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BESTE ERABILERA BATZUETATIK ETXEBIZITZARA ALDATZEA 

Beste erabilera batzuk (lokalak, solairuarteak, etab.) etxebizitzara aldatu ahal izateko, jarraian 
adierazten diren baldintzak bete behar dira. 

 
Nolanahi ere, hirigintza-lizentziak jabetza-eskubidea salbu emango dira, eta parte den jabekideen 
erkidegoari eragiten dion araudia betetzeari kalterik egin gabe, bai eta izaera zibileko beste 
edozein gai ere. 

BALDINTZAK 

HIRIGINTZAKO UDAL-MAILAN 

- Erabilera etxebizitzara aldatzea baimentzen da, baldin eta Burlatako Udal Plan Orokorraren 
52. artikuluan ezarritakoa betetzen bada. 

 

http://www.navarra.es/home_es/actualidad/BOn/Boletines/2019/186/Anuncio-41 / 
 

Lokalak direnean, posible izango da horiek kale nagusiko beheko solairuan ez egotea. 

 
Gainera, kontuan izan behar da PGMren 163 artikulua, hau da, etxebizitza bakoitzeko 
aparkaleku-plaza bat izatea: 

 
∗ 3 etxebizitza berri edo gehiago egiten badira: 

 
Artikuluan adierazitakoa bete beharko du. PGMren 163. artikulua. Plaza horiek partzelan 
edo erabilera hori izan dezakeen edozein garaje edo lokaletan egon daitezke, 100 m-tik 
beherako distantzian. Hori ezinezkoa bada, udalari baimena eskatu ahal izango zaio 100 
m-tik gorako distantziara egon daitezen. Edonola ere, plazak etxebizitza bakoitzarekin lotu 
beharko dira erregistroan. 

 
∗ 3 etxebizitza berri baino gutxiago egiten badira: 

 
Baldin eta, arrazoituta, justifikatzen bada ezinezkoa dela aparkalekuak izatea ez lurzatian, 
ez 100 metro baino gutxiagoko distantzian, edo ekonomikoki oso garestia dela, 
aparkalekuak monetarizatu ahal izango dira, zuzkidura-jarduketei lotutako hirigintza-
eginbeharrak monetarizatzeko indarrean dagoen ordenantzan ezarritakoaren arabera. 

 
- MEParen 52. artikuluan ezarritakoa betetzen ez bada, erabilera-aldaketak baimendu ahal 

izateko, beharrezkoa den peaua onartu beharko da aldez aurretik. Kasu horretan, izapidetu 
aurretik, Udaleko Hirigintza Sailarekin harremanetan jartzea gomendatzen da 
(urbanismo@burlada.es). 
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- Hirigintza-erabilera aldatzeak betebehar ekonomiko batzuk dakartza berekin, eta interesdunak 
horiek ordaindu beharko dizkio Burlatako Udalari, "Zuzkidura-jarduketei lotutako hirigintza-
eginbeharren monetarizazioaren kalkulua arautzen duen udal-ordenantzarekin" bat etorriz. 

 

http://www.navarra.es/home_es/actualidad/BOn/Boletines/2019/206/Anuncio-7 / 

 

NAFARROAKO GOBERNUAREN ARAUDI-MAILAN 

Lokalaren edo solairuartearen erabilera aldatzen bada, etxebizitzarako aurreko legezko 
erabilerarik gabe, etxebizitza berri bat sortuko da eraikinean. Horregatik, Biztangarritasunari 
buruzko Foru Dekretuan (II. eranskina) ezarritakoa bete beharko du, eta EKT bete, aplikagarri 
zaion neurrian. 

 

ZUZENBIDE ZIBILAREN MENDE DAGOEN BESTE LEGEDI BATEA N 

Jakinarazten da ezen, administrazio-kontrolaren xede ez bada ere, jurisdikzio zibilaren eremukoa 
baizik, kontuan hartu beharko direla Jabeen Erkidegoaren estatutuetan ezarritako baldintza 
espezifikoak, bai eta erabilera-aldaketa bideragarria izan dadin Jabeen Erkidegoaren nahitaezko 
baimenak ere. 
 

ERABILERATIK ETXEBIZITZARAKO ALDAKETAK IZAPIDETZEA 

I. KASUA: ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEN DA. BURLA TAKO 52 MGP 

Nahikoa izango da erabilera aldatzeko lizentzia eta, hala badagokio, obra-lizentzia Burlatako 
Udalean eskatzea. Ondoren, obrak egin edo beharrezkoak ez direla egiaztatu ondoren, lehen 
erabilerako lizentzia eskatu beharko da: 

 

Erabilera aldatzeko lizentzia eta, hala badagokio, obra-lizentzia: 

- Sustatzaileak erabilera aldatzeko lizentziaren eta, hala badagokio, obra-lizentziaren eskaera 
aurkeztu beharko du Udaleko Erregistroan, udalaren webgunetik 
(https://sedeelectronica.burlada.es/tramitacion-electronica /? Arloa = 5 & nombre =) deskargatu 
ahal izango den beharrezko dokumentazioarekin batera. Besteak beste, honako hauek aipatu 
behar dira: 

 
∗ Proiektu teknikoa edo balioetsitako memoria, dagokionaren arabera, lokala egokia dela 

eta aplikatu beharreko araudi teknikoa eta urbanistikoa betetzen direla justifikatzen 
duena, teknikari eskudunak sinatua. 

∗  
"Zuzkidura-jarduketei lotutako hirigintza-eginbeharren monetarizazioa kalkulatzeko udal-
ordenantza" ren I. eranskinean jasotako edukia izango duen Kudeaketako Hirigintza 
Hitzarmenari atxikitzeko adierazpena. Behar bezala beteta eta sinatuta egon beharko du. 
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∗ Etxebizitzak birgaitzeko laguntzak eskatuko dituen ala ez adierazten duen berariazko 
adierazpena (Birgaitze Babestuko Espedientea) 

 
 
- Bizigarritasunari buruzko aurretiazko txostena: 
 

∗ Ez bada Birgaitze Babestuko Espedienterik izapidetuko (birgaitzeko laguntzak), Udalak 
aurretiazko bizigarritasun-txostena eskatuko dio Nafarroako Gobernuko Etxebizitza 
Zerbitzuari, bizigarritasun-baldintzak betetzeari eta EKTra egokitzeari dagokionez. 
 

∗ Birgaitze babestuko espedientea izapidetu behar bada (birgaitzeko laguntzak), 
sustatzaileak zuzenean izapidetu beharko du espedientea Burlatako ORVEn, eta, 
horretarako, ORVEk behar duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. Dokumentazio 
horrek, nolanahi ere, bizigarritasun-baldintzak eta EKTra egokitzen dela justifikatu 
beharko du. 
 
ORVEk Birgaitze Babestuaren Behin-Behineko Kalifikazioa eman ondoren – Kalifikazio 
hori aldez aurreko bizigarritasun-txostenaren bidez egingo da –, sustatzaileak kalifikazio 
horren kopia aurkeztu beharko dio Burlatako Udalari. 
 

- Bi kasuetan, Udalak txostena eskatuko dio Iruñerriko Mankomunitateari. 
 

- Udalak aurreko txostenak jaso ondoren, Udalak bere eskumeneko hirigintza-gaiei buruzko 
informazioa emango du. 

 

- Txosten guztiak aldekoak badira, Udalak erabilera aldatzeko lizentzia eta, hala badagokio, 
obra-lizentzia emango ditu. 

 
Obra-lizentzia eman aurretik, sustatzaileak benetan ordaindu beharko ditu Monetarizazio-
ordenantzatik eratorritako lagapeneko hirigintza-betebeharren monetarizazioa. 
 

Lehen erabilerako lizentzia: 
 
- Beharrezko obrak egin ondoren edo, hala badagokio, beharrezkoak ez direla egiaztatu 

ondoren, sustatzaileak lehen erabilerako lizentzia-eskaera aurkeztu beharko du Udaleko 
Erregistroan, udalaren webgunetik deskargatu ahal izango den beharrezko 
dokumentazioarekin batera. 

-  
https://sedeelectronica.burlada.es/tramitacion-electronica /? Arloa = 5 & nombre = 

-  
Ikuskapena egin ondoren, hala badagokio, Burlatako Udalak txostena egingo du etxebizitza 
berriak bere eskumeneko gaietan lizentziaren xede izan zen proiektuari edo memoria tekniko 
baloratuari egokitzen zaizkion jakiteko. 

-  
Txostena aldekoa bada, Udalak lehen erabilerarako lizentzia emango du. 
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Bizigarritasun-zedula: 
 
- Birgaitze Babestuko Espedienterik izapidetu ez bada (birgaitzeko laguntzak), sustatzaileak 

bizigarritasun-zedula eskatu ahal izango dio Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Zerbitzuari, 
horretarako dokumentazio egokia aurkeztuta. 
 

- Birgaitze babestuko espedientea izapidetu bada (birgaitzeko laguntzak), sustatzaileak lehen 
erabilerako lizentzia aurkeztu beharko du ORVEn. Erakunde horrek beharrezko 
egiaztapenak egingo ditu zedula hori emateko eta Birgaitze babestuko espedientea 
amaitzeko. 
 

 

 

II. KASUA: EZ DA BETETZEN BURLATAKO 52 MGP-KO ARTIK ULUA 
 

Aurreko lizentziak eskatu aurretik, sustatzaileak erabilera aldatzeko dagokion peaua izapidetu 
beharko du, eta hori behin betiko onartzea ezinbestekoa da erabilera aldaketa hori baimentzeko. 

ZALANTZAK ETA KONTSULTAK 

- Kontsultak hirigintza-bideragarritasunari eta izapidetzeari buruzkoak badira, udalean egin 
ahal izango dira, helbide honetan: urbanismo@burlada.es 
 

- Kontsultak errehabilitaziorako balizko laguntzei buruzkoak badira, Burlatako ORVEn egin 
ahal izango dira (Tel.: 948 13 02 33) 

 

- Kontsultak aurretiazko bizigarritasun-txostenari eta/edo bizigarritasun-zedulei buruzkoak 
badira, Nafarroako Gobernuaren Etxebizitza Zerbitzuan egin ahal izanen dira. 

 
 


