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METODOLOGIARI BURUZKO OHARRAK 

 

Dokumentuaren xedea EAEko udalerri bakoitzaren plangintza orokorraren egoeraren 

berri eta plangintza orokorraren jarduera urbanistikoaren berri izan eta ematea da, 

baita ekainaren 30eko, 2/2009 Legeari, Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoari egokitzea 

ere.  Horretarako, ondoren azalduko diren ataletan banatu da eskuartean dugun 

informazioa:  

 

 

1. INFORMAZIOA UDALERRIKA  

 

Bi zerrenda daude udalerri bakoitzeko. Zerrendotan jasotzen da plangintza orokorraren 

jarduera urbanistikoa indarrean dagoen dokumentua onartzen den momentutik.  Ez 

ditu jasotzen zerrendetan antolamendu xehatuaren espedienteak.   

 

Lehenak, "Plangintza orokorraren jarduera urbanistikoaren laburpena" izenekoak, 

aipatu jardueraren azken izapidetze-data jasotzen du. Zerrenda hau irekiko da 

lehenetsitako zerrenda gisa, eta bigarren zerrendara pasatzeko aukera izango du 

beheko menuko botoia sakatuz. 

 

Bestalde, bigarren zerrenda, " Plangintza orokorreko jarduera urbanistikoa" izenekoa, 

fase guztietako data guztiak jasotzen dira.  Jasotzen diren datuak honela daude 

antolatuta:  

 

IZENA 

• Zenbakia: Udalerriaren kodea. 

• Udalerria:Udalerriaren izena. 

 

ESPEDIENTEAREN IZENA: 

Planeamenduaren aldaketak. Batzuetan titulua laburtu egin da, hala ere, 

aldaketa aplikazio-eremu jakin bati badagokio, izena aipatu egingo da.  

 

IZAPIDETZEA 

• Hasteko agindua: Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (LHAO) 

argitaratutako data. 

• Aurrerapena: LHAOko argitalpen data. 

• Hasierako onarpena: LHAOko argitalpen data. 
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• Behin-behineko onarpena: Udalaren behin-behineko onarpen-akordioaren 

data.    

 

EHLAB 

• EHLABen txostena: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 

Antolamendurako Batzordearen bilkuraren data.  

 

BEHIN BETIKO EBAZPENA- AKORDIO MOTA 

• Behin betiko onarpena ukatzea: LHAOko argitalpen data. 

• Behin betiko ukapena: LHAOko argitalpen data. 

• Onarpen partziala eta ukapen partziala: LHAOko argitalpen data. 

• Behin betiko onarpena: LHAOko argitalpen data. 

• Hirigintza araudia argitaratzea: LHAOko argitalpen data. 

 

 

 

2. INFORMAZIO OROKORRA  

  

Bi zerrenda daude, "EAEko planeamendu orokorraren egoera" eta "Plangintza 

egokitzea 2/2006 Legera, Lurzoru eta Hirigintzakoa" izenekoak, eta "Plangintzaren 

egoeraren berrikuspena eta egokitzapena 2/2006 Legearen arabera, Lurzoru eta 

Hirigintzari buruzkoa" izeneko mapa. 

 

A) 1 ZERRENDA: "EAEKO PLANNGINTZA OROKORRAREN EGOERA" 

Indarrean dagoen plangintza orokorrak jasotzen du zerrenda honek, eta, kasurako, 

udalerri bakoitzaren berrikuspena.  Jaso diren datuak honela daude antolatuta: 

Udalerria 

• Zenbakia: Udalerriaren kodea. 

• Udalerria:Udalerriaren izena. 

 

Plangintzaren dokumentua: 

• Indarrean:  

• Figura:Plangintzaren dokumentua. 

• Data:Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialeko argitalpena. 

 

• Izapidetzen: 

• Figura:Plangintzaren dokumentua. 

• Izapideen egoera: 

• Hasiera akordioa 

• Aurrerapena. 
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• Hasierako onarpena. 

• Behin-behineko onespena. 

• Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen txostena 

• Behin betiko ebazpena: 

o Behin betiko onarpena ukatzea.  

o Erabateko etena. 

o Onarpen partziala eta ukapen partziala. 

o Behin-betiko onespena. 

• Data: Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialeko argitalpena. 

 

 

 

B) 2 ZERRENDA: "PLANGINTZA EGOKITZEA 2/2006 LEGERA, LURZORU ETA 

HIRIGINTZAKOA" 

Bigarren zerrendan agertzen dira zein udalerri egokitu diren 2/2006 Legera, baita 

plangintza orokorraren figura eta behin betiko onarpenaren data ere.  

 

 

C) MAPA: "PLANGINTZAREN EGOERAREN BERRIKUSPENA ETA 

EGOKITZAPENA 2/2006 LEGEAREN ARABERA, LURZORU ETA 

HIRIGINTZARI BURUZKOA"  

Mapa honetan jasotzen da indarrean  edo berrikusten dagoen plangintza orokorrari 

buruzko informazioa. Ezberdindu egiten dira Legera egokitu diren udalerriak koloreka 

eta plangintzaren izapidetze-egoera bilbeka, honela: 

 

INDARREAN dagoen udal-plangintza: 

• Plangintza egokitzea Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legera. 

• Plangintza ez egokitua. 

 

Plangintzaren BERRIKUSPENAREN egoera.  

• Behin betiko onarpena ukatzea- erabateko etena- berrikusi gabe 

• Hasteko agindua. 

• Aurrerapena: Irizpide objektiboen dokumentua eta irtenbide orokorrak. 

• Hasierako onarpena. 

• Behin-behineko onespena. 

• Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen txostena. 

• Behin-betiko onespena. 

• Onarpen partziala eta ukapen partziala. 

• Udalak berak onartutako plangintza. 
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3. EGUNERATZE DATA  

 

Datuek azken eguneratze data erakusten da. 

 


