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1. SARRERA 

Mungiako Lurraldearen Arloko Planean jasota dagoen Udal Planeamenduaren 
Gaineko Afektazioen honako dokumentu hau 1997ko otsailaren 11ko 28/1997 
Dekretuan, Lurraldearen Antolamenduko Ildoak onartu izana jasotzen duen horretan, 
ageri den Azken Xedapenetako Bigarreneko 3. puntuan ezarritako agindua betez idatzi 
da. 

Afektazioen Dokumentua egoki garatu dadin, honako hau adieraztea komeni da, 
alegia, lehen aipatutako LAIen berariazko agindua kontuan hartuta, bertan, eragina 
jaso duen udalerri bakoitzeko planeamendua aldatzeko puntu zehatzak jaso behar 
direla, hala  balegokio. Halaber, Lurraldearen Antolamenduko Ildoak Aplikatzeko 
Arauetan ezarritakoari jarraituz, aipatutako dokumentuak inplikatuta dauden 
udalerrietako bakoitzerako afektazioak jasoko ditu.  

Lurraldearen Arloko Plana osatzen duten dokumentuen luze-zabalean lotesle eta 
arauzko izenekoak diren ebazpenak modu sistematiko eta laburtuan jasotzea izango 
da kontua, horrenbestean udaleko eta sektorekako planeamenduan eraginez. Hori dela 
eta, dokumentu honek ez du Lurraldearen Arloko Planeko gainontzeko dokumentuetan 
jaso gabeko ebazpenik ez gehitzen ezta ezabatzen ere. Beraz, akatsik edo hutsegiterik 
izango balitz, horietara jo beharko litzateke.  

2. UDALERRI GUZTIETARAKO IZAERA OROKORREKO 
AFEKTAZIOAK  

Udalerri guztientzat izaera orokorrekoak diren ebazpen nagusienak laburtuta agertzen 
dira ondoren, ulerturik LAP osatzen duten dokumentu guztiak izango direla kontuan 
hartzeko erreferentziako gidalerroak, eta ildo haietara egokitu beharko dela udal 
planeamendua.  

2.1. INGURUNE FISIKOA 

Honako LAP honetan proposatzen den lurralde-ereduak honelaxe finkatzen du 
Ingurune Fisikoaren antolamendua: 

a) Antolamenduko Kategoriak taxutzen ditu hiri-garapeneko Plan exentuko eremu 
osorako.Bideratutako erabilera onargarri eta debekatuen izaera orokorreko 
erregulazioaren bitartez ezartzen da kategoria ezberdinen babesa. 

b) Gainjarritako Baldintzatzaileak ezartzen ditu, kategorien gainean jarriaz 
erabiltzeko baldintzatzaile moduan jokatzen dutenak, haien gainean zenbait 
jarduera garatu daitekeen modua mugatuz kasu bakoitzean aurkezten den arrisku 
motaren arabera, area batzuen degradazioa ekiditeko helburuarekin, gerta 
daitezkeen arriskuei edo balio berezi zehatzei begira. 

c) Ingurugiroa Hobetzeko Jarduerak, haiexek aldatzeko helburuarekin egiten direnak, 
gaur egungo egoera bideratuz, beraien potentzialtasun ekologikotik hurbilago 
dauden egoeretarantz. 
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d) Azkenik, Natura-inguruneko Osagai Aipagarriak finkatzen ditu, eta horiek izaera 
irekiarekin mugatu edo seinalatu egiten dituzte ingurugiro-, natura- eta ekologia-
balio handiko interes-guneak, edo gai espezifiko batean garrantzi handikoak eta 
haien berezitasunagatik Area Funtzionaleko natura-ondarearen baitan jasota 
daudenak. 

Inguru Fisikoaren Antolamendurako proposamena Memoriako dokumentuan 
deskribatzen da, eta Antolamenduko Arauen II. eranskinean eta hurrengo 
Antolamenduko Planoetan jasotako Erabilerak Arautzeko Matrizearen eta 2. 
idazpuruaren bitartez arautzen da: 

- A-01 Ingurune Fisikoa: Antolamenduko kategoriak 

- GB-01etik GB-09ra Ingurune Fisikoa: Gainjarritako Baldintzatzaileak 

- IH-01: Ingurugiroa Hobetzeko Jarduerak 

- NOA-01etik NOA-3ra: Natura-inguruneko Osagai Aipagarriak 

Udaleko planeamendu orokorrak LAP honetako kategorizazio proposamenak 
errespetatuko ditu, eta A-01 Ingurune Fisikoa planoan berariaz mugarriztatutako 
lurraldean zonaka zatitzeko behar diren proposamenak garatuko ditu landa-
ingurunean: Antolamenduko kategoriak, behar bezala justifikatutako beste 
azpikategoria batzuk definitzeko edo udal-antolamenduaren eskalatik proposatutako 
mugarriztatzeak aldatzeko aukerarentzako kalterik gabe. 

Halaber, erabilerako erregimena garatu ahal izango dute, Arauen dokumentuko II. 
eranskinean jasota dagoen erabilerako matrizean ezarritako ebazpenak errespetatuz. 

Sektorekako beraien legedia daukaten inguruneak arautzea hari lotuta gelditzen da. 

Planeamendu orokor edo garapenekoak izango du bere gain Natura-inguruneko 
Osagai Aipagarriak analizatzeko azterketa zehaztuak gauzatzeko ardura, hala 
dagokionean definituz ingurune bat mugarriztatzea eta hura babesteko erregimena, eta 
baita haren behin-betiko antolamendua ere. Horretatik kanpo gelditzen dira, 
Onartutako Kudeaketa Planaren jabe izanik, Arriskuan Dauden Fauna eta Flora 
Espezieen Euskal Katalogoan jasota dauden espezie jakin batzuentzako interes 
bereziko inguruak. 
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2.2. BIZITEGIETAKO ETA JARDUERA EKONOMIKOETAKO 
KOKALEKUEN SISTEMA 

Lurraldearen Arloko Planak bizitegien eta jarduera ekonomikoen kokaleku berriak eta 
lurzoruaren antolamendurako politiketan esku hartzeko moduak finkatzeko garaian, 
espazioen eta sektoreen arteko oreka bilatzea du helburu, Area Funtzionalak bere 
osoan bizitzeko eta lanerako nahikoa eskaintza eskura izan dezan. 

Bizitegietako eta Jarduera Ekonomikoetako Kokalekuen Sistemen Antolamendurako 
proposamena Memoriako dokumentuan deskribatzen da, eta Antolamenduko 
Arauetako 3., 4. eta 5. idazpuruetan eta Bizitegietako eta Jarduera Ekonomikoetako 
Kokalekuen Sistemako A-02 Antolamenduko Planoan jasota dagoenaren bitartez 
arautzen da. 

Idazpuru horretan finkatutako oinarrizko ebazpenak lotesleak dira udaleko 
planeamenduak idazteko, eta honako LAP honetan finkatutako mugetara egokitu ahal 
izango dira aipatutako udaleko planeamenduak garatzerakoan, bai esku-hartzeen 
zabalpenari dagokionez eta bai haien intentsitateari dagokionez. 

2.2.A. BIZITEGIEN KUANTIFIKAZIOA 

Udaleko planeamenduak kuantifikazioa finkatuko du, Antolamenduko Arauetako 4. 
idazpuruan, hain zuzen III., IV., V. eta VI. eranskinetan zehaztutakoan, adierazten 
denarekin adostasunez, aipatu ditugun Arauetako idatzi-zatietan finkatuta dagoen 
bezalaxe. 

Bere planeamendua berriz aztertzen duen planeamendu bakoitzean bere ereduko 
gehienezko etxebizitza-kuantifikazioa egin beharko du dagokion planean finkatutako 
epean, modu loteslean, aipatutako Arauetako idatzi-zatietan finkatuta dagoen 
bezalaxe. 

2.2.B. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LORZORUAREN KUANTIFIKAZIOA 

Udaleko planeamenduak kuantifikazioa finkatuko du, Antolamenduko Arauetako 5. 
idazpuruan, dokumentu horren VII., VIII., IX. eta X. eranskinetan zehaztutakoan, 
adierazten denarekin adostasunez. 

Bere planeamendua berriz aztertzen duen planeamendu bakoitzean bere ereduko 
gehienezko Jarduera Ekonomikoetako lurzoruaren kuantifikazioa egin beharko du 
dagokion planean finkatutako epean, modu loteslean, aipatutako Arauetako idatzi-
zatietan finkatuta dagoen bezalaxe. 
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2.3. LURRALDE BIGUNA 

Mungiako LAPean lurraldearen antolamendurako kontzeptu bat proposatzen da, 
Lurralde Biguna izenekoa, ingurune fisikoko alderdiak eta izaera hiritarragoa duten 
lurraldeak elkarrekin harremanetan jartzen dituena. Bere baitan hartzen ditu 
aisialdirako eta nekazaritzako guneak, kultura- eta arkeologia-ondarea eta paisaia. 

Lurralde Bigunarentzako Lurralde Eredua Antolamenduko Arauetako 6. idazpuruan eta 
“O-03.1 eta O-03.2 Lurralde Biguna” planoen finkatuta dauden ebazpenen bitartez 
irudikatzen da.  

Landa-guneei dagokienean jasota dauden ebazpenek izaera loteslea dute udaleko 
planeamendurako. 

Aisialdirako Natura Guneak mugarriztatzeari dagozkien jasotako proposamenak haiek 
garatzerakoan doitu ahal izango dira, honako LAP honetan finkatutako ebazpenak 
errespetatuz. 

Natura ibilbideei dagozkien proposamenak izaera loteslea dute, nahiz eta haiek 
garatzeko garaian proposatutako ibilbidearen inguruan doitu ahal izango diren. 

7/1990 Legeak babestutako Euskal Herriko Kultura Ondarearen Kultura Ondasunei 
dagozkien proposamenek izaera loteslea dute. 

Katalogatu gabeko Ondareko bestelako osagai batzuei dagozkien proposamenek 
orientatzeko izaera dute, eta udaleko planeamenduetan jasotakoa izango da haiek 
katalogoan txertatzea eta haien babes-erregimena erabakiko duena. 

2.4. MUGIKORTASUNA 

Lurraldeko Arloko Planean proposatzen den lurralde ereduaren barruan badira 
mugikortasunaren arloko ekintza batzuk, Area Funtzionala modu egokian antolatzeko 
helburuarekin, eta hurrengo eskemaren arabera egituratuta: 

a) Mugikortasun alternatiboa 

b) Garraio publikoa. Intermodalitatea 

c) Bide Sarea 

Honako LAP honetako Mugikortasunari dagokion eredua Antolamenduko Arauetako 7. 
idazpuruan jasotako ebazpenen bitartez osatzen da. 

Honako LAP honetako Mugikortasun Alternatiboari dagokion eredua Antolamenduko 
Arauetako 7. idazpuruan eta Mugikortasun Alternatiboko A-05 planoan jasotako 
ebazpenen bitartez osatzen da. 

LAPak ibilbide orientagarri batzuk proposatzen ditu oinez eta bizikletaz ibiltzeko.  Bide-
eskema horren zehaztutako garapena eta kokalekua, hain zuzen ere bere oinarrizko 
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izaeragatik, dagozkion planeamenduko tresnen bitartez garatuko da, beti ezarritako 
konexio irizpidea errespetatuz eta, edonola dela ere, justifikatuz Lurraldeko Arloko 
Planak definitutako Motorizatu Gabeko Mugikortasunaren Sareko norabidea. 

Honako LAP honetako Garraio Kolektiboari eta Intermodalitateari dagokion eredua 
Antolamenduko Arauetako 7. idazpuruan eta Mugikortasun Alternatiboko A-05 planoan 
jasotako ebazpenen bitartez osatzen da. 

Garraio Kolektiboari eta Intermodalitateari dagozkion proposamenak honako LAP 
honetan irizpide orokor moduan finkatzen dira. Esku hartzeko moduak eta konexio-
puntu konkretuak zehazki definitzea geroagoko uneren batean aztertuko dira behar 
den biztanleria-atalasearen, eskatutako maiztasunen, beharrezko inbertsioaren eta, 
azken batean, proposamenaren jasangarritasunaren arabera. 

Honako LAP honetako Bide Sareari dagokion eredua Antolamenduko Arauetako 7. 
idazpuruan eta Mugikortasun Alternatiboko A-06 planoan jasotako ebazpenen bitartez 
osatzen da. 

Bide Sareari dagozkion ebazpenek izaera loteslea dute, bai LAPean finkatutako 
kontzeptuak eta bai gutxi gorabeherako ibilbideak ere. 

Ibilbidearen inguruan zehaztutako proiektuaren garapenaren arabera aginpidea duten 
administrazioek txertatu ditzaketen aldaketek aldi berean ez dute Lurralde Ereduaren 
gainontzeko ebazpenetan aldaketarik ekarriko. 

2.5. ZERBITZUETAKO OINARRIZKO AZPIEGITURAK 

Lurraldeko Arloko Planean proposatzen den lurralde ereduaren barruan badira 
zerbitzuetako azpiegituren arloko ekintza batzuk, Area Funtzionala modu egokian 
antolatzeko helburuarekin, eta hurrengo eskemaren arabera egituratuta: 

a. Ur-hornikuntza. 

b. Saneamendua. 

c.  Hondakinak eta kutsatutako lurzoruak.  

d.  Energia. 

e. Telekomunikazioak. 

f.  Lan hidraulikoak. 

Honako LAP honetako Zerbitzuetako Azpiegiturei dagokion eredua Antolamenduko 
Arauetako 8. idazpuruan eta Oinarrizko Azpiegituretako 06-1 eta 06-2 planoetan 
jasotako ebazpenen bitartez osatzen da. 

Dokumentazio grafikoan irudikatzen diren multzo bakoitzari dagozkion sareen 
diseinuak eta elementu zehatz egokien kokapenak orientatzeko izaera dute. 
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Aginpidea duten administrazioek txerta ditzaketen aldaketek ez dute Area Funtzional 
guztiaren ahalmen funtzionalarentzako erasanik ekarriko, eta honako LAP honetako 
Lurralde Ereduaren gainontzeko ebazpenetan aldaketa garrantzizkorik egin gabe 
gauzatuko dira. 

2.6. ESKUALDEKO EKIPAMENDUAK 

LAPak definitu egiten du bai ekipamendu sistema bere osotasunean eta baita osatzen 
duten azpisistemetako bakoitza ere (hezkuntzakoa, osasunekoa, gizarte-ongizatekoa, 
kirol eta kulturakoa eta udalaz gaineko ekipamenduetakoa), Lurraldearen 
Antolamenduko Ildoekiko eta Area Funtzionalerako egokitutako lurralde ereduarekiko 
koherentziaz. 

Eskualdeko Ekipamenduei dagokien eredua Antolamenduko Arauetako 9. idazpuruan 
eta Eskualdeko Ekipamenduetako A-07 planoan jasotako ebazpenen bitartez osatzen 
da. 

Ekipamenduen sistemaren inguruan LAPean jasotako proposamenak Sektorekako 
Administrazioentzako orientazio eta erreferentzia-puntu bezala interpretatu behar dira, 
bai haien jarduera zuzenekoa baldin bada, eta baita Sektorekako Lurralde Planak 
idaztearen bitartez eginikoa baldin bada ere.  

Kokalekuentzako proposamenen kasuan, orientazio eta erreferentzia-puntu horiek 
udaleko planeamendurako izango dira. 

2.7. PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA 

“Bateragarritasun Esparrutzat” hartzen da honako Lurraldearen Arloko Plan honen 
baitan sailkatzearena, kalifikatzearena eta sistema orokorrena, bereziki 
komunikazioetakoak eta gune askeak, bezalako egiturazko hiri-antolamenduaren 
ebazpenak harmonizatzea ezinbestean eskatzen duen azalera.  

Lurraldearen Arloko Planak finkatu egiten du Planeamenduen Bateragarritasun 
Esparruen hurrengo sailkapena, hori bultzatzen duten alderdi desberdinen arabera: 

a. Bateragarritasun Orokorreko Esparruak: Area Funtzionaleko udalerri guztiek 
elkarren artean eta beste Area Funtzional batzuetako aldameneko udalerriekin 
aplikatzekoa, bai Bizkaiko Lurralde Historikoaren baitakoekin eta baita mugakide 
diren beste Lurralde Historikoekin ere, Natura Ingurunearen Kategorizazioak eta 
hari Gainjarritako Baldintzatzaileek jarraipena izan dezaten aipatutako udalerrien 
artean euren definizio grafikoan, eta koherentzia arautzeari dagokionean.  

b. Berariazko Bateragarritasun Esparruak: Euren mugako zonaldeetan modu 
orokorrean egiturazko antolamendua koordinatzeko premia detektatuta duten 
haiexek dira.  

c. Diseinuaren Bateragarritasun Esparruak: Horietan Lurraldearen Arloko Planeko 
proposamen berriek askotariko izaera duten sareak edo antolamenduko 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 
IV. liburukia: planeamenduaren gaineko afektazioak 2014.10 

13 

azpiegiturak txertatzen dituzte, eta euren diseinuaren zehaztutako 
bateragarritasuna ezinbestean eskatzen dute.  

Honako LAP honen Planeamenduen Bateragarritasun Sistema osatzen duten 
esparruen egiturazko antolamendua Bateragarritasun Planaren figuraren bitartez 
garatuko da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 legean jasotako 63. eta 92. 
artikuluetan agintzen denaren arabera. 

Bateragarritasuneko alorrak Kokalekuen Sistemako A-02 planoan identifikatzen dira.  

Bateragarritasuneko Alorrentzako Lurraldearen Arloko Planean finkatutako 
antolamendurako oinarrizko irizpideak Antolamendu Arauetako 10. idazpuruan jasota 
daude. 
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3. UDALERRI BAKOITZERAKO IZAERA PARTIKULARREKO 
AFEKTAZIOAK 

Udal planeamenduaren gaineko afektazioak Mungiako Lurraldearen Arloko Planaren 
esparrua osatzen duten udalerrietako bakoitzerako garatzen dira, modu honetan 
egituratuta:  

- Bizitegietako lurzoruaren inguruko ebazpenak. 

- Jarduera Ekonomikoetako lurzoruaren inguruko ebazpenak. 

- Planeamenduen bateragarritasuna. 

Eurentzako berariaz Lurraldearen Arloko Planean dagokion udalerriaren inguruan 
proposamen zehatzak idatzita dituzten alderdiak bakarrik garatzen dira. 

3.1. ARRIETAKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO AFEKTAZIOAK 

3.1.A. BIZITEGIETAKO LURZORUA 

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
16 0 27 0 43 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 

- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 
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8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

Ereduko 
Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

16 0 27 0 43 3 1,5 129 65 

 

- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.1.B. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

Premiak 
 Guztira 

0 

 

- Udalerri honetan LAPak ez du detektatzen Jarduera Ekonomietarako lurzoru 
premiarik. 

3.2. BAKIOKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO AFEKTAZIOAK 

3.2.A.  BIZITEGIETAKO LURZORUA 

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
149 0 255 0 404 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  
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- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 

- Ondoko taulako emaitzetan Udaletxeak luzatutako datuak hartzen dira 
erreferentziako biztanleria bezala, 2010. urteko hilabete bakoitzean sortutako 
hondakin kiloetan oinarrituz kalkulatuta, pertsona eta eguneko 1,2 kiloko ratio 
baten artean zatituz, hilabete bakoitzeko batez besteko biztanleria bat lortzen da, 
eta hortik eskuratzen da 2010. urteari dagokion urteko batez bestekoa. Etxebizitza 
nagusienetako kalkulua egiteko, etxebizitza nagusienetan erroldatu dauden 
biztanleen datuetan oinarritutako estimazioa egiten da, 2,21eko FBN eskuratuz. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

Ereduko 
Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

149 0 255 0 404 3 1,5 1.212 606 

 
 

- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.2.B.  JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

Premiak 
 Guztira 

0 

 

- Udalerri honetan LAPak ez du detektatzen Jarduera Ekonomietarako lurzoru 
premiarik. 
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3.3. FRUIZEKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO AFEKTAZIOAK 

3.3.A. BIZITEGIETAKO LURZORUA 

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
15 0 26 0 41 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 

- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

15 0 26 0 41 3 1,5 123 62 

 
 

- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 
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3.3.B. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

Premiak Guztira 

0 

 

- Udalerri honetan LAPak ez du detektatzen Jarduera Ekonomietarako lurzoru premiarik. 

3.4. GAMIZ-FIKAKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO 
AFEKTAZIOAK 

3.4.A. BIZITEGIETAKO LURZORUA  

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
27 0 46 0 73 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 

- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

27 0 46 0 73 3 1,5 219 110 
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- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.4.B. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

Premiak Guztira 

0 

 

- Udalerri honetan LAPak ez du detektatzen Jarduera Ekonomietarako lurzoru 
premiarik. 

3.5. GATIKAKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO AFEKTAZIOAK 

3.5.A. BIZITEGIETAKO LURZORUA 

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
36 0 62 0 98 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 
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- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

36 0 62 0 98 3 1,5 294 147 

 

- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.5.B. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

8 urterako Jarduera Ekonomikoetako lurzoruaren eskaintzarentzako gehieneko eta 
gutxieneko mugak: 

 
Premiak 
Guztira 

Harrotze Koefizientea Beharrezko eskaintza osoa 

gehienekoa gutxienekoa gehienekoa gutxienekoa 

2,50 3 1,5 7,50 3,75 

 

- Udal planeamenduak bermatu egin beharko du detektatutako Premiei dagokien 
Jarduera Ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioa. 

- 8 urterako udal planeamenduko Jarduera Ekonomikoetako lurzoruaren behin 
betiko kuantifikaziorako gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen 
dira premien zenbateko osoa hurrenez hurren dagozkion koefizienteekin (3 eta 
1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.5.C. PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA 

Planeamenduen Berariazko Bateragarritasun Esparrua: 

- Mungia-Gatika Atxuri-Billela Jarduera Ekonomikoetako arean. 
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3.6. LAUKIZEKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO AFEKTAZIOAK 

3.6.A.  BIZITEGIETAKO LURZORUA  

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

Ereduko 
Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
23 0 39 0 62 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 

- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

23 0 39 0 62 3 1,5 186 93 

 

- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 
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3.6.B. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

Premiak  
Guztira 

0 

 

- Udalerri honetan LAPak ez du detektatzen Jarduera Ekonomietarako lurzoru 
premiarik. 

3.7. MARURI-JATABEKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO 
AFEKTAZIOAK 

3.7.A. BIZITEGIETAKO LURZORUA 

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

Ereduko 
Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
24 0 41 0 65 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 

- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

24 0 41 0 65 3 1,5 195 98 
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- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.7.B.  JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

Premiak Guztira 

0 

 

- Udalerri honetan LAPak ez du detektatzen Jarduera Ekonomietarako lurzoru 
premiarik. 

3.8. MEÑAKAKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO AFEKTAZIOAK 

3.8.A. BIZITEGIETAKO LURZORUA 

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
16 0 27 0 43 

 

LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 
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- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

16 0 27 0 43 3 1,5 129 65 

 

- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.8.B. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

Premiak Guztira 

0 

 

- Udalerri honetan LAPak ez du detektatzen Jarduera Ekonomietarako lurzoru 
premiarik. 

3.8.C. PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA 

Planeamenduen Berariazko Bateragarritasun Esparrua: 

- Mungia-Meñaka Larrauri 2/Emerando landa-gunea. 

3.9. MUNGIAKO UDAL PLANEAMENDUAREN GAINEKO AFEKTAZIOAK 

3.9.A. BIZITEGIETAKO LURZORUA 

Ereduko etxebizitzen behin-behineko kuantifikazioa 8 urteko epean: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barneko 
Berrorekatzea 

Premia 
Endogenoa 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

A B C D A+B+C+D 
444 0 765 0 1.209 
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LAPeko Eredutik abiatuta 8 urteko epean behin betiko kuantifikazioa egiteko 
metodologia: 

- Adierazitako lurzoruaren kuantifikazioa 8 urteko epe baterako programazioa finkatuko 
lukeen udaleko planeamenduan bermatu beharko litzakeena da. 

- A, B eta D osagaien zenbatekoa jakina eta loteslea da.  

- C osagaia udalak bere planeamendua berriz aztertzen duenean zehaztu beharko 
da, Familiako Batez Besteko Neurriaren bilakaeran oinarrituta, eta horretarako 
izaera loteslearekin proposatzen da urte bakoitzeko 0,03ko etengabeko 
beherapeneko hipotesia. Horren kalkulua ondorengo formularekin adostasunez 
egingo da:  

C = B/(FBN-0.24) - B/FBN 

 Bertan B eta FBN berriz aztertzeko urtean udalerriko biztanleria eta familiaren 
batez besteko neurria dira, eta 0,24, berriz, familiaren neurria txikitzearen kopurua 
zortzi urteetan zehar. 

- Ondoko taulako emaitzak biztanleria eta familiaren batez besteko neurria erabilita 
lortu dira, 2011ko urtarrileko datarekin Udaletxeak luzatutako datuen bitartez. 

8 urterako etxebizitza eskaintzarentzako gehieneko eta gutxieneko mugak: 

 
Ereduko 

Hazkunde 
Selektiboa 

Barnea 
Berriz 

Orekatzea 

Premia 
Endogeno

a 

Bigarren 
Etxebizitza 

Premiak 
Guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

Beharrezko 
eskaintza osoa 

gehie- 
nekoa  

gutxie- 
nekoa  

gehie-
nekoa 

gutxie-
nekoa A B C D A+B+C+D 

444 0 765 0 1.209 2 1,5 2.418 1.814 
 

- 8 urterako udal planeamenduko etxebizitzen behin betiko kuantifikaziorako 
gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen dira aurreko 
metodologiaren arabera kalkulatutako premien zenbateko osoa hurrenez hurren 
dagozkion koefizienteekin (3 eta 1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.9.B. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURZORUA 

8 urterako Jarduera Ekonomikoetako lurzoruaren eskaintzarentzako gehieneko eta 
gutxieneko mugak: 

 

Premiak 
Guztira 

Harrotze Koefizientea Beharrezko eskaintza osoa 

gehienekoa gutxienekoa gehienekoa gutxienekoa 

11,00 3 1,5 33,00 16,50 
 

- Udal planeamenduak bermatu egin beharko du detektatutako Premiei dagokien 
Jarduera Ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioa. 
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- 8 urterako udal planeamenduko Jarduera Ekonomikoetako lurzoruaren behin 
betiko kuantifikaziorako gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren mugak eskuratzen 
dira premien zenbateko osoa hurrenez hurren dagozkion koefizienteekin (3 eta 
1,5) biderkatuz.  

- Udaleko Planeamenduak erabakiko du eskaintzako koefizientea, dena dela, 
hurrenez hurren 3 eta 1,5 gehieneko eta gutxieneko balioen artekoa izango dena. 

3.9.C. PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA 

Planeamenduen Berariazko Bateragarritasun Esparrua: 

- Mungia-Gatika Atxuri-Billela Jarduera Ekonomikoetako arean.  

- Mungia-Meñaka Larrauri 2/Emerando landa-gunean. 

 

 

 

 

Getxo, 2014ko urria 

Izenp. Iñaki Arrieta Mardaras 
  Arkitektoa  

Izenp. Aitor Sarria Bilbao 
  Arkitektoa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izenp. Nerea Salcedo Gonzalez 
  Arkitektoa  
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