneak erdiko eskailera-buruetan gertatzen dira, 
irisgarritasunaren arazoa erabat konpondu gabe, baina nabarmen 
hobetuz. Jarduna aireztatze-leihoak eta eskaileraren argiztapena urratuz 
eta lekuz aldatuz osatzen da. Araudiak aurreikusitako oztoporik gabeko 
1,40 zentimetroko zirkulua inskribatzea ezinezkoa da. 

20.08 
EXE/CVPA 

Derio Euskalherriako 1. zenbakian igogailua jartzea. Aurkeztutako proiektuak 
68/2000  Dekretuaren V. eranskinaren 3. artikuluko aurreikuspenak 
betetzen dituela jakinarazten da eta ISEKri hori helerazten zaio, 3.3 
artikuluan ezarritakoari jarraiki. V. eranskin horri dagokionez, emandako 
salbuespen zehatzei eta horien justifikazioari buruzko txostena emateko 
eskatzen dugu. Esku-hartzearen xehetasuna eta baldintzak –egitura-
arrazoiak direla-eta– aurkezten dizkigute. 

21.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Atariederreko 6. zenbakian igogailua jartzea. Eskailerak ez du erdiko 
hutsunerik, eta obraren egikaritzapena gailua kanpoan –eskaileraren 
aurrean– kokatzera baldintzatzen du horrek; igogailura ataritik sartzen da 
igogailura, eta igogailuak hartutako bolumen berriaren lerrokatzeraino 
handiagotzen da hura; azkenik, gainerako irtenguneak eskaileraren erdiko 
eskailera-buruetan egiten dira, etxebizitza-solairuen arteko altuera-erdian.

22.08 
EXE/CVPA 

Igorre Lehendakari Agirreko 14. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskaileraren kondizioak 
direla-eta (eskailera-begia), tokia handitzeko lana zailago bihurtzen 
baitute egiturari dagokionez. 

23.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Igogailuaren kabinaren eta sarbide-plataformen neurriak egokitzea 
ezinezkoa dela justifikatzen dute; horrela, sarbide-plataformak dauden 
neurrietara egokitzen dira, eskaileraren lauzak eta haren, atariaren eta 
eskailera-buruen neurriek (salbuespena) galarazten dutelako; 
erabilgarritasun-irizpideak aplikatzen dira sarbide-plataformei dagokienez 
(beren neurriei eusten diete). 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
24.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Uribeko Merindadea kalearen 7. zenbakian igogailua jartzea. Egitura- eta 
forma-arrazoiek justifikatzen dute araudia ez dela betetzen igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez; eskaileraren lauzak eta haren, atariaren 
eta eskailera-buruen neurriek (salbuespena) hori galarazten dute; 
azkenik, atarirako sarbidea arrapalaren bitartez egiten da 
(erabilgarritasuna), sarbide-plataformetan 1,40 zentimetroko diametroa 
duen zirkulua inskribatzea ahalbidetuz (erabilgarritasuna). 

25.08 
EXE/CVPA 

Agurain Langarika Bideko 16. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez; izan ere, neurri horiek 
ezin dira handiagotu, igogailua kokatuta dagoen tokiaren aldameneko 
etxebizitza nahiz eskaileren argiztapenaren hutsuneak inbaditzea ekarriko 
bailuke horrek. 

26.08 
EXE/CVPA 

Agurain Langarika Bideko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren neurriei dagokienez, bestela aldameneko eskailera-begiak –
ebakuaziorako beharrezkoak– inbadituko bailirateke. 

27.08 
EXE/CVPA 

Mutriku Gaztañeta Almirantea kaleko 18. zenbakian igogailua jartzea. 
Partikularrek aurkeztutako proiektua bidali dute, baina ez dute 
informaziorik eman. Informazio gehiago emateko eskatzen dizuegu. 
Igogailuaren kabinaren neurriei eta aurreikusitako oztoporik gabeko 
zirkuluari dagokienez emandako salbuespenari buruzko informazioa 
(2008. urteko apirila) eman dute, eraikinaren egitura-ezaugarrien eta 
kokapenaren justifikazioarekin. 

28.08 
EXE/CVPA 

Mutriku Gaztañeta Almirantea kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. 
Partikularrek aurkeztutako proiektua bidali dute, baina ez dute 
informaziorik eman. Informazio gehiago emateko eskatzen dizuegu. 
Igogailuaren kabinaren neurriei eta aurreikusitako oztoporik gabeko 
zirkuluari dagokienez emandako salbuespenari buruzko informazioa 
(2008. urteko apirila) eman dute, eraikinaren egitura-ezaugarrien eta 
kokapenaren justifikazioarekin. 

29.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo San Bizente kaleko 44. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren 
neurriak direla-eta; sarbide-plataformen neurriei eusten diete 
(erabilgarritasuna). 

30.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Leon kaleko 1. zenbakian igogailuaren ibilbidea aldatzea. Eraikinaren 
egitura-ezaugarriek eta atariaren, eskaileraren lauzaren eta eskailera-
buruen neurriek arrapalaren neurriak egokitzea galarazten dute; sarbide-
plataformen neurriei eusten zaie. 

31.08 
EXE/CVPA 

Durango Andra Mari Kaleko (Durangoko Hirigune Historikoa) 4. zenbakiko (4 BJ 
2D) lokal bat eraberritzea, banku-bulego gisa egokitzeko. Salbuespenaren 
emakidari buruzko informazioa eman dute, aurreikusitako obraren 
aurrekontua neurriz kanpokoa delako; lokalera sartzeko mailak libratzeko 
arrapala egiteak espazio publikoko 5 metro (fatxadatik) galtzea ekarriko 
luke, eta adierazitako jarduera egitea bideraezin bilakatuko luke horrek.  

32.08 
EXE/CVPA 

Basauri Lehendakari Agirreko 15. zenbakian igogailua jartzea. Honako informazio 
hau eman dute: igogailuetara sartzeko plataformek, oztoporik gabeko 
zirkulua inskribatzea ezinezkoa denez, dituzten neurriei eutsiko diete. 
Ezinezkoa da igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea, eskailera-begian 
duen kokapena dela-eta. Atariak eta sarguneak ez dituzte baldintzak 
betetzen, gutxieneko neurriei dagokienez. Hori guztia, eskaileraren 
egungo zabalera 90 zentimetroraino murrizten bada ere. Haatik, esku-
hartzearekin higiezinaren irisgarritasun-baldintzak hobetzen dira, eta horri 
jarraiki, salbuespena ematen dute. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
33.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Araba kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute, 
tolerantzia-erregimena aplikatuz eskaileraren zabalera murrizten bada 
ere, erabateko egokitzapena ezinezkoa baita, eskaileraren, lauzaren, 
atariaren eta eskailera-buruen neurriak direla-eta; arrapalaren bidez 
egiten da sarbidea (erabilgarritasuna), eta sarbide-plataformei dagokienez 
ere irizpide berberak aplikatzen dira, horien neurriei eutsiz. 

34.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Herriko Plazako 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
eskailera-kaxaren neurriak direla-eta igogailuaren kabinaren neurriak ezin 
direlako egokitu, haren zabalera 0,90 zentimetroraino murriztu bada ere. 
Erabilgarritasun-irizpideak aplikatzen dira sarbide-plataformetan, egungo 
neurriei eutsiz. 

35.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo San Bizente kaleko 42. zenbakian kokatutako eraikin bateko patio-fatxada 
konpontzea eta eskailera-kaxa berritzea. Obra-lizentziaren emakida 
jakinarazi digute soilik, baina ez dute zehaztu salbuespenik eman ote den, 
eta beraz, ez da ezer ere justifikatzen horri dagokionez. Informazio 
gehiago emateko eskatzen dizuegu. Dokumentazioa oker batengatik igorri 
zigutela adierazi digute: lizentziak ez du jasotzen irisgarritasun-alorreko 
gaiekin lotutako elementurik. 

36.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Arana kaleko 19. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren kabinaren 
neurriak egokitzea ezinezkoa dela adierazi dute, eskaileraren lauzak eta 
eskaileraren neurriek (salbuespena) egokitzapen hori egitea galarazten 
baitute; sarbide-plataformen neurriei eutsi zaie (erabilgarritasuna) eta 
plataforma horiek erdiko eskailera-buruan kokatu dira (salbuespena). 

37.08 
EXE/CVPA 

Arrasate Elkano kaleko 5. zenbakian igogailua jartzea. Higiezinaren egitura-
ezaugarriak direla-eta, salbuespena ezarri dute igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokienez, eta erabilgarritasun-irizpideetara jotzen dute 
egikaritutako arrapalaren kasuan. 

38.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Velázquez kaleko 5. zenbakian kokatutako lokal bat egokitzea, taberna 
bilakatzeko. Salbuespena eman dute, bainugela bat egokitzeak lokalaren 
azalera baino % 10 handiagoa izatea ekarriko bailuke. 
 

39.08 
EXE/CVPA 

Beasain Oriamendi kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Egitura-mugetan 
justifikatuz, salbuespena eman da sarbide-plataformei, kabinaren neurriei 
eta igogailuaren ateei dagokienez. 

40.08 
EXE/CVPA 

Anoeta Herriko Plazako 8. zenbakian igogailua jartzea. Obra-lizentzien emakida 
jakinarazi dute, zehaztapen gehiago egin gabe. Informazio gehiago 
emateko eskatu zaie. 

41.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Allamendi kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren tipologian 
eta egitura-baldintzetan justifikatuz, salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren eta igogailura sartzeko plataformen neurriei dagokienez. 

42.08 
EXE/CVPA 

Bermeo Arresti kaleko 23. zenbakian igogailua jartzea. Ez da zehazten 
betearazpenerako salbuespenik eman ote den. Informazio gehiago 
emateko eskatzen da. 

43.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Urtaza Auzoko 23. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, beste ezein konponbide 
tekniko egikaritzea ezinezkoa baita, horretarako eskaileraren zabalera 
murriztu bada ere. 

44.08 
EXE/CVPA 

Basauri Carmelo Torre kaleko 23. zenbakiko atari batean arrapala egikaritzea. 
Esku-hartzearen (aldapa) baldintzetan salbuespena eman dute, hura 
egikaritzeak higiezinaren irisgarritasunari ekarriko liokeen hobekuntza 
dela-eta. 
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45.08 
EXE/CVPA 

Getxo Artekaleko 2. zenbakian lurrindegi-jarduerarako lizentziaren emakidari 
buruzko informazioa eman dute, lokalak baldintza guztiak betetzen 
dituelako, irisgarritasunekoa izan ezik, bide publikotik lokalera sartzeko 
arrapala egikaritzeko forjatua haustea ezinezkoa baita. 

46.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Artegabeitia kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute elementu jakin batzuei dagokienez, egitura- eta forma-ezaugarrietan 
oinarrituz, ezinezkoa baita igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea, 
eskaileraren lauzak eta haren, atariaren eta eskailera-buruen neurriek 
(salbuespena) galarazten dutelako; sarbide-plataformen neurriei eusten 
zaie, erabilgarritasun-irizpideari jarraiki. 

47.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo “Primero de Mayo” Multzoko 43. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-
kaxaren zabaleraren ondoriozko mugak direla-eta, eta erabilgarritasun-
irizpideetara jotzen dute sarbide-plataformen neurrietarako, sarbide-
plataforma horiek erdiko eskailera-buruan kokatuz eta dagoeneko 
badaudenetara egokituz. 

48.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Aranako kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena ezarri dute, 
eskailera-kaxaren neurriak direla-eta igogailuaren kabinaren neurriak 
egokitzea ezinezkoa dela justifikatuz, baita sarbide-plataformen neurriak 
ere; horrela, sarbide-plataformak dauden neurrietara egokitzen dira, lehen 
sargunera arrapala baten bitartez iritsiz. 

49.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Zumalakarregi kaleko 21. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren 
tipologiak eta egitura-baldintzek komunikazioen nukleo bertikala egokitzea 
galarazten dute (igogailuaren kabinaren eta sarbide-plataformen 
neurriak), emandako salbuespena horretan justifikatuz. 

50.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Kale Nagusiko 3. zenbakian igogailua jartzea. Kabinaren eta irtenguneen 
neurriei dagokienez, egokitzapena ez dator bat, eta udal-teknikariaren 
aburuz, salbuespena ematea bidezkoa da, konponbide tekniko 
faboragarriagorik egikaritzea ezinezkoa delako. 

51.08 
EXE/CVPA 

Agurain Sagarmin kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, aldameneko eskaileren 
zankabeetan eragina izatea ekarriko bailuke egokitzapen horrek. 

52.08 
EXE/CVPA 

Beasain Arantzazu kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
sarbide-plataformen eta igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
lehen kasuan, ez delako bideragarria, eta bigarrenean, berriz, Jabeen 
Erkidegoari neurriz kanpoko gastua dakarkiolako eta ordaintzea 
ezinezkoa litzatekeelako. 

53.08 
EXE/CVPA 

Agurain Sagarmin kaleko 5. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailuaren aldameneko 
eskaileren zankabeetan eragina izatea ekarriko bailuke egokitzapen 
horrek. Atariaren barruan –sargunea baino lehenago– kokatutako 
eskailerak (7) plataforma jasotzaile batekin libratuko dira, sarbidea ezin 
baita zatika banatu, eta eraikinaren beheko solairuan etxebizitzak 
baitaude. 
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54.08 
EXE/CVPA 

Agurain Sagarmin kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskaileren zankabeetan 
eragina izatea ekarriko bailuke egokitzapen horrek. Beheko solairuko 
sarguneari esker, kotaren gaineko 0,62 metroko desnibela kentzen da 
atariaren barneko arrapala baten bitartez (% 8ko aldapa duena), eta 
sarbide-atea baino lehen dagoen desnibelari dagokionez, Udalaren 
justifikazioa eskatzen da. Eraikinaren kanpoan % 15eko aldapa duen 
arrapala ipintzeko aurreikuspenari dagokionez, sustatzaileari eskatzen 
zaio % 10etik gorako aldapa duen arrapala aurreikustearen arrazoiak 
emateko. 

55.08 
EXE/CVPA 

Sestao Miramar Multzoan –Buenavista kaleko 6. zenbakian– igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eraikinaren errealitate fisikoagatik. 

56.08 
EXE/CVPA 

Arrasate Doctor Cordoba y Oro Plazako 12. zenbakian igogailua instalatzea. 
Igogailuaren kabinaren neurrietan erabilgarritasun-irizpideen aplikazioa 
jakinarazten dute, ateak ireki ondoren pasatzeko zabalera librean 
salbuespena eman dela adierazteaz gain. 

57.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 42. zenbakian (42 C) igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei eta bertara sartzeko atearen 
zabalerari dagokienez, eraikinaren tipologia eta egitura-baldintzak direla-
eta. 

58.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Foru Plazako 19. zenbakian igogailua jartzea (lizentzia 2008. urteko 
apirilean eman zela jakinarazi dute). 2008. urteko maiatzean, 
salbuespena eman zuen igogailuaren kabinaren eta haren sarbidearen 
neurriei dagokienez, eskailera-begiaren neurrietan justifikatuz.  

59.08 
EXE/CVPA 

Tolosa Korreo kaleko 30. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren egiturak 
igogailuaren kabinaren neurriak eta pasatzeko zabalera librea egokitzea 
galarazten du. 

60.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Zamalbide Kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea (lizentzia 2008. urteko 
maiatzaren 5ean eman zela jakinarazi dute). 2008. urteko maiatzaren 
12an, eskailera-begiaren neurrietan justifikatu zuten igogailuaren 
kabinaren eta haren sarbidearen neurriak egokitzea ezinezkoa dela, eta 
hori guztia, dagoeneko eskaileraren zabalera murriztu bada ere. 

61.08 
EXE/CVPA 

Durango Barrenkaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei, igogailuaren irtenguneari, atarirako 
sarbideari eta arrapalaren aldapari dagokienez. Eraikinaren egitura-
ezaugarriek mutur horiek erabat egokitzea galarazten dute. 

62.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Jaizkibel kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren eta haren sarbidearen neurriei dagokienez, eta eskailera-
begiaren neurriek erabateko egokitzapena galarazten dutela argudiatuz 
justifikatzen dute hori. 

63.08 
EXE/CVPA 

Basauri Madrid kaleko 6. zenbakian, kaletik atarira sartzeko eta atariaren barruan 
dauden mailak libratzeko arrapalak egikaritzea. Salbuespena eman dute 
barneko arrapalaren aldapa-mailan eta eskubandetarako aurreikusitako 
baldintzetan, erabateko egokitzapena ezinezkoa bada ere, hartutako 
neurriek higiezinaren irisgarritasun-baldintzak hobetzen baitituzte. 

64.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Mitxelena kaleko 63. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena jakinarazi 
dute igogailura sartzeko plataformei, hiri-ingurunean pasatzeko zabalera 
libreari eta atarian dagoen mailari (kanpoko espaloiaren mailarekin 
alderatuz) dagokienez; hori guztia, eraikinaren egitura-baldintzetan eta 
tipologian justifikatuz. 
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65.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Mitxelena kaleko 61. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena jakinarazi 
dute igogailura sartzeko plataformei, igogailuaren kabinaren neurriei, 
atarian dagoen mailari (kanpoko espaloiaren mailarekin alderatuz) eta 
hiri-ingurunean pasatzeko zabalera libreari dagokienez; hori guztia, 
eraikinaren tipologian eta egitura-baldintzetan justifikatuz. 

66.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 24. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren tipologia eta 
egitura-baldintzak direla-eta, salbuespena eman dute eta igogailura 
sartzeko plataformei eta igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez. 

67.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Rubén Darío kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren egitura- 
eta forma-ezaugarrietan justifikatuz, salbuespena eman duten 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez (eskaileraren lauzak eta 
haren, atariaren eta eskailera-buruen neurriek egokitzapena galarazten 
dute); sarbide-plataformen kasuan, erabilgarritasun-irizpideak aplikatzen 
dira, horien neurriei eutsiz. 

68.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Autonomia kaleko 30. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren eta sarbide-plataformen neurriei dagokienez, 
eskailera-kaxaren neurriak direla-eta. 

69.08 
EXE/CVPA 

Igorre Gorbea kaleko 23. zenbakian igogailua jartzea. Dagoen eskailera-kaxaren 
tipologia dela-eta, salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, handiagoak jartzea ezinezkoa delako. Obraren 
egikaritzapenak eraikinaren perimetroko kanpoko lur-zati bat okupatzea 
eskatzen du, eta sestrak espaloiko espazio publikotik igogailuaren 
eskailera-bururaino egokitzea eskatu da. 

70.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Nafarroa kaleko 35. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren egitura-
ezaugarrietan justifikatuz, salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren 
neurriak egokitzeari dagokionez, eskaileraren lauzak eta haren, atariaren 
eta eskailera-buruen neurriek egokitzapen hori galarazten baitute; 
sarbide-plataformen neurrien kasuan, erabilgarritasun-irizpideak 
aplikatzen dira, horien egungo neurriei eutsiz. 

71.08 
EXE/CVPA 

Zarautz San Inazio kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Erakinaren egitura-
baldintzak direla-eta, igogailuaren kabinaren neurriak eta goiko 
solairuetatik bertara sartzeko plataformak ezin dira egokitu, ezta 
igogailuaren ateetatik pasatzeko hutsunearen neurriak ere. 

72.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Juan Sebastian Elkano kaleko 14. zenbakian igogailua jartzea. Egitura- 
eta forma-arrazoiak direla-eta, salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, eskaileraren zabalerarengatik; sarbide-
plataformen neurriei eutsi zaie. 

73.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gernikako arbolako 31. zenbakian plataforma jasotzaile bertikala jartzea. 
Plataforma jasotzailearen neurriak Dekretuan jasotakora egokitzea 
ezinezkoa dela adierazi dute, eskaileren neurriek hori galarazten 
dutelako. 

74.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Francisco Zurbaran kaleko 2. zenbakian (2 bis) igogailua jartzea. 
Igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea ezinezkoa dela argudiatuz, 
salbuespena eman dute, eskaileraren lauzak, eta haren, atariaren eta 
eskailera-buruen neurriek hori galarazten dutelako; erabilgarritasun-
irizpidea aplikatzen dute, sarbide-plataformen neurriei eutsiz. 

75.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Urtaza auzoko 18. zenbakian igogailua jartzea. EKT (segurtasuna suteen 
kasuan) betetzen ez delako, kontrako txostena eman da. 

76.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Urtaza auzoko 21. zenbakian igogailua jartzea. EKTan (segurtasuna 
suteen kasuan) aurreikusitakoa betetzen ez delako, kontrako txostena 
eman dute udal-teknikariek. 
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77.08 
EXE/CVPA 

Arrasate Elkano kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. Erabilgarritasun-irizpideak 
aplikatu ez direla eta salbuespena eman dutela adierazten dute, baina 
salbuetsitako alderdiak ez dituzte aipatzen, ezta egokitzea ezinezkoa 
izatearen arrazoirik eman ere. Informazio gehiago emateko eskatzen 
dugu. 2008. urteko uztailean, salbuespena igogailuaren kabinaren 
neurrien gainekoa dela adieraziz eta jarduna eraikineko eskailera-kaxaren 
neurrietan justifikatuz erantzun zuten. 

78.08 
EXE/CVPA 

Iruña Oka Langariz hiribideko 21. zenbakian (etxabea, ezkerra) kokatutako lokal bat 
ogia eta opilak saltzeko egokitzea, labe edo puntu beroarekin. Eraikinaren 
egitura-ezaugarriengatik eta obra egitura-elementuetan aurreikusita ez 
dagoelako (horren ordez, lokala berritzeko jomuga du), salbuespena 
eman dute. Lokalean lehendik bazegoen plataforma metaliko mugikor bat, 
beheko solairuko zoruaren forjatuaren goiko aldearen eta bide publikoko 
akaberaren kotaren arteko desnibela gainditzeko. Eraikinaren forjatuko 
esku-hartzeari dagokionez, neurriz kanpoko gastu ekonomikoa ekarriko 
lukeela adierazi dute. 

79.08 
EXE/CVPA 

Durango Montevideo Etorbideko 18. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute, igogailuaren, irtengunearen, atarirako sarbidearen eta 
arrapalaren aldaparen neurriei dagokienez, eraikinaren egiturak dituen 
mugetan oinarrituz, eta lizentzia eman dute, adierazitakoa gorabehera, 
higiezinaren komunikazio bertikala nabarmen hobetzen delako. 

80.08 
EXE/CVPA 

Basauri Antonio Trueba kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Higiezinaren 
komunikazio bertikalaren nukleoa eraberritzen da, eta horrekin, 
etxebizitzatako irisgarritasun-baldintzak hobetzen dira; eskaileraren 
zabalera murrizten bada ere, erabateko egokitzapena ezinezkoa da, eta 
aurreko justifikazioarekin, salbuespena eman da, igogailuaren kabinaren, 
irtenunearen eta sarbide-plataformen neurriei dagokienez. 

81.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Reketa kaleko 9. zenbakian arrapala egiteko obrak. Atariaren egitura- eta 
forma-ezaugarriak direla-eta, erabilgarritasun-irizpideak aplikatu direla 
jakinarazi dute. Atariaren sarreran ez dago nahikoa toki, eta 
proiektatutako arrapalak % 12tik beherako aldapa dauka. Eraikinerako 
irisgarritasuna hobetzen da.   

82.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Reketa kaleko 7. zenbakian arrapala egiteko obrak. Erabilgarritasun-
irizpideak aplikatzen dituzte; atariaren sarreran ez dago nahikoa toki, eta 
proiektatutako arrapalak % 12tik beherako aldapa dauka. Eraikinerako 
irisgarritasuna hobetzen da.  

83.08 
EXE/CVPA 

Basauri Kareaga Behekoa kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. 
Betearazpenerako salbuespena jakinarazi dute, etxebizitzen eskailera-
buruetako sarbide-plataformen neurriei (atariaren kotan betetzen da) eta 
igogailuaren kabinaren (eskailera-begian egikaritzen da) neurriei 
dagokienez, eskaileraren zabalera murrizten bada ere. 

84.08 
EXE/CVPA 

Basauri Bingen Anton Ferrero kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Sarbide-
plataformek egungo neurriei eusten diete, eta esku-hartzea eskailerak 
fatxadari erantsita egikaritzean datza (horrela, bolumen bakar batean 
ateratzen dira, finkatutako bolumena kontuan hartuta), igogailua 
eskailera-ataletako batean kokatuz, eskailera-begian jartzea ezinezkoa 
baita; kabinaren neurriek ez dute ezarritakoa betetzen, kabina kokatu den 
tokiarekin lotutako arrazoiak direla-eta. 
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85.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Uribeko Merindadea kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren 
egitura-ezaugarrietan justifikatuz, salbuespena eman diote igogailuaren 
kabinaren neurriak egokitzeari, eskaileraren lauzak eta haren, atariaren 
eta eskailera-buruen neurriek egokitzapen hori galarazten baitute; 
sarbide-plataformen neurrien kasuan, erabilgarritasun-irizpideak 
aplikatzen dira, horien egungo neurriei eutsiz. 

86.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Francisco Gómez kaleko 14. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren 
neurriak direla-eta; erabilgarritasun-irizpideak aplikatu dituzte, sarbide-
plataformei dagokienez, horien neurriei eutsiz. 

87.08 
EXE/CVPA 

Basauri Zumalakarregi kaleko 9. zenbakian igogailuak eraberritzeko obrak. 
Dauden igogailuak aldatzen dira, egungo eskailera-begiak erabiliz, eta 
atarira sartzeko kotetan esku hartzen da, igogailuetara sartzeko kotak 
atari-kotaraino jaisteko, igogailura sartzeko solairuartera igo beharrik 
gabe; esku-hartzeak, dagoen tokia dela-eta, ez du ahalbidetzen kabinaren 
neurriak egokitzea, ezta pasatzeko zabalera ere. 

88.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Patio-fatxada, eskailera-kaxa eta ataria eraberritzeko obrak, atarian 
arrapala bat eginez. Egitura-, orografia- eta forma-ezaugarrietan 
justifikatuz, atariaren sarreran nahikoa toki ez dagoenez, salbuespena 
eman dute proiektatutako arrapalari (% 10etik beherako aldapa du 
proiektatutako arrapalak) eta 1,50 metroko zirkulua inskribatzeko toki 
laurik ezari dagokienez; esku-hartzeak irisgarritasun-neurriak hobetzen 
ditu, eraikinaren ezaugarriek ahalbidetzen duten neurrian. 

89.08 
EXE/CVPA 

Azkoitia Trino Uria kaleko 4. zenbakian koadroen eta markoen denda bat 
irekitzeko lizentzia jakinarazten digute, eta baita eraberritze-, handitze- 
edo aldaketa-obrarik ez dela egingo adierazi ere. 

90.08 
EXE/CVPA 

Bergara  Masterreka kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, toki gehiago ezin baita 
eduki.  

91.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Rontegi kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua patioan jartzen 
da, eta Jabeen Erkidegoak patioaren zoruaren azpian –igogailu-begiaren 
proiekzio bertikalean– trasteleku bat erosi behar izan du. Higiezinaren 
egitura- eta forma-ezaugarriek erabateko egokitzapena galarazten dute 
(sargunearen zabalera eta eskailerak libratzea). 

92.08 
EXE/CVPA 

Azkoitia Kale Nagusiko 70. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren orografia- eta 
egitura-ezaugarrietan justifikatuz, salbuespena eman dutela jakinarazi 
digute, igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez.  

93.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 33. zenbakian (33A) igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren eta igogailura sartzeko plataformen 
neurriei dagokienez, eta eraikinaren egitura-baldintzetan justifikatu dute 
hori. 

94.08 
EXE/CVPA 

Azkoitia Kale Nagusiko 73.-75. zenbakietan igogailua jartzea. Udal-arkitektoak  
lizentziaren emakidaren aurkako txostena eman du, igogailuaren 
kabinaren neurriek ez baitute ezarritakoa betetzen, eta hori guztia, 
eskaileraren zabalera 0,80 zentimetrotara murriztea planteatu bada ere 
(teknikariaren aburuz, hori ez da egokia). Alabaina, udal-zerbitzu 
juridikoen txostena oinarri hartuz, salbuespena eta lizentzia ematea 
egokia dela deritze. 
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95.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Arrandi kaleko 40. zenbakian igogailua jartzeko lizentzia. Igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, arauak betetzeko salbuespenarekin eman 
da lizentzia, patioaren neurriak direla-eta, kabina egokitzea ezinezkoa 
baita; juridikoki Bilboko Administrazioarekiko Auzien 3. epaitegiaren 
epaian oinarritzen da, eta horren arabera, hirigintzako eta irisgarritasunari 
buruzko araudien artean gatazka izanez gero, bigarrena lehenari 
gailenduko zaio, betiere kasu bakoitzaren inguruabarrak kontuan izanik. 

96.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Araba kaleko 14. zenbakian arkitektura-oztopoak kentzea bi arrapala 
eginez, bata eraikinaren kanpoaldean eta bestea barruan. Eraikinaren 
forma eta egiturazko mugak direla-eta, arrapalen hasierako eta amaierako 
maniobratzeko tokiari dagokionez, eta atariaren barruko arrapalaren 
aldapari dagokionez, salbuespena eman dute. 

97.08 
EXE/CVPA 

Sestao Vicente Blasco Ibáñez kaleko 30. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eraikinean egituraz erabilgarri dauden espazioak direla-eta, erabat 
egokitzea ezinezkoa delako. 

98.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Bizkaia kaleko 19. zenbakian igogailua jartzea, patiotik. Hasieran, 
lizentziaren kontrako txostena egin zen, baina gerora, eta Bilboko 
Administrazioarekiko Auzien 3. epaitegiaren epaian oinarrituta, lizentzia 
eman zen salbuespen batekin (irisgarritasunari lehentasuna ematen zaio  
HAPNren gainetik). 

99.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Zelai Ondo 6. zenbakian igogailua jartzea. Ate-orriek ukitzen ez duten 
espazio libre horizontalari dagokionez, salbuespena eman dute, oztoporik 
gabeko zirkulu bat inskriba baitaiteke, eraikinaren egiturazko baldintza 
fisikoak direla-eta (ez dago tokirik); muga horren ondorioz, igogailuaren 
kabinaren neurriak ezin dira egokitu. 

100.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 33B. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren eta igogailura sartzeko plataformen neurriei 
dagokienez, eraikinaren egiturazko mugak direla-eta. 

101.08 
EXE/CVPA 

Durango Andra Mari kaleko 15. zenbakian, lokala egokitzeko obrak estetika-zentro 
bat jartzeko. Salbuespena eman dute egokitzeko obra gehiegizkoa izango 
litzatekeelako kostuei eta espazioei dagokienez, betiere obra eta 
lokalaren espazioa kontuan izanik (sarrerako arrapala egiteko arotzeria 
atzeraeman beharko litzateke, lurra pikatu eta arrapala egin – obraren 
kostuaren % 50etik gorako balioa – eta komun irisgarria) 

102.08 
EXE/CVPA 

Tolosa Pablo Gorosabel kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Egiturazko 
ezaugarriak eta forma direla-eta, salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren, sartzeko plataformen eta ateak ireki ondoren geratzen den 
pasatzeko zabalera librearen neurriei dagokienez. 

103.08 
EXE/CVPA 

Tolosa Ataria eta eskaileren nukleoa eraberritzeko obrak, igogailua jartzeko 
Korreo kaleko 24. zenbakian. Salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren, ateen eta sartzeko plataformaren neurriei dagokienez, 
eraikinaren egiturazko ezaugarriak eta forma direla-eta (eskailera-
begiaren neurriak). 

104.08 
EXE/CVPA 

Errenteria  Biteri kaleko 44. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua eskailera-begian 
jartzeko proiektua egin da, eta salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez; izan ere, eskaileraren alboko zankabea 
moztuta ere, fisikoki ezinezkoa baita neurriak egokitzea. 

105.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Bikuñaenea Plazako 11. zenbakian igogailua jartzea. Eskaileren zabalera 
murriztu eta igogailua jarri da, baina araudian aurreikusitako neurriak 
baino txikiagoa den kabinarekin; salbuespena eman dute, egiturazko 
elementuetan oinarrituta. 
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106.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Bikuñaenea Plazako 10. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren 
egiturazko ezaugarriak direla-eta, igogailuaren kabinaren neurriak ezin 
dira egokitu nahiz eta eskaileraren zabalera murriztu. Halaber, udalaren 
ustez, salbuespena justifikatua dago ezinezkoa baita teknikoki beste 
konponbide egokiago bat aurkitzea. 

107.08 
EXE/CVPA 

Agurain Martxoaren Hirua kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Behar baino 
neurri txikiagoko kabina duen igogailua jartzeko proiektua egin da, uharte-
patioaren zuloan, eta kaletik sargunerako desnibela gainditzeko arrapala 
bat egin da. Salbuespena eman da, ez baitago beste espaziorik igogailua 
jartzeko obra egin ahal izateko. 

108.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Biteri kaleko 30. zenbakian igogailua jartzea. Kabinaren eta barruko 
zirkulazio-espazioen neurriak ez datoz bat indarreko araudiarekin, baina 
salbuespena eman dute, eskailera-begian tokirik ez dagoelako eta 
eraikinaren beraren egiturazko ezaugarriak direla-eta. 

109.08 
EXE/CVPA 

Billabona Kale Berriko 11. zenbakian igogailua jartzea. Irisgarritasun-araudia 
betetzea ezinezkoa dela jakinarazi dute, igogailuetara sartzeko 
plataformen eta igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eta 
salbuespena ematea justifikatua dago, interesdunek aurkeztutako 
proiektuan alegatutako espazio-mugak direla-eta. Udaleko teknikariek 
proiektuaren alderdi hori eta beste hainbat ere zuzentzeko eskatu ostean 
aurkeztu zituzten alegazioak. Partikularrek Irisgarritasuna Sustatzeko 
Euskal Kontseiluan (ISEK) aurkeztutako proiektuari buruzko txostena 
eskatu dute; Hirigintza Arloari telefonoz jakinarazi diogu salbuespenak 
emateko dinamika zein den (2007an ere azaldu genion —28.07 
EXE/CVPA—) eta horri buruzko txostena igorri dugu. 

110.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 4. zenbakian arrapala eraikitzea. Arrapala egikaritzean 
salbuespena eman dute (aldaparen %-a), eraikinaren egiturazko mugak 
eta tipologia direla-eta. Udalarekin (udal-arkitektoarekin) harremanetan 
jarri gara telefonoz, justifikazioak orokorregiak direlako. 2008ko azaroaren 
3an, salbuespena emateko justifikazio teknikoari buruzko zehaztapenak 
egin zizkiguten. 

111.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Rubén Darío kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, salbuespena eman dute, eskailera-
kaxaren neurrietan oinarrituz; irisgarritasun-irizpideak aplikatu dituzte, 
sartzeko plataformaren neurriei eutsiz. 

112.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Zeta Plazako 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinaren ezaugarriak eta 
egiturazko baldintzak direla-eta. 

113.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Emana kaleko 9. zenbakian arrapala egitea. Salbuespena eman dute  
eskailera-buruei eta arrapalaren hastapeneko biraketari dagokienez, 
eraikinaren beraren egiturazko baldintzetan eta tipologian oinarrituta. 

114.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Santa Klara kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren eta barruko zirkulazio-espazioen neurriei 
dagokienez, espazio fisikoaren mugak eta egiturazko baldintzak direla-
eta.  

115.08 
EXE/CVPA 

Azkoitia Kale Nagusiko 57. zenbakian jarduera kaltegabearen (jostuna) lizentzia 
eman dutela jakinarazi dute. ISEKi jakinarazi diote baimena eman dutela, 
baina ez dute inolako obrarik egin lokalean, eta beraz, ez dago obra-
lizentziarik; lokalak bizigarritasun-baldintzak betetzen dituela esan dute, 
eta horretan oinarrituta, jarduera-lizentzia eman dute. Udalari jakinarazi 
diogu, salbuespenari dagokionez, araudian aurreikusitakoaren arabera 
zein alde dagoen jarduera-lizentziaren eta obra-lizentziaren artean. 
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116.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Izeta Plazako 6. zenbakian igogailua aldatzeko lizentzia. Eraikinaren 
egiturazko mugak direla-eta, salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez. 

117.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Iparragirre kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, lonja mugakideak 
espazio gutxi laga zuenez, igogailua zuloaren neurrietara egokitu behar 
zelako eta beste horrenbeste gertatu da arrapala bidez aurreikusitako 
sarbidearen kasuan. 

118.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Rubén Darío kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute ezinezkoa baita igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea, eta 
sartzeko plataformen neurriei eutsi egin zaie, eskailera-kaxaren neurriak 
direla-eta. 

119.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari obra-
lizentzia ematea Esnabide kalean dagoen IES Cristobal Gamon BHI 
ikastetxean komuna egokitu eta igogailua jartzeko. Lizentzia eman dela 
jakinarazi dute, baina ez dute aipatu inolako eragozpenik dagoenik 
egokitzapena irisgarritasunarekin loturiko indarreko araudiaren arabera 
egiteko, eta ez dute jakinarazi inolako salbuespenik eman denik. Arren, 
informazio gehiago eskatzen dugu eta salbuespenen dinamika azaldu 
dugu. Azaroaren 7an jakinarazitakoaren arabera, esku-hartzea bat dator 
irisgarritasun-araudiarekin eta horregatik ez dute zalantzan jarri diru-
laguntza eman behar izatea; hala ere, ISEKi horren berri eman zioten. 

120.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo San Juan kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-begiaren neurriak 
direla-eta. 

121.08 
EXE/CVPA 

Tolosa Korreo kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
kabinaren neurriei eta ateak ireki ondoren geratzen den pasatzeko 
zabalera libreari dagokienez, higiezinaren egiturazko ezaugarriak direla-
eta. 

122.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Batzar Nagusien kaleko 38. zenbakian igogailua jartzea, patiotik. 
Dagokion lizentzia eman izana jakinarazi dute (lehen ukatu egin zieten), 
Administrazioarekiko Auzien epaitegiak finkatutako irizpideetan 
oinarrituta. Aurreko kasuetan irisgarritasunari lehentasuna ematen 
zitzaion hirigintza-araudiaren gainetik, gatazkarik suertatuz gero. Ez da 
inolako salbuespenik adierazi, eta, beraz, ez dago justifikaziorik. 
Informazio gehiago emateko eskatzen dugu, 125.08 exe/cvpa 
espedientearekin batera. Salbuespena eman dutela jakinarazi dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren eta 
patioaren neurriak direla-eta; sartzeko plataformen neurriei eutsi egin zaie 
(irisgarritasuna) eta etxebizitzetara sartzeko eskailera-buruetan kokatu 
dira (salbuespena). 

123.08 
EXE/CVPA 

Basauri Arizgoiti plazako 7. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez eta oztoporik gabeko 
zirkuluari dagokionez eskailera-buruetan, eraikinaren beraren muga 
fisikoak direla-eta ezin baita toki gehiago hartu. 

124.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Axular kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
plataforma jasotzailearen neurriei dagokienez, atariaren neurrien ondorioz 
ezinezkoa delako; eta jakinarazi dute igogailuaren kabina bat datorrela 
araudian aurreikusitako gutxieneko neurriekin. 
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125.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Solairuartea egokitzeko obrak Arrandi kaleko 15. zenbakian aholkularitza-
establezimendu bat jartzeko. Salbuespena emateko aukera aipatu dute, 
baina ez zeri dagokionez eta egiturazko ezaugarriak eta forma argudiatu 
dituzte arrazoitzat, eskailerako lauzaren eta atariaren neurriak direla-eta. 
Arren, salbuespena zeri dagokionez eman den jakinarazteko eskatzen 
dugu, 122.08 exe/cvpa espedientearekin batera. 2008ko azaroaren 17ko 
idazki bidez eman dute horren berri, eta diotenez, lokalean instalazio 
elektrikoa eta klimatizazioaren instalazioa soilik berritu dituzte. 

126.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Murrieta kaleko 6. zenbakian igogailuaren ibilbidea aldatzea eta 
plataforma jasotzaile bertikala jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, erabilgarri dagoen zuloan 
oinarrituta. 

127.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Kale Nagusiaren 1. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren eta igogailura sartzeko plataformen neurriei 
dagokienez, eraikinaren tipologian eta egiturazko baldintzetan oinarrituta. 

128.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Patxiku Kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren eta igogailura sartzeko plataformen neurriei 
dagokienez, eraikinaren tipologian eta egiturazko baldintzetan oinarrituta. 

129.08 
EXE/CVPA 

Bermeo Txostena eskatu dute Arostegi kaleko 37. zenbakian elikagai-denda bat 
jartzeko obrak direla-eta. Ez dute inolako dokumentaziorik aurkeztu 
eskaerarekin batera. Salbuespenak emateko prozedurari buruz 
informazioa eman dugu erantzunean. Guk erantzuna bidaltzearekin 
batera, Udalak dokumentazioa igorri zuen.  

130.08 
EXE/CVPA 

Oñati San Anton kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea, patioan. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailua 
kokatzea aurreikusi duten espazioaren mugak direla-eta; izan ere, 
espazio hori da erabilgarri dagoen bakarra jarduna burutzeko. 

131.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Herrikobarra kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei, igogailura sartzeko beheko solairuko 
plataformari eta atariko arrapalari dagokienez, eraikinaren tipologian eta 
egiturazko baldintzetan oinarrituta. 

132.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Urtatza auzoko 5. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez; izan ere, eskaileraren 
zabalera murriztuta ere, ez dago espazio nahikoa. 

133.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Itxaropen auzoko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, ezinezkoa baita 
egokitzea nahiz eta eskailera murriztu eta berreraiki fatxadaren lerrotik 
kanpora mugituta. 

134.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Santikutz kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta irtenguneei dagokienez, eraikinaren 
ezaugarriak direla-eta; izan ere, eskaileraren zabalera murriztuta ere, 
ezinezkoa da espazio nahikoa lortzea. 

135.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Arantzazu auzoko 27. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, ez baitago nahiko 
espaziorik eskaileraren zabalera murriztuta ere. 

136.08 
EXE/CVPA 

Azkoitia Abarketagile kaleko 1. zenbakiko gimnasioa. Salbuespena eman dute 
lokalaren barruko egokitzapenari dagokionez, lokalaren neurriak direla-
eta. Hartutako irizpideari buruzko balioespena igorri da.  
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137.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gaztela eta Leon kaleko 6. zenbakian lokala egokitzea ile-apaindegia 
jartzeko. Obra-lizentzia eman dela jakinarazi dute, baina ez dute ezer 
adierazi irisgarritasun-araudia betetzeko salbuespenik eman ote duten; 
hala ere, ISEKi lizentzia eman izanaren berri eman zaio. Informazio 
gehiago emateko eskatzen da. Jakinarazi digute (08.12.09) honako obra 
hauek burutu direla: pintura, papera jartzea, instalazio elektrikoa aztertzea 
eta buruak garbitzeko bi gailu eta garbigailu bat instalatzea. 
Egokitzapenaren aurrekontua egindako obraren zenbatekoa baino 
nabarmen handiagoa izango litzateke, eta hori bidezko arrazoitzat jo dute 
salbuespena emateko. 

138.08EXE
/CVPA 

Barakaldo Okeluri kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta geratzen den zirkulu libreari 
dagokienez, espaziorik ez dagoelako eta eskailerari geratzen zaion 
zabalera dela-eta. 

139.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Batzar Nagusiak kaleko 46. zenbakian igogailua jartzea, patiotik. Lizentzia 
eman da nahiz eta HAPNren zenbait alderdiren kontrakoa izan; hartara, 
irisgarritasun-araudiari lehentasuna eman zaio HAPNren gainetik. 
Lizentzia eman dutela jakinarazi dute, baina salbuetsitako alderdiak 
zehaztu gabe. Informazio gehiago emateko eskatzen da. 

140.08 
EXE/CVPA 

Hondarribia Arma Plazako 8. zenbakiko Taberna – Kafetegiaren espedientea. 
Salbuespena eman dute lokalaren sarbideari dagokionez; izan ere, 
lizentzia eman zenean, lokalera sartzeko fatxadako leiho bat urratu 
beharko zela aurreikusia zegoen, baina jabeen erkidegoak ez du 
baimenik eman fatxada aldatzeko.  

141.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Ibarra kaleko 1 zenbakian dagoen ile-apaindegia eraberritzeko obrak. 
Salbuespena eman dute, lokalaren neurriak (azalera eta forma) direla-eta 
egokitzapenak egitea ezinezkoa dela argudiatuz. 

142.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Los Ángeles Taldeko 8. zenbakian igogailua jartzea fatxadatik. 
Igogailuaren kabina egokitzea ezinezkoa dela aipatu dute, eskaileraren 
neurriak eta fatxadaren zati irtena direla-eta (salbuespena), eta, era 
berean, ezinezkoa da sartzeko plataformen neurriak egokitzea  
solairuetan; beraz, plataformak egokitu egin dira dauden neurrien 
arabera, beheko solairuan izan ezik. Beheko solairuan irisgarritasun-
irizpideak betetzen dira eta sarguneak tarteko eskailera-buruetan egin 
dira (salbuespena). 

143.08 
EXE/CVPA 

Basauri Iparragirre kaleko 6. zenbakian igogailua eraberritzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, ez dagoelako espazio 
nahiko egokitzapena egiteko.  

144.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 45. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren tipologia eta 
egiturazko baldintzak kontuan izanik, ezinezkoa da eraikinaren 
komunikazioko nukleo bertikal guztia egokitzea: ezarritako diametroko 
zirkulua sartzeko plataformetan inskribatzea, oztoporik gabeko 
igarobidearen gutxieneko zabalera, beharrezko diametroko zirkulua 
inskribatzeko espazioa sarrerako atearen barruko aldera (espaziorik 
ezagatik). 

145.08 
EXE/CVPA 

Azkoitia Anaitasuna plazako 6. zenbakiko lokalean masaje-zentroaren jarduera 
jartzeko obrak. Ez-betetzea jakinarazi dute sarrerako atearen gutxieneko 
zabalerari dagokionez, eta ISEKi eskatu diote proiektua egin duen 
teknikariaren justifikazioei buruzko irizpena emateko; teknikariak 
irisgarritasun-irizpideak aplikatzea defendatzen du, egiturazko eta 
formarekin loturiko alderdietan oinarrituta. ISEKek txostena egin du. 
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146.08 
EXE/CVPA 

Arrasate Lokala egokitzea dietetikako, naturopatiako eta erreflexologiako zentroa 
jartzeko Iturriotz kaleko 33. zenbakiko behean. Lokala oso txikia denez, 
udalaren iritziz, komun irisagarriari dagokionez salbuespena ematea 
justifikatuta dago; izan ere, egokitzapena eginez gero, lokalaren 
azaleraren % 21 okupatuko litzateke. 

147.08 
EXE/CVPA 

Beasain Kale Nagusiko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
sartzeko plataformei dagokienez (eraikinaren ezaugarriak direla-eta, 
eskailera-burua erabiltzen baita), igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez (erabilgarri dagoen espazioa dela-eta) eta, horren ondorioz, 
igogailuaren ateen neurriei dagokienez.  

148.08 
EXE/CVPA 

Zarautz Gereziondo plazako 1 zenbakian bulego pribatua jartzeko lokalaren 
irisgarritasuna. Jakinarazi dute irisgarritasun-irizpideak aplikatu dituztela 
lokalera sartzeko arrapalan, bulegoaren neurriak direla-eta. 

149.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Itxaropena auzoko 12. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, espazio fisikorik ez 
dagoelako nahiz eta eskaileraren zabalera murriztu. 

150.08 
EXE/CVPA 

Bergara San Lorenzo kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. Udal-lizentzia eman 
dute, nahiz eta udal-aparejadoreak kontrako txostena egin. Kabinaren 
neurriak araudian aurreikusitakoak baino txikiagoak dira. 

151.08 
EXE/CVPA 

Legazpia Bikuñaenea kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea eskailera-begian. 
Salbuespena eman dute kabinaren neurriei eta irtenguneei dagokienez, 
eskailera-begian espaziorik ez dagoelako nahiz eta eskailera 90 cm 
murriztu. 

152.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Batzar Nagusiak kaleko 22-C zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
jakinarazi dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, baita 
irisgarritasun-irizpideen aplikazioa ere sartzeko plataformei dagokienez, 
eraikinaren egiturazko baldintzak direla-eta (eskaileraren lauza, neurriak 
eta atariaren eta eskailera-buruen neurriak). 

153.08 
EXE/CVPA 

Arrasate Aldaigan kaleko 1-3-5-7-9 zenbakietan igogailua jartzea. Eskailera-kaxen 
neurriak direla-eta, ezinezkoa da igogailuen kabinen neurriak egokitzea 
(nahiz eta eskaileren hiru arrapaletatik bi moztu). 7. eta 9. atarietan, 
igogailuak ezin ditu gainditu kanpoan dauden eskailera-mailak. 1. eta 3. 
atarietan, beheko solairuaren maila murriztu egin da eta lehen eskailera-
atala luzatu egin da. 5. atarian zuzenean sartzen da, oztoporik gabe. 

154.08 
EXE/CVPA 

Errenteria Mandoegi kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren ezaugarriak 
direla-eta, ezinezkoa da beste konponbiderik, eta igogailua kanpotik jarri 
da, fatxadaren parean; salbuespena eman da igogailuaren kabinaren 
neurriei eta irtenguneei dagokienez; atarikoa izan ezik, gainerako 
irtengune guztiak eskaileraren tarteko eskailera-buruetan egingo dira, 
etxebizitzaren solairuen arteko erdi-bidean. 

155.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Muguruza kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea patiotik. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, egokitzapena 
eginez gero beheko solairuko etxebizitzaren komuna kaltetuko 
litzatekeelako; halaber, igogailuaren irtenguneak eskaileraren tarteko 
eskailera-buruetan daude. 

156.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Batzar Nagusiak kaleko 22- B zenbakiak igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskaileraren 
zabalera eta eskailera-kaxaren neurriak direla-eta; elementu horiek 
sartzeko plataformen neurriak ere baldintzatzen dituzte. 
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157.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Zaballa kaleko 20. zenbakian okindegia jartzeko lokala egokitzea. 
Salbuespena eman dute lokalaren sarbideari dagokionez, sartzeko 
arrapala bat eginez gero lokalaren azaleraren % 10 baino gehiagoko 
hartu beharko litzateke-eta. 

158.08 
EXE/CVPA 

Legazpi Itxaropena auzoko 17. zenbakian igogailua jartzea. Proiektua egin duen 
arkitektoaren txostena igorri dute; horren arabera, igogailuaren kabinaren 
neurriak egokitzea ezinezkoa da egiturazko arrazoiak direla-eta (ez dago 
espazio nahikoa). Hala ere, telefonoz eskatu dugu udal-teknikariaren 
balioespen-txostena bidaltzeko (laborategira faxez bidaliko digutela esan 
digute, azkarrago izatearren). 08-12-18an bidali digute udal-txosten 
teknikoa. 

159.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Nafarroa kaleko 26. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren neurriak 
direla-eta. 

160.08 
EXE/CVPA 

Oñati Aozaratza kaleko 18 zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskaileraren zabalera 
murriztu arren, eskailera-begiaren neurriak direla-eta ezinezkoa delako 
kabina egokitzea. 

161.08 
EXE/CVPA 

Barakaldo Vicente Aleixandre kaleko 10. zenbakiko harategian eraberritzeko obrak 
(legeztatzea). Salbuespena eman dute lokalera sartzeko arrapala egiteari 
dagokionez, establezimenduaren sarreran jasateko habe bat dagoelako 
eta ez duelako uzten arrapala egiten. 

162.08 
EXE/CVPA 

Getxo Algortako Bidezabal kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua ezin 
da jarri atariaren kotan, okupatu beharko litzatekeen sotoko solairuan 
garajeak daudelako eta lurretik sabairainoko altuera 2,30 m baino 
txikiagoa delako. Horregatik, salbuespena eman da eta ataria handituz 
instalatzea erabaki da, erabilera publikoko espazio pribatu bat okupatuz; 
itxiera ahalik eta gardenena izango da, ondoko lokaletako argiak eta 
ikuspegiak ahalik eta gutxien eragozteko. 

163.08 
EXE/CVPA 

Getxo Algorako Monte Jata kaleko 1. zenbakian lokala egokitzeko obrak, 
apaindegia jartzeko. Salbuespena eman dute arrapalari eta komun 
egokituari dagokienez, esku-hartze hori egiteko lokalaren azaleraren % 
15etik gorako espazioa okupatu beharko litzatekeelako. 

164.08 
EXE/CVPA 

Beasain Joan XXIII.a kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute sartzeko plataformei, kabinaren eta kabinako ateen neurriei 
dagokienez, eraikinaren beraren egitura dela-eta; izan ere, ez dago 
nahikoa espazio fisikorik egokitzapenak egiteko. 

165.08 
EXE/CVPA 

Gasteiz Correría kaleko 93. zenbakian lokala egokitzea estetika-zentroa jartzeko. 
Salbuespena eman dute arrapalaren egungo irtenguneari dagokionez, 
hori kentzeak eraikinaren egitura kaltetuko luke-eta; gainera, horretarako 
jabeen erkidegoaren baimena behar da eta ez dute eman. 

 
2007. urtearekin alderatzen badugu, ikusiko dugu jasotako salbuespen kopuruari 
eutsi egin zaiola. Izan ere, nabarmentzekoa da salbuespenen % 51 (85) hiru udalek 
egin dituztela, 2008. urtean salbuespenen bat jakinarazi zuten 25 Udaletatik.  
 

Lurralde Historikoa Udala Salbuespen kop. 
Araba Iruña Oka  1 

Araba Agurain 6 
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Lurralde Historikoa Udala Salbuespen kop. 
Araba Vitoria-Gasteiz 1 

Bizkaia Barakaldo 49 

Bizkaia Basauri 14 

Bizkaia Bermeo 2 

Bizkaia Derio 1 

Bizkaia Durango 4 

Bizkaia Getxo 5 

Bizkaia Igorre 2 

Bizkaia Santurtzi 3 

Bizkaia Sestao 2 

Gipuzkoa Anoeta 1 

Gipuzkoa Arrasate 6 

Gipuzkoa Azkoitia 6 

Gipuzkoa Beasain 4 

Gipuzkoa Bergara 2 

Gipuzkoa Billabona 1 

Gipuzkoa Hondarribia 1 

Gipuzkoa Legazpi 14 

Gipuzkoa Mutriku 2 

Gipuzkoa Oñati 2 

Gipuzkoa Errenteria 9 

Gipuzkoa Tolosa 5 

Gipuzkoa Zarautz 22 

 
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 aplikatzeak eragin duen kasuistikari 
dagokionez, hona hemen laburpen-taula: 
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Salbuespen 
kop. Obra mota 

2007 2008 
Lehendik bazegoen eraikinean igogailua jartzea / aldatzea 125 133 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Sartzeko arrapala 27 14 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Komun egokituak 3 2 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Neurriz kanpoko gastua 3 3 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Egitura-baldintzak 4 5 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Neurri txikiak - 3 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Daturik gabe - 5 
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4.3.- 2009. urteko Salbuespenak jakinaraztea. 
 

68/2000 Dekretuaren V. eranskineko (Urbanizazio eta Eraikinetan Zabalkuntza-, 
Eraberritze- edo Aldaketa-obrak) 3.3. puntuari jarraiki, 2009. urtean, gaur arte, 
irisgarritasun-araudia aplikatzerakoan salbuespena ezarri zaien 143 espediente 
jakinarazi zaizkio Kontseiluari. Salbuespena aplikatu dutela Kontseiluari jakinarazi 
dioten Udalak honako hauek dira: 
 

Erregistroa Udala Arrazoia 
01.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Kolon kaleko 7. zenbakian igogailua jartzea. Espediente honi dagokionez, 
aurrez hartutako udal-erabakian egindako errore materiala zuzendu 
dutela jakinarazi dute, baita salbuespena eman dutela ere, igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, higiezinaren eskailera-kaxaren neurriak 
direla-eta; irisgarritasun-irizpideak aplikatu dituzte sartzeko plataformetan, 
egungo neurriei eutsiz. 

02.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gaztela Mantxa kaleko 26. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren 
neurriak direla-eta ezinezkoa delako egokitzapena egitea. 

03.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Bizkaia kaleko 28. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez eskaileraren neurriak direla-
eta, eta irisgarritasun-irizpideak aplikatu dituzte plataformetan, neurriei 
eutsiz. 

04.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Ravel kaleko 3 zenbakian igogailua jartzea, fatxadatik. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, zuloaren neurriak 
eta fatxadaren linearen mugak direla-eta, eta, era berean, sartzeko 
plataformak dauden neurrietara egokitu dituztela jakinarazi dute  
(irisgarritasuna) 

05.09 
EXE/CVPA 

Zarautz San Inazio kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren egiturazko 
baldintzak (eskailera-begiaren neurriak eta eskaileraren zabalera) direla-
eta, ezinezkoa da igogailuaren kabinaren neurriak eta igogailura sartzeko 
plataformak egokitzea. 

06.09 
EXE/CVPA 

Vitoria-
Gasteiz 

Dultzaina kaleko 10. zenbakian, 1. behean, lokala egokitzeko obrak, 
bulego profesionala jartzeko. Hasieran, proiektua bat zetorren 
araudiarekin, baina obra-amaierari ikus-onetsia emateko eta lehen 
okupazioaren txostena egiteko ikuskapen-bisitaldia egin zenean, komuna 
egokitzeko errekerimendua egin zen, eta sarrerako koskari dagokionez 
salbuespena eman zen, egiturazko arrazoiak direla-eta; izan ere, beheko 
solairuko forjatua eraginpean hartuko litzateke. 

07.09 
EXE/CVPA 

Sestao Mariana Pineda kaleko 20. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute sarrera eta irteera noranzko berean izanez gero eskatzen 
diren neurriei buruzko araudietako aurreikuspenei dagokienez, eskailera-
begian igogailu hidraulikoa jarrita dagoenez ezinezkoa delako 
egokitzapena egitea, eskaileraren zabalera murriztuta ere.  

08.09 
EXE/CVPA  

Zarautz Gipuzkoa kaleko 14. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren egiturazko 
baldintzak direla-eta, igogailuaren kabinaren eta igogailura sartzeko 
plataformen neurriak ezin dira egokitu, nahiz eta eskaileraren zankabeak 
moztu diren. Igogailua eskaileraren zulo nagusian jarri da. 



 
 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

43

Erregistroa Udala Arrazoia 
09.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Herrikobarra kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Eraikinaren tipologia 
eta egiturazko baldintzak direla-eta, ezinezkoa da igogailuaren kabinaren 
eta sartzeko plataformen neurriak egokitzea, eta eskailera-burura 
sartzeko arrapala egiteko espazio nahikorik ez dagoenez, araudian 
aurreikusitako aldapa gainditzen da. 

10.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Dr. Córdoba y Oro Plazako 8. zenbakian igogailua jartzea. Irisgarritasun-
irizpideak aplikatu dituztela jakinarazi dute, igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokienez. 

11.09 
EXE/CVPA 

Iurreta Zubiaurre kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinaren beraren 
egiturazko baldintzetan oinarrituta. 

12.09 
EXE/CVPA 

Igorre Agirre Lehendakaria kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinaren 
tipologian oinarrituta; igogailua eskailera-kaxari erantsita dagoen 
eraikinaren barrualdetik jartzea proposatu da. 

13.09 
EXE/CVPA 

Igorre Garbe kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren kabinaren 
neurriak ez datoz bat araudiarekin eta, eraikinaren tipologian oinarrituta, 
salbuespena eman dute.  

14.09 
EXE/CVPA 

Igorre San Juan kaleko 29. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua eraikinari 
erantsita jarri da (kanpoaldetik), eta salbuespena eman dute igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, eraikinaren tipologia dela-eta. 

15.09 
EXE/CVPA 

Sestao Gran Via kaleko 88. zenbakian igogailua jartzea. Igogailu hidraulikoa jarri 
da eskailera-begian, eta, nahiz eta eskaileraren zabalera murriztu, 
ezinezkoa da sarrera eta irteera noranzko berean dituzten kasuetarako 
aurreikusitako neurriak betetzea. 

16.09 
EXE/CVPA 

Sestao Juan Tomás de Gandarias kaleko 1 zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute eraikuntzaren egungo antolaketaren ondorioz 
ezinezkoa delako. Egungo eskailera zati bat eraitsi da eta partzela-
patioan eskailera berria eraiki da; hartara, eraitsitako eskailera-atalean 
espazio nahikoa lortu da igogailua jartzeko irtenguneak etxebizitza-
solairuetan izanik; sarrera eta irteera noranzko berean dituzten 
kasuetarako aurreikusitako gutxieneko baldintzak ez dira betetzen. 

17.09 
EXE/CVPA  

Durango Ibaizabal Auzeneko 2C BJ 1D lokalak eraberritzea, bulego teknikoa 
jartzeko. Salbuespena eman dute lokaleko sarbidea egokitzeari 
dagokionez; izan ere, 50 cm-ko koska gainditzeko arrapala egin behar 
izanez gero, sotoko goiko forjatua aldatu eta gutxienez 5 m-ko luzerako 
arrapala egin beharko litzateke; eta horrek neurriz kanpoko gastua 
eragingo luke guztirako gastuaren zenbatekoarekin alderatuta, eta 
lokalaren zati handi bat okupatu beharko litzateke. Gainera, jabeen 
erkidegoak ere baimena eman beharko luke, eta eraikina nahiko berria 
denez, ez dute emango, lokalak bai baitu beste sarrera bat kaleko kotan, 
uharte-patiotik. 

18.09 
EXE/CVPA  

Barakaldo Araba kaleko 8. zenbakian igogailuaren ibilbidea aldatzeko obrak. 
Salbuespena eman da igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez 
(igogailuaren egitura eta zuloa ez dira aldatu eta ezinezkoa da 
egokitzapena egitea) eta sartzeko plataformak dauden neurrietara egokitu 
dira (irisgarritasuna). 

19.09 
EXE/CVPA 

Tolosa Laskorain kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren eta sartzeko plataformen neurriei dagokienez, 
baita kabinako atea ireki ondoren pasatzeko zabalera libreari dagokionez 
ere, eraikinaren egiturazko ezaugarriak eta forma direla-eta, ezinezkoa 
baita egokitzapena egitea alderdi horietan. 
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Erregistroa Udala Arrazoia 
20.09 
EXE/CVPA 

Errenteria Alaberga Auzoko 11. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute barruko zirkulazio-espazioetako pasatzeko zabalerari eta atariko 
sarguneari –eskailera-atala- dagokienez, espazio fisikoaren eta 
egiturazko baldintzen ondorioz ezinezkoa delako egokitzapenak egitea. 

21.09 
EXE/CVPA 

Errenteria Alaberga Auzoko 12. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute barruko zirkulazio-espazioetako pasatzeko zabalerari eta atariko 
sarguneari –eskailera-atala- dagokienez, espazio fisikorik ez dagoelako 
eta egiturazko baldintzak direla-eta. 

22.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Gurmendi kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eta horren ondorioz, ateak 
ireki ondoren geratzen den pasatzeko zabalera librean; eraikinaren 
tipologian eta egiturazko baldintzetan oinarritzen da justifikazioa.  

23.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Nafarroa Kaleko 29. zenbakian igogailua jartzea. Esku-hartzea oso 
konplexua denez, neurri osagarri gisa bi arrapala egin behar dira, bata 
barruan eta bestea kanpoan; barruko arrapalaren kasuan, tarte jakin 
batean neurriak murriztu behar dira, eta kanpokoaren kasuan, ibilbidearen 
amaieran, urbanizaziora sartzeko atearen azpian geratzen da zati bat; 
emandako salbuespenak justifikatzeko, konponbidearen zailtasuna eta 
egiturazko eta espazioarekin loturiko mugak aipatu dituzte. 

24.09 
EXE/CVPA 

Agurain Senda de Langarica kaleko 21. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailuaren 
kokalekuaren ondoko eskaileretako zankabeetan eragingo litzatekeelako 
egokituz gero. 

25.09 
EXE/CVPA 

Ordizia Lapurdo kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailua kokatuko den 
espazioaren baldintza fisikoak eta etxebizitzen antolamenduaren 
baldintzak direla-eta. Igogailuak hiru sargune izango ditu. 

26.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Araba etorbideko 20. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei eta ateak ireki ondoren geratzen den 
pasatzeko zabalera libreari dagokienez, erabilgarri dagoen espazioa dela-
eta; izan ere, igogailua eraikinaren fatxada nagusian kokatuko denez, 
lurzoru publikoa okupatuko da kabina kokatzeko. 

27.09 
EXE/CVPA 

Basauri Dr. José Garai kaleko 20. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren neurriei dagokienez; izan ere, hiru ataleko eskaileraren 
begian kokatuko da igogailua eta eskaileraren zabalera 90 cm-ra murriztu 
da. 

28.09 
EXE/CVPA 

Vitoria-
Gasteiz 

Ramón Ortiz de Zárate kaleko 21. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute sartzeko eskailera-mailari dagokionez, jabetzako 
sotoa ezin baita ukitu. 

29.09 
EXE/CVPA 

Agurain Sagarmin kaleko 1. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, ezin delako handiagoa jarri, 
igogailuarentzat proposatutako kokalekuaren ondoko eskaileretako 
zankabeak eraginpean hartuko bailirateke. 

30.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Kale Nagusiko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, baita, goiko solairuetan, 
igogailura sartzeko eskailera-buruetan oztoporik gabeko zirkulu librea 
inskribatzeari dagokionez ere, betiere eraikinaren tipologian eta 
egiturazko baldintzetan oinarrituta. 



 
 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

45

Erregistroa Udala Arrazoia 
31.09 
EXE/CVPA 

Basauri Kale Nagusiko 20. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta eskailera-buruaren zabalerari 
dagokienez, igogailua hiru ataleko eskaileraren begian jarri baita eta 
eskaileraren zabalera 90 cm-ra murriztu baita. 

32.09 
EXE/CVPA 

Bergara Ibargai kaleko 12. zenbakian igogailua zero kotan jartzeko obrak. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei eta pasatzeko 
zabalerari dagokienez, egun dagoen igogailuaren zuloa baliatu delako eta 
dagoen espazioa ez delako nahikoa erabat egokitzeko. 

33.09 
EXE/CVPA 

Errenteria Alaberga Auzoko 13. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, ezinezkoa delako 
egokitzapena egitea nahiz eta zankabeen zati bat eta karelak moztea 
aurreikusita dagoen, eskailera-begia handitu eta igogailua jartzeko. 

34.09 
EXE/CVPA 

Basauri Agirre Lehendakaria kaleko 23. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailua 
higiezineko eskaileraren erdian jarri delako eta ezinezkoa delako 
egokitzea, espaziorik ezagatik. 

35.09 
EXE/CVPA 

Basauri Etxaun kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
atariaren neurriei eta sarguneari dagokionez, higiezinean ez baitago 
nahikoa espazio fisiko. 

36.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Zigordia kaleko 52. zenbakian arkitektura-oztopoak ezabatzeko obrak eta 
igogailuaren ibilbidea luzatzea. Igogailura sartzeko bost eskailera-mailak 
eta zazpi mailako lehen eskailera-atala eraitsi dira; hartara, hamar 
mailako lehen eskailera-atala eraikiko da, igogailuan sartzeko kota jaitsi, 
eta arrapala baten bidez, kanpoko espaloiaren eta igogailura sartzeko 
eskailera-buru berriaren arteko desnibela gaindituko da. Salbuespena 
eman dute arrapalaren aldapari dagokionez, eraikinaren egiturazko 
baldintzak direla-eta, 68/2000 dekretuan aurreikusitakoa baino handiagoa 
delako.  

37.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Foruen Pasealekuko 4. zenbakian kafetegi-kroasantegia eraberritzea. 
Salbuespena eman dute komunak eta igarobideak egokitzeari 
dagokionez, lokalaren azaleraren % 10etik gora horretarako baliatu 
beharko litzatekeelako. 

38.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Bagaza kaleko 9. zenbakian igogailuaren ibilbidea aldatu eta igogailua 
aldatzeko obrak. Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, eskailera-begian oso toki gutxi dagoelako eta ataria eta 
eskailera-buruak oso txikiak direlako. 

39.09 
EXE/CVPA 

Getxo Areetako Andrés Larrazabal kaleko 4. zenbakiko lokala eraberritzea. 
Salbuespena eman dute, lokalaren forjatua (21 m2) espaloiaren kota 
baino gorago dagoelako eta eraikinaren garajeak sotoko solairuan 
daudelako; hori dela-eta, ezinezkoa da egokitzapena egitea. 

40.09 
EXE/CVPA 

Sestao Pablo Sarasate kaleko 14. zenbakiak igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dutela jakinarazi dute, egungo eraikuntza-antolamenduaren 
eraginez ezinezkoa delako araudia betetzea. Informazio gehiago emateko 
eskatzen dugu. Informazio gehiago eman digute (09.06.22) eta aipatu 
dute salbuespena eman dutela igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, eskailera-begiaren neurrietan eta eskaileraren zabaleran 
oinarrituta. 
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41.09 
EXE/CVPA 

Vitoria-
Gasteiz 

Kalkutako Teresa kaleko 13. zenbakiko 01. behean lokala egokitzeko 
obrak, bulegoa jartzeko. Lokalak 10 cm-ko desnibela du eta gutxi 
gorabehera 30 cm-ko plano inklinatuarekin gainditzen da. Salbuespena 
justifikatzeko, esan dute egokitzapena eginez gero eraikinaren egitura 
aldatu beharko litzatekeela, izan ere, sotoko sabaiaren forjatua 
espaloiaren sestraren gainean altxatua baitago lokalera sartzeko puntuan, 
eta horrek eragingo lukeen kostua neurriz kanpokotzat jotzen da. 

42.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Zuberoa kaleko 36-38 zenbakietan merkataritza-lokala egokitzeko obrak, 
dantza-akademia bat jartzeko. Salbuespena eman dute komunak 
egokitzeari dagokionez, eta sarbideetan, korridoreetan eta igarobideetan 
araudia betetzea eskatu dute. Zehaztu eta informazio gehiago emateko 
eskatu dugu. ERREF. 90.09 EXE/CVPA 

43.09 
EXE/CVPA 

Bergara Masterreka kaleko 16. zenbakian igogailua eraberritzea (Alde Zaharrean 
dago, eta “Kultura Ondasun” izendatua dago). Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuak eskaeraren aldeko 
txostena egin zuen. Salbuespena eman da igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokienez, eta jardunaren osagarri, arrapala bat egin da 
sarreraren eta igogailuaren mailaren artean dagoen eskailera gainditzeko.

44.09 
EXE/CVPA 

Larrabetzu Herrigune historikotik ibilgailuen trafikoa desagerrarazteko urbanizazio-
obrak, Askatasunaren enparantza oinezkoentzako eremu baten bidez 
lotuz Anguleri jauregiaren ingurunearekin eta Aretxabalgane ibaiaren 
gaineko zubiarekin (Alde Zaharra eta Zubitalde lotzen dituen zubia). 
Egindako jardunak jakinarazi dituzte eta ez dute zehaztu ezin salbuespen 
eman dutenik. 

45.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gaudí kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dutela 
jakinarazi dute, egiturazko ezaugarriak eta forma direla-eta; ezinezkoa da 
egokitzapen egitea eskaileraren lauza eta eskaileraren, atariaren eta 
eskailera-buruen neurriak direla-eta (salbuespena) eta irisgarritasun-
irizpideetara jo dute sartzeko plataformari dagokionez, egungo neurri 
eutsiz. 

46.09 
EXE/CVPA 

Legazpi Urtatza auzoko 14. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-buruan dagoen 
espazioa dela-eta, ezinezkoa baita egokitzapena egitea. 

47.09 
EXE/CVPA 

Sestao Galindo Bidea kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-buruaren 
zabalera dela-eta ezinezkoa delako egokitzapena egitea. 

48.09 
EXE/CVPA 

Basauri Kareaga Behekoa 5. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei eta pasatzeko gutxieneko zabalerari 
dagokienez, ez dagoelako espaziorik erabateko egokitzapena egiteko; 
eskailera-begiaren neurriak ere ez dira nahikoak nahiz eta eskaileraren 
zabalera murriztu den. 

49.09 
EXE/CVPA 

Errenteria Lartzabal auzoko 5 eta 7 zenbakietan igogailua jartzea. Igogailua kanpotik 
jarri da, eskaileraren parean, ezinezkoa baita fisikoki igogailua eskailera-
begiaren barruan jartzea, eta gainera, neurriz kanpoko kostua izango 
luke. Igogailura beheko solairutik sartzen da eta merkataritza-lokalen zati 
bat okupatu behar izan da igogailuaren kaxarekin, makina-gelarekin eta 
igogailura iristeko egin beharreko ibilbidea osatzeko behar zen 
espazioarekin. Irtenguneak etxebizitzen solairuen mailan daude eta ez da 
iristen teilatupeko solairura. 
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50.09 
EXE/CVPA 

Bergara Osintxu Auzoko 7. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren zuloaren 
neurriak direla-eta, nahiz eta eskaileretako arrapalak eta eskailera-buruak 
moztu diren espazio gehiago irabazteko, eta beheko solairuan, igogailura 
sartzeko, ondoko lokalaren zati bat okupatu da. 

51.09 
EXE/CVPA 

Basauri Agirre Lehendakaria kaleko 80. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua 
higiezinaren eskailera-begian jarri da eta eskaileraren zabalera murriztu 
da; hala ere, salbuespena eman da igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, espaziorik ezagatik. 

52.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gipuzkoa kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren neurriak 
direla-eta. 

53.09 
EXE/CVPA 

Basauri Menedez Pelayo kaleko 1 zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-begian 
espazio nahikorik ez zegoelako. 

54.09 
EXE/CVPA 

Bergara Ibargarai Etorbidearen 4. zenbakian igogailua jartzeko obrak.  Ez dute 
zehaztu zein salbuespen eman duten eta, beraz, ez da ezer justifikatu. 
Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. Jakinarazi dutenez, 
proiektuan igogailu berria jarriko dute eta egungo igogailuaren ibilbidea 
aldatu, geltokia kaleko kotara jaitsita; eskailera-begiaren neurriak direla-
eta, udalaren ustez, justifikatua dago salbuespena ematea kabinaren 
neurriei dagokienez.  

55.09 
EXE/CVPA 

Sestao Vicente Blasco Ibañez kaleko 28. zenbakian igogailua jartzea. 
Kontseiluari jakinarazi diote lizentzia eman dutela, baina ez dute zehaztu 
zein salbuespen eman duten, eta, beraz, ez da ezer justifikatu. Informazio 
gehiago emateko eskatzen dugu. Informazio gehiago eman digute 
(09.06.22) eta aipatu dute salbuespena eman dutela igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-begiaren neurrietan eta 
eskaileraren zabaleran oinarrituta. 

56.09 
EXE/CVPA 

Gasteiz Bustinzuri kaleko 4. zenbakian lokala egokitzeko obra-lizentzia, bulegoa 
jartzeko. Salbuespena eman dute sartzeko arrapalaren aldapari 
dagokionez, ezinezkoa baita egokitzapena egitea eraikinaren egitura 
dela-eta.  

57.09 
EXE/CVPA 

Bergara  Instalación de ascensor en C/ Bolu 24. Proiektuaren egileak dio 
ezinezkoa dela araudira egokitzea igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, eskailera-kaxak dituen neurriak direla-eta. Ez dute 
balioespenik erantsi, ezta udalaren txosten teknikoa ere. Udalaren txosten 
teknikoa eskatzen dugu. 2009ko ekainaren 18an ISEKi jakinarazi zioten 
udal-teknikariak lizentzia ematearen kontrako txostena egin zuela, baina, 
udalaren irizpideei jarraiki, salbuespena eman zen, lehen aipatutako 
egiturazko ezaugarrietan oinarrituta. 

58.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Gereziondo plazako 4. behean, haur-kotxeak saltzen dituen merkataritza-
lokalaren sarbidean obrak. Lokalak bi sarbide ditu eta horietatik 
(Gereziondo plazakoa) irisgarria da, eta bestean (Iturribidea kalekoan), 
arrapala bat jarrita egokitzea aurreikusi da, baina egiturazko arrazoiak 
direla-eta, ezinezkoa da (fatxadaren lerrokadura, lokala espaloia baino 15 
cm gorago dago, eta espaloia irregularra da; beraz, are zailagoa edo 
kaltetu egiten du arrapalaren hasiera). 

59.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo San Luis kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta atarian dauden eskailera-mailei 
dagokienez, patioan espazio gutxi dagoenez, ezin baita kabina handiagoa 
jarri eta atarian ere ez baitago tokirik arrapala bat egiteko. 



 
 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

48

Erregistroa Udala Arrazoia 
60.09 
EXE/CVPA 

Oñati  Kale Zaharreko 58. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskaileraren zabalera 
murriztu arren, eskailera-begian ez dagoelako nahikoa toki. 

61.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gernikako Arbola kaleko 79. zenbakian igogailuaren ibilbidea aldatzeko - 
luzatzeko obrak. Salbuespena eman dute igogailuaren neurriei eta 1,50 
m-ko ateen azpiko eskailera-buruei dagokienez, ez delako igogailuaren 
zuloa aldatzen, higiezinaren formarengatik.  

62.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Landaburu kaleko 5-7 zenbakietan, lokala egokitzeko obrak, haragiki 
hoztuak eta hutsean ontziratuak saltzeko autozerbitzua jartzeko. 
Perimetro-habe bat dagoenez, ezinezkoa da arrapala egitea eta 
kanpoaldearekiko kota-aldea ezin da ezabatu. 

63.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Zigordia kaleko 44 behean ile-apaindegia dagoen merkataritza-lokalean 
obrak. Sarbidea hobetu da (+18-ko arkitektura-oztopoa lokalaren 
sarreran, espaloi publikoaren zita amaituarekiko, sotoa dagoelako), 
arrapala bat eginez eta forjatuaren konpentsazio-geruza ezabatu da; hala 
eta guztiz ere, salbuespena eman da arrapalaren aldapa-mailari 
dagokionez, eraikinaren egiturazko ezaugarriak direla-eta ezinezkoa baita 
egokitzapena egitea. Konpentsazio-neurri moduan, eskudela jarri da. 

64.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Juan de Garay kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskaileraren 
egitura eta neurriak direla-eta ezinezkoa baita egokitzapena egitea. 
Kanpoaldearekiko altuera-aldea gainditzeko arrapala bat egin da eta 
irisgarritasun-irizpideak aplikatu dira aldaparen %-ari dagokionez; 
salbuespena eman da arrapalaren bi aldetan 1,50 m-ko diametroko 
inskripzioa egiteari dagokionez, espaziorik ez dagoelako.  
 

65.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Erdiko kaleko 14. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinean ez dagoelako 
espazio nahikoa. 

66.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Zigordia Kaleko 7 behean merkataritza-lokalean obra, optika jartzeko. 
Salbuespena eman dute lokalaren sarbideari dagokionez, fatxadaren 
lerrokaduran dagoen egiturazko oztopoa dela-eta. Lokalean sartzeko 13 
cm-ko koska bat dago eta haren kontramailan sareta bat dago, sotoko 
lokala aireztatzeko. 

67.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Foruen kaleko 7. zenbakian Batzokiaren eraikina eraberritu eta handitzea, 
etxebizitzak, merkataritza-lokalak, garajeak eta trastelekuak egiteko. 
Espazio eta altuerei dagokienez, eraikinaren ezaugarriak aipatu dituzte II. 
eranskina betetzea bideraezintzat hartzeko justifikazio, betiere hiri-
inguruneari dagokionez; hirigintzako eta sektoreko araudira jo dute 
eraikinera sartzeko konponbidea onartzeko, hau da, % 8ko arrapala bidez 
sartzen da, 6,20 m-ko zabalera eta 1,50 m-ko ate azpiko eremua duten bi 
ataletan banatuta. Izan ere, eraikin babestua da (fatxada du babestua).  

68.09 
EXE/CVPA 

Igorre Sabino Arana kaleko 30. zenbakian igogailua jartzea. ISEKi jakinarazi 
diote instalazioa ez datorrela bat 68/2000 Dekretuan finkatutako 
baldintzekin, baina ez dute adierazi zein alderditan eta zertan oinarrituta 
eman duten salbuespena. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. 

69.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 35B zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren eta igogailura sartzeko plataformen neurriei 
dagokienez, eskaileraren zabalera —murriztu den arren— eta eraikinaren 
egiturazko baldintzak eta tipologia kontuan izanik, ezinezkoa baita erabat 
egokitzea. 
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70.09 
EXE/CVPA 

Sestao José Roda kaleko 5. zenbakian igogailua jartzea. Ez da zehaztu zein 
salbuespen eman den, ezta salbuespena justifikatu ere; atariaren barruan 
dagoen desnibela gainditzeko arrapala bat egingo dela baino ez dute 
adierazi. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. 09.08.12an, 
zehaztu dute salbuespena eman dutela igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, eskailera-begian ez dagoelako espazio nahikoa. 

71.09 
EXE/CVPA 

Basauri Begoñako Andramari kaleko 15. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eraikinaren barruan ez dagoelako espazio nahikoa, nahiz eta higiezinaren 
eskailera fatxadaren kanpoaldera eraman zuten. 

72.09 
EXE/CVPA 

Basauri Abaroa kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, igogailua fatxadan  
dagoelako, eraikinaren bolumena handituz eta lurzoru publikoa okupatuz. 

73.09 
EXE/CVPA 

Durango Montevideo kaleko 30. zenbakian dagoen etxebizitza-eraikinean obrak; 
salbuespena eman dute aurrekontua neurriz kanpokoa dela argudiatuz, 
igogailuaren irtenguneraino dagoen desnibelari dagokionez, eta arrazoi 
ekonomikoak direla-eta, laguntza tekniko bat jartzea erabaki dute. 

74.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Bizkaia kaleko 23. zenbakian igogailua jartzea, patiotik. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez (patioaren neurriak 
direla-eta), baita tarteko eskailera-buruan igogailutik ateratzeko 
irtenguneari dagokionez ere (eraikinaren egitura-ezaugarrietan eta forman 
justifikatuz). 

75.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Araba Etorbideko 12. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinean erabilgarri 
dauden neurriak direla-eta.  

76.09 
EXE/CVPA 

Errenteria Oria Kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, ez dagoelako espazio 
nahikoa nahiz eta higiezinaren eskailera aldatu. 

77.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Arrandi kaleko 29. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren neurrietan 
eta eskailerari libre geratzen zaion zabaleran oinarrituta. 

78.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gaztela Mantxa kaleko 21. zenbakian dagoen eraikinaren atarira sartzeko 
arrapala. Salbuespena eman dute arrapalaren neurriei dagokienez, 
ezinezkoa baita egokitzapena egitea Iberdrolaren kutxatila bat dagoelako 
eta esku-hartzea eragozten duelako. 

79.09 
EXE/CVPA 

Sestao Miramar taldeko 10. zenbakian igogailua jartzea. Jakinarazi dute 
eskaileraren zabalera % 10 murriztu dela eta arrapala bat egin dutela 
atarian, baina ez dute aipatu zein salbuespen eman den, ezta zertan 
oinarrituta ere. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. Aipatu digute 
salbuespena eman dela igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eskailera-kaxaren barruko neurriak direla-eta; izan ere, igogailutik 
etxebizitza-solairuetarako (ez solairuarteko eskailera-buruetara) sarbide 
zuzena ahalbidetzen kokaleku bakarra horixe da. 

80.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Autonomia kaleko 21. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren 
neurrietan oinarrituta. 
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81.09 
EXE/CVPA 

Durango San Francisco kaleko 13. zenbakian dagoen etxebizitza-eraikinean 
igogailuaren sarbidea hobetzeko obrak; atariaren kotan sargune berria 
egin nahi da, gaur egun solairuartean baitago sargunea. Igogailuaren 
zuloaren neurriak eta kokapena direla-eta, ezin da erabateko 
egokitzapena egin nahiz eta eskaileraren egungo zabalera murriztea 
aurreikusita dagoen; era berean, atarira sartzeko dagoen koska kentzeko 
atariaren azpiko forjatua eraberritu beharko litzateke eta sotoaren jabe 
diren hirugarrenak eraginpean hartuko lirateke, neurriz kanpoko gastua 
sortuz. 

82.09 
EXE/CVPA 

Sestao Juan XXIII.a kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. Lizentziaren kopia 
bidali digute, baina ez dute zehaztu salbuespena zertan eman duten, ez 
zergatik ere. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. Aipatu digute 
salbuespena eman dela igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eskailera-kaxaren barruko neurriak direla-eta; izan ere, igogailutik 
etxebizitza-solairuetarako (ez solairuarteko eskailera-buruetara) sarbide 
zuzena ahalbidetzen kokaleku bakarra horixe da. 

83.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Okendo Kaleko 3. zenbakian translazio bertikaleko plataforma jasotzailea 
jartzea. ISEKi jakinarazi diote irisgarritasun-irizpideak aplikatu dituztela. 

84.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Urdaneta kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Igogailuaren kabinaren, 
ateen eta plataformen neurriak ez datoz bat irisgarritasuneko gutxieneko 
baldintzekin, eraikinaren egiturak eragotzi egiten duelako. 

85.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Gernikako Arbola kaleko 36. zenbakian igogailuaren ibilbidea aldatzeko 
eta luzatzeko obrak. Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokienez, azken solairuan dagoen habe bat dela-eta ezinezkoa 
baita egokitzapena egitea. 

86.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Olarte Kaleko 22. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, jarritako kabina eraikinaren 
neurrietara egokituta baitago. 

87.09 
EXE/CVPA 

Agurain Zapatari kaleko 41. zenbakian igogailua jartzea. Lizentzia eman dutela 
jakinarazi dute, baina ez dute ezer aipatu emandako salbuespenei eta 
horien justifikaziori buruz. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. 
Jakinarazi dutenez, salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokienez, eskailera-begian dagoen espazioa dela-eta, nahiz 
eta eskaileraren zabalera murriztu. 

88.09 
EXE/CVPA 

Agurain Apategi kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Lizentzia eman dutela 
jakinarazi dute, baina ez dute ezer aipatu emandako salbuespenei eta 
horien justifikaziori buruz. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. 
Jakinarazi dutenez, salbuespena eman dute solairu guztietan igogailuaren 
irtenguneen zabalerari dagokionez, ez dagoelako espazio gehiago. 

89.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 42D zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute kabinaren neurriei eta eskailera-buruei dagokienez, ez dagoelako 
espazio nahiko eraikinaren egiturazko baldintzak direla-eta. 

90.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Zuberoa kaleko 36-38 zenbakietan merkataritza-lokala egokitzeko obrak, 
dantza-akademia bat jartzeko. Establezimenduaren sarbideak, 
korridoreak eta igarobideak egokitu dira, eta komunei dagokienez, 
salbuespena eman da. ERREF. 42.09 EXE/CVPA  

91.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Zigordia kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea. Goiko solairuetan, 
igogailura sartzeko plataformak eta igogailuaren kabinaren neurriak 
salbuetsita geratu dira, erakinaren tipologia eta egiturazko baldintzak 
direla-eta.  
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92.09 
EXE/CVPA 

Errenteria Pontika Kaleko 12. zenbakian igogailua jartzea eta eskailera aldatzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren neurriei dagokienez, erabilgarri 
dagoen espazioa dela-eta, nahiz eta eskailera aldatu; izan ere, 
eskaileraren zati bat eraikinaren lerrokaduratik kanpora geratzen da. 

93.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Uribe merindadeko 4. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren 
neurriak direla-eta. 

94.09 
EXE/CVPA 

Sestao Alfredo Marin kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea. Tokiko Gobernu 
Batzarrak 09.07.23an hartutako erabakiaren Bosgarren idatz-zatian 
zehazten denez, ISEKera helarazi beharko da irisgarritasun-araudiaren 
ez-betetzea justifikatzeko, betiere eraikuntzaren antolamenduak 
eragozten duelako; ez da ezer aipatzen salbuespenaren xedeari 
dagokionez, ezta eraikuntzaren antolamenduak dakarren justifikazio 
zehatzari dagokionez ere. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. 
Jakinarazi digute salbuespena eman dutela igogailuaren kabinaren 
neurriei dagokienez, eta hartutako konponbidearen bidez ez zaie sarbide 
zuzena bermatzen etxebizitza guztiei; udal-teknikariak telefonoz esan 
digunez, ez dago etxebizitza guzti-guztiei sarbidea ahalbidetzen dien 
inolako konponbiderik eta, hori ikusita, kabina handiena jartzeko aukera 
ematen duen aukeraren alde egin dute.   

95.09 
EXE/CVPA 

Durango Laguntza teknikoa instalatzea Fray Juan de Zumarraga kaleko 15. 
zenbakian dagoen etxebizitza-eraikinaren atariaren barruan. Translazio 
zeiharreko plataforma bat jarri dute, translazio bertikalekoa jartzea 
ekonomikoki neurriz kanpokoa ateratzen delako (% 290). 

96.09 
EXE/CVPA 

Añana Gesaltza Añanako Solana kaleko 22. zenbakian eraikin partikular bat 
birgaitzea. Udal-teknikariaren arabera, igogailua ez dute jarri Gesaltza 
Añanako Alde Zaharraren BEPBa dela-eta; izan ere, BEPBan igogailuak 
jartzea aukerakotzat jotzen da eta eraikinaren morfologia gehiegi 
eraldatuko litzateke (formaren eta egituraren aldetik), “Udal-mailan 2. 
mailako babesa eman beharreko eraikina” izanik gainera. 

97.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Reketa kaleko 15. zenbakian igogailua jartzeko obrak. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren 
neurriak direla-eta. 

98.09 
EXE/CVPA 

Bergara Fraiskozuri kaleko 8. zenbakiko 1-A higiezinean jarduera-lizentziaren 
titulartasuna aldatzea. Higiezinean ez da obrarik egin. Udal-teknikariak 
kontrako txostena egin du, higiezinaren sarbidea ez delako irisgarria, 
atarian 7 eskailera-maila (1+3+3) daudenez. Udalbatzak titulartasun-
aldaketa onartu du egiturazko aldaketarengatik eta horrek eragingo 
lukeen neurriz kanpoko gastuarengatik.   

99.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Nafarroa kaleko 62. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta igogailura sartzeko plataformei 
dagokienez, eraikinaren egiturazko baldintzak direla-eta, ezinezkoa baita 
erabateko egokitzapena egitea. 

100.09 
EXE/CVPA 

Basauri Altube kaleko 2. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta sartzeko plataformei dagokienez, 
igogailua orain eskailerak dauden espazioaren izkina batean jarriko 
delako, eta horretarako, eskailera horiek eraitsi eta berriak egin beharko 
baitira beste geometria batekin, igogailu berriarekin bateragarriak izan 
daitezen eta betiere erabilgarri dagoen espazioaren mugarekin.  
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101.09 
EXE/CVPA 

Basauri Balendin de Berriotxoa kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. 
Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren eta sartzeko 
plataformaren neurriei dagokienez, erabilgarri dagoen espazioa dela-eta. 
Igogailua etxebizitzen barruko aldean jarri da, eskailera-buruaren ondoan 
dagoen “jaki-tokian”. 

102.09 
EXE/CVPA 

Getxo Luis López Oses kaleko 12. zenbakian obrak atariaren barruan. 
Salbuespena eman dute atarian egin duten arrapalaren aldapari 
dagokionez, baina ez dute zehaztu zertan oinarritzen den salbuespena, 
eta/edo zergatik ezin den beste neurririk ezarri. Informazio gehiago 
emateko eskatzen dugu. 2009ko azaroan salbuespenaren berri eman 
dute baina ez dute justifikaziorik eman. Telefonoz eskatu dugu 
justifikazioa (2009ko azaroaren 20a), eta horren berri telefonoz emango 
digutela esan digute. Mª Nievesekin (98.11.23) hitz egin dugu; 
teknikariekin hitz egingo du salbuespena justifika dezaten. 

103.09 
EXE/CVPA 

Sestao Ametzaga Bidea kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. Tokiko Gobernu 
Batzarrak hartutako erabakiaren berri eman dute, igogailuaren bidez 
arkitektura-oztopoak ezabatu ahal izateko eskaileraren zabalera murriztu 
behar izaten duten kasuetarako. 

104.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Urdaneta kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
beheko solairuan igogailuan sartzeko plataformaren neurriei dagokienez, 
eta igogailuak ez du balio beheko solairuan dauden hiru etxebizitzetarako 
(0,87 m-ko desnibela), eraikinaren tipologian eta egitura-baldintzetan 
oinarrituta. 

105.09 
EXE/CVPA 

Agurain San Martin kaleko 4. zenbakian igogailua jartzeko obrak. Euskal 
Kontseiluari lizentzia emateko erabakiaren berri eman diote baina ez dute 
aipatu salbuespena eman dutenik, ezta arrazoiak ere. Informazio gehiago 
emateko eskatzen dugu. Igogailuaren kabinaren neurriak egokitzea 
ezinezkoa dela jakinarazi dute,  ez dagoelako espazio nahikoa eta 
horregatik eman dute salbuespena. 

106.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Olarte Kaleko 28. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
aurreikusitako igogailuaren kabinaren neurriei eta ateetan pasatzeko 
zabalera libreari dagokienez. 

107.09 
EXE/CVPA 

Legazpi Urtatza auzoko 3. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta irtenguneei dagokienez, eskailera-
begian dagoen espazioa dela-eta; izan ere, zulo horretan jarriko dute 
igogailua, proiektuaren arabera. 

108.09 
EXE/CVPA 

Legazpi Urtatza auzoko 24. zenbakian igogailua jartzea eta eskailera aldatzea. 
Salbuespena eman dute atariko sargunean eskatzen den zirkulu libreari 
dagokionez, dagoen espazioaren arabera. 

109.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Murrieta kaleko 19. zenbakian obrak igogailua jartzeko, eskailera-kaxa eta 
ataria eraberritzeko, teilatua eta fatxadak (nagusia eta atzekoa) 
konpontzeko. Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren eta 
sartzeko plataformen neurriei dagokienez, eskaileraren eta eskailera-
buruen neurriak direla-eta. 

110.09 
EXE/CVPA 

Bergara Zubiaurre kaleko 30. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez. Instalazioa jabari 
hidrauliko publikoan kokatuko da, Deba ibaiaren eskuineko ibaiertzeko 
ibilguen polizia-zonan, eta, horretarako, Uraren Euskal Agentziak obra 
egiteko baimena ematea ebatzi du. 
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111.09 
EXE/CVPA 

Trapagaran Navas de Tolosa kaleko 5. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren eta irteteko eskailera-buruen neurriei 
dagokienez, espazio mugatua baitago, instalazioa barruko argi-patiotxoan 
egingo delako eskailera-kaxarekin mugakide, eta merkataritza-lokala den 
lonjaren zati bat okupatuta ere. 

112.09 
EXE/CVPA 

Basauri Agirre Lehendakaria kaleko 1 zenbakian igogailua aldatzeko obrak. 
Proposatutako konponbidea ez dator bat irisgarritasun-araudiarekin 
igogailuaren kabinaren neurriei eta ateen zabalerari dagokienez (ez dago 
neurririk); udal-teknikariak salbuespena eman du. 

113.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Landaburu kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta sartzeko plataformei dagokienez, 
esku-hartzea egiteko dagoen espazioa dela-eta. Eskaileraren eta 
atariaren egitura eta neurriak kontuan izanik, ezinezkoa da egokitzapena 
egitea. 

114.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Etxatxu kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eskailera-kaxaren neurriak 
direla-eta. 

115.09 
EXE/CVPA 

Arrasate Bañez doktorea kaleko 4. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei eta ateak ireki ondoren pasatzeko 
geratzen den zabalera libreari dagokienez, eraikinaren neurriak direla-eta.

116.09 
EXE/CVPA 

Lasarte- 
Oria 

Geltoki Kaleko 21. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinaren egiturazko 
baldintzak (hesola bat dago) eta eskaileraren neurriak direla-eta. 

117.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Bizkaia kaleko 52. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, erabilgarri dagoen 
espazioaren muga dela-eta. 

118.09 
EXE/CVPA 

Basauri Antonio Trueba kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei eta pasatzeko gutxieneko zabalerari 
dagokienez, eskailera-begian dagoen espaziorik eza dela-eta. 

119.09 
EXE/CVPA 

Getxo Kresaltzu kaleko 13. zenbakian obrak. Salbuespena eman dute egin 
beharreko arrapalaren aldapei dagokienez, ezinezkoa baita irisgarritasun-
irizpideak aplikatzea. 

120.09 
EXE/CVPA 

Ordizia Urdaneta kaleko 27. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei eta atariko nahiz eskailera-buruetako 
irtenguneei dagokienez, baita kaletik atarirako sarbideari dagokionez ere, 
eskailera-kaxaren neurrietan oinarrituta, eta solairu bakoitzean 
sargunearen parez pare zutabe bat dagoenez, ezinezkoa delako espazio 
horiek handitzea. Atarirako sarbideari dagokionez, salbuespena eman da, 
egokitu behar izanez gero, eraikinaren sotoa eraginpean hartuko 
litzatekeelako eta jabeek ez dute hori onartzen. 

121.09 
EXE/CVPA 

Azkoitia Trino Uria kaleko 1 zenbakian dagoen igogailua aldatzeko obrak, atariko 
kotaraino jaitsiz, igogailura sartzeko zeuden zazpi eskailera-mailak 
ezabatuta. Salbuespena eman dute igogailuaren kabinaren neurriei 
dagokienez, zuloan ez dagoelako nahikoa espazio erabilgarri. 

122.09 
EXE/CVPA 

Sestao Gran Via kaleko 23. zenbakian igogailua jartzea. Igogailua jartzeko 
lizentzia eman dutela jakinarazi dute, eskaileraren zabalera murriztuta. Ez 
dute zehaztu salbuespenik eman ote duten irisgarritasun-araudiari 
betetzeari dagokionez. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. 
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123.09 
EXE/CVPA 

Zarautz ISEKi jakinarazi dizkiote Geltoki bideko 7. zenbakiaren behean dagoen 
merkataritza-lokalaren (elikagai-denda) sarbidean hartutako neurriak; 
eraikinaren egituran, hormaren goialdeko habean eta beheko solairuko 
formatuaren zati batean ezin denez eragin, eta lokalaren eta kalearen 
arteko desnibela gainditzea ez denez bideragarria (% 40tik gorako aldapa 
dago arrapalan, sarrerako koska pikatu ondoren ere), arrapala mugigarria 
(% 14ko aldaparekin) jarri da eta aldaparen % 2ko soberakina eskudel 
horizontal batekin konpentsatu da. 

124.09 
EXE/CVPA 

Amorebieta Ibaizabal kaleko 3. zenbakian arkitektura-oztopoak ezabatzeko obrak 
(atarian dagoen handigune bat ezabatzea eta igogailuaren ibilbidea 
luzatzea atariko kotaraino; aldi berea, ataria aldatu egin da kaletik 
sartzeko kotaraino ahalik eta gehien hurbildu ahal izateko). Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren (lehengoa utzi dute) neurriei 
dagokienez, baita, beheko solairuan, igogailura sartzeko eremuan 
oztoporik gabeko zirkulu librea inskribatzeari dagokionez ere, atariaren 
antolamendua dela-eta. 2009ko azaroaren 20an, Udaleko bulego 
teknikoari telefonoz jakinarazi genion 68/2000 Dekretuaren V. 
eranskinean aurreikusitako jarraibideak zeintzuk ziren. 

125.09 
EXE/CVPA 

Bergara Osintxu kaleko 13. zenbakiaren behealdean dagoen lokal batean (ile-
apaindegia) jarduera-lizentzia eman dutela jakinarazi dute; aipatu 
dutenez, ez da inolako obrarik egin. 68/2000 Dekretuaren V. eranskina 
aplikatu ahal izateko kasuen berri eman dugu (Eduardo aparejadorearekin 
hitz egin dugu eta 125., 126., 128. EXE/CVPA espedienteen berri eman 
dugu).  

126.09 
EXE/CVPA 

Bergara Barrenkale kaleko 19. zenbakiaren behealdean dagoen lokal batean 
(elikagai eta jakien txikizkako salmenta, fruta-denda) jarduera-lizentzia 
eman dutela jakinarazi dute; aipatu dutenez, ez da inolako obrarik egin. 
68/2000 Dekretuaren V. eranskina aplikatu ahal izateko kasuen berri 
eman dugu (Eduardo aparejadorearekin hitz egin dugu eta 125., 126., 
128. EXE/CVPA espedienteen berri eman dugu). 

127.09 
EXE/CVPA 

Oñati Maiatzaren 1.a kaleko 1 zenbakian igogailua jartzeko obrak. Salbuespena 
eman dute igogailuaren kabinaren neurriei eta sartzeko ateari 
dagokienez, ez dagoelako espazio nahikorik. 

 
 
128.09 
EXE/CVPA 

Bergara Jakinarazi dute Ibargarai kaleko 4. zenbakian jarduera-lizentziari buruz –
telefonia mugikorreko establezimendua–; baina adierazi dute ez diotela 
ezein obrari ekin. 68/2000 Dekretuaren V. eranskina aplikatu ahal izateko 
kasuen berri eman dugu (Eduardo aparejadorearekin hitz egin dugu eta 
125., 126., 128. EXE/CVPA espedienteen berri eman dugu). 

129.09 
EXE/CVPA 

Lasarte – 
Oria 

Zumaburu kaleko 11. zenbakian igogailua aldatzea. Salbuespena eman 
dute igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez; izan ere, beste era 
batera sortuko liratekeen gastuak, udal-teknikariaren iritziz, gehiegizkoak 
eta neurriz kanpokoak dira, eta ezin dira onartu; era berean, adierazi dute 
eraikinaren egitura- eta forma-ezaugarriak direla medio jabetzaren mugak 
aldatuko lituzketen obrak egin beharko liratekeela. 

130.09 
EXE/CVPA 

Lasarte – 
Oria 

Geltoki Kaleko 13. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, baina ez dute baimena eman 
izana justifikatu. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu (131.09 
exe/cvpa-rekin batera eskatu da) 
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131.09 
EXE/CVPA 

Lasarte – 
Oria 

Geltoki kaleko 17. zenbakian igogailua ezartzeko aukerari dagokionez 
Udalak jaso duen hirigintza-kontsultaren berri eman zaio Irisgarritasuna 
sustatzeko Euskal Kontseiluari. Era berean, egindako galderari eman 
zaion erantzunaren berri ere eman dute: adierazi dute udal-teknikariaren 
iritziz, salbuespena emango litzaiokeela igogailuaren kabinaren neurriak 
betetzeari dagokionez. Nolanahi ere, ez dituzte jakinarazi salbuespena 
ematea justifikatzen dituzten arrazoiak. Informazio gehiago emateko 
eskatzen dugu (13.09 salbuespenarekin batera eskatu da) 

132.09 
EXE/CVPA 

Lasarte - 
Oria 

San Francisco kaleko 11. zenbakian igogailua jartzea kanpoaldean. 
Jakinarazi dute erabilgarritasun-irizpideak aplikatuko direla igogailuaren 
kabinaren neurriei dagokienez, eta salbuespena eman dute korridorearen 
neurriei dagokienez, hura egokitzea, dagoen aurrekontua kontuan hartuta, 
neurriz kanpoko gastua izango bailitzateke. 

133.09 
EXE/CVPA 

Zornotza Unamuno kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Jakinarazi dute 
ezinezkoa dela araudian aurreikusten diren neurrietako igogailua jartzea 
eta goiko solairuetako sargunean oztoporik gabeko 140 cm-ko diametroko 
zirkulu libre bat inskribatzea, baina ez dute adierazi zein diren araudia ez 
betetzeko kausak. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. Jakinarazi 
dute –2010eko otsailaren 3a– eta justifikatu dute, erabilgarri dagoen 
eremu inguratzailean, salbuespena eman dela. 

134.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Nafarroa kaleko 20. zenbakian igogailua jartzea. Jakinarazi dute 
salbuespena eman dutela igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, 
eskailera-kaxaren zabalerarengatik, eta eskailera-kaxaren forma dela 
medio ez da betetzen solairu bakoitzeko sargunean eta atariko marraren 
bi aldeetan eskatzen den diametroa. Arrapalak betetzen ditu 
erabilgarritasun-irizpideak. 

135.09 
EXE/CVPA 

Bilbao Boluetako 27. Antolamendu Geroratuko Eremuaren (421. Banaketa 
Eremua) Urbanizazio Proiektua. Kontseiluari jakinarazi diote Proiektua 
onartu dela, eta adierazi dute haien ustez salbuespena emateko modukoa 
dela oinezkoen ibilbideei dagokienez, lehendik zeuden baldintzak kontuan 
hartuta,  12. ardatza, 13. ardatza eta 14. ardatza deitutako luzetarako 
profilen aldapek araudian aurreikusitako mugak nabarmen gainditzea.  

136.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Gipuzkoa kaleko 23. A zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute, eraikinaren tipologian eta egitura-baldintzetan justifikatuta, beheko 
solairuan igogailura sartzeko plataformetan inskribatuta dagoen zirkuluari 
dagokionez. 

137.09 
EXE/CVPA 

Agurain Apategi kaleko 9. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman dute, 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez, eraikinaren egitura-
ezaugarriengatik (eskaileretaranzko pasabidearen zabalera murriztu 
egingo litzateke) eta igogailua ezin delako argi-patioan jarri.  

138.09 
EXE/CVPA 

Basauri Beñat Etxepare kaleko 8. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute, igogailuaren kabinaren neurriei eta pasabidearen zabalerari 
dagokienez, eskailera-kaxaren kokapenak eta ezaugarriek ez baitute 
beste alternatibarik ahalbidetzen, argiztapen eta aireztapen naturalak 
bermatuz. Igogailua eraikinaren ekialdeko fatxadan jarriko da, eskailera-
kaxaren ondoan eta haren eskailera-buruetako leihoen lerrokaduraren 
gainean, eta etxebizitzak kokatuta dauden solairuetako eskailera-
buruetara iristeko, 8 mailako tarte bat egin beharko da; udal-teknikariaren 
iritziz, behar bezala justifikatuta dago irisgarritasuna beste modu batean 
edo beste zehaztapen batzuekin hobetzeko ezintasuna, eta horixe da, 
hain zuzen ere, salbuespena emateko oinarria. 
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139.09 
EXE/CVPA 

Iurreta Bixente Kapanaga kaleko 10. zenbakian igogailua jartzea, eskailera berri 
bat egitea eta ataria konpontzea. Jakinarazi dute lizentzia eman zaiela, 
baina ez dute zehaztu zer salbuespen eman diren, ezta horien 
justifikazioa ere. Informazio gehiago emateko eskatzen dugu. Jakinarazi 
dute –2010eko martxoa- igogailua kalearen kotara jaisteko eskaileraren 
zati bat botako dutela eta eskailera-kaxa bat egikarituko dutela 
eraikinaren kanpoaldean; irisgarritasun-irizpideak aplikatu dituzte 
igogailuaren kabinaren neurriei dagokienez. 

140.09 
EXE/CVPA 

Barakaldo Las delicias kaleko 17. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute kabinaren neurriei, sarguneetako diametro libreko zirkuluei 
dagokienez, eta igogailuetarako sarbideei dagokienez, etxebizitzetako 
solairuetan maila berean daude, baina beheko solairuan desnibel bat 
gainditu behar da igogailura sartzeko, eta kotak desberdinak direnez gero, 
ezin da arrapala bat egin; teknikariaren iritziz, mugak daude egitura- eta 
forma-ezaugarriengatik, eskaileraren lauza eta eskaileraren neurriek ez 
baitute ahalbidetzen gehiago faboratuko duen beste jardun bat. 

141.09 
EXE/CVPA 

Zarautz Herrikobarra kaleko 21. zenbakian igogailua jartzea. Salbuespena eman 
dute kabinaren neurriei eta sarguneei dagokienez, eraikinaren tipologian 
eta egituran justifikatuta. 

142.09 
EXE/CVPA 

Sestao Ignacio Zuloaga kaleko 3. zenbakian igogailua jartzea. Emandako 
lizentziaren berri eman dute, baina ez dituzte aipatu emandako 
salbuespenak eta/edo horien justifikazioak. Informazio gehiago emateko 
eskatzen dugu. 

143.09 
EXE/CVPA 

Errenteria Lope Insausti kaleko 6. zenbakian igogailua jartzea. Justifikatu dute 
igogailua patiotik jartzea eta solairu bakoitzeko tarteko aldaparen mailan 
sarguneak jartzea (etxebizitzetako solairu bakoitzeraino gainditu 
beharreko eskailera-tarte bat utzi da) eraikinaren eskaileraren eraketan, 
baita espazioa mugatzea ere. Arrapala bat jarri dute atarira iristeko 
dagoen metro bateko desnibela gainditzeko, igogailua ataritik abiatzen da 
eta kabinak 165 x 175 cm neurtzen du. 

 
2008. urtearekin alderatzen badugu, ikusiko dugu jasotako salbuespen kopurua jaitsi 
egin dela, 165 izatetik 143 izatera igaro baitira. Bestalde, nabarmentzekoa da  
salbuespenen % 59 (86) soilik bost udalek egin dituztela, 2009. urtean salbuespenen 
bat jakinarazi zuten 24 Udaletatik.  
 

Lurralde Historikoa Udala Salbuespen kop. 
Araba Agurain 6 

Araba Añana 1 

Araba Vitoria-Gasteiz 4 

Bizkaia Amorebieta 2 

Bizkaia Barakaldo 28 

Bizkaia Basauri 14 

Bizkaia Bilbao 1 

Bizkaia Durango 4 

Bizkaia Getxo 3 
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Lurralde Historikoa Udala Salbuespen kop. 
Bizkaia Igorre 3 

Bizkaia Iurreta 2 

Bizkaia Larrabetzu 1 

Bizkaia Sestao 13 

Bizkaia Trapagaran 1 

Gipuzkoa Arrasate 8 

Gipuzkoa Azkoitia 1 

Gipuzkoa Bergara 10 

Gipuzkoa Errenteria 7 

Gipuzkoa Lasarte-Oria 5 

Gipuzkoa Legazpi 3 

Gipuzkoa Oñati 2 

Gipuzkoa Ordizia 2 

Gipuzkoa Tolosa 1 

Gipuzkoa Zarautz 21 
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Aurreko ekitaldietan bezalaxe, salbuespen ohikoenak honako hauek dira: jabeen 
komunitateetan 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 

2008 2009 
Lehendik bazegoen eraikinean igogailua jartzea / aldatzea 133 117 
Plataforma jasotzailea jartzea - 2 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Sartzeko arrapala 14 9 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Komun egokituak 2 2 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Neurriz kanpoko 
gastua 

3 3 

Lokala egokitzea edo eraberritzea – Egitura-baldintzak 5 8 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Neurri txikiak 3 - 
Lokala egokitzea edo eraberritzea – Daturik gabe 5 4 
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5.- GARATUTAKO PRESTAKUNTZA EKINTZAK. 
 
Jabetza Horizontalari buruzko araudia aplikatzeko esparruan, Irisgarritasunaren 
problematikari heltzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta 
Garraio Sailak, laguntza teknikoaren Aholkularitza Zerbitzuarekin lankidetzan, gaiari 
buruzko prestakuntza-jardunaldi bat antolatu zuen.  
 
2009ko azaroaren 13an, “Jabetza horizontalaren esparruan arkitektura-oztopoak 
kentzea” titulupean, egindako jardunaldia Gasteizko (Araba) Eraikuntzen Kalitatea 
Kontrolatzeko Laborategian egin zen eta Finkek Administratzaile profesionalentzat 
eta Igogailuak jartzen dituzten Enpresentzat zen; era berean, desgaitasuna duten 
pertsonen kolektiboetako ordezkariak ere gonbidatu ziren jardunaldi horretara. 
 
Aurreikusitako edukiera erabat gainditu zuten Jardunaldian izena eman zuen 
pertsonen kopuruak; beraz, plazak izena emandako ordena zorrotzaren arabera 
eman behar izan ziren, 100 pertsona baino gehiago, eta jende asko itxaronzerrendan 
geratu zen. 
 
Daturik aipagarriena Jardunaldiak izan zuen harrera ona izan zen, eta jardunaldi hori 
edo antzeko bat berriz ere egikaritzeko egindako eskaera, lokaleko edukiera bete 
zelako jardunaldi horretara joaterik izan ez zutenek bertaratzeko aukera izan 
dezaten. Horretaz gain, beste kolektibo profesional batzuek adierazi zuten interes 
handia zutela egindako jardunaldia egikaritzeko, eta eskatu zuten hurrengo 
jardunaldia Finken Administratzaileen kolektiboa eta Igogailuak jartzen dituzten 
Enpresak ez diren beste kolektibo batzuei eskaintzeko. 
  
Bertaratuei eman zitzaizkien gogobetetze-inkestek erakusten dute Jardunaldiaren 
kalifikazioa oso altua izan dela. Ildo horretatik, bertaratuek honako gai hauen 
inguruan zuten iritzia jaso zen, honako ehuneko hauekin: 
 
1. - Jardunaldian landutako gaiaren garrantzia. 
       oso handia     % 60  
       handia             % 40 
  
2.- Ponentzien kalitatea 
        handia             % 78  
        oso handia     % 20 
        nahikoa      % 2 
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3.- Lortutako jakintzen edo gaitasunen interesa/garrantzia 
       oso handia     % 12 

handia             % 59  
       nahikoa      % 29  
        
4.- Lortutako jakintzen edo gaitasunen aplikagarritasuna 
     oso handia     % 32 

handia             % 54  
           nahikoa      % 14 
 
 

Jabetza horizontalaren esparruan arkitektura-oztopok kentzea 
 

Antolatzailea: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 
Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritza. 

Laguntzailea: ADIR Accesibilidad, Proyectos y Consultoría SL 
Irisgarritasunaren alorreko Laguntza Teknikoaren Zerbitzua, 
Irisgarritasuna sustatzeko Euskal Kontseiluarena, eta Eusko 
Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailarena. 

Data: 2009ko azaroaren 13a 

Lekua: Gasteizko (Araba) Eraikuntzen Kalitatea Kontrolatzeko 
Laborategia 

PROGRAMA 
 

10:00 Jardunaldiaren aurkezpena, Ignacio de la Puerta jaunaren eskutik. 
Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko zuzendaria. Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio 
Saila. 
 

10:15 Jardunaldia testuinguruan kokatzea  
Sagrario Iturrate Eguiluz andrea. Letradua.  Irisgarritasunaren alorreko 
Laguntza Teknikoaren Zerbitzua, Irisgarritasuna sustatzeko Euskal 
Kontseiluarena eta Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritzarena. 

 

11:30 Erabaki komunitarioak hartzea. Prozedura, Formalitateak 
 Ana García Orruño andrea. Bilboko Lehen Auzialdiko 1 zenbakiko Epaitegiko 
magistratua. 
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11:15 Kasuistika. Zortasunen eraketa eta arkitektura-oztopoak kentzea 
 Guillermo Treku Andonegi. Letradua. FEKOOR-en aholkulari juridikoa 

 

12:00 Etenaldia – kafea 
 

12:15 Profesional batek aholkularitza teknikoa emateak duen garrantzia: 
Javier Regalado Herrero jauna. Arkitektoa. Irisgarritasunaren alorreko 
Laguntza Teknikoaren Zerbitzua, Irisgarritasuna sustatzeko Euskal 
Kontseiluarena eta Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritzarena. 

 

12:45 Eskakizun teknikoak eta Ikuskaritzaren jardun-jarraibideak 
Iñaki Ibarrondo jauna. Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza. 
Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila. 

 

13:15 Arkitektura-oztopoak kentzeko diru-laguntzen linea 
Maider Estensoro andrea. Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta 
Garraio Saila. Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza. 

 

13.35 Mahai-ingurua 
 

14:00 Jardunaldiaren amaiera 
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6.- 2008. eta 2009. URTEETAN LANDUTAKO EDO LANTZE PROZESUAN 
DAUDEN UDALETAKO IRISGARRITASUN PLANEI BURUZKO TXOSTENA. 
 
Udaletako Irisgarritasun Planak lantzeko zein fasetan dauden jakite aldera, 2008. eta 
2009. urteetan landutako Planei buruzko informazioa bildu da. Irisgarritasunaren 
Eremuko Asistentzia Zerbitzuak jasotako informazioan oinarritutako datuak bildu 
ziren, eta beraz, informazioa egiaztatuta 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 
barne 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 2008ko uztailaren 17ko 
AGINDUAk eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburuaren 2009ko urriaren 
7ko AGINDUAk irisgarritasun-planak egiteko, eta hobekuntza-obrak egikaritzeko eta 
hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak erosteko 
Udalei, gainerako Toki Erakunde Txikiei eta irabazi-asmorik gabeko eta onura 
publikoko Elkarte Pribatuei diru-laguntzak emateko deialdiak egiten dituzte eta diru-
laguntza horiek ematea arautzen dute; era berean, diru-laguntzak jasotzeko eskaera 
aurkezteko epea eta lekua zehazten dituzte. 
 
Euskadiko Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea 1998ko 
apirilean jarri zen indarrean, baina irisgarritasun-baldintzak arautzen zituen dekretua 
onartu gabe zegoenez, Irisgarritasun Planek ez zuten betetzen Legean ezarritako 
helburua. 
 
2000ko ekainaren 12an, 110. EHAAn hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen 
eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko 
68/2000 Dekretua argitaratu zen, eta 2000ko abenduaren 12an jarri zen indarrean; 
beraz, 20/1997 Legearen 13. artikuluan ezarritako Irisgarritasun Planen edukia 
zehazten zuen habeas-a bazegoen lehenagotik. 
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Jarraian, txosten bat aurkeztuko dugu, 2008. eta 2009. urteetan landutako edo 
lantze-prozesuan dauden Irisgarritasun Planen zerrendaren azterketako datu 
nabarmenenak laburbiltzen dituena.  
 

Lurraldea Udalerria  Finantziazioa 

Araba ALEGRIA-DULANTZI (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba AÑANA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba ARAMAIO Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba ARTZINIEGA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba ELBURGO/BURGELU Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba LAGUARDIA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba LANTARÓN (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba LAUDIO/LLODIO (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba OKONDO Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba PEÑACERRADA-URIZAHARRA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba RIBERA BAJA-ERRIBERA BEITIA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba SAMANIEGO Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Araba VITORIA-GASTEIZ (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia ATXONDO Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia AULESTI Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia BARRIKA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia BERRIATUA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia EA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia ETXEBARRI (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia GETXO (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia GORDEXOLA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia LARRABETZU Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia LEIOA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia MENDATA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia ORDUÑA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia PORTUGALETE (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia SOPUERTA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia TRAPAGARAN (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Bizkaia ZALDIBAR (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ABALTZISKETA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ALEGIA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 
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Lurraldea Udalerria  Finantziazioa 

Gipuzkoa AMEZKETA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ESKORIATZA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa GABIRIA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa GAINTZA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa GETARIA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa HONDARRIBIA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa LEABURU Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa MUTRIKU (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ORDIZIA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ORENDAIN Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ORMAIZTEGI Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa TOLOSA Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa URRETXU Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa USURBIL Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ZUMAIA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 

Gipuzkoa ZUMARRAGA (Eguneratzea) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 
 
 

 
 

2009. urtera bitarte Irisgarritasun Planak egin dituzten udalerriak 
 

Lurraldea Udalerri kop. Plana 
badutenak 

2008. urtean 
plana egin 

dutenak 

2009. urtean 
plana egin 

dutenak 
ARABA 51 33 % 64,71 4 % 7,84 3 % 5,9 
BIZKAIA 111 73 % 65,77 6 % 5,40 3 % 2,70 
GIPUZKOA 88 76 % 86,36 2 % 2,27 9 % 10,22
EAE GUZTIRA 250 182 % 72,80 12 % 4,80 15 % 6,00 
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Dagoeneko eginda dauden eta egiteko dauden Irisgarritasun Planak
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EAE: Planak lurraldearen arabera

Gipuzkoa
% 41,76

Bizkaia
% 40,11

Araba
% 18,13

EAE: Planak badituzten udalerriak

Ez dute 
planik

% 27,20

Badute 
plana

% 72,80

 
 

 
 

Irisgarritasun Planen onuradun diren biztanleak 2009ra bitarte 
 

Lurraldea Biztanleria Plana duen 
biztanleria 

ARABA 291.860 281.626 % 96,49 

BIZKAIA 1.133.444 966.847 % 85,30 

GIPUZKOA 682.977 641.960 % 93,99 

EAE GUZTIRA 2.108.281 1.890.433 % 89,67 
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 Plana duen biztanleria / Lurraldeak

Bizkaia
% 51,14

Gipuzkoa
% 33,96

Araba
% 14,90

 

Planak dituen biztanleria
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7.- UDALETAKO IRISGARRITASUN PLANETARAKO ETA OBRETARAKO 
LAGUNTZA EKONOMIKOEN DEIALDIA. 
 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren (lehen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
Saila) helburu estrategikoa birgaitze-jardunak sustatzea da, 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 Toki Erakunde Txikienak diren eraikinak eta hiri-ingurunea birgaitzeko 
jardunak diruz lagundu izan ditu Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak, 
irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean eta lege hori garatzeko arau teknikoetan 
ezarritakora egokitzeko.  
 
 
7.1.- 2008ko diru-laguntzak 
 
Bestalde, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko uztailaren 17ko 
Aginduaren bitartez, irisgarritasun-planak egiteko, eta hobekuntza-obrak egikaritzeko 
eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak 
erosteko Udalei, Toki Erakunde Txikiei eta irabazi-asmorik gabeko eta onura 
publikoko erakunde pribatuei diru-laguntzak ematea arautzen da eta diru-laguntzak 
jasotzeko eskabidea aurkezteko epea eta lekua zehazten dira (172. EHAA, 2008ko 
irailaren 10ekoa). 
 
Udalentzat eta gainerako Toki Erakunde Txikientzat guztira 3.180.000 €-ko diru 
laguntza eman da; horietatik 795.000 € 2008. urtekoak dira eta 2.385.000 € 2009. 
urtekoak. Irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuentzat 
300.000 €-ko diru-laguntza bideratu da; horietatik 75.000 € 2008. urtekoak dira eta 
225.000 € 2009koak. 
 

Etxebizitzako sailburuordeak 2008ko abenduaren 30ean emandako Ebazpenaren 
bitartez, hainbat diru-laguntza jarri dira udalen, Toki Erakunde Txikien eta irabazi-
asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuen eskura, irisgarritasun-
planak lantzeko, eta hobekuntza-obrak egikaritzeko eta hiri-ingurunearen eta 
eraikinen irisgarritasuna bermatzeko ekipamendua erosteko (49. EHAA, 2009ko 
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martxoaren 11koa). Ebazpen horren bitartez, Etxebizitzako sailburuordeak 2008ko 
ekitaldiko diru-laguntzak ebatzi zituen: 
 

1.- ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZAK EMATEARI UKO EGITEA honako 
Udal, Toki Erakunde Txiki eta irabazi-asmorik gabeko Erakunde hauei, 
honako arrazoi hauengatik:  

 
Araba: 

- Donemiliagako Adanako Administrazio Batzarra: 
«Errotaren gunean babesteko horma eta baranda» obra Irisgarritasun Planean 
bilduta ez dagoelako». 

- Artziniegako Udala: 
«Udaletxean igogailua jartzea eta bainugelak egokitzea», «hiri-ingurunean 
hobekuntzak egitea» eta «erdiko kalea urbanizatzea» obren dokumentazioa ez 
delako dagokion epean aurkeztu. 

- Aiarako Udala: 
«Etxaurren Ikastolan igogailua jartzea» obrari uko egin diolako. 

- Bastidako Udala: 
«Kale Nagusian irisgarritasuna» obraren dokumentazioa ez delako dagokion epean 
aurkeztu. 

- Erriberabeitiako Udala: 
«Espaloien zintarriak beheratzea» obra Irisgarritasun Planean bilduta ez dagoelako. 

- Aguraingo Udala: 
«Irisgarritasun Planaren berrikuspena» eta «López de Larrea Kantoian arrapala 
mekanikoa eraikitzea» obren dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu. 

- Aguraingo Kuadrila: 
Honako obra hauen dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu: 
«Arkitektura-oztopoak kentzea Senda de Langarica plazako 4. zenbakian». 

- Samaniegoko Udala: 
«Udala eraberritzeko lanak» obra Irisgarritasun Planean bilduta ez dagoelako. 
 
 

- Gaubeako Udala: 
«Gobea ikastetxe publikoan berrikuntzak egitea» obrak ezin izango du diru-
laguntzarik jaso dagoeneko diru-laguntza jaso baitu. 
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«Udal Gaztetxea, gizarte- eta kultur etxean irisgarritasuna hobetzea», «Villanañeko 
osasun-zentroan irisgarritasuna hobetzea» eta «zerbitzu-gizartean irisgarritasuna 
hobetzea» obrek ez dutelako berezko finantzaketarik. 

 
Bizkaia: 

- Basauriko Udala: 
«Bake Epaitegira sartzeko espaloian arrapala eraikitzea», «Francisco Perea kalean 
arrapala eraikitzea», «Basozelai kalean harmailak kentzea eta espaloiak berritzea», 
«Udal-hilerrian arkitektura-oztopoak kentzea» eta «Bentako Plazako Hizkuntza 
Eskolan igogailua jartzea» obrak Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako. 
Honako obra hauen dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu: «Zuloaga 
Margolariaren eta Lehendakari Aguirre kaleen artean igogailua jartzeko 
proiektuaren idazkuntza» eta «Axular kalean zoladura eta espaloiak berritzeko 
proiektuaren idazkuntza». 

- Bilboko Udala: 
«Bilboko auzoetarako Irisgarritasunaren Hobekuntza Mekanikorako Aukera Plana» 
obrak ezin izango du diru-laguntzarik jaso. 
Honako obra hauen dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu: «Bilboko 
auzoetarako Irisgarritasunaren Hobekuntza Mekanikorako Aukera Plana» eta 
«Solokoetxe kalean Sarbide Mekanikoak jartzea (I. Fasea) eta Solokoetxe kalean 
Sarbide Mekanikoak jartzea (II. Fasea)». 
«Solokoetxe kalean Sarbide Mekanikoak jartzea (I. Fasea) eta Solokoetxe kalean 
Sarbide Mekanikoak jartzea (II. Fasea)» obrak Irisgarritasun Planean bilduta ez 
daudelako. 

- Durangoko Udala: 
«Larizseo Dorrean eskailera-igogailuak jartzea» obra Irisgarritasun Planean bilduta 
ez dagoelako. 

- Getxoko Udala: 
«Portu Zaharrean eskubandak Jartzea» obra Irisgarritasun Planean bilduta ez 
dagoelako. 

- Gorlizko Udala: 
«Udaletxean igogailua jartzea» obraren dokumentazioa ez delako dagokion epean 
aurkeztu. 

- Iurretako Udala: 
«Bixente Kapanaga kalearen urbanizazioa/oinezkoentzako gune bihurtzea» obraren 
dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu. 
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- Leioako Udala: 
«Ikea mendian sarbide mekanikoak jartzea» obra Irisgarritasun Planean bilduta ez 
dagoelako. 

- Mungiako Udala: 
Honako obra honen dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu: 
«Oinezkoen 4 pasabidetako semaforo eta instalazioetan berrikuntza egitea». 

- Muskizko Udala: 
Honako obra honen dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu: 
«Irisgarritasun Plana». 

- Portugaleteko Udalari: 
«Jose Zaldua kalean arrapala mekanikoak jartzea» obra Irisgarritasun Planean 
bilduta ez dagoelako. 

- Sestaoko Udala: 
«Sestaoko Antonio Trueba kalean arrapala mekanikoak jartzea» obra Irisgarritasun 
Planean bilduta ez dagoelako. 

- Zaratamoko Udala: 
«Irisgarritasun Plana» obraren dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu. 

 
 

Gipuzkoa: 

- Anoetako Udala: 
«Tren-geltokirako sarbide mekanikoa» obra Irisgarritasun Planean bilduta ez 
dagoelako. 

- Aretxabaletako Udala: 
«Hilerrian eta San Miguel parrokian baranda jartzea» eta «hilerrira sartzeko 
arrapala jartzea» obrak Irisgarritasun Planean bilduta ez daudelako. 

- Azpeitiko Udala: 
«Berdelari Perretxiku eraikinean igogailua jartzea» obraren dokumentazioa ez 
delako dagokion epean aurkeztu. 

- Errenteriako Udala: 
«Galtzarabordako Parke kalean eraikitzea eta irisgarritasun-jardunak (igogailuak)» 
obraren dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu. 

- Getariako Udala: 
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«Menditxo plazan igogailua jartzea» eta «Gaztetape hondartzako zenbait 
zerbitzutako eraikinean komun egokituak» obrak Irisgarritasun Planean bilduta ez 
daudelako. 

- Hondarribiko Udala: 
Uko egin diolako «Marina eta Landazabalaren artean irisgarritasuna hobetzeko 
eskailera mekanikoak» obrari. 

- Ibarrako Udala: 
«J. Gayarre kaleko 1. zenbakitik 17.era egokitzea, 4. fasea» obra Irisgarritasun 
Planean bilduta ez dagoelako. 

- Idiazabalgo Udala: 
«Kultur Etxea Udal gisa egokitzea» obra Aginduan ezarritako epez kanpo 
amaitzeagatik. 

- Mutiloako Udala: 
«Autobus-geltokietan bi markesina egokitu eta jartzea» obra Irisgarritasun Planean 
bilduta ez dagoelako. 

- Oiartzungo Udala: 
Uko egin diolako «Irisgarritasun Plana eguneratzea» obrari. 

- Soraluzeko Udala: 
«Gipuzkoa hiribideko parkea irisgarritasun-baldintzetara egokitzea» eta 
«Udaletxean igogailu bat jartzeko berrikuntza egitea» obrak Irisgarritasun Planean 
bilduta ez daudelako. 

- Tolosako Udala: 
«Zuloaga auzorako irisgarritasuna hobetzeko eta igogailua erosteko» obren 
dokumentazioa ez delako dagokion epean aurkeztu. 

 
 

Irabazi-asmorik gabeko Erakunde Pribatuak: 

- Lea-Artibai Amankonazgoa: 
Epez kanpo aurkezteagatik. 

 
 

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

 
Udalei onartutako eskaeren zerrenda 
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Lurraldea / Erakundea Obrak Planak Guztira 
Araba  485.592,27 € 87.181,94 € 572.774,21 €

Donemiliagako Adanako Administrazio Batzarra  1.860,52 € 0,00 € 1.860,52 €

Dulantziko Udala  34.564,91 € 0,00 € 34.564,91 €

Amurrioko Udala  16.739,93 € 0,00 € 16.739,93 €

Añanako Udala  0,00 € 12.276,00 € 12.276,00 €

Burgeluko Udala  0,00 € 13.760,00 € 13.760,00 €

Guardiako Udala  343.872,06 € 0,00 € 343.872,06 €

Lantarongo Udala  7.828,00 € 0,00 € 7.828,00 €

Laudioko Udala  51.680,00 € 0,00 € 51.680,00 €

Moreda Arabako Udala  5.763,00 € 0,00 € 5.763,00 €

Okondoko Udala  0,00 € 19.760,00 € 19.760,00 €

Erriberabeitiako Udala  0,00 € 27.200,00 € 27.200,00 €

Samaniegoko Udala  0,00 € 8.137,94 € 8.137,94 €

Durrumako Administrazio Batzarra  1.912,05 € 0,00 € 1.912,05 €

Vitoria-Gasteizko Udala  0,00 € 6.048,00 € 6.048,00 €

Ekorako Udala  17.331,68 € 0,00 € 17.331,68 €

Zuhatzu Donemiliagako Administrazio Batzarra  4.040,12 € 0,00 € 4.040,12 €

Bizkaia  1.323.418,04 € 133.729,16 € 1.457.147,20 €

 Abanto Zierbenako Udala  109.767,36 € 0,00 € 109.767,36 €

 Ajangizko Udala  9.625,69 € 0,00 € 9.625,69 €

 Arrankudiagako Udala  1.675,80 € 10.940,74 € 12.616,54 €

 Arteako Udala  27.143,48 € 0,00 € 27.143,48 €

 Atxondoko Udala  0,00 € 27.384,00 € 27.384,00 €

 Aulestiko Udala  52.774,85 € 7.752,00 € 60.526,85 €

 Bakioko Udala  13.029,60 € 0,00 € 13.029,60 €

 Balmasedako Udala  32.261,11 € 0,00 € 32.261,11 €

 Basauriko Udala  32.930,95 € 0,00 € 32.930,95 €

 Berangoko Udala  3.416,15 € 812,00 € 4.228,15 €

 Berriatuko Udala  15.835,41 € 0,00 € 15.835,41 €

 Berrizko Udala  34.874,73 € 0,00 € 34.874,73 €

 Busturiako Udala  15.374,14 € 0,00 € 15.374,14 €

 Dimako Udala  14.808,46 € 0,00 € 14.808,46 €

 Eako Udala  8.262,33 € 0,00 € 8.262,33 €

 Elorrioko Udala  45.592,85 € 0,00 € 45.592,85 €

 Fruizko Udala  11.585,08 € 0,00 € 11.585,08 €

 Gernika-Lumoko Udala  32.830,52 € 0,00 € 32.830,52 €

 Getxoko Udala  1.921,78 € 7.272,42 € 9.194,20 €

 Gorlizko Udala  0,00 € 27.680,00 € 27.680,00 €
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Lurraldea / Erakundea Obrak Planak Guztira 
 Gueñesko Udala  56.269,46 € 0,00 € 56.269,46 €

 Igorreko Udala  26.137,19 € 0,00 € 26.137,19 €

 Leioako Udala  75.027,09 € 0,00 € 75.027,09 €

 Lemoako Udala  47.973,69 € 0,00 € 47.973,69 €

 Loiuko udala  45.714,35 € 0,00 € 45.714,35 €

 Jatabeko Udala  45.750,13 € 0,00 € 45.750,13 €

 Mendatako Udala  0,00 € 13.280,00 € 13.280,00 €

 Ondarroako Udala  33.764,71 € 0,00 € 33.764,71 €

 Urduñako Udala   11.400,00 € 11.400,00 €

 Plentziako Udala  32.817,02 € 0,00 € 32.817,02 €

 Portugaleteko Udala  119.419,96 € 13.680,00 € 133.099,96 €

 Santurtziko Udala  16.688,65 € 0,00 € 16.688,65 €

 Sestaoko Udala  122.106,75 € 0,00 € 122.106,75 €

 Sopuertako Udala  124.270,23 € 0,00 € 124.270,23 €

 Ubideko Udala  9.768,14 € 0,00 € 9.768,14 €

 Ugaoko Udala  63.749,39 € 0,00 € 63.749,39 €

 Trapagarango Udala  40.250,99 € 0,00 € 40.250,99 €

 Zaldibarko Udala  0,00 € 13.528,00 € 13.528,00 €

Gipuzkoa 1.020.858,60 € 129.220,00 € 1.150.078,60 €

 Abaltzisketako Udala  0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

 Alegiako Udala  0,00 € 11.600,00 € 11.600,00 €

 Amezketako Udala  0,00 € 9.600,00 € 9.600,00 €

 Anoetako Udala  20.838,94 € 0,00 € 20.838,94 €

 Aramako Udala  3.373,52 € 0,00 € 3.373,52 €

 Arrasateko Udala  70.750,89 € 0,00 € 70.750,89 €

 Azkoitiko Udala  225.947,15 € 0,00 € 225.947,15 €

 Azpeitiko Udala  48.131,53 € 0,00 € 48.131,53 €

 Belauntzako Udala  11.610,12 € 0,00 € 11.610,12 €

 Bergarako Udala  84.410,20 € 0,00 € 84.410,20 €

 Debako Udala  35.592,67 € 0,00 € 35.592,67 €

 Elgetako Udala  0,00 € 13.300,00 € 13.300,00 €

 Eskoriatzako Udala  307,31 € 0,00 € 307,31 €

 Gabiriako Udala  0,00 € 9.520,00 € 9.520,00 €

 Ibarrako Udala  8.057,33 € 0,00 € 8.057,33 €

 Idiazabalgo Udala  18.661,01 € 0,00 € 18.661,01 €

 Irungo Udala  15.951,03 € 0,00 € 15.951,03 €

 Itsasondoko Udala  80.711,42 € 0,00 € 80.711,42 €

 Lasarte-Oriako Udala  48.235,74 € 0,00 € 48.235,74 €
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Lurraldea / Erakundea Obrak Planak Guztira 
 Leaburu-Txaramako Udala  0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

 Legorretako Udala  39.847,17 € 0,00 € 39.847,17 €

 Mutrikuko Udala  39.095,15 € 0,00 € 39.095,15 €

 Ordiziako Udala  45.344,21 € 0,00 € 45.344,21 €

 Orendaingo Udala  0,00 € 9.200,00 € 9.200,00 €

 Ormaiztegiko Udala  0,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €

 Tolosako Udala  0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 €

 Urretxuko Udala  0,00 € 15.200,00 € 15.200,00 €

 Zarauzko Udala  62.250,82 € 0,00 € 62.250,82 €

 Zegamako Udala  161.742,39 € 0,00 € 161.742,39 €

Guztira 2.829.868,91 € 350.131,10 € 3.180.000,01 €
 
 
 

Irabazi-asmorik gabeko Erakundeei onartutako eskaeren zerrenda 
 

Lurraldea / Erakundea Diru-
laguntza

Bizkaia  274.709,73 €
 Apnabi  22.357,12 €

 Bilboko eta Bizkaiko gorren Elkartea  21.515,26 €

 Uribe Kosta Elkartea  10.203,40 €

 Claret Sozial Fondoa Fundazioa  29.269,52 €

 EDE Fundazioa  2.512,76 €

 Eugenia Epalza Esklerosi Anizkoitza Fundazioa  54.891,25 €

 Lauaxeta ikastola  86.860,54 €

 Santos Ángeles Custodios  34.374,12 €

 ST3 Elkartea  1.103,88 €

 Suspergintza  11.621,88 €

 Gipuzkoa  11.232,15 €
 Gipuzkoako Familia Elkarguneak Elkartea  11.232,15 €

Guztira 285.941,88 €

 
 
 
 
 
 
Laburbiltzeko, honako taula hauek erantsi dira: 
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Aurkeztutako Erakundeak 

 Guztira Onartua Ez-onartua 

Udalak 102 83 19 
Irabazi-asmorik gabeko 
Erakundeak 12 11 1 

Guztira 114 94 20 
 
 

Erabat edo partzialki onartutako Udalen eskaerak 
Obrak Planak 

 Guzt
ira Ko

p. Diru-laguntza Ko
p. Diru-laguntza 

Emandako 
diru-laguntza

Onartuak 139 113 2.829.868,91 € 26 350.131,10 € 3.180.000,01 €

Ez onartuak 
/Eskatzaileek uko 
egindakoak 

52  

 
 

Erabat edo partzialki onartutako eskaerak 
Udalak Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira 
Plan-eskatzaileak 6 10 10 26 
Planetarako diru-
laguntza 87.181,94 € 133.729,16 € 129.220,00 € 350.131,10 € 

Obra-eskatzaileak 8 35 19 62 
Obra kopurua 14 51 46 111 
Obretarako diru-
laguntza 485.592,27 € 1.323.418,04 € 1.020.858,60 € 2.829.868,91 € 
Udalen guztizko 
partziala 572.774,21 € 1.457.147,20 € 1.150.078,60 € 3.180.000,01 € 
Irabazi-asmorik 
gabeko Erakundeak Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira 

Obra-eskatzaileak - 10 1 11 
Obra kopurua - 11 1 12 
Obretarako diru-
laguntza - 274.709,73 € 11.232,15 € 285.941,88 € 

Guztira 572.774,21 € 1.731.856,93 € 1.161.310,75 € 3.465.941,89 € 
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7.2.- 2009ko diru-laguntzak 
 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburuaren 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 
bitartez, irisgarritasun-planak egiteko, eta hobekuntza-obrak egikaritzeko eta hiri-
ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak erosteko 
Udalei, Toki Erakunde Txikiei eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko 
erakunde pribatuei diru-laguntzak ematea arautzen da eta diru-laguntzak jasotzeko 
eskabidea aurkezteko epea eta lekua zehazten dira (199. EHAA, 2009ko urriaren 
16koa). 
 
Udalentzat eta gainerako Toki Erakunde Txikientzat guztira 3.180.000 euroko diru-
laguntza eman da; horietatik 795.000 euro 2009. urtekoak dira eta 2.385.000 euro 
2010. urtekoak. Irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde 
Pribatuentzako diru-laguntzetarako 300.000 euro bideratu dira; horietatik 75.000 euro 
2009. urtekoak dira eta 225.000 euro 2010. urtekoak. 
 

Etxebizitzako sailburuordeak 2010eko apirilaren 23an emandako Ebazpenaren 
bitartez, hainbat diru-laguntza jarri dira Udalen, Toki Erakunde Txikien eta irabazi 
asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuen eskura, irisgarritasun-
planak lantzeko, eta hobekuntza-obrak egikaritzeko eta hiri-ingurunearen eta 
eraikinen irisgarritasuna bermatzeko ekipamendua erosteko, eta 2009ko ekitaldiko 
diru-laguntzak ebatzi ziren, eta honako hau erabaki zen: 
  

1.- ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZAK EMATEARI UKO EGITEA honako 
Udal, Toki Erakunde Txiki eta irabazi-asmorik gabeko Erakunde hauei, 
honako arrazoi hauengatik:  

 
UDALAK ETA TOKI ERAKUNDE TXIKIAK:  
 
 Araba: 
 Agurain 
 
 - Igogailua mendebaldean, López de Larrea Kantoian: Obra ez dagoelako 
Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren 
arabera. 
 
 - Igogailua ekialdean, ikuztegi zaharraren parean: Obra ez dagoelako 
Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren 
arabera. 
 



 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

77

 - Udalaren frontoi-kiroldegiaren irisgarritasuna, oinezkoentzako pasabidea eta 
harmailetarako sarbidea: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko 
urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Hermuako Administrazio Batzarra 
 
 - Pala hidraulikoa: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko 
urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Ixonako Administrazio Batzarra 
 
 - Gizarte-zentroaren irisgarritasuna hobetzea, erakunde horri Eusko 
Jaurlaritzaren Landa Garapenerako Sailak eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 
eman dizkiote diru-laguntzak obra hori egiteko, obra horren kostua baino zenbateko 
handiagokoak izanik diru-laguntza horiek.  
 
 Iruña Okako Udala 
 
 - Bikuña eremuko hiri eremua, Langraiz hiribidea, eraberritzea: Obra ez 
dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. 
artikuluaren arabera. Obraren epeari buruzko dokumentazioa falta delako. 
 
 Muruako Administrazio Batzarra 
 
 - Informazioguneak eta bi postontzi: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean 
bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Santikurutze Kanpezuko Administrazio Batzarra 
 
 - Yoar kaleko lehen tartearen urbanizazioa: Obra ez dagoelako Irisgarritasun 
Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Bizkaia: 
 
 Arrankudiagako Udala 
 
 - Otxanduri eta Atxandi auzoen arteko lotura oinezkoentzat: 2008ko deialdian 
diruz lagundutako obra delako. 
 
 Arrigorriagako Udala 
 
 -Kubo auzoaren irisgarritasuna hobetzea. Eskabidea epez kanpo aurkeztu 
delako. 
 
 Balmasedako Udala 
 
 - Zerbitzu publiko egokitua jartzea Foru Plazan: Obra ez dagoelako Irisgarritasun 
Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
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 Basauriko Udala 
 
 -  Leon kaleko 19.-25. zenbakietan dagoen plazaren urbanizazioa: Obra ez 
dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. 
artikuluaren arabera. 
 
 Erandioko Udala 
 
 - Astrabuduako futbol-zelaiko igogailua: Obra ez dagoelako Irisgarritasun 
Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Mendexako Udala 
 
 - Sarbideak egokitzea Zelaiako gunean: Obra ez dagoelako Irisgarritasun 
Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Zaldibarko Udala 
 
 - N-634 errepidearen ondoan eta Bilbo etorbidearen 9.-17. zenbakien parean 
dauden aparkalekuak birmoldatzeko urbanizazioa: Obra ez dagoelako Irisgarritasun 
Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Gipuzkoa: 

Azkoitiko Udala 
 

 - Txerloia futbol-zelaira sartzeko espaloia konpontzea: Obra ez dagoelako 
Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren 
arabera. 
 
 - Udaletxeko estalkipeko solairua eraberritzea: Obra ez dagoelako Irisgarritasun 
Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 - Floreaga Ikastetxean eraitsitako horma berriz egitea. 3. fasea: Obra ez delako 
hobekuntza-obratzat hartzen (obra berria da eta, horregatik, irisgarritasun-araudia 
bete beharko du). 
 
 - Ugarte-Igara bidea eraikitzea. 14.1 eremua: Obra ez delako hobekuntza-
obratzat hartzen (obra berria da eta, horregatik, irisgarritasun-araudia bete beharko 
du). 
 
 - Ugarte-Igara bidea eraikitzea. 14.2 eremua: Obra ez delako hobekuntza-
obratzat hartzen (obra berria da eta, horregatik, irisgarritasun-araudia bete beharko 
du). 
 
 - Udal-igerilekuak egikaritzea Ugarte-Igara UE 14-1ean: Obra ez delako 
hobekuntza-obratzat hartzen (obra berria da eta, horregatik, irisgarritasun-araudia 
bete beharko du). 
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 Azpeitiko Udala 
 
 - Urbitarte auzoa urbanizatzea: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 
2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Eibarko Udala 
 
 - Bera bakarrik garbitzen den komuna bide publikoan: Obra ez dagoelako 
Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren 
arabera. 
 
 Elgoibarko Udala 
 
 - Bera bakarrik garbitzen den komun batez hornitzea Maala plaza eta komun 
hura jartzea: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko 
Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 - Eremu publikoaren konponketa Urasandi kaleko 9.-19. zenbakietako 
atarietarako sarbidean: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko 
urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 - Eremu publikoaren konponketa Urasandi kaleko 22.-26. zenbakietako 
atarietarako sarbidean: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko 
urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Getariako Udala 
 
 - Igogailuak Herrerieta kaletik Kristobal Balenziaga pasealekuraino: proiektuei 
ezin zaie diru-laguntzarik eman obra ez bada egikaritzen, 2009ko urriaren 7ko 
Aginduaren 1. artikuluaren arabera; Agindu horren xedea deialdia egitea eta 2009ko 
ekitaldirako diru-laguntzak emateko erregimena arautzea da, honako hauetarako: 1) 
egungo hiri-inguruneak, gune publikoak, eraikinak, garraioak eta informazio-sistemak 
abenduaren 4ko 20/1997 Legean eta horren garapen-arauetan aurreikusitako 
irisgarritasun-baldintzetara modu progresiboan egokitzeko xedea duten planak 
egiteko, 2) Euskal Autonomia Erkidegoan hiri-ingurunean hobekuntza-obrak 
egikaritzeko eta 3) eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko eta ekipamendua erosteko 
(baldintza horiek Udalen eta Toki Erakunde Txikien irisgarritasun-planetan bilduta 
daude). 
 
 Legorretako Udala 
 
 -Igogailua jartzea Ugaro Ikastetxe publikoan: Obra ez dagoelako Irisgarritasun 
Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Orioko Udala 
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 - Komunak Kanpamentuan: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 
2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Tolosako Udala 
 

- Irisgarritasun Plana: eskabidea epez kanpo aurkeztu delako. 
 

 Urretxuko Udala 
 
 - Hiri-altzariak erostea. Bankuak eta paperontziak: Obra ez dagoelako 
Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko Aginduaren 1. artikuluaren 
arabera. 
 
 Zarauzko Udala 
 
 - Berak bakarrik garbitzen diren dutxa- eta garbiketa-kabinen modulua itsas 
pasealekuan: Obra ez dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko 
Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 
 
 Zumaiako Udala 
 

- Basadi auzoa eta Osasun-zentroaren eremua  berriz urbanizatzea/ 
Basardi eta Aita Mari kaleetako tarte batzuk urbanizatzea: Obra ez 
dagoelako Irisgarritasun Planean bilduta, 2009ko urriaren 7ko 
Aginduaren 1. artikuluaren arabera. 

 
IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK: 
 
 Agintzari Gizarte Ekimeneko Kooperatiba 
 - Luis Power kaleko 4. zenbakian kokatutako lokala egokitzea eta prestatzea: 
Obra ez delako hobekuntza-obratzat hartzen (obra berria da eta, horregatik, 
irisgarritasun-araudia bete beharko du). 
 
 Bilboko Gurutze Gorriaren Ospitalea 
 - Simon Bolibar kaleko 15.-17. zenbakian dagoen Gurutze Gorriaren 
Kontsultategirako lokala eraberritzea: Obra ez delako hobekuntza-obratzat hartzen 
(obra berria da eta, horregatik, irisgarritasun-araudia bete beharko du). 
 
 Calzada Egoitza Fundazioa 
 - Urbanizazio-obra osagarriak: Obra ez delako hobekuntza-obratzat hartzen. 
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2.- DIRU-LAGUNTZAK EMATEA honako Udal, Toki Erakunde Txiki eta irabazi-asmorik 

gabeko Erakunde Pribatu hauei:  
 
Araba  

  

    

002-SACC-09 Dulantziko Udala                 4.929,13 
 Obrak   

 

002-SACC-09-01 
(oinezkoentzako gaineko bi 
pasabide Dulantziko Aiarako 
Andre Mariaren kalean eta 
Egietako Erentxun bidean) 

4.929,13  

003-SACC-09 Amurrioko Udala  17.849,92 
 Obrak   

 

003-SACC-09-01 (Goikolarra 
plazan arkitektura-oztopoak 
kentzea ) 

17.849,92  

004-SACC-09 Añuako Administrazio Batzarra  2.751,55 
 Obrak   

 

004-SACC-09-01 Irisgarritasuna 
hobetzea Aska kalean, Elizaren 
atzealdeko zubian 

2.751,55  

005-SACC-09 Aramaioko Udala  3.663,27 
 Obrak   

 
005-SACC-09-01 Gantzaga 
auzoa, arrapala  425,13  

 
005-SACC-09-02 Gantzaga 
auzoa, zolatzeko obra  

803,52  

 
005-SACC-09-03 Gantzaga 
auzoa, hiri-altzariak 71,63  

 
005-SACC-09-04 Ibarra auzoa, 
oinezkoen pasabideak 2.362,99  

006-SACC-09 Arbuluko Administrazio Batzarra   6.388,08 
 Obrak   

 

006-SACC-09-01 eliza-
inguruneko irisgarritasuna, 
eskubanda eta zerrenda 
seinaleztatzailea 

1.065,54  

 

006-SACC-09-02 eliza-
inguruneko irisgarritasuna, 
zintarria arrapalan 

548,96  

 
006-SACC-09-03 eliza-
inguruneko irisgarritasuna, 4.773,58  
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espaloia 

007-SACC-09 Arratzua-Ubarrundiako Udala  17.799,96 
 Obrak   

 

007-SACC-09-01 Mendibilgo 
Kontzejuetxearen hiri-inguruneko 
irisgarritasuna: ibiak, arrapalak 
eta eskubanda 

3.801,19  

 

007-SACC-09-02 Mendibilgo 
Kontzejuetxearen hiri-inguruneko 
irisgarritasuna, kaleen 
urbanizazioa 

7.418,23  

 
007-SACC-09-03  kaleen 
urbanizazioa Arroyabe, 1. fasea 1.814,45  

 
007-SACC-09-04  kaleen 
urbanizazioa, Arroyabe 1. fasea 4.766,09  

008-SACC-09 Artziniegako Udala  33.872,04 
 Obrak   

 
008-SACC-09-01 udaletxean 
igogailua jartzea 29.171,79  

 
008-SACC-09-02 udaletxeko 
igogailua egokitzea 4.700,25  

009-SACC-09 Kanpezuko Udala  25.762,70 
 Obrak   

 
009-SACC-09-01 Udaletxeko 
komunak egokitzea 2.952,54  

 

009-SACC-09-02 Frontoia, 
harmailetarako irisgarritasuna eta 
arrapala 

8.797,46  

 
009-SACC-09-03 frontoia, 
aldagela egokituak 14.012,70  

013-SACC-09 Legutioko Udala  6.303,65 
 Plana   

 
013-SACC-09-01 (Irisgarritasun 
Plana) 6.303,65  

014-SACC-09 Laudioko Udala  5.658,96 
 Plana   

 
014-SACC-09-01 (Eguneratzea, 
Irisgarritasun Plana) 5.658,96  

016-SACC-09 Okondoko Udala  24.659,74 
 Obrak   

 
016-SACC-09-01 udal-igerilekuak 
egokitzea, arrapalak 

12.787,65  

 

016-SACC-09-02 udal-igerilekuak 
egokitzea, zoladura berritzea eta 
oinak garbitzeko ontziak 

2.449,85  
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016- SACC-09-03 Karlos 
Garaikoetxea etorbidea, hiri-
altzariak 

986,81  

 
016- SACC-09-04 Karlos 
Garaikoetxea etorbidea, arrapala 2.484,21  

 

016- SACC-09-05 Karlos 
Garaikoetxea etorbidea, 
espaloiak 

2.366,73  

 
016- SACC-09-06 Karlos 
Garaikoetxea etorbidea, ibiak 3.584,49  

017-SACC-09 
Quintanilla de la Riberako 
Administrazio Batzarra  584,92 

 Obrak   

 

017-SACC-09-01 
Kontzejuetxearen birgaitze 
partziala Gizarte Zentro 
bihurtzeko 

584,92  

018-SACC-09 Donemiliagako Udala  6.575,86 
 Plana   

 
018-SACC-09-01 plana 
eguneratzea 6.575,86  

020-SACC-09 Urkabustaizko Udala  3.968,44 
 Plana   

 
013-SACC-09-01 Irisgarritasun 
Plana 3.968,44  

021-SACC-09 Vitoria-Gasteizko Udala  49.974,36 
 Obrak   

 

021-SACC-09-01 Salvatierrabide 
eta Araba kaleetako eta 
Zumakera pasealekuko 
oinezkoen ibiak 

39.684,15  

 

021-SACC-09-02 elbarrientzako 
80 aparkaleku seinaleztatzea, 
2009ko plana 

10.290,21  

022-SACC-09 Ekorako Udala  11.469,36 
 Obrak   

 

022-SACC-09-01 (Udal- 
igerilekuetako aldageletan 
irisgarritasuna hobetzea ) 

11.469,36  

023-SACC-09 Zuiako Udala  5.873,86 
 Plana   

 
023-SACC-09-01 irisgarritasun-
plana 5.873,86  

 
Bizkaia    
    
024-SACC-09 Abanto Zierbenako Udala  53.122,71 
 Obrak   
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 024-SACC-09-01 oinezkoentzako 
sarbidea Meatzari etorbidean eta 
Areiza doktorea zumarkalean, 1. 
fasea, Gallarta 

53.122,71  

025-SACC-09 Zornotzako Udala  34.429,94 
 Obrak   
 025-SACC-09-01 

udaltzaingoaren eraikinaren 
sarbidea hobetzea 

1.960,24  

 025-SACC-09-02 elbarrientzako 
partzelak seinaleztatzea 872,27  

 025-SACC-09-03 zuhaitz-
txorkoak Zubizabala kalean 800,51  

 025-SACC-09-04 Larrea 
kiroldegia birgaitzea eta 
handitzea  

  

 irisgarritasuna hobetzea 25.162,82  
 irisgarritasuna hobetzea 5.634,10  
026-SACC-09 Amorotoko Udala   41.408,89 
 Obrak   
 026-SACC-09-01 udaletxean 

igogailua jartzea 41.408,89  

027-SACC-09 Areatzako Udala  24.700,34 
 Obrak   
 027-SACC-09-01 hilerria 

eraberritzea 24.700,34  

028-SACC-09 Arrankudiagako Udala  2.980,02 
 Obrak   
 028-SACC-09-01 Elexalde 

frontoiaren inguruneko sarbideak 
egokitzea 

2.980,02  

 028-SACC-09-02 Otxanduri eta 
Atxandi auzoen arteko lotura 
oinezkoentzat 

0,00  

030-SACC-09 Aulestiko Udala    20.239,99 
 Obrak   
 030-SACC-09-01 irisgarritasuna 

behealdean, Aulestia kalea 20.239,99  

031-SACC-09 Bakioko Udala  5.797,04 
 Obrak   
 031-SACC-09-01 Urkitza eskola-

esparruaren irisgarritasuna 
hobetzea, Errementeria kaleko 
espaloia 

5.797,04  

032-SACC-09 Balmasedako Udala  31.185,40 
 Obrak   
 032-SACC-09-01 zuhaitz-

txorkoak egokitzea 898,07  
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 032-SACC-09-02 Zerbitzu publiko 
egokitua jartzea Foru Plazan 0,00  

 032-SACC-09-03 espaloiak 
handitzea Kubo, Felix de la Torre 
eta Tejeduria kaleetan 

30.287,33  

033-SACC-09 Barrikako Udala  3.941,89 
 Obrak   
 033-SACC-09-01 autobus-

geltokietako sarbideak eta 
markesinak egokitzea, baita 
arkitektura-oztopoak kentzea ere 

3.941,89  

034-SACC-09 Basauriko Udala  15.047,17 
 Obrak   
 034-SACC-09-01 Zuloaga 

pintorea eta Kareaga Behekoa, 
(24. zk.) kaleetako irisgarritasuna 
hobetzea 

9.788,25  

 034-SACC-09-02 errepikagailu 
soinudunak oinezkoen 
pasabideetan 

5.258,92  

 034-SACC-09-03 Leon kaleko 
19.-25. zenbakiko plazaren 
urbanizazioa 

0,00  

035-SACC-09 Bediako Udala  5.243,49 
 Plana   
 035-SACC-09-01 irisgarritasun-

plana 5.243,49  

036-SACC-09 Berangoko Udala  5.342,98 
 Obrak   
 036-SACC-09-01 zuhaitz-

txorkoak Arana kalean eta abar 3.868,15  

 036-SACC-09-02 eskubanda eta 
baranda Arana kalean 1.474,83  

037-SACC-09 Berriatuko Udala  28.110,27 
 Obrak   
 037-SACC-09-01 Aransolo kalea 

berriz urbanizatzea, 2. fasea 28.110,27  

038-SACC-09 Bilboko Udala  171.917,78 
 Obrak   
 038-SACC-09-01 Bilboko hainbat 

barrutitako espaloietan eta 
oinezkoen pasabideetan 
beheraguneak egitea eta 
baranda jartzea Etxebarria 
parkean 

171.917,78  

039-SACC-09 Derioko Udala  19.513,04 
 Obrak   
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 039-SACC-09-01 Urkiola 
multzoaren Urbanizazioa 
birmoldatzea. Arteaga auzoa 

19.513,04  

040-SACC-09 Dimako Udala  20.497,14 
 Obrak   
 0407-SACC-09-01 

Kontzejuetxearen birgaitze 
partziala Gizarte Zentro 
bihurtzeko 

20.497,14  

041-SACC-09 Elorrioko Udala  60.536,79 
 Obrak   
 041-SACC-09-01 Berrio-Otxoa 

kalea urbanizatzea eta 
oinezkoentzat jartzea, 2. fasea 

60.536,79  

042-SACC-09 Erandioko Udala  14.738,86 
 Obrak   
 42-SACC-09-01 oinezkoen 

pasabideak egokitzea 
Astrabuduan (Getxo, Karl Marx, 
Kintone, Mezo Madaripe eta 
Aldieta kaleetan, Bigarren 
Hezkuntzako Instituturako 
sarbidea) 

5.635,06  

 42-SACC-09-02 oinezkoen 
pasabideak egokitzea Atxe 
Astrabudua kalean 

4.138,86  

 42-SACC-09-03 Espaloia berriz 
jartzea Jose Luis Goyoaga 
etorbidean, ALTZAGA 

4.964,94  

 42-SACC-09-04 igogailua 
Astrabuduako futbol-zelaian 0,00  

043-SACC-09 Ermuko Udala  4.297,94 
 Plana   
 043-SACC-09-01 (Irisgarritasun-

plana eguneratzea) 4.297,94  

044-SACC-09 Etxebarriko Udala  71.443,00 
 Obrak   
 044-SACC-09-01 igogailua 

jartzea eta komun egokituak 
eraberritzea EUIZ zentroan. 

31.434,28  

 044-SACC-09-02 Amezola kalea 
oinezkoentzat jartzea Sabino 
Arana eta Uribarribarri kaleen 
artean 

33.001,83  

 044-SACC-09-03 Santa Ana 
kaleko eskaileretan barandak eta 
eskubandak jartzea 

3.324,27  

 044-SACC-09-04 zuhaitz-
txorkoak 1.053,00  
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 044-SACC-09-05, 20 banku 
erostea 552,28  

 044-SACC-09-05, 20 paperontzi 
erostea 2.077,34  

045-SACC-09 Gordexolako Udala  104.376,79 
 Obrak   
 045-SACC-09-01 udaletxean 

igogailua jartzea 54.659,31  

 045-SACC-09-02 Lucio Berazao 
kultur etxean igogailua jartzea 49.717,48  

046-SACC-09 Gorlizko Udala  9.913,93 
 Plana   
 046-SACC-09-01 irisgarritasun-

plana 9.913,93  

047-SACC-09 Gueñesko Udala  33.988,25 
 Obrak   
 047-SACC-09-01 irisgarritasuna 

hobetzea Barretaguren auzoan 33.988,25  

048-SACC-09 Ibarrengeluko Udala  4.584,47 
 Plana   
 048-SACC-09-01 irisgarritasun-

plana 4.584,47  

049-SACC-09 Igorreko Udala  16.647,21 
 Obrak   
 049-SACC-09-01 oinezkoen 

ibilbideak egokitzea ikusteko 
desgaitasuna dutenentzat Sabino 
Arana kaleko 1. ibilbidea eta 
Olabarri auzoko 2. ibilbidea 

16.647,21  

050-SACC-09 Iurretako Udala  5.819,95 
 Obrak   
 050-SACC-09-01 Olaburu 

frontoiko harmailetarako 
irisgarritasuna, plataforma 
jasotzailea 

5.819,95  

051-SACC-09 Leoiako Udala  10.574,95 
 Plana   
 051-SACC-09-01 irisgarritasun-

plana handitzea 6.169,56  

 Obrak   
 051-SACC-09-02 Udaletxea 

egokitzeko eraberritzeak 4.405,39  

052-SACC-09 Lekeitioko Udala  2.394,87 
 Obrak   
 052-SACC-09-01 Eguneko 

Zentrora sartzeko arrapalak 2.394,87  

053-SACC-09 Lemoako Udala  62.619,80 
 Obrak   
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 053-SACC-09-01 Zubisiku zubia 
handitzea, espaloiak 48.808,88  

 053-SACC-09-02 Zubisiku zubia 
handitzea, oinezkoen ibiak 3.423,18  

 053-SACC-09-03 Zubisiku zubia 
handitzea, autobus-geltokia  10.387,74  

054-SACC-09 Lezamako Udala  22.251,16 
 Obrak   
 054-SACC-09-01 Udaletxeko 

igogailua eraberritzea eta jartzea 22.251,16  

055-SACC-09 Loiuko Udala  43.195,19 
 Obrak   
 055-SACC-09-01 jarduna bide 

publikoan. 2. etapa Txorierri 
etorbidea 

12.231,60  

 055-SACC-09-02 jarduna bide 
publikoan. 3. etapa Zabaloetxe 
etorbidea 

8.250,39  

 055-SACC-09-03 jarduna bide 
publikoan. 3. etapa Larrauri kalea 22.713,20  

057-SACC-09 Mundakako Udala  18.955,98 
 Obrak   
 057-SACC-09-01 jabari publikoko 

espazioetarako irisgarritasuna 
hobetzea. 1. fasea, 2009 

11.918,67  

 057-SACC-09-02 jabari publikoko 
espazioetarako irisgarritasuna 
hobetzea. 2. fasea, 2009 

7.037,31  

058-SACC-09 Muskizko Udala  6.876,71 
 Plana   
 058-SACC-09-01 Irisgarritasun 

Plana 6.876,71  

059-SACC-09 Ondarroako Udala  33.862,25 
 Obrak   
 059-SACC-09-01 Zaldupe 

zubiaren eta San Ignacio 
kalearen arteko hiri-zeharbidea 
eraberritzea eta egokitzea 

32.380,18  

 059-SACC-09-02 Geltokiko 
markesina Kamiñazpin 1.482,07  

060-SACC-09 Sondikako Udala  51.561,75 
 Obrak   
 060-SACC-09-01    10 

errepikagailu soinudun 623,79  

 060-SACC-09-02     40 
paperontzi 2.655,73  

 060-SACC-09-03  banku 
publikoak aldatzea 1.770,98  
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 060-SACC-09-04 zuhaitz-
txorkoak berriz betetzea, 286 ale 9.372,27  

 060-SACC-09-05 oinezkoen ibiak 
sortzea. II. fasea 37.138,99  

061-SACC-09 Ugaoko Udala  39.368,83 
 Obrak   
 061-SACC-09-01 udalaren 

erabilerako lokaletan (San 
Bartolome eta Bide Zahar) 
irisgarritasun-jardunak 

39.368,83  

 
Gipuzkoa    
    
063-SACC-09 Alegiako Udala  39.118,46 
 Obrak   
 063-SACC-09-01 bide publikoan 

jarduteko 1. etapa, irisgarritasun-
planaren arabera 

39.118,46  

    
064-SACC-09 Altzoko Udala  1.146,12 
 Plana   
 064-SACC-09-01 Irisgarritasun 

Plana handitzea 1.146,12  

065-SACC-09 Amezketako Udala  20.665,37 
 Obrak   
 065-SACC-09-01 irisgarritasuna 

hobetzea hirigunean, espaloien 
jarraipena 

8.861,76  

 065-SACC-09-02 irisgarritasuna 
hobetzea hirigunean, espaloietan 
beheraguneak 

11.803,61  

066-SACC-09 Arrasateko Udala  95.073,79 
 Obrak   
 066-SACC-09-01 Oinezkoen 

pasabidea kaleen artean, Bizkaia 
etorbideko 7. zenbakiko garajeen 
eraikinean zehar 

72.353,41  

 066-SACC-09-02 Arkitektura-
oztopoak kentzea Uriben, Uriburu 
- Obenerrekan, Santa Marinan - 
Erdigunean - Zigarrolan 

22.720,38  

067-SACC-09 Azkoitiko Udala  75.847,94 
 Obrak   
 067-SACC-09-01 San Martin 

auzorako irisgarritasuna eta 
urbanizazio osagarria 

  



 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

90

 1. fasearen urbanizazioa. 2., 4. 
eta 5. kapituluak. Espaloiak 61.587,87  

 1. fasearen urbanizazioa. 2., 4. 
eta 5. kapituluak. Igogailua 10.448,02  

 067-SACC-09-02 Txerloia futbol-
zelaira sartzeko espaloia 
konpontzea 

0,00  

 067-SACC-09-03 Udaletxeko 
estalkipeko solairua eraberritzea  0,00  

 067-SACC-09-04 Zubiaurre 
kiroldegiaren seinaleztapena, 
elkargune 

3.812,05  

 067-SACC-09-05 Floreaga 
Ikastetxean eraitsitako horma 
berriz egitea. 3. fasea 

0,00  

 067-SACC-09-06 Ugarte-Igara 
bidea eraikitzea. 14.1 eremua 0,00  

 067-SACC-09-06 Ugarte-
Igara bidea eraikitzea. 14.2 eremua  0,00  

 067-SACC-09-08 Udal-
igerilekuak egikaritzea Ugarte-
Igara UE 14-1ean: 

0,00  

068-SACC-09 Azpeitiko Udala  83.200,03 
 Obrak   
 068-SACC-09-01 Igogailua 

jartzea Berdelari Perretxiku 
ikastetxean (Jose Artetxe, 2) 

30.940,87  

 068-SACC-09-02 Komun publiko 
automatikoak jartzea Erdikalean 8.524,26  

 068-SACC-09-03 Hirigintza-
oztopoak kentzea 
Enparangainen, GI-631, P.K. 
12,80 

16.736,34  

 068-SACC-09-04 Hirigintza-
oztopoak kentzea Loiolan, GI-
631, P.K. 15,60 

21.090,05  

 068-SACC-09-05 Hirigintza-
oztopoak kentzea Garate Anaia 
auzoko 2. zenbakian 

5.908,51  

 068-SACC-09-06 Urbitarte auzoa 
urbanizatzea 0,00  

069-SACC-09 Belauntzako Udala  29.983,63 
 Obrak   
 069-SACC-09-01 Oinezkoen 

ibilbidea Goiko Etxeetara  3.381,51  

 069-SACC-09-02 Elizaren 
aurrealdea eta Etxabururen 12.093,01  
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ingurunea urbanizatzea 

 069-SACC-09-03 Autobus-
geltokia mugitzea. Hiriburu   

 obra 10.915,62  
 markesina 3.593,49  
070-SACC-09 Bergarako Udala  30.682,33 
 Obrak   
 070-SACC-09-01 Arrapala eta 

eskailerak Telesforo Aranzadi 
kalean 

2.629,97  

 070-SACC-09-02 San Martin 
Agirre eskolako komunak 
eraberritzea 

16.228,34  

 070-SACC-09-03 Arrapala 
Matxiategi kalean, Goxo-toki 
eremuan 

9.133,02  

 070-SACC-09-04 gaineko zebra-
bideak Artzamendi, Zubieta eta 
Zurradero kaleetan 

1.557,49  

 070-SACC-09-05 Espaloia 
hobetzea Zabalotegi kalean 1.133,51  

071-SACC-09 Eibarko Udala  151.414,77 
 Obrak   
 071-SACC-09-01 Igogailu 

komunitarioa J.A. Mogel kalean 48.185,20  

 071-SACC-09-02 Igogailu 
komunitarioa Barrena kaleko 24.-
26. zenbakian 

46.830,65  

 071-SACC-09-03 Igogailu 
komunitarioa Barrena kaleko 28.-
30. zenbakian 

47.902,40  

 071-SACC-09-04 San Andres 
ikastetxeko patiora sartzeko 
arrapala 

7.852,97  

 071-SACC-09-05 Zuhaitz-
txorkoak estaltzea erdialdeko 
kaleetan 

643,55  

 071-SACC-09-06 Bera bakarrik 
garbitzen den komuna bide 
publikoan 

0,00  

072-SACC-09 Elgetako Udala  10.518,02 
 Obrak   
 072-SACC-09-01 Jardunak Zahar 

Etxearen eraikinean 6.915,80  

 072-SACC-09-02 Jardunak  
osasun-kontsultategian. Sartzeko 
arrapala, ateak eta komunak 

3.602,22  

073-SACC-09 Elgoibarko Udala  56.547,55 
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 Obrak   
 073-SACC-09-01 Bera bakarrik 

garbitzen den komun batez 
hornitzea Maala plaza eta komun 
hura jartzea 

0,00  

 073-SACC-09-02 Antonio 
Arrillaga kalea berriz 
urbanizatzea 

13.828,32  

 073-SACC-09-03 Aire libreko 
eskailera mekanikoak jartzea 
Estarta auzoan 

8.383,35  

 073-SACC-09-04 Ubitarte kalea 
eta plaza berriz urbanizatzea 20.341,38  

 073-SACC-09-05  Pedro Miguel 
Urruzuno kalea berriz 
urbanizatzea 

13.994,50  

 073-SACC-09-06 Eremu 
publikoaren konponketa Urasandi 
kaleko 9.-19. zenbakietako 
atarietarako sarbidean 

0,00  

 073-SACC-09-07 Eremu 
publikoaren konponketa Urasandi 
kaleko 9.-19. zenbakietako 
atarietarako sarbidean  

0,00  

074-SACC-09 Errenteriako Udala  7.410,25 
 Plana   
 051-SACC-09-01 irisgarritasun-

plana handitzea 7.410,25  

075-SACC-09 Ezkoriatzako Udala  12.321,01 
 Obrak   
 075-SACC-09-01 Olaeta plaza   
 Olaeta plazan ukimenezko 

zerrenda seinaleztatzailea 
arrapalan 

157,59  

  Olaeta plazan banda zimurtsuak 
eskailera-mailetan 1.945,54  

 Olaeta plazan eskubanda 
eskaileretan eta aldapetan 2.707,70  

  Olaeta plazan erregistro-
unitateak  48,94  

  Olaeta plazan banku egokitua 438,39  
  Olaeta plazan iturri egokitua 292,26  
  Olaeta plazan espaloia berriz 

egitea 441,25  

  Olaeta plazan zuhaitz-txorkoak 1.518,60  
 075-SACC-09-02 Intxaurtxueta 

plazako eskailerak eskubandaz 
hornitzea eta hura jartzea 

343,84  
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 075-SACC-09-03 Intxaurtxueta 
plazako eskailerak eskubandaz 
hornitzea eta hura jartzea 

171,92  

 075-SACC-09-04 San Pedro 
kaleko aldapa eskubandaz 
hornitzea eta hura jartzea 

4.254,97  

076-SACC-09 Gabiriako Udala  14.380,45 
 Obrak   
 076-SACC-09-01 Hiriguneko 

oinezkoen ibilbideak berritzea eta 
osatzea. 1. fasea 

14.380,45  

077-SACC-09 Getariako Udala  24.912,81 
 Plana   
 077-SACC-09-01 plana  4.956,96  
 Obrak   
 077-SACC-09-02 Igogailuak 

Herrerieta kaletik Kristobal 
Balenziaga pasealekuraino 

0,00  

 077-SACC-09-03 Komun 
publikoak ezinduentzako 
egokitzea 

19.955,85  

078-SACC-09 Hernaniko Udala  107.993,77 
 Obrak   
 78-SACC-09-01 Langile 

ikastolako eraikinerako eta 
atondorako sarbidea egokitzea 

2.511,66  

 78-SACC-09-02 Musika Eskolako 
eraikina egokitzea 11.091,38  

 78-SACC-09-03 Balantxako 
malda urbanitzatzea Zinkoeneatik 
hasita 

42.392,60  

 78-SACC-09-04 Antziola auzoko 
zerbitzuak berriz urbanizatzea eta 
berritzea 

51.998,13  

079-SACC-09 Ibarrako Udala  11.347,78 
 Plana   
 043-SACC-09-01 Irisgarritasun-

plana eguneratzea 627,79  

 079-SACC-09-02 18. ataritik 
21.erainoko gaineko pasabideak 
Idoiaga kalean eta Euskal Herria 
kalean 

6.834,31  

 079-SACC-09-03 Kultur Etxerako 
kanpoko sarbidea egokitzea 3.885,68  

080-SACC-09 Idiazabalgo Udala  89.534,86 
 Obrak   
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 080-SACC-09-01 Eraikina 
eraberritzea Udaletxe Berria 
izateko 

89.534,86  

081-SACC-09 Itsasondoko Udala  31.570,47 
 Obrak   
 081-SACC-09-01 Udaletxean 

igogailua jartzea 28.324,28  

 081SACC-09-02 Urbanizazio-
lanak Errekalden, Goiko kalean 3.246,19  

082-SACC-09 Lasarte-Oriako Udala  165.275,12 
 Obrak   
 082-SACC-09-01 Antxuenea 

plaza eta Kontzeju txiki handitzea 
eta berriz antolatzea. 5. sektorea 

28.338,05  

 082-SACC-09-02 Goikale eta 
Bekoerrota kaleak 
oinezkoentzako kale bihurtzea. 3. 
Sektorea 

32.978,11  

 082-SACC-09-03 Zuhaitz-
txorkoak egokitzea 103.958,96  

083-SACC-09 Lazkaoko Udala  9.240,29 
 Obrak   
 083-SACC-09-01 Oinezkoen ibiak 

Hiribarren kalean 9.240,29  

084-SACC-09 Leaburu-Txaramako Udala  5.523,72 
 Obrak   
 084-SACC-09-01 Sorohaundiko 

eskailera (Leaburu) egokitzea 5.523,72  

085-SACC-09 Legazpiko Kiroletako Udal 
Patronatua  6.716,93 

 Obrak   
 085-SACC-09-01 Musika 

Eskolara sartzeko arrapala 2.619,27  

 085-SACC-09-02  Bikuña 
Kiroldegira (Udal-patronatua) 
sartzeko arrapala 

4.097,66  

087-SACC-09 Mutiloako Udala  5.582,32 
 Obrak   
 087-SACC-09-01 Medikuaren 

Etxea egokitzeko lanak 2.800,62  

 087-SACC-09-02, autobus-
geltokiaren ondoan dagoen 
espaloia egokitzea 

2.781,70  

088-SACC-09 Oñatiko Udala  171.851,14 
 Obrak   
 088-SACC-09-01 San Lorentzo 

auzoa, ibiak eta oinezkoen 
pasabideak egitea 26. eta 27. 

23.608,03  
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atarietan 

 088-SACC-09-02 San Lorentzo 
auzoan arrapala ez-mekanikoak 32.091,49  

 088-SACC-09-03 San Lorentzo 
auzoan eskubanda 14.104,67  

 088-SACC-09-04 San Lorentzo 
auzoan elbarrientzako 
aparkalekua 26. eta 27. atarien 
ondoan 

693,92  

 088-SACC-09-05 San Lorentzo 
auzoan hiri-igogailuak 89.752,18  

 088-SACC-09-06 San Lorentzo 
auzoan kaleak urbanizatzea 11.600,85  

089-SACC-09 Ordiziako Udala  89.582,47 
 Obrak   
 089-SACC-09-01 Irisgarritasuna 

hobetzea bide publikoan, 2009 79.594,55  

 089-SACC-09-02 Hiri-altzariak 2.967,84  
 089-SACC-09-03 Zuhaitz-

txorkoak ixtea 3.644,48  

 089SACC-09-04 Eskubanda 
Hizkuntza Eskolan 3.375,60  

090-SACC-09 Orioko Udala  54.420,30 
 Obrak   
 090-SACC-09-01  Zaragueta 

ikastetxean komunak eraberritzea 54.420,30  

 090-SACC-09-02 komunak 
Kanpamentuan 0,00  

091-SACC-09 Ormaiztegiko Udala  5.319,24 
 Obrak   
 091-SACC-09-01 Udal-hilerrirako 

irisgarritasuna hobetzeko 
arrapala 

5.319,24  

092-SACC-09 Segurako Udala  40.542,29 
 Obrak   
 092-SACC-09-01  Kale Nagusia 

oinezkoentzako kale bihurtzea 40.542,29  

094-SACC-09 Urretxuko Udala  90.674,97 
 Obrak   
 094-SACC-09-01 Ipeñarrieta 

kalea – Pagoetako bidegurutzea. 
Urbanizazio-lanak plataforma 
bakarrean 

28.904,16  

 094-SACC-09-02 Labeaga kaleko 
9. zenbakian espaloia handitzea  1.909,58  

 094-SACC-09-03 Santa 
Barbararako errepidea ( 21.757,49  



 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

96

Basagasti-Mundo mejor tartea). 
Espaloia bidean  

 094-SACC-09-01 Labeaga kalea 
– Ipeñarrietako bidegurutzea. 
Zolaketa plataforma bakarrean  

12.530,97  

 094-SACC-09-05 Arrapala 
Gernikako Arbola plazatik Labeaga 
kaleraino 

25.572,77  

 094-SACC-09-06 Hiri-altzariak 
erostea. Bankuak eta 
paperontziak 

0,00  

095-SACC-09 Usurbilgo Udala  107.164,29 
 Obrak   
 095-SACC-09-01    Artzabal 

zahar-egoitzarako ibilbidea 
hobetzea. Puntapax kalea 

8.464,87  

 095-SACC-09-02    Igogailua 
Atallu industria-pabiloian. 
Zanpiura kalea, 3 

9.058,63  

 095-SACC-09-03 Igogailua 
Aginagako parrokian. Ludoteka 40.916,43  

 095-SACC-09-04 Igogailua 
Maisuen Etxean. Gernika 
ibilbidea, 13  

48.724,36  

096-SACC-09 Zarauzko Udala  154.213,73 
 Obrak   
 096-SACC-09-01    Igogailu 

funikularra Aldapeta kalean. Vista 
Alegre auzorako sarbidea 

154.213,73  

 096-SACC-09-02    Berak 
bakarrik garbitzen diren dutxa- 
eta garbiketa-kabinen modulua 
itsas pasealekuan 

0,00  

097-SACC-09 Zegamako Udala  8.927,80 
 Obrak   
 0967-SACC-09-01    Alderdi Eder 

etxebizitza multzoa berriz 
urbanizatzea 

8.927,80  

098-SACC-09 Zumaiako Udala  41.723,41 
 Obrak   
 098-SACC-09-01    Alondegia 

liburutegi bihurtzeko birgaitzea. 
Erribera eta Mari kaleetan 
igogailua eta atarteak egikaritzea 

41.723,41  

 098-SACC-09-02    Basadi 
auzoa, Osasun-zentroaren 
eremua berriz urbanizatzea/ 
Basardi eta Aita Mari kaleetako 

0,00  



 

Urteko Txostena 2008-2009  Página  de 106 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

97

tarte batzuk urbanizatzea 

Erakundeak    
    
099SACC-09 Lauaxeta Ikastola  27.905,34 
 Obrak   

 

099-SACC-09-01Igogailua 
jartzea "Baserri" eraikinean. San 
Migel auzoa zk.g. 27.905,34  

102-SACC-09 

                                                   
Bilbaino erietxea (Jesusen 
Zerbitzarien Egoitza)  103.044,10 

 Obrak   

 

102-SACC-09-01 Gordoniz 
kaleko 18. zenbakian dagoen 
Bilbaino erietxearen eraikina 
eraberritzea 103.044,10  

103-SACC-09 Calzada Egoitza Fundazioa  37.279,81 
 Obrak   

 
103-SACC-09-01 Igogailua 
jartzea 37.279,81  

 
103-SACC-09-02 Urbanizazio-
obra osagarriak 0,00  

    

104-SACC-09 
Mondragon Goi Eskola 
Politeknikoa J.M.A., S.Coop.  67.942,39 

 Obrak   

 

104-SACC-09-01 Ezinduentzako 
igogailua jartzea Iturripe 
Campuseko 2. zenbakiko 
eraikinean 67.942,39  

105-SACC-09 Irungo Gurutze Gorria  63.828,36 
 Obrak   

 

105-SACC-09-01 Gurutze 
Gorriak sorosten duen Egoitza 
eraberritzea eta birgaitzea 
(Hondarribia kalea, 25) 63.828,36  

 
 
 
 

Udalei onartutako eskaeren zerrenda 
 

Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztira 
ARABA 28.380,77 199.705,03 228.088,80
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztira 
Dulantziko Udala  0,00  4.929,13 4.929,13

Oinezkoentzako gaineko bi pasabide   0,00   4.929,13   4.929,13

Amurrioko Udala  0,00 17.849,92 17.849,92

Goikolarra plazan arkitektura-oztopoak kentzea 0,00  17.849,92    17.849,92 

Añuko Administrazio Batzarra   0,00 2.751,55 2.751,55 
Irisgarritasuna hobetzea Aska kalean, Elizaren atzealdeko 
zubian 0,00 2.751,55 2.751,55 

Aramaioko Udala   0,00 3.663,27 3.663,27

Gantzaga auzoa, arrapala  0,00 425,13 425,13

Gantzaga auzoa, zolaketa 0,00 803,52 803,52

Gantzaga auzoa, hiri-altzariak 0,00 71,63 71,63

Ibarra auzoa, oinezkoen pasabideak 0,00 2.362,99 2.362,99

Arbuluko Administrazio Batzarra  0,00 6.388,08 6.388,08
Eliza-inguruneko irisgarritasuna, eskubanda eta zerrenda seinaleztatzailea 0,00 1.065,54 1.065,54

Eliza-inguruneko irisgarritasuna, zintarria arrapalan 0,00 548,96 548,96

Eliza-inguruneko irisgarritasuna, espaloia 0,00 4.773,58 4.773,58

Arratzua-Ubarrundiako Udala  0,00 17.799,96 17.799,96 
Mendibilgo Kontzejuetxearen hiri-inguruneko irisgarritasuna: 
ibiak, arrapalak eta eskubanda 0,00 3.801,19 3.801,19

Mendibilgo Kontzejuetxearen hiri-inguruneko irisgarritasuna: 
kaleen urbanizazioa 0,00 7.418,23 7.418,23

Kaleen urbanizazioa, ARROYABE 1. fasea 0,00 1.814,45 1.814,45

Kaleen urbanizazioa, ARROYABE 1. fasea 0,00 4.766,09 4.766,09

Artziniegako Udala  0,00 33.872,04  33.872,04 

Udaletxean igogailua jartzea 0,00  29.171,79  29.171,79

Udaletxeko igogailua egokitzea 0,00 4.700,25 4.700,25

Kanpezuko Udala 0,00 25.762,70 25.762,70

Udaletxeko komunak egokitzea 0,00 2.952,54 2.952,54

Frontoia, harmailetarako irisgarritasuna eta arrapala 0,00 8.797,46 8.797,46

Frontoia, aldagela egokituak 0,00 14.012,70 14.012,70

Legutioko Udala  6.303,65 0,00 6.303,65  

Irisgarritasun Plana 6.303,65 0,00 6.303,65 

Laudioko Udala   5.658,96 0,00 5.658,96 

Eguneratzea, Irisgarritasun Plana 5.658,96 0,00 5.658,96 

Okondoko Udala  0,00 24.659,74  24.659,74 

Udal-igerilekuak egokitzea, arrapala 0,00 12.787,65 12.787,65
Udal-igerilekuak egokitzea, zoladura berritzea eta oinak 
garbitzeko ontziak 0,00 2.449,85 2.449,85

Karlos Garaikoetxea etorbidea, hiri-altzariak 0,00 986,81 986,81

Karlos Garaikoetxea etorbidea, arrapala 0,00 2.484,21 2.484,21
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztira 
Karlos Garaikoetxea etorbidea, espaloiak 0,00 2.366,73 2.366,73

Karlos Garaikoetxea etorbidea, ibiak 0,00 3.584,49 3.584,49

Quintanilla de la Riberako Administrazio Batzarra  0,00 584,92 584,92

Kontzejuetxearen birgaitze partziala Gizarte Zentro bihurtzeko 0,00 584,92 584,92

Donemiliagako Udala  6.575,86 0,00 6.575,86

Irisgarritasun Plana 6.575,86 0,00 6.575,86

Urkabuztaizko Udala 3.968,44 0,00 3.968,44

Irisgarritasun-plana 3.968,44 0,00 3.968,44

Vitoria-Gasteizko Udala  0,00 49.974,36 49.974,36
Salvatierrabide eta Araba kaleetako eta Zumakera 
pasealekuko oinezkoen ibiak 0,00 39.684,15 39.684,15

80 aparkaleku seinaleztatzea, 2009ko plana 10.290,21 10.290,21

Ekorako Udala  0,00 11.469,36 11.469,36

Igerilekuetako aldageletan irisgarritasuna hobetzea  0,00 11.469,36 11.469,36

Zuiako Udala 5.873,86 0,00 5.873,86

Irisgarritasun Plana  5.873,86 0,00 5.873,86

BIZKAIA 37.086,10 1.064.400,67 1.101.486,77

Abanto-Zierbenako Udala  0,00 53.122,71 53.122,71
Oinezkoentzako sarbidea Meatzari etorbidean eta Areiza 
doktorea zumarkalean, 1. fasea, Gallarta 0,00 53.122,71 53.122,71

Zornotzako Udala 0,00 34.429,94 34.429,94 

Udaltzaingoaren eraikinaren sarbidea hobetzea 0,00 1.960,24 1.960,24

Partzelak seinaleztatzea 0,00 872,27 872,27

Zuhaitz-txorkoak Zubizabala kalean 0,00 800,51 800,51
Larrea kiroldegia birgaitzea eta handitzea 
Irisgarritasuna hobetzea  0,00 25.162,82 25.162,82

Irisgarritasuna hobetzea 0,00 5.634,10 5.634,10

Amorotoko Udala  0,00 41.408,89 41.408,89

Udaletxean igogailua jartzea 0,00 41.408,89 41.408,89

Areatzako Udala  0,00 24.700,34 24.700,34

Hilerria eraberritzea 0,00 24.700,34 24.700,34

Arrankudiagako Udala 0,00 2.980,02 2.980,02

Elexalde frontoiaren inguruneko sarbideak egokitzea 0,00 2.980,02 2.980,02

Aulestiko Udala  0,00 20.239,99 20.239,99

Irisgarritasuna behealdean, Aulestia kalea 0,00 20.239,99 20.239,99

Bakioko Udala  0,00 5.797,04 5.797,04
Urkitza eskola-esparruaren irisgarritasuna hobetzea, 
Errementeria kaleko espaloia 0,00 5.797,04 5.797,04

Balmasedako Udala  0,00 31.185,40 31.185,40

Zuhaitz-txorkoak egokitzea 0,00 898,07 898,07
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztira 
Espaloiak handitzea Kubo, Felix de la Torre eta Tejeduria 
kaleetan 0,00 30.287,33 30.287,33

Barrikako Udala  0,00 3.941,89 3.941,89
Autobus-geltokietako sarbideak eta markesinak egokitzea, 
baita arkitektura-oztopoak kentzea ere 0,00 3.941,89 3.941,89

Basauriko Udala  0,00 15.047,17 15.047,17
Zuloaga pintorea eta Kareaga Behekoa (24. zk.) kaleetako 
irisgarritasuna hobetzea 0,00 9.788,25 9.788,25

Errepikagailu soinudunak oinezkoen pasabideetan 0,00 5.258,92 5.258,92

Bediako Udala  5.243,49 0,00 5.243,49

Irisgarritasun Plana 5.243,49 0,00 5.243,49

Berangoko Udala  0,00 5.342,98 5.342,98

Zuhaitz-txorkoak Arana kalean 0,00 3.868,15 3.868,15

Eskubanda eta baranda Arana kalean 0,00 1.474,83 1.474,83

Berriatuko Udala  0,00 28.110,27 28.110,27

Aransolo kalea berriz urbanizatzea, 2. fasea 0,00 28.110,27 28.110,27

Bilboko Udala  0,00 171.917,78 171.917,78
Bilboko hainbat barrutitako espaloietan eta oinezkoen 
pasabideetan beheraguneak egitea eta baranda jartzea 
Etxebarria parkean 

0,00 171.917,78 171.917,78

Derioko Udala  0,00 19.513,04 19.513,04

Urkiloa multzoaren Urbanizazioa birmoldatzea. Arteaga auzoa 0,00 19.513,04 19.513,04

Dimako Udala  0,00 20.497,14 20.497,14

Kontzejuetxearen birgaitze partziala Gizarte Zentro bihurtzeko 0,00 20.497,14 20.497,14

Elorrioko Udala 0,00 60.536,79  60.536,79
Berrio-Otxoa kalea urbanizatzea eta oinezkoentzat jartzea, 2. 
fasea 0,00 60.536,79  60.536,79

Erandioko Udala  0,00 14.738,86 14.738,86
Oinezkoen pasabideak egokitzea Astrabuduan (Getxo, Karl 
Marx, Kintone, Mezo Madaripe eta Aldieta kaleetan, Bigarren 
Hezkuntzako Instituturako sarbidea) 

0,00 5.636,06 5.636,06

Oinezkoen pasabideak egokitzea Atxe Astrabudua kalean 0,00 4.138,86 4.138,86
Espaloia berriz jartzea Jose Luis Goyoaga etorbidean, 
ALTZAGA 0,00 4.964,94 4.964,94

Ermuko Udala  4.297,94 0,00 4.297,94

Irisgarritasun-plana eguneratzea 4.297,94 0,00 4.297,94

Etxebarriko Udala  0,00 71.443,00 71.443,00
Igogailua jartzea eta komun egokituak eraberritzea 
Etxebarriko Udal Informatika Zentroan 0,00 31.434,28 31.434,28

Amezola kalea oinezkoentzat jartzea Sabino Arana eta 
Uribarribarri kaleen artean 0,00 33.001,83 33.001,83

Santa Ana kaleko eskaileretan barandak eta eskubanda 
jartzea 0,00 3.324,27 3.324,27

Zuhaitz-txorkoak 0,00 1.053,00 1.053,00

20 banku erostea 0,00 552,28 552,28
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztira 
20 paperontzi erostea 0,00 2.077,34 2.077,34

Gordexolako Udala  0,00 104.376,79 104.376,79

Udaletxean igogailua jartzea 0,00 54.659 54.659

Lucio Berazao kultur etxean igogailua jartzea 0,00 49.717,48 49.717,48

Gorlizko Udala  9.913,93 0,00 9.913,93

Irisgarritasun Plana 9.913,93 0,00 9.913,93

Gueñesko Udala 0,00 33.988,25 33.988,25

Irisgarritasuna hobetzea Barretaguren auzoan 0,00 33.988,25 33.988,25

Ibarrangeluko Udala  4.584,47 0,00 4.584,47

Irisgarritasun Plana 4.584,47 0,00 4.584,47

Igorreko Udala  0,00 16.647,21 16.647,21
Oinezkoen ibilbideak egokitzea ikusteko desgaitasuna 
dutenentzat 0,00 16.647,21 16.647,21

Iurretako Udala  0,00 5.819,95 5.819,95
Olaburu frontoiko harmailetarako irisgarritasuna, plataforma 
jasotzailea 0,00 5.819,95 5.819,95

Leioako Udala  6.169,56 4.405,39 10.574,95

Irisgarritasun Plana handitzea 6.169,56 0,00 6.169,56

Udaletxea egokitzeko berrikuntza egitea 0,00 4.405,39 4.405,39

Lekeitioko Udala 0,00 2.394,87 2.394,87

Eguneko Zentrora sartzeko arrapalak 0,00 2.394,87 2.394,87

Lemoako Udala  0,00 62.619,80 62.619,80

Zubisiku zubia handitzea, espaloiak 0,00 48.808,88 48.808,88

Zubisiku zubia handitzea, oinezkoen ibiak 0,00 3.423,18 3.423,18

Zubisiku zubia handitzea, autobus-geltokia 0,00 10.387,74 10.387,74

Lezamako Udala 0,00 22.251,16 22.251,16

Udaletxeko igogailua eraberritzea eta jartzea 0,00 22.251,16 22.251,16

Loiuko Udala 0,00 43.195,19 43.195,19 

Jarduna bide publikoan. 2. etapa Txorierri etorbidea 0,00 12.231,60 12.231,60

Jarduna bide publikoan. 3 etapa. Zabaloetxe etorbidea 0,00 8.250,39 8.250,39

Jarduna bide publikoan. 3 etapa. Larrauri kalea 0,00 22.713,20 22.713,20

Mundakako Udala  0,00  18.955,98  18.955,98
Jabari publikoko espazioetarako irisgarritasuna hobetzea.  
1. fasea, 2009 0,00 11.918,67 11.918,67

Jabari publikoko espazioetarako irisgarritasuna hobetzea.  
2. fasea, 2009 0,00 7.037,31 7.037,31

Muskizko Udala  6.876,71  0,00  6.876,71

Irisgarritasun Plana 6.876,71  0,00  6.876,71

Ondarroako Udala 0,00  33.862,25  33.862,25
Zaldupe zubiaren eta San Ignacio kalearen arteko hiri-
zeharbidea eraberritzea eta egokitzea 0,00 32.380,18  32.380,18
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztira 
Geltokiko markesina Kamiñazpin 0,00 1.482,07  1.482,07

Sondikako Udala 0,00  51.561,75  51.561,75

10 errepikagailu soinudun 0,00 623,79  623,79 

40 paperontzi 0,00 2.655,73 2.655,73

Banku publikoak aldatzea 0,00 1.770,98 1.770,98

Zuhaitz-txorkoak betetzea, 286 0,00 9.372,27 9.372,27

Oinezkoen ibiak sortzea. II. fasea 0,00 37.138,99 37.138,99

Ugaoko Udala  0,00  39.368,83  39.368,83
Udalaren erabilerako lokaletan (San Bartolome eta Bide 
Zahar) irisgarritasun-jardunak 0,00  39.368,83  39.368,83

GIPUZKOA 14.141,12 1.836.291,31 1.850.432,43

Alegiako Udala 0,00 39.118,46 39.118,46
Bide publikoan jarduteko 1. etapa, irisgarritasun-planaren 
arabera 0,00 39.118,46 39.118,46

Altzoko Udala  1.146,12 0,00 1.146,12

Irisgarritasun Plana handitzea 1.146,12 0,00 1.146,12

Amezketako Udala  0,00 20.665,37 20.665,37

Irisgarritasuna hobetzea hirigunean, espaloien jarraipena 0,00 8.861,76 8.861,76 
Irisgarritasuna hobetzea hirigunean, espaloietan 
beheraguneak 0,00 11.803,61 11.803,61

Arrasateko Udala 0,00 95.073,79  95.073,79
Oinezkoen pasalekua kaleen artean, Bizkaia etorbideko 7. 
zenbakiko garajeen eraikinean zehar 0,00 72.353,41  72.353,41

Arkitektura-oztopoak kentzea Uriben, Uriburu - Obenerrekan, 
Santa Marinan - Erdigunean - Zigarrolan 0,00 22.720,38 22.720,38

Azkoitiko Udala 0,00 75.847,94  75.847,94
San Martin auzorako irisgarritasuna eta urbanizazio osagarria. 
1. fasearen urbanizazioa. 2., 4. eta 5. kapituluak. Espaloiak 0,00 61.587,87  61.587,87

1. fasearen urbanizazioa. 2., 4. eta 5. kapituluak. Igogailua 0,00 10.448,02 10.448,02

Zubiaurre kiroldegiaren seinaleztapena, elkargune 0,00 3.812,05 3.812,05

Azpeitiko Udala  0,00 83.200,03 83.200,03
Igogailua jartzea Berdelari Perretxiku ikastetxean (Jose 
Artetxe, 2) 0,00 30.940,87 30.940,87

Komun publiko automatikoak jartzea Erdikalean  0,00 8.524,26 8.524,26
Hirigintza-oztopoak kentzea Enparangainen, GI-631, P.K. 
12,80 0,00 16.736,34 8.524,26

Hirigintza-oztopoak kentzea Loiolan, GI-631, P.K. 15,60 0,00 21.090,05 21.090,05
Hirigintza-oztopoak kentzea Garate Anaia auzoko 2. 
zenbakian 0,00 5.908,51 5.908,51

Belauntzako Udala  0,00 29.983,63 29.983,63

Oinezkoen ibilbidea Goiko Etxeetara 0,00  3.381,51 3.381,51

Elizaren aurrealdea eta Etxabururen ingurunea urbanizatzea 0,00 12.093,01 12.093,01

Autobus-geltokia mugitzea. Hiriburu obra  0,00 10.915,62 10.915,62

markesina 0,00 3.593,47 3.593,47
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Lurraldea / Erakundea / Jarduna Planak Obrak Guztira 
Bergarako Udala  0,00 30.682,33 30.682,33

Arrapala eta eskailerak Telesforo Aranzadi kalean 0,00 2.629,97 2.629,97

San Martin Agirre eskolako komunak eraberritzea 0,00 16.228,34 16.228,34

Arrapala Matxiategi kalean, Goxo-toki eremuan 0,00 9.133,02 9.133,02
Gaineko zebra-bideak Artzamendi, Zubieta eta Zurradero 
kaleetan 0,00 1.557,49 1.557,49

Espaloia hobetzea Zabalotegi kalean 0,00 1.133,51 1.133,51 

Eibarko Udala 0,00 151.414,77 151.414,77

Igogailu komunitarioa J.A. Mogel kalean 0,00 48.185,20 48.185,20

Igogailu komunitarioa Barrena kaleko 24.-26. zenbakian 0,00 46.830,65 46.830,65

Igogailu komunitarioa Barrena kaleko 28.-30. zenbakian 0,00 47.902,40 47.902,40

San Andres ikastetxeko patiora sartzeko arrapala 0,00 7.852,97 7.852,97

Zuhaitz-txorkoak estaltzea erdialdeko kaleetan 0,00 643,55 643,55

Elgetako Udala 0,00  10.518,02   10.518,02

Jardunak Zahar Etxearen eraikinean 0,00 6.915,80 6.915,80
Jardunak osasun-kontsultategian. Sartzeko arrapala, ateak, 
komunak 0,00  3.602,22 3.602,22

Elgoibarko Udala 0,00 56.547,55  56.547,55

Antonio Arrillaga kalea berriz urbanizatzea 0,00 13.828,32  13.828,32

Aire libreko eskailera mekanikoak jartzea Estarta auzoan 0,00 8.383,35 8.383,35

Ubitarte kalea eta plaza berriz urbanizatzea 0,00 20.341,38 20.341,38

Miguel Urruzuno kalea berriz urbanizatzea 0,00 13.994,50 13.994,50

Errenteriako Udala 7.410,25 0,00 7.410,25

Irisgarritasun Plana handitzea 7.410,25 0,00 7.410,25

Eskoriatzako Udala  0,00 12.321,01  12.321,01 
Olaeta plazan ukimenezko zerrenda seinaleztatzailea 
arrapalan 0,00 157,59  157,59

Olaeta plazan banda zimurtsuak eskailera-mailetan 0,00 1.945,54 1.945,54

Olaeta plazan eskubanda eskaileretan eta aldapetan 0,00 2.707,70 2.707,70

Olaeta plazan erregistro-unitateak 0,00 48,94 48,94

Olaeta plazan banku egokitua 0,00 438,39 438,39

Olaeta plazan iturri egokitua 0,00 292,26 292,26

Olaeta plazan espaloia berriz egitea 0,00 441,25 441,25

Olaeta plazan zuhaitz-txorkoak 0,00 1.518,60 1.518,60
Intxaurtxueta plazako eskailerak eskubandaz hornitzea eta 
hura jartzea 0,00 343,84 343,84

Intxaurtxueta plazako eskailerak eskubandaz hornitzea eta 
hura jartzea 0,00 171,92 171,92

San Pedro kaleko aldapa eskubandaz hornitzea eta hura 
jartzea 0,00 4.254,97 4.254,97

Gabiriako Udala 0,00 14.380,45 14.380,45

Hiriguneko oinezkoen ibilbideak berritzea eta osatzea. I. fasea 0,00 14.380,45 14.380,45
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Getariako Udala 4.956,96 19.955,85  24.912,81

Plana 4.956,96 0,00   4.956,96

Komun publikoak ezinduentzako egokitzea 0,00 19.955,85 19.955,85

Hernaniko Udala 0,00 107.993,77 107.993,77
Langile ikastolako eraikinerako eta atondorako sarbidea 
egokitzea 0,00  2.511,66 2.511,66

Musika Eskolako eraikina egokitzea 0,00 11.091,38 11.091,38

Balantxako malda urbanizatzea Zinkoeneatik hasita 0,00  42.392,60 42.392,60

Antziola auzoko zerbitzuak berriz urbanizatzea eta berritzea 0,00 51.998,13 51.998,13

Ibarrako Udala  627,79  10.719,99  11.347,78 

Irisgarritasun Plana eguneratzea 627,79 0,00   627,79
18. ataritik 21.erainoko gaineko pasabideak Idoiaga kalean 
eta Euskal Herria kalean 0,00 6.834,31 6.834,31

Kultur Etxerako kanpoko sarbidea egokitzea 0,00 3.885,68 3.885,68

Idiazabalgo Udala  0,00 89.534,86 89.534,86

Eraikina eraberritzea Udaletxe Berria izateko 0,00 89.534,86 89.534,86

Itsasondoko Udala 0,00  31.570,47   31.570,47

Udaletxean igogailua jartzea 0,00  28.324,28    28.324,28

Urbanizazio-lanak Errekalden, Goiko kalean 0,00 3.346,19 3.346,19

Lasarte-Oriako Udala 0,00  165.275,12 165.275,12
Antxuenea plaza eta Kontzeju txiki handitzea eta berriz 
antolatzea. 0,00  28.338,05 28.338,05

Goikale eta Bekoerrota kaleak oinezkoentzako kale bihurtzea. 
3. Sektorea 0,00 32.978,11 32.978,11

Zuhaitz-txorkoak egokitzea 0,00 103.958,96 103.958,96

Lazkaoko Udala 0,00  9.240,29  9.240,29 

Oinezkoen ibiak Hiribarren kalean 0,00  9.240,29  9.240,29 

Leaburu-Txaramako Udala 0,00 5.523,72 5.523,72

Sorohaundiko eskailera (Leaburu) egokitzea 0,00 5.523,72 5.523,72

Legazpiko Kiroletako Udal Patronatua  0,00 6.716,93 6.716,93

Musika Eskolan sartzeko arrapala 0,00 2.619,27 2.619,27

Bikuña Kiroldegian (Udal-patronatua) sartzeko arrapala 0,00 4.097,66 4.097,66

Mutiloako Udala 0,00 5.582,32 5.582,32

Medikuaren Etxea egokitzeko lanak  0,00 2.800,62 2.800,62 

Autobus-geltokiaren ondoan dagoen espaloia egokitzea 0,00 2.781,70 2.781,70

Oñatiko Udala  0,00 171.851,14 171.851,14 
San Lorenzo auzoa. Ibiak eta oinezkoen pasabideak egitea 
26. eta 27. atarietan  0,00 23.608,03 23.608,03

San Lorentzo auzoa. Arrapala ez-mekanikoak 0,00 32.091,49 32.091,49

San Lorentzo auzoa. Eskubanda 0,00 14.104,67 14.104,67
San Lorentzo auzoa. Elbarrientzako aparkalekua 26. eta 27. 
atarien ondoan 0,00 693,92 693,92
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San Lorentzo auzoa. Hiri-igogailuak 0,00 89.752,18 89.752,18

San Lorentzo auzoa. Kaleak urbanizatzea 0,00 11.600,85 11.600,85

Ordiziako Udala 0,00 89.582,47 89.582,47

Irisgarritasuna hobetzea bide publikoan, 2009 0,00 79.594,55  79.594,55

Hiri-altzariak 0,00 2.967,84 2.967,84

Zuhaitz-txorkoak ixtea 0,00 3.644,48 3.644,48

Eskubanda Hizkuntza Eskolan 0,00 3.375,60 3.375,60

Orioko Udala 0,00 54.420,30  54.420,30

Zaragueta ikastetxean komunak eraberritzea 0,00 54.420,30  54.420,30

Ormaiztegiko Udala 0,00 5.319,24 5.319,24

Udal-hilerrirako irisgarritasuna hobetzeko arrapala 0,00 5.319,24 5.319,24

Segurako Udala 0,00 40.542,29 40.542,29

Kale Nagusia oinezkoentzako kale bihurtzea 0,00 40.542,29 40.542,29

Urretxuko Udala 0,00 90.674,97 90.674,97
Ipeñarrieta kalea – Pagoetako bidegurutzea. Urbanizazio-
lanak plataforma bakarrean. 0,00 28.904,16 28.904,16

Labeaga kaleko 9. zenbakian espaloia handitzea 0,00 1.909,58 1.909,58
Santa Barbararako errepidea (Basagasti-Mundo mejor tartea).
Espaloia bidean 0,00 21.757,49 21.757,49

Labeaga kalea – Ipeñarrietako bidegurutzea. Zolaketa 
plataforma bakarrean 0,00 12.530,97 12.530,97

Arrapala Gernikako Arbola plazatik Labeaga kaleraino 0,00 25.572,77 25.572,77

Usurbilgo Udala 0,00 107.164,29 107.164,29
Artzabal zahar-egoitzarako ibilbidea hobetzea. Puntapax 
kalea 0,00 8.464,87 8.464,87

Igogailua Atallu industria-pabiloian. Zanpiura kalea, 3 0,00 9.058,63 9.058,63

Igogailua Aginagako parrokian. Ludoteka 0,00 40.916,43 40.916,43

Igogailua Maisuen Etxean. Gernika ibilbidea, 13 0,00 48.724,36 48.724,36

Zarauzko Udala 0,00 154.213,73 154.213,73
Igogailu funikularra Aldapeta kalean. Vista Alegre auzorako 
sarbidea 0,00 154.213,73 154.213,73

Zegamako Udala 0,00 8.927,80 8.927,80

Alderdi Eder etxebizitza multzoa berriz urbanizatzea 0,00 8.927,80 8.927,80

Zumaiako Udala 0,00 41.723,41 41.723,41
Alondegia liburutegi bihurtzeko birgaitzea. Erribera eta Mari 
kaleetan igogailua eta atarteak egikaritzea 0,00 41.723,41 41.723,41

 GUZTIRA 79.607,99 3.100.392,01 3.180.000,00

 
 
 

Irabazi-asmorik gabeko Erakundeei onartutako eskaeren zerrenda 
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BIZKAIA  168.229,25 
Lauaxeta ikastola 27.905,34
Baserri eraikinean igogailua jartzea. San Migel auzoa zk.g. 27.905,34
Bilbaino erietxea (Jesusen Zerbitzarien Egoitza) 103.044,10
Gordoniz kaleko 18. zenbakian dagoen Bilbaino erietxearen eraikina eraberritzea 103.044,10
Calzada Egoitza Fundazioa 37.279,81
Igogailua jartzea 37.279,81
GIPUZKOA  131.770,75
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa J.M.A., S. Coop. 67.942,39
Iturripe Campuseko 2. eraikinean igogailua jartzea 67.942,39
Irungo Gurutze Gorria  63.828,36
Gurutze Gorriak sorosten duen Egoitza konpontzea eta birgaitzea (Hondarribia kalea, 
25) 63.828,36

GUZTIRA 300.000 €
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