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INFORMAZIO OROKORRA
DATAK

Martxoak 11

TOKIA/
IKASGELA

Bilbo. IVAPeko egoitza
(Errekalde zumarkalea, 18)

IRAUPENA

5 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Otsailak 12

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

40 pertsona

HARTZAILEAK

Hirigintza arloan lana egiten
duten udal teknikariak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

Anton Agirregoitia

MATERIALA

DISEINUA

EUDEL-FORUAK-IVAP

AZPIEGITURA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da
Ordenagailu eramangarria,
proiektagailua, papelografoa

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

Urbanizaezin gisa sailkatutako lursailetan lurzoruaren erabilerei buruzko araudia
xehetasun guztiekin ezagutzea ondorengo legeek esaten dutenarekin bat eginez:
*Lurzorua eta hirigintzaren 2/2006 Legea
*Euskal Herriko lurraldearen antolamendua arautzen duen 1990eko Legea
*7/2015 Dekretu Erreal Legegilea, Lurzoruaren eta Herri–Birgaitzearen Legearen
testu moldatua onartzen duena.

Ezagutzea lurzoruaren edo ekintzen zein erabilpen onar daitekeen
plangintzarako
erabilpen
egokitzat,
hiri-antolamenduaren
plan
orokorraren araudian. Horrez gain, lurzoru urbanizaezinean dauden
gainontzeko erabilpenak nola tratatu behar ditugun ezagutzea,
eraikuntzen, eraikinen eta plangintzarekin konforme ez dauden
erabilpenen erregimen juridikoaren arabera.

Lurzoru urbanizaezinean erabilpenen araudiari buruzko ikuspegi
orokorra eskaintzea, hiri-antolamenduko plan orokor bat lortzeko.
Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da :

Ezagutzea urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruen erabilpenen
hainbat afekzio ondorengo aldagaiak kontuan hartuta:ezartzen duen
arauaren jatorria,aplikazio zuzeneko legedia, lurralde-plangintza,
hirigintza- plangintza eta de facto arau oinarririk gabe.

Irizpide bat izatea bere desagerpena, mantentzea edo eraldaketa
ahalbidetzeko arauak ezarri ahal izateko.

PROGRAMA
METODOLOGIA

Aurrez aurreko saioa


PROGRAMA





Lurzoru urbanizaezinaren kontzeptua/ Herri-galera egoeran dagoen
lurzorua
Hirigintzako legedia/lurzoruaren estatuko erregimenaren legedia
Lurzoruaren erabilpenen sailkapena
Lurzoru urbanizaezinaren lursailean araudiaren aplikazio zuzena
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IKASTAROAREN
BALORAZIOA
ZIURTAGIRIA:
BERTARATZEA

duten legeak
LAG-ek (Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak) ezarritako
lurzoruaren erabilpenen baldintzak:
o Inguru fisikoaren araua
o Ingurune fisikoaren antolamendurako matrizea
Lurraldeko sektore planek ezarritako lurzoruaren erabilpenei
buruzko baldintzak. Lurzoruen erabilpenen sailkapenen konparaziozko
analisia eta baita hurrengo lurraldeko sektore planen hainbat
matrizearenak ere:
o EAE-ko ibai eta erreka ertzen antolamendua
o EAE-ko Zonalde Hezeen lurraldeko sektore plana (160/2004
Dekretua, uztailaren 27koa)
o EAE-ko Babesa eta Itsasertzeko Antolamenduaren lurralde
sektore plana ( 4372007, Dekretua, martxoaren 13koa)
o EAE-ko Nekazaritza eta Basozaintzako lurralde sektore plana
(177/2004 Dekretua, irailaren 16koa)
Lurzoruen erabilpenen sailkapena. Eusko Jaurlaritzaren
proposamena. Lurzoruen erabilpenen sailkapen bakarrerantz.
Lurzorua eta Hirigintza 2/2006 Legearen “Erabilpenak eta Ekintzak”
atalaren azterketa ( 28.artikulua 5.azpiatala). Interes publikoa aitortuta
duten hornidurak, ekipamenduak eta ekintzak kontzeptuak.
Eraikitako ondarearen eta aprobetxamendua eta bere euskarri
fisikoan kokatzeko lurzoruaren aukerazko erabilpenak. Bestelako
legeetan emandako tratamenduaren azterketa.
6/2015 Legearen edukiaren azalpena, ingurunea babesteko neurri
gehigarriei buruzkoa, ez ohiko hidrokarburoen erauzketa eta haustura
hidraulikorako.

 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea

39€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri
PREZIOA

Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen
duena).

