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“Azken arau-aldaketa: 2000/03/28” 

Otsailaren 22ko 18/2000 FORU DEKRETUA, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Landalurreko Higiezinen 

Katastroan barru sartutako lurren Kalifikazioa (Labore 
mota) eta Sailkapena (Ekoizpenaren intentsibotasuna) 

zehazteko Arau Teknikoak onesten dituena. 
(BAO Martxoaren 28koa) 

Ekonomi Itunak Lurralde Historikoetako Erakundeei eratxekitzen dizkien eskumenen 
garapenean ekainaren 30eko 9/1989 Foru Arauaren bidez Landalurreko Higiezinen Zerga 
araupetu zen, eta geroago maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretuak aipaturiko zergaren 
katastroko kudeaketarako behin-behineko arauak onetsi zituen. 

Aipaturiko Foru Arauko 6. artikuluan zerga oinarria zehazteko orduan higiezinen balio gisa 
beraien katastroko balioa hartuko dela ezarri zen, berau erreferentziatzat haiek merkatuan 
duten balioa hartuz ezarriko dela, beti ere inoiz honen kopurua gainditzerik izan gabe. Hau 
77/1990 Foru dekretuko 9. artikuluan berretsita geratu zen. 

Era berean, 9/1989 Foru Arauko 8,2. artikuluan eta 77/1990 Foru Dekretuko 14,1.ean 
landalurren izaera duten lurren katastroko balioak finkatzeari dagokionez ezartzen du, honako 
lurren balioa, legez ezar dadin interesean, lurrak ekoizpenerako duen gaitasunaren arabera, 
halakoen benetako edota balizko errentak labore edo aprobetxamendu ezberdinak katastroko 
ezaugarrien arabera kapitalizatuz kalkulatuko dela. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Landalurreko Higiezinen Katastroaren gaur egungo egoerak esan 
berri dena beteezin bihurtzen du, harakoa egiterakoan erabilietako irizpideak oso ezberdinak 
izan zirelako, horrek gaur egun kalifikazio mota bakoitzarentzat, erabilia deneko udalerriaren 
arabera, hainbat sailkapen (ekoizpenaren intentsibotasuna) izatea dakarrelako. 

Era berean, katastroa egina izan zenetik iragandako epealdiak kalifikazioak (labore motak) 
hainbatean zaharkituak geratzea ekarri du, eta ez ditu jasotzen lurralde historikoko 
landalurretan gaur egun benetan garatzen diren laboreak eta aprobetxamenduak. 

Bizkaiko Foru Aldundiak Landalurreko Higiezinen Katastroaren mailaz mailako berriztaketa 
prozesu bat martxan jarri duenez, ezinbestekoa gertatzen da gorago aurkeztutako egoera 
argituko duen tresna bat garatzea, kalifikazioak eta sailkapenak, hau da, landa-lursail 
ezberdinen katastroko ezaugarriak homogeneizatuz, eta, horrezaz gainera, ahal den neurrian 
katastroko ezaugarri horiek ezartzerakoan aukerabidea erabiltzea baztertuz. Guzti hori 
arautegian azaltzen denaren arabera balioen katastroa egin aurreko urrats gisa. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Katastro eta Balorazio Zerbitzuko zerbitzua teknikoek aipaturiko 
arautegian aurreikusitako helburuetarako balioko duen katastroko ezaugarrien ezarpenerako 
metodologia egin dute, Foru Dekretu bidez onetsi beharra duelarik. 

Hori dela eta, apirilaren 15eko 5/1999 Foru Arauko Azken Xedapen lehenean datorren baimena 
erabiliz, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatuz, eta aldez aurretik Bizkaiko Foru 
Aldundiak 2000ko otsailaren 22ko bileran aztertu eta onetsia izan ondoren honako hau. 

XEDATU DUT: 
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1. artikulua. Landalurreko Higiezinen Katastroan sartutako lursailen kalifikazioa eta 
sailkapena egiteko arau teknikoak. 

Honako Foru Dekretuaren Eranskinean ageri diren Bizkaiko Lurralde Historikoko Landalurreko 
Higiezinen Katastroan sartutako lursailen kalifikazioa (labore mota) eta sailkapena 
(ekoizpenaren intentsibotasuna) zehazteko arau teknikoak onesten dira. 

2. artikulua. Landalur izaera duten ondasunak. 

Foru Dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako landalur izaera Higiezinen gaineko 
Zergaren ondorioetarako landalur gisa sailkatutako higiezinek izango dute. 

3. artikulua. Katastroko ezaugarriak banaka izendatzea . 

Landalurreko Higiezinen Katastroan barru sartutako azpilursaleko kalifikazioa (labore mota) eta 
sailkapena (ekoizpenaren intentsibotasuna), Ogasun eta Finantza Saileko zerbitzu teknikoek 
honako Foru Dekretuko Eranskinean jasotzen diren Arau Teknikoak azpilursail zehatzari 
ezartzetik ateratzen direnak izango dira, azken hau 11 kokagune dituela, hiru digitu udalaren 
kodearenak, hiru katastroko poligonoari dagozkionak, hiru lursaila identifikatzen dutenak eta bi 
azpilursailarenak, identifikatuko delarik. 

«UUUPPPlllaa». 

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren Agindu bidez ezarriko dira Landalurreko Higiezinen 
Katastroan barne sartutako lursailen beharkizunak eta baldintzak eskatzeko eta katastroko 
ezaugarriak adierazten dituzten ziurtagiriak lortzeko. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Honako Foru Dekretua indarrean hasten den unetik, indarrik gabe geratzen dira bertan 
ezarritakoaren mailakoak edo beheragokoak diren xedapen guztiak. 

AZKEN XEDAPENAK 

Lehena. Indarrean hastea. 

Honako Foru Dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hasiko da 
indarrean. 

Bigarrena. Baimenak. 

Baimena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari honako Foru Dekretu honetan 
xedatutakoa garatzeko eta aplikatzeko beharrezko xedapenak eman ditzan. 

Bilbon, 2000ko otsailaren 22an. 

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,. F. JAVIER URIZARBARRENA BERNARDO. 

Ahaldun nagusia,. JOSU BERGARA ETXEBARRIA. 
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ERANSKINA. 

LEHEN KAPITULUA 
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO  UDALETAKO LANDALURREN BERRIKUNTZAN 

ERABILTZEKO KALIFIKAZIOEN DEFINIZIOA. 

1. Araua. Kalifikazioen definizioa (Labore moten taula). 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Landalurreko Higiezinen Kastastroan egitekoak diren katastro 
berrikuntza lanean ezarri daitekeen labore moten taula, jarrian azaltzen dena da: 

Kalifikazioa Laborearen 
kategoria 

Deskripzioa 

Lur-lana (L) Ortuko lur-lana Hurrengo labore hauek lortzen diren lurrak hartzen 
ditu barru: uhaza, tomatea, piperra, zerba, leka, 
porrua. Orokorrean aipatutako laboreak ateratzeko 
eratuta izanik, gutxienezko azpiegitura (ureztapena) 
duten 500 m2tik gorako duten azalerak izaten dira. 

 Lur-lanerako 
ortua 

Aurreko ataleko labore berberak lortzeko lurrak barru 
hartzen ditu, baina azalera txikiagoetan, eta 
espezializazio maila txikiagoa dutela; aurreko hainbat 
labore azalera txikietan txandakatzen dira. Lursail 
hauen helburu nagusia autokontsumorako izatea da. 

 Baso-landareak, 
apaindurazkoak 
eta Gabonetako 
zuhaitzak 
ekoizteko 
mintegiak 

Basoko landaketak eta apaindurazkoak egiteko izan 
ohi diren landare gazteak pilaka ekoizteko erabiltzen 
diren azalerak. 

 Ortuko zereala, 
zereal lekaduna 

Lursail hauetan, olo arrunta, garagarra, aletarako 
artoa, basartoa, garia eta aledun lekudunak (indabak) 
ekoizten dira. Ortuko zerealaren kasuan patata ere 
barru sartzen da. 

Lur-lana (L) Makaldiak Ur bazterretan landatuak izan, eta sarritan llanduak 
izaten diren Populus motako landaketak. 

 Belarkien 
laborantza 

Lursail hauetan hurrengo laboreak izaten dira: 
ganadu-jateko berde urteaniztunak (alpapa, ray grass 
ingelesa, etab.), urteko ganadu-jatekoak (artaberdea, 
txirta, etab.) eta sustraiak eta tuberkuluak (ganadu-
erremolatxa, ganadu-arbia). 

Berotegia (BE)  Plastikozko tuneletan edo kristalezko berotegietan 
egiten diren laborantzak. Ortuariak, apaindurazko 
landareak, landare hidroponikoak eta abar eduki 
ditzakete. 

Mahastia (MA)  Mahaiko mahatsetarako edo ardotarako (txakolina) 
mahatsa ekoizteko erabiltzen diren mahastiek 
okupatutako azalerak. 

Frutarbolak (F) Oso zarratu 
dauden 
frutarbolak 

Gehienetan eusteko egitura (besorakoak etab.) izaten 
duten frutarbolen laborantza. Landareen artean 0,5 
eta 1 metro arteko tartea eta lerroen artean 2,5 eta 3 
metrokoa dute, horrek Ha.ko 3.000tik gora landare 
oso zarratu egotea dakarrela. Gehienetan kiwi, 
sagarrondo, madariondo eta fruitu txikiko zuhaitzak 
(ahabiak, andere-mahatsak, masustak, etab.) izaten 
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dira. Ureztaketa egiteko azpiegitura izan ohi dute. 

 Hain zarratu ez 
dauden 
frutarbolak 

Laborantza hauek ez dute eusteko egiturarik izaten, 
normalean oso zarratu dauden frutarbolak baino 
neurri handiagoko zuhaitzak izaten direla. Landaketa 
markoa 3x3 metrokoa edo handiagoa izaten da, 
Ha.ko 3.000 oinetik behera izatean ez daudelarik hain 
zarratu. Sagarrondoa eta madariondoa dira azalerarik 
handienak okupatzen dituztenak, euren ondoan 
intxaurrondoa, urrondoa, melokotoi-arbola, 
aranondoa, gereziondoa, gingondoa eta pikondoak 
daudelarik. 

Belardiak (BEL)  Belarkiez estalitako lursailak, gehienetan ereintza 
artifizialez ezarriz hobetuak izan, eta ohko 
ongarriketa bidez mantentzen direnak dira; hain 
zuzen ere, klima hezeetakoak, eta urtean behin edo 
gehiagotan ebakiz aprobetxatzekoak izaten direnak. 

Alfer-lurrak (AL)  Larrea Asko nahiz gutxi abereak larratzeko erabiltzen diren 
berezko belar-azalera duten lursailak. Mendialdeko 
larreak eta belardiak barru sartzen dira. 

Sastrakadiak (S) Sastrakadia Neurri txiki edo ertaineko izaera duten zuhaixkak 
dauden aldeak. Txilardiak, otadiak, ipuru-lekuak, 
gorostidiak, etab. barru hartzen ditu. 

Egur-basoa (EB) Intsignis pinua 
Normalean 600 metrotik behera kokatutako espezie 
honetako pinudiak sartzen dira kategoria honetan. 

Koniferoak  eta 
txanda ertaineko 
hostozabalak 

Landaketa hauetan, itsas pinua, Lawson altzifrea, 
larizio pinua, alertzea, Douglas izeia, haritz 
amerikarra, tuliparbola eta intxaurrondoa barru 
sartzen dira. 

Eukalitu-basoa 
(EU) 

 Normalean ebatondoetatik sortuak izan eta sailkapen 
honetan biltzen diren espezie honetako zuhaitzak 
itsasbazterretik hurbil dauden udalerrietan kokatutako 
basoak izan ohi dira. 

Hostozabalen 
basoa (HB) 

Goiko basoetako 
berezko 
hostozabalak 

Berez sortutako eta itxura oneko (gehienak hasi bidez 
sortutako zuhaitzak) zuhaiztiak, gehienetan espezie 
bakarra: pagoa, haritza, urkia, ametza. nagusitzen 
dela. 

 Beheko 
basoetako 
hostozabalak 
edota lepatuak 

Berez sortutako eta itxura kaskarreko eta 
motzondotik edo sustraietatik sortutako kimu asko 
dituen zuhaiztiak, gehienetan espezie bakarra: 
pagoa, haritza, urkia, ametza, etab. nagusitzen dela. 
Kategoria honetan sartzen dira, era berean, zuhaitz-
enbor gehienak moztuak edo lepatuak (enbor labur 
eta lodiak, aldika-aldika ikatza egiteko moztu izan 
direlako) dituzten zuhaiztiak. 

 Mugetako eta 
urbazterretako 
landareak 

Ur-bazterretan edota bestelako erabileretatik 
banaketa egiteko lerroka egon ohi diren azale ra 
txikiak. Gehien erabiltzen diren espezieak: haltza, 
urkia, haritza, sahatsa, astigarra, lizarra, eta 
antzerakoak izaten dira. 

Lur elkorrak (LE)  Mugaketa fisikoen ondorioz landareak 
iraunkortasunez aprobetxatzerik ez duten azalerak: 
haitzetak, padurak, labarrak, eraikinak, etab. 
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Taula berezian jasotzen dira. 

Deskontuak (D)  Aurreko kalifikazioen artean barru sartuta ageri ez 
diren guneak izanik, gehienetan beraietan inolako 
landaketarik garatzea eragozten duten arren, benetan 
lur elkorrak ez direnean edota giza komunitatearen 
garapenerako beharrezkoak direnean edo inoiz izan 
direnean (ibaiak, urtegiak, utzitako errepideak, 
aerodromoak, etab. 
Taula berezian kalifikazio tipologia hau oso-osorik 
idatzita dago. 

Lehen zutabean eta kako artean Kalifikazio edo Labore mota bakoitza identifikatzen duten 
siglak ageri dira, berauek erabiliko direla katastroa berriztatzeko lanetan. 

BIGARREN KAPITULUA  
LANDALURREKO AZPILURSAILEI  SAILKAPENA EMATEKO IRIZPIDEAK. 

2. Araua. Oinarrizko sailkapenen definizioa (Labore kaegorien oinarrizko taula). 

Laboreak sailkatzeko erak, hau da, landalurren katastroko berrikuntzarako ezarriko zaien 
ekoizpen-intentsitateak irizpide nagusitzat objetibotasuna izango du, hau da, azpilursail 
bakoitzarenak diren ezaugarri batzuk barru sartzeko ahaleginak egingo dira, neurketa objektibo 
batzuen bidez dagokien sailkapena lortzeko asmoz. 

Horretarako labore moten taula (kalifikazioak) hartuko da abiaburutzat, bertako zerrendan ageri 
den labore bakoitzari oinarrizko kategoria bat (ekonomia irizpideei jarraituz) emanez, horrela 
taula berri bat (labore-kategorien oinarrizko taula deitzen dena) eratuz. Oinarrizko kategoria hori 
puntuazio bat bilakatuko da; horri, geroago, zuzenean azpilursail bakoitzaren kalifikazioa 
definituko duten gainerako faktoreak barru sartzetik ateratako emaitza batuko zaiola. 

Laborearen kategoria taula. 

Kalifikazioa Laborearen kategoria Punt. 

Zereala (Z) Ortuko lur-lana 1 

 Lur-lanerako ortua. 
Basoko landareak, apaindurazkoak edota . 
Gabonetako zuhaitzak ekoizteko mintegiak. 

2 

 Ortuko zereala 
Zereal lekaduna 
Makaldia 

3 

 Ganadu-jatekoak 4 

Berotegia (BE)  1 

Mahasti (MA)  1 

Frutarbolak (F) Oso zarratu dauden frutarbolak 1 

 Hain zarratu ez dauden frutarbolak 2 

Belardiak (BEL)  1 

Alfer-lurrak (AL) Belardia 1 

Sastrakadia (S) Sastrakadia 1 

Egur-basoa (EB) Intsignis pinua 1 

 Koniferoak eta txanda ertaineko hostozabalak 2 
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Eukalitua (EU)  1 

Hostozabalen basoa (HB) Berezko hostozabalak goi basoetan 1 

 Berezko hostozabalak behe basoetan edo lepatuak 2 

 Urbazterren mugetako landareak 3 

Lur elkorra (LE) Taula berezia.  

Deskontuak (D) Taula berezia.  

3. araua. Kalifikazioa ezartzerakoan kontuan izateko gainerako faktoreen definizioa 
(Ebaluazio-motak). 

Beharrezko ikerlanak egin ostean, nekazaritza edo basozaintza ekoizpenari bereak dagozkion 
kanpoko bestelako faktoreak kontuan hartu gabe, bi direla batez ere landalur izaera duten 
lurren kalifikazioa era berezian zehazten duten faktoreak ikusi izan da, hau da, azpilursailera 
heltzeko hurbilerraztasuna eta lurrek duten aldatsa. 

Era berean beharrezkotzat jo da hirugarren faktore bat sartzea, bi faktore bakarrik kontuan 
izateak sor ditzakeen okerrak zuzentzeko bide izan dadin. Faktore hau, teknikariak, azpilursaila 
beraren antzeko beste batzuekin konparatuz, tokian bertan egin dezakeen balorazioa da. 

Azaldutako hiru irizpideetarako puntuak ematen dituzten taulak egin dira, gero bakar batean 
bilduko direla. Taulak jarraian azaltzen dira. 

Lursaileko hurbilerraztasunaren taula. 

Hurbilerraztasuna Punt. 

Lursailak errepidezko edo antzerako sarbidea du 0 

Lursailak edozein ibilgailu ibili ahal izateko moduko sarbide pista edo bidea du 1 

Lursailak lur guztietarako ibilgailuentzako sarbidea du bakarrik 2 

Lursailak ez du sarbiderik, oinez bakarrik hel daitekeela bertara 3 

Aldatsen taula. 

Sailkapena Aldatsa. Punt. 

Zereala; Berotegia < %7koa 0 

 > %7koa 1 

 > %12koa 2 

Mahastia, frutarbolak, belardia < %15ekoa 0 

 > %15ekoa 1 

 > 30ekoa 2 

Alfer-lurra, sastrakadia, eukalitu-basoa, egur-basoa, hostozabalen 
basoa 

< 30ekoa 0 

 > 30ekoa 1 

 > 50ekoa 2 
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Tokian bertan eginiko balorazio taula. 

Tokian bertan eginiko balorazioa Punt. 

Lursailean batez estekoa baino hobea egiten duten ezaugarri batzuk ageri dira  . 0 

Lursailean batezbestekoa bezalakoa egiten duten ezaugarri batzuk ageri dira 1 

Lursailean batezbestekoa baino txarragoa egiten duten ezaugarri batzuk ageri dira . 2 

4. araua. Faktore osagarriak puntuazioan barru sartzea. 

Azaldutako hiru irizpideei emaniko balioak ezarri ostean, halakoak balio bakarrean integratzera 
jotzen da, horretarako jarraian datorren taula erabiliko dela. 

Integrazio irizpideen taula. 

Integrazio irizpideak Balioa 

Hiru parametroetatik bik 0 balioa dute 0 

Hiru parametroetatik bik baliorik handiena dute 3 

Lehen bietan barru sartuta ez dauden aurreko hiru parametroen arteko konbinaketa, 
beti ere batura 3koa edo txikiagoa bada. 

1 

Lehen bietan barru sartuta ez dauden aurreko hiru parametroen arteko konbinaketa, 
beti ere batura 4koa edo handiagoa bada 

2 

5. araua. Azken sailkapena (ebaluazio-mota) ezartzea. 

Azken sailkapena ezartzeko, kategoria bakoitzari (laboreen kategoria taula) ezarritako puntuak, 
hurbilerraztasunari, aldatsari, eta tokian bertan eginiko balorazioari, aurreko taularen arabera, 
dagozkien parametroak integratuz lortutako puntuei batuko zaizkie. 

Kasu guztietan, batean izan ezik, izan daitezkeen kategorien kopurua seikoa edo gutxiagokoa 
da. Handiagoa den kasu bakarra (C) laneko lurrek osotutakoa da, halakoetan 7 kategoria izan 
daitezkeelarik; irizpide orokorra erabiliz seira mugatzen dira, horrela Ekoizpen Intentsitatearen 
ondorioz zazpigarrenera heltzen diren lanak seigarrenekotzat joko dirala. 

Kalifikazioa Kalifikazioen kopurua. 

Zereala (Z) 6 (*) 

Berotegia (BE) 4 

Mahastia (MA) 4 

Frutarbolak (F) 5 

Belardiak (BEL) 4 

Lur-alferra (LA) 4 

Sastrakadia (S) 4 

Egur-basoa (EB) 5 

Eukalitua (EU) 4 

Hostozabalen basoa (HB) 6 

Deskontua (D) (**) 

Lur elkorra (LE) (**) 
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(*) Gorago aipaturiko salbuespena eginik. 

(**) Taula berezian garatuta. 

HIRUGARREN KAPITULUA  
LUR BEREZIEN KALIFIKAZIOA ETA SAILKAPENA EGITEKO IRIZPIDEAK. 

6. Araua. Kasu berezia: «Deskontuak». 

Deskontuak deiturikoak, benetako laborerik edo aprobetxamendurik izan ez arren, orokorrean 
giza taldeen garapenerako eta/edo hauek landalurretan egiten dituzten aprobetxamenduetarako 
beharrezkoak diren Landalurreko Higiezinen Katastroan barru sartutako lurrei dagozkie. 

Azken ekoizpenari balio erantsia emateko katastroko datuak hartzea aprobetxatzeko, honelako 
lursailak biltzen dituen taula bat egin da halakoen kalifikaziorako «Deskontua (D)» deritzan 
orokorra erabiliz, eta sailkapen gisa kasu bakoitzean nolako lursaila den aditzera emango digun 
korrelazio zenbakia ezarriz. 

Kasu honetan, beraz, lursailen kalifikazioa eta sailkapena era zuzenean, taula aplikatuz egingo 
da. 

Deskontuen taula. 

Deskontua Azalpena Den. 

Errepidea Errepide tarte txikiak (erabiltzen ez direnak izan daitezkeela), 
katastrotik kanpoko aldeetan sartuz, tratamendurik jaso ezin 
izango luketenak 

01 

Autopistak Aurreko kasuaren antzerakoa . 02 

Bideak basoko 
pistak abereen 
bideak 

Posibilitate hau, herri erabilera duten bideak izan arren, jaba, ri 
pribatukoak (jabetza) izanik kokatuta aurkitzen diren lursaileko 
atal direnean edota zortasuna dutenean erabiliko da. 

03 

Ur-laminak Laku, idoi eta abarri dagozkienak; deskontuan eragina jasotzen 
duen alde eta guzti (herri lurren muga) sartuko dira . 

04 

Obra hidraulikoak Epigrafe honetan honako obrak barru sartuko dira: lurraldeko 
garapena lursailek dutenaren antzekoa duten ubide txiki, erreten, 
sifoi, putzu, ponpaketa-leku, etab. (akueduktuak izan ezik). 
Deskontupean desjabetutako alde osoa jarriko da, berau herri 
zerbitzurako delako. 

05 

Harrobiak Deskontupekotzat joko da ustiapen aldea nahiz ustiatutakoa, 
desjabetutako gainerakoa, lursail normaltzat joko dela . 

06 

Trenbideak 1 eta 2. kasuen antzera. 07 

Isurtegiak eta 
hondakindegiak Aprobetxamendu hauetarako, era kontrolatuan edo kontrolatu 

gabean erabiltzen diren lurrak barru sartuko dira. 

08 

Aerodromoak Honelako instalazioetako pistek okupatuta egon, eta Hirilurreko 
Higiezinen Katastroan jasota ez dauden alde guztiak barru 
sartuko dira 

09 

Heliportuak Batez ere jarduera honetarako erabiltzen diren aldeei, hau da, 
nolabaiteko azpiegitura dutenei dagozkie, beti ere Hirilurreko 
Higiezinen Katastroan barru sartuta ez badaude 

10 

Antena Hirilurreko Higiezinen Katastroan barru sartuta ez daudelarik, 
antenek, errepikagailuek eta/edo bestelako komunikazio 
azpiegiturek okupatutako aldeak . 

11 



 
9 

Akueduktua Honelako eraikinek okupatutako zortasun aldeak; hau da, 
erabilitako lurrak lursail zehatz batekoak dira . 

12 

Gasbideak Aurreko kasuan moduan, gehienetan gertatzen den bezala 
instalazio hauek lurpetik ez doazenean . 

13 

GNE Gasbidea erregulatzeko eta neurtzeko estazioak . 14 

7. Araua. Kasu berezia: «Lur elkorra». 

Honako hau aurrekoaren antzerakoa da, baina kasu honetan zenbait arrazoi dela medio 
nekazaritza ikuspegiz erabili ezinak diren lursailak edota Hirilurreko Higiezinen Katastroan 
(sakabanatuta) barru sartutako lurrak dira. 

Aurreko kasuan bezala Sailkapena erabiltzen da Landalurreko Higiezinen Katastro berrian 
informazio gehiago eskaintzeko. 

Aurkezten den taula era zuzenean erabiliko da. 

Lur elkorraren taula. 

Lur elkorra Azalpena Den. 

I. lurzorua Mota honetan beraien azalera gehiena (>%50a) haitz-irtenuneek 
osotua duten lurzoruak sartzen dira . 

01 

II. lurzorua Hain sarri urez betetzen direlako (zingiratsuak edo padurak) 
aprobetxamendua egitea oso zaila duten lurzoruak dira . 
 

02 

Hiri eraikinak Hiri higiezinen (txalet, garaje, pabilioi, igerileku, eta abarren) tipologia 
duten eraikinek okupatutako lurzoruak dira 

03 

Landalurreko 
eraikinak 

Bereziki nekazaritza-eraikinak direnek edo nekazaritza ustia penei 
loturikoek (baserri, nekazaritza pabilioi, korta, silo, biltoki eta abarrek) 
okupatutako lurzoruak . 
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