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I.- PROIEKTUAREN XEDEA ETA TRAMITAZIOA
Andoaingo Hiri Antolaketako Arauek 1995eko abenduaren 5ean jaso zuten Gipuzkoako Foru
Aldundiaren behin betiko onespena. Eskatutako Testu Bateratua onesteko erabakia, berriz,
1997ko urtarrilaren 8an hartu zuten. Testu horrek zehazten du, hain zuzen, Andoaingo
udalerrian gaur egun indarrean dagoen hirigintza erregimena.
Dokumentua behin betiko onartzeko aurreneko ebazpenetik 12 urte igaro diren honetan,
Udalbatzak uste du arau horiek oso-osorik berraztertzeko prozesua zabaldu behar dela,
aurreikuspenak oso maila desberdinean gauzatu baitira eta epealdi horretan zehar Arauen
hainbat eta hainbat Aldaketa erredaktatu eta tramitatu baita. Gainera, gaur egungo baldintza
ekonomiko, sozial, juridiko eta abarretara egokitutako hirigintza tresna baten premia dago.
Ildo horri jarraituz, proiektu honek garapen prozesuaren ondoriozko baldintzei erantzuten die,
eta justifikazio bikoitza du. Alde batetik, Hiri Antolaketako Arau haiek gaur egun indarrean
dagoen hirigintza legeriaren testuinguruan berraztertzea. Eta bestetik, Andoain udal barrutiaren
antolamendu integralerako tresna berri batez hornitzea, egungo baldintza eta premietara
egokitutako tresnaz, hain zuzen.
2005eko maiatzean, Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen Aurrerakina aurkeztu zen, eta
dokumentu horretan sartu zen ingurumen eraginaren baterako ebaluaketa azterketa,
ebaluaketaren prozedura arautzen duen 183/2003 Dekretuan, uztailaren 22koa, xedatutako
errekerimenduari erantzunez.
2005eko irailaren 14an, alkatetzak dekretu bat –626/2005 Ebazpena– atera zuen,
Aurrerakinaren dokumentua bi hilabetez jendaurrean egongo zela iragarriz; aipatu iragarpena
2005eko irailaren 30eko 186 zenbakidun Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean –GAO– argitaratu
zen.
Aurrerakina jendaurrean jarri zen aldian hirurogeita bederatzi idatzi aurkeztu ziren iradokizunez.
Horiei erantzuna eman zaie eta aintzat hartuak izan dira 2007ko urtarrileko “Andoaingo Hiri
Antolaketako Arauen berrikuspenaren Aurrerakina jendaurrean jartzeko tramitean zehar
aurkeztutako iradokizunei buruzko txostena” izeneko agirian.
Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, indarrean sartu delarik, eta
Aurrerakinaren jendaurreko aurkezpenaren nahiz Udalarekin izandako hizketaldien emaitza
aintzat hartuz, lehen dokumentuan alternatiba gisa aurkeztu ziren proposamenetako asko berriz
aztertzeko premia ikusi da.
Une honetatik aurrera, Andoaingo Hiri Antolaketako Plan Orokorra prestatu, eta hasierako
onespena emateko aurkeztu zen 2007ko martxoan.
Dokumentuari 2007ko abenduaren 14ko dataz eman zion hasierako onespena Udalbatzak, eta
bide batez hiru hilabetean zehar jendaurrean jartzeko erabakia hartu zuen –GAO, 2. zk.,
2008ko urtarrilaren 3koa-.
Aipatutako akordioak behin betiko dokumentuan sartu beharko diren aldaketa eta elementu
osagarri batzuk jasotzen ditu; hauek hainbat atal ukitzen dituzte, hala nola bide sare orokorra –
N-1 errepidearen saihesbidearen trazatua eta lehendik dauden auzoekiko loturak-; espazio
libreak –Leitzarango landa parkea berraztertzea eta hiri parke izaerako espazio libreen sistema
orokorrerako erreserba handiagoa aurreikustea-; ekipamenduak -daudenak handitzea eta
biztanleriaren hazkundearen araberako erreserbak-; eta puntualizazio zehatz batzuk hasierako
dokumentu honetan planteatutako hirigintzako eremu batzuetan.
Plan orokorraren agiriaren jendaurreko epean zehar, 135 alegazio idazki aurkeztu dira jarrita
zegoen epean, eta beste bat izan da epez kanpo aurkeztua. Eta guztia jaso da 2008ko
abuztuko data duen “Andoaingo Hiri Antolaketako Plan Orokorraren hasierako onarpenaren
agiria jendaurrean jartzeko tramitean zehar aurkeztutako alegazioei buruzko txostena” izeneko
agirian.
Dokumentua hasierako planteamenduetatik abiatuta prestatzeko prozesuak jaso egin du
udalak, alegazio idazkietako asko eta asko aintzat harturik, hartu dituen erabakien eragina, eta
horrenbestez aldatu eta osatu egin da. Gainera, abian den prozesuan zehar ere hainbat erabaki
hartu dira, ohi legez. Honekin bat, ondoren azaldu egiten dira Andoaingo Hirigintza, Obrak,
Ingurumena eta Landagunea Batzordeak 2009ko urtarrilaren 8 eta 14ko eta otsailaren 17, 19
eta 26ko bileretan alegazioei buruz eman txostenetik eta hartu erabakietatik ateratzen diren
ondorioak eta erabaki zehatzak.
Laburpen gisa, behin-behineko onarpenaren agirian sartu behar diren aldaketak zehazten dira:
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1 HEA.- Alde Zaharra
1. - “a.1.- Egoitza asentamendu zaharren lurzatiak” gisa kalifikatutako lurzatietan, etxebizitzaren batez
besteko neurria 75 m²(t)koa izango da. (27. alegazioa)
2. - Eraikigarritasunaren handiagotze bat ahalbidetzea Villa Mirasol-en lurzatian, egungo eraikinak
handitu ahal izateko. Lurzatiari “a.3.1.- Garapen txikiko eraikuntzen egoitza lurzatiak -komunak-“
kalifikazioa ematea. (33. alegazioa)
3. - 1 HEA.- Alde Zaharra eremuan sartzea Kaletxikiko 1, 3 eta 5 zk.ko eraikinak; eta ordezkatze
jarduketa puntual bat aurreikustea 5B zenbakiari dagokionez, kale zati hori eta Arrate pilotalekuaren
atzealdean kokatutako espazioak birsortzea ahalbidetzearren. (11. alegazioa)
4. - Kaletxiki 16: hasierako onarpenaren dokumentuan aurreikusitako ordezkatze operazioa mantentzea.
Kasu honetan, eraikinak Plan Orokorreko Hirigintzako Ondarearen Katalogotik kanpo geratu beharko
du, eta jarduketa hori garatzeko epeak ezarri beharko dira. (106. alegazioa)
5. - Gauzatze unitate bat mugatzea Jauregi baserriaren lurzatia, Leizaur Parkea eta Juan Bautista Erro
kaleko 9. zenbakian dagoen eraikinerainoko udal lursailak hartuta; egoitza erabilera nagusiko eraikin bat
gauzatzeko aukera, kale honetan daudenen segidan (5, 7 eta 9 zenbakiak); baserriaren eraikina
egokitzea, ekipamenduko erabileraz errespetatuta, eta baratzeko azalera gehiena inguruko hiri parkea
handitu eta, horrenbestez, hobetzeko lagatzea. Dena den, profila eta eraikigarritasuna zehatzago
aztertu beharko da, inguruko ezaugarriekin bat.
6. - Makaldegin ekipamenduko lurzati bat ezartzeko aurreikuspena; honen kokapena dagokion plan
berezian zehaztu beharko da.
2 HEA.- Ondarreta
Ondarreta kaleak Txistoki parkeraino jarraitzeko aukera, espazioak berrantolatuta, zuhaitzak aldatzea
barne. (44. eta 71. alegazioak)
4 HEA.- Arrate
Hainbat alegazio idatzitan egindako eskariak direla eta, Arrate frontoiaren zona eta inguruak egungo
egoeran kontserbatuko dira; ez da bertan inolako jarduketa garrantzitsurik aurreikusten, mantentze eta
kontserbazio lanez gain. (11., 12. eta 36. alegazioak)
5 HEA.- Ama Kandida
Egungo egoitza eraikigarritasunari buruz aurkeztutako datuak orientaziotzat hartu behar dira; eta
dagoen katastro informazioaren arabera berrikusi beharko dira. (114. eta 135. alegazioak)
Erredakzio taldeak proposatzen duen eraikigarritasun berria orientagarria izango da, eta zehatzago
aztertu beharko da behin-behineko onarpenaren dokumentuan.
10 HEA.- Lorategi hiria
Etxebizitzak zatitzea ahalbidetzea, duten etxebizitza neurriak horretarako aukera ematen duen
lurzatietan; kalifikazio xehekatua doitu beharko da, eta beharrezko doikuntzak ahalbidetu beharko dira
Plan Orokorrean aurreikusitako tipologietan, egungo tipologiekin bateragarri egitera begira.
12 HEA.- Larrategi Zarra
1. - 12.5 JT alderdian aurreikusitako eraikigarritasuna handitzea, Plan berezia erredaktatu ondoren
garatzeko; erredakzio taldearen txostenean proposatutako eraikigarritasuna orientagarria da.
12.5 eremua garatzeko dauden arazoak eta zailtasunak kontuan harturik, proposatzen da Plan
Orokorraren behin betiko dokumentuak jasotzea Plan Berezia eta Hiritartzeko Jarduketa Programa udal
ekimenekoak izateko beharra.
2. - 12.3 HJ –Zumea kalea 6 eta 8- zuzkidura jarduketan aurreikusitako jarduketaren lerrokadurak
beheko solairuan erantsiriko atal baten aurreikuspena egingo du, ibairantz, aldameneko eraikinekin bat
alegia.
Eraikin hauetan gauzatu beharreko jarduketek ibaitik hurbileko lurzatietan dagozkien zatiak laga
beharko dituzte derrigorrean, ibaiertzeko pasagune etengabeko bat egin ahal izatearren. (13. alegazioa)
3. - Zumea kalearen 12. zenbakian V/II profila ezarriko da, ordezkapen kasuan (1. alegazioa, epez
kanpokoa), ez baina erredakzio taldeak proposatutako besteetan.
4. - Plan Orokorrak mugatzen badu Plan Bereziaren xede izango den eremua egungo Ezkerrenea
zonara, Plan Orokorrak berak zuzenean definitu beharko du, eta beharrezko xehetasun mailaz gainera,
ibaiertzeko zonako eta eremuan birsortzeko dauden beste lurzoru zatietako antolaketa xehekatua,
hauen garapen eraginkorra ahalbidetzeko beharrezko kudeaketa baldintzak ezarrita. Kasu horretan,
Planeko antolaketak jaso egin beharko ditu Uraren Euskal Agentziaren txosteneko baldintzak, Zumea
kalearen atzealdeko erantsiei dagokienez.
15 HEA.- Etxeberrieta
Eremua erabat birsortzea bultzatzea, eraikigarritasunaren handitze bat aurreikusita eta aldameneko
eraikinen profila asimilatuta, egungo eraikinak benetan ordezka daitezen -gehien-gehienak erabateko
degradazio egoeran baitaude-, honako baldintza hauei jarraiki:
- Larramendi kaleko 1, 3 eta 31 zenbakiak eta kale bereko 1-3 (atzealdea) zenbakiak ordezkatzea
ahalbidetzea; eremua osatzen duten beste eraikinak antolaketatik kanpo geratuko dira.
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- LA-21 gauzatze unitatea behin betiko onartutako eraberritze integraturako plan berezian ezarritako
parametroekin baliozkotzea; honetako eraikuntzaren antolaketa eremu osorako aurreikusten den berriari
egokituko zaio, eta horretarako hirigintzako hitzarmen bat formulatu eta onartu beharko da aurrez,
honetan jasotzearren unitate horren hirigintza aldetiko gauzatzea ahalbidetuko duten zehaztapenak.
- Jarduketaren bideragarritasuna ahalbidetzea; definitzen den jarduketa integratu edo txertatuak bildu
egin beharko ditu egungo 20.1, 20.2 eta 21 “Zabalgunea” sektoreko irakaskuntza ekipamenduko
lurzatiko lurzoru beharrezkoak, eta egoitza erabilerarako birkalifikatu beharko ditu.
18 HEA.- Izturitzaga
Jabetzaren zatiketa eta kudeaketarako izan daitezkeen zailtasunak kontuan harturik, proposatzen da
dagokion arau partikularrak jasotzea Plan Berezia eta Hiritartzeko Jarduketa Programa udal
ekimenekoak izateko beharra. (2. alegazioa)
20 HEA eta 21 HEA.- Sorabilla
Sorabillako egoitza zonako ipar muturrean antolaketa berria planteatzen da; honetan, dentsitate txikiko
5 eraikin altxatzea aurreikusten da, lurzoru hiritargarriko sektore berri bat sailkatuz horretarako, eta
beste lursailak Allurraldeko Parkerako lagaz. (8. alegazioa)
23 HEA.- Bazkardo
Bazkardo auzunea 4W, 5W eta 6W zenbakietako erabilerak eta eraikinak finkatzea.
Hirugarren sektoreko erabilerak ezartzea bultzatzea, gaur egun Bazkardo auzunea 1W eta 2W
zenbakietan daudenen ordez.
Calonge etxebizitza saila berariaz babestea.
Baltzusketako mazelan lursailak lagatzeko proposamena onartzea, espazio libreen sistema
orokorrerako.
Eremua handitzea, “Mármoles y granitos Andoain"en lurzatia eta eraikinak barne harturik, eta, edonola
ere, jarduera garatu ahal izateko beharrezko handitze eta egokitzapenak ahalbidetuta. (30., 50., 77., 99.
eta 116. alegazioak)
25 HEA.- San Juan Egoitza
Ama Kandida 23 –San Juan Egoitza- eta 25 –Irigoien etxea- bitartean doan bidea eraikin hauen
zerbitzurako geratuko da; anulatu egingo da, berriz, beste zona batzuetarako sarbide gisa, eta
horrenbestez igarotzeko trafikoa kenduko da. Egungo ekipamendua handitzeko aukera. (28., 32., 52.
eta 79. alegazioak)
32 HEA.- Borda Berri
Eremua handitzea lurzoru hiritargarriko sektore berri gisa planteatu behar da; izango duen azalera
erredakzio taldeak planteatutako handitzera mugatu behar da.
Kontuan hartu beharko da U.R.A.k emandako txostena.
39 HEA.- Larramendi
Egungo tarteko solairua handitzeko aukera, betiere handitze hau eraikitzeke dagoela kontuan hartuta.
Proposatutako jarduketak bete egin beharko ditu egungo eraikigarritasuna handitzeagatik indarrean
dauden legediak eta araudiak ezartzen dituzten baldintza eta betekizunak.
40 HEA.- Leizotz
Plangintza partzialean “J” izena duen lurzatiaren kokapenaren aldaketa onartzen da, oinplanoko
okupazioa, eraikigarritasuna eta profila handitzearekin batera; izaera bereziko eraikin bat altxatzea
ahalbidetuko da. (105. alegazioa)
Plangintza partzialean “A1” izena duen lurzatiaren eraikigarritasuna handitzea eta profila aldatzea
onartzen da; izaera bereziko eraikin bat altxatzea ahalbidetuko da. (121. alegazioa)
Indarrean dagoen Alorreko Planak eta A lurzatirako Xehetasunezko Azterketak ezarritako bide
nagusirako gehienezko lerrokadura errespetatu beharko da; pabilioia zatitzeko aukerak erregulatzea
proposatuko da, erreferentziatzat harturik, betiere, indarrean dagoen Alorreko Planean eta lurzatirako
Xehetasunezko Azterketan ezarria.
44 HEA.- Garro parkea
Espazio libreen sistema orokorrerako parkea antolatzea, Baltzusketa ondoko sailei buruzko hainbat
alegaziotan jasoa onartuta. Eremu honi lurzoru hiritargarri sailkapena ematea, eta desjabetze bidez
kudeatzea. Espazio libreen sistema orokorrerako lurzorua jarri beharko duten lurzoru hiritarreko
eremuek bere betekizunak bete ahal izango dituzte bai lursail hauek lagata bai behar adinako ordain
ekonomikoa emanez Udala bera izan dadin parke osoaren jabetza kudeatzen duena.
45 HEA.- Baltzusketa
Eremuaren muga berrien arabera, aztertu egin beharko da Baltzusketa berri eta Baltzusketa erdikoa
baserriei dagozkien eraikinak eta erantsiak eremuan sartzea komeni den; izan ere, agian horietan
dagoen nekazaritza eta abelazkuntza jarduerari amaiera eman beharko zaio, edo beste toki batera
eraman, aurreikusi diren egoitza garapenekin bateragarria ez delako.
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Eremuaren mugak aldatu beharko dira, Extremadura kalea luzatzeko bideari eta Aldapeta etxeari
dagozkien lurzoruak 47 HEA.- Manterola alderdira eramanda; jarduketa honek baitan hartuko du aipatu
etxea birkokatzea.
46 HEA.- Agirialai
Ikutza Zaharra 292 m²(t)-ko eraikigarritasunaz –katastroko datua- birkokatzea.
San Juan Egoitzarekin kontaktuan den horniduretarako lurzatiaren erreserba.
Indarrean dagoen hirigintzako legediak espazio libre lokaletarako eta hornidurakoetarako ezartzen duen
estandarra betetzea.
54 HEA.- Manterolako ibarra alderdiko lursailen azalera sistema orokorreko parke bat sortzeko
atxikitzea.
48 HEA eta 49 HEA alderdietatik sektorerako sarbide orokorrak egoki bideratzea.
Erredakzio taldeak proposatutako sektoreko azaleraren eta eraikigarritasunaren hazkundea
orientagarriak dira.
47 HEA.- Manterola
Jarduketa eremua handitzea, 45 HEA alderdirako adieraziarekin bat, Manterola etxea barne harturik.
Eraikigarritasuna handitzea.
Eremu honi dagokion hirigintzako fitxan sartu egin beharko da, zehaztapen lotesle gisa, Plazaolaren
zubiaren ezaugarri formalak errespetatu beharra, eremu horretan aurreikusitako bidea igaro ahal izateko
eraberritu behar izanez gero.
50 HEA.- Aritzaga
Antzizu baserria finkatzea; arau partikularra hasierako onarpenaren dokumentuan jasota dagoen bezala
geratuko da, lehendik dauden eraikinak finkatzeari dagokionez.
Jarduketa eremua handitzea, hornidura publikoetarako erreserbarako antzeman diren beharren arabera.
52.- HEA.- Borda Berri berria
Erredakzio taldeak lurzoru hiritargarri gisa proposatutako handitzea aurreikustea, eta mugaketa gaur
egun industri erabilerek hartzen duten zonara egokitzea.
53.- HEA.- Oria industri parkea
Hiri Antolaketako Plan Orokorraren hasierako onarpenerako dokumentuari buruz U.R.A.k bere
txostenean adieraziarekin bat, Oria parkea urpean gera daitekeen eremu bat da; honek oso maila
handian mugatzen du bertan eraikin berriak altxatzeko aukera.
Beraz, erredakzio taldeak berraztertu egin beharko ditu proposatutako antolaketa irizpideak, U.R.A.k
bere txostenean adieraziaren ildotik.
Eremua, era berean, Foru Aldundiaren Bide Azpiegituretarako Departamentuak N-1 errepideari buruz
erabakitzen duenaren mendean egongo da.
N-1 errepideak izango duen trazatua zehazteke dagoela eta, are U.R.A.ren txostenean jasoa kontuan
hartuta, bidezko irizten zaio eremu honi sektorean sartu gabeko lurzoru hiritargarri sailkapena emateari.
Bihotz errehabilitaziorako CARDIOAIN zentroa
Sektore barruko lurzoru hiritargarriko sektore berri bat mugatzea Donatxele Txiki baserriaren inguruan,
bihotz errehabilitaziorako zentro bat jartzeko; horretarako, hitzarmen bat egin beharko da proposatutako
jarduketa gauzatuko dela bermatzeko, eta jaso egin beharko da, gainera, lurzoru ukituak hirigintzako
garapenerako egokiak izateko ezinbestekoa dela bakar-bakarrik eskatutako ekipamendurako erabiltzea.
Eremuaren garapena arautzen duen hirigintzako fitxak zera ezarri beharko du, garapeneko
plangintzarako zehaztapen lotesle gisa: paisaian txertatzeko eta inguruan egokitzeko irizpideen ildotik
garatu beharko dela eremuaren antolaketa, eta arreta berezia eskaini beharko zaiela, esaterako,
eraikuntzaren tipologia eta profilei, topografiarekiko egokitzapenari, materialei, urbanizazioaren
tratamenduari, paisaia leheneratzeko jarduketei eta beste hainbati.
Espazio libreak
Allurralde parkeak Sorabilla auzoaren eta N-1 errepidearen Saihesbidearen trazatuaren artean daukan
zatia etorkizuneko hiri parkera bideratzea, lursail hauek lurzoru hiritargarri gisa sailkatuta.
Espazio libreen sistema lokalen estandarrak betetzeko defizita daukaten lurzoru hiritarreko eremuek
bere betekizunak bete ahal izango dituzte bai lursail hauek lagata bai behar adinako ordain ekonomikoa
emanez Udala bera izan dadin parke osoaren jabetza kudeatzen duena.
Espazio libreen sistema orokorreko hornidura osoa –egun dagoen zein etorkizuneko biztanleria
osoarentzat legez exijitua- lortzea bermatu egin beharko da 44 HEA.- Zorroztegi eta 54 HEA.Manterolako ibarra alderdi aurreikusietako hirigintzako jarduketa guztien atxikipen edo lotespenaz.
Hotel ostalaritza
Hotel erabilerak egokiagoak diren eremuetan, eta IKEIk egindako azterketak ezarritako proposamenekin
bat (23 HEA.- Bazkardo, 48 HEA.- Illarramendi), erabilera horretara bideratutako lurzatiak
erreserbatzeko aukera jaso beharko dute hirigintzako fitxek, garapeneko plangintzara begira.
Hiriko mugikortasuna (bizikletarako sarea)
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Bizikletarako sare bat ezartzea ahalbidetzea, alde batetik bizikleta bideen Lurralde Plan Partzialean
aurreikusitako udalaz gaindiko sarearekin –tramite fasean- konektatzeko; eta, ondoren, Urnietatik
datorren sarea lehengo Plazaolarekin lotu eta hau, hurrena, udalerriko beheko aldetik doanarekin,
Adunarekin, lotzeko.
Azterketa baten erredakzioa enkargatzea, egungo hirigunean bizikleta sare bat ezartzea jasotzearren.
Eta jaso egin beharko da udalerriaren beheko aldean ezarriko diren hirigintzako garapen berriek
aurreikusi egin beharko dutela bizikleta sare orokorraren eta jarduera ekonomiko eta ekipamendu
publikoen arteko konexioa.
Lurzoru hiritarrezina
a.- “Asfaltos naturales de Campezo, S.A.”ren jabetzako harrobiak hartzen duen eremua handitzea, era
berean handituz zona ukituaren kalifikazioa, eta zonaren muga doituz bide batez, hain zuzen duela gutxi
enpresak garatutako jarduketek ukitu dituzten sailak ere har ditzan. (3. alegazioa)
b.- Borda Berri multzoko lurzati pribatiboak babestea. (14. eta 23. alegazioak)
c.- Golf Goiburu-n hotel eta zerbitzuetarako eraikin bat altxatzeko aukera. (15. alegazioa)
d.- “San José” harrobiak hartzen duen eremua handitzea, zona ukituaren kalifikazioa ere handituz
horretan. (35. alegazioa)
e.- Lurzoru hiritarrezinean eraikuntza hartuko duen lurzatiaren azalera murriztea, 20.000 m²(l)-tik 10.000
m²(t)-ra igarota. Bi unitate izateko beharra justifikatzen bada, eraikin bakar batean zertu beharko dira,
eta ez da hau edo lurzati hartzailea zatitzea onartuko. (94., 101., 110., 113., 123.etik 129.era eta 131.
alegazioak)
f.- 91.3 “komunitatearen ekipamenduko eta hirugarren sektoreko erabilerak eraikin berrietan ezartzea”
artikuluan xedatutako gutxieneko distantzia murriztea, 250 m-tik 100-ra jaitsiz lurzoru hiritarrezinaren
mugetaraino eta beste finka batzuetan dauden landa eraikinetarainoko distantzia, eta 100 m-ko
distantzia birdoitzeko aukera izanik aparteko kasu jakin batzuetan, aurrez justifikatuta betiere. (122.
alegazioa)
g.- 44 HEA.- Zorroztegi eremua birkontsideratzea, mugak berriro ezarriz eta Leitzarango landa
parkearen handitze gisa planteatuz, hain zuzen honen eta egungo hiri bilbearen arteko konexioa
ahalbidetzeko.
h.- Zonakatze orokorrean beharrezko doiketak jasotzea, ahal den neurrian egungo errealitateari
egokitzeko. Osagarri gisa, Plan Orokorrean kalifikazio globalean onargarriak diren tolerantziei buruz
jasotako araudian beharrezko irizten zaion erregulazioa gehitzea, zonakatzean behar diren doiketak
ahalbidetzeko Plan Orokorraren aldaketa bat egin beharrik gabe egungo errealitatearen eta
dokumentuan jasotako zonakatzearen artean desadostasun nabarmenik egonez gero.

Plan Orokorraren agiria 2009ko ekainaren 23an aurkeztu zitzaion, behin-behineko
onarpenerako, Iraunkortasun txostenarekin batera.
Aurretiazko txostenak bazirela, hala nola udal arkitektoak 2009ko irailaren 28an, Administrazio
Orokorreko teknikariak 2009ko azaroaren 12an, eta Udal Hirigintza Antolamendurako
Aholkularitza Kontseiluak 2009ko abenduaren 15ean emanak, Udalbatzak, 2010eko urtarrilaren
28ko saioan, erabaki zuen behin-behinik onartzea Andoaingo Hiri Antolaketako Plan Orokorra.
Erabaki horretako II. eranskinean hainbat baldintza jasotzen dira onarpen horretarako.
Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak derrigorrezko txostena eman zuen
dokumentu horri buruz, 2010eko maiatzaren 17ko dataz. Honetan jasoaren arabera,
dokumentuko hainbat akats konpondu behar dira, eta hau egin ondoren dokumentuaren behin
betiko onarpenera jo ahal izango da, Batzordearen txostena berriro eskatu beharrik gabe.
Behin-behineko onarpenaren dokumentu osagarri bat aurkeztu zen, EHLABk ezarritako
baldintzei erantzunez. Udal arkitektoak 2011ko urtarrilaren 31n eman zuen horri buruzko
txostena, eat 2011ko otsailaren 2an, berriz, Administrazio Orokorreko teknikariak.
Udalbatzak, 2011ko otsailaren 24an, behin betiko onartu zuen dokumentua. Honen osagarriak
2009ko ekainaren 23an behin-behinik onartzeko aurkeztutako dokumentua, honen osagarri gisa
2010eko azaroaren 26an aurkeztutako dokumentua, eta erabakiarekin baterako Eranskinean
adierazten diren baldintzak dira. Bide batez, testu bateratua jasotzeko dokumentu bat aurkeztea
eskatu zuen, honetan biltzearren alegia baldintza guztiak. Testu berri hau udalbatzari aurkeztu
beharko zaio, onartzera begira.
II.- AURREKARIAK. EGUNGO HIRIGINTZA EGOERA
Andoaingo Hiri Antolaketako Arauek 1995eko abenduaren 5ean jaso zuten Gipuzkoako Foru
Aldundiaren behin betiko baina baldintzapeko onespena (1995eko abenduaren 29ko GAO, 246
zenbakia). Esate baterako, S.30 Sorabilla II eta S.32 Ballestagin-Matxinea alorrei dagokienez,
ez ziren behin betiko onartu; eta gainera, udalaren behin-behineko onespen erabakian eta
Aldundiaren behin betiko onespenean bertan ezarritakoa jasoko zuen Testu Bateratua
erredaktatzeko agindua eman zuen.
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Testu Bateratua, 1996ko martxokoa, 1996ko ekainaren 28ko osoko bilkuran onartu zuen
Udalbatzak. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 1997ko urtarrilaren 8an
erabaki zuen testu hori onartzea (1997ko maiatzaren 30eko GAO, 101 zenbakia). Hauxe zioen,
hitzez hitz, aipatu ebazpen horrek:
Lehenik. Onarpena ematea Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen Testu Bateratuari, bertako
Udalak sustatutakoari.
Onarpen hau behin betikoa da dokumentu bateratuan sartutako aldaketei dagokienez.
Onarpena ondorengo baldintza hauekin ematen da:
1. Garapeneko plangintzan, 1 Zonako ES-6 eta LA-3 alderdietan eragindako biztanleria
dentsitatearen gehikuntzak eskatzen dituen espazio ireki handiagoak mugatu beharko dira.
2. Lurzoru hiritarrean mugatutako gauzatze unitateen batez besteko aprobetxamendua
erabaki honen azalpen zatian xedatutakoaren arabera kalkulatuz ateratzen dena da, aipatu
gauzatze unitateetan jarduteko unean kontuan izan beharko delarik.
3. Inquitex-eko (31.3 eremua) zona eraikigarriak zabaltzeko posibilitatea onartzen da, betiere
enpresak Adunan dituen sailekin antolaketa bateratua eginez gero; horretarako, udalerri bat
baino gehiago hartzen dituzten antolaketa dokumentuetarako ezarritako tramiteak beteko dira.
4. Lurzoru hiritargarria izatetik industriarako lur hiritarra izatera egindako sailkapen aldaketa
25 alorreko 25.1 eremuan bakarrik egingo da, ordutik aurrera 25 zona izango baita.
5. 25.2 eremua komunitate ekipamendurako xedea duen lurzoru hiritargarriko 24 alorraren
barruan geldituko da.
6. Lurzoru hiritargarriko alorretan, 20, 22 eta 24an, Oria ibaiarekiko gehienezko
eraikigarritasun lerroa ohiko ur emariaren goiko mailatik 30 metrora kokatuko da.
7. Lurzoru hiritarrezinean granjak eta baimendutako bestelako eraikuntzak egiteko gutxieneko
lurzatia eta eraikuntza baldintzak ezartzen dituen Araudiaren 115. artikuluan 0,5 m3/m2ko
gehienezko aprobetxamendu koefizientearen ordez finkaren lur azaleraren 100eko 10eko
gehienezko okupazioaren parametroa ezartzen da, 1.000 m²-ko gehienezko okupazioarekin.
Bigarren. 30 S. Sorabilla II alorra onartu gabe mantentzen da, eta bertako lurren sailkapena eta
ezaugarriztapena, ondorio guztietarako, babes eta erreserbako landalur hiritarrezina izango da.
Hirugarren. S.32 - Ballestagin-Matxinea alorraren onarpena etenda gelditzen da eta egoera
horretan dirauen bitartean bertako lurren sailkapena eta ezaugarriztapena babes eta
erreserbako lurzoru hiritarrezina izango da.
Laugarrena. Andoaingo udalak antolaketa planoak (gutxienez, zona eta alorren mugaketa plano
bat eta landalur hiritarrezinaren ezaugarriztapeneko beste plano bat) erredaktatu eta Foru
Aldundiari igorri beharko dizkio honek diligentziak egin eta planean sartu ahal izan ditzan. Plano
horietan behar bezala irudikatuta azaldu beharko dute, batetik, 24 alorraren eta 25 zonaren
mugaketa berriak eta, bestetik, lurzoru hiritarrezinean Oria ibaiarekiko 50 metroko babes
zerrenda eta 30 alorrari sailkapena kentzearen ondorioz gelditzen den babes eta erreserbako
landalur zona berria.
Gorago adierazi dugun moduan, indarrean dauden Arauak ez dira maila berean garatu: batetik,
eremu jakin batzuk Arauak erredaktatzerakoan indarrean zegoen planeamendu xehekatu baten
bidez garatu dira; beste kasu batzuetan, Arau Aldaketak izan dira aprobetxamenduen
aurreikuspenei dagokienez, alderdi bat baino gehiagotan lurzoruaren kalifikazioa bera aldatuz;
eta beste eremu batzuetan berriz, finkatutakoetan batik bat, oro har ez da gauzatu aurrez
ezarritako edo aurreikusitako planeamendua.
Alde Zaharra bereziki aztertzekoa denez, hainbat aurreikuspen egin dira bertako lurzati edota
lurzati multzo bakoitzari begira. Kasu jakin batzuetan gauzatu dira egindako aurreikuspenak;
hala ere, zaila da aurreikusitako guztia gauzatzea, izan ere, aurrez ezarritako
aprobetxamenduek ez dute ahalbidetzen finkatutakoa bete ahal izateko eragiketa
errentagarririk, horretarako zama handiak gainditu behar baitira (etxeak hustu beharra,
eraikinen egoera, gutxieneko lurzatiketak). Zona honi dagokionez, segidan aipatuko diren
planeamenduko 3 dokumentu erredaktatu dira, Arauek jasotzen dituzten xedapen guztiak ezin
baitira erantsitako koadroan sartu:
1.- ES-6. Merkatua-Alondiga alderdiko BEPB, 1998ko martxoaren 10ean behin betiko
onartua. Etxebizitza kopuruaren gehikuntza. Gauzatuta.
2.- Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa NA-8 Bastero, NA-19, NA-21 eta BE-2 eremuetan,
1998ko azaroaren 10ean behin betiko onartua. Dokumentu horretan arautu da Bastero

ANDOAINGO UDALA

6

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

A dokumentua.- MEMORIA

Kulturgunearen eraketa. Etxebizitzei dagokienez, eraikuntzaren profila, aurreikusitako
aprobetxamendua eta etxebizitzen kopurua areagotu dira. Gauzatuta.
3.- Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa Etxeberrieta auzoan, 2001eko ekainaren 12an behin
betiko onartua. Etxebizitza kopuruaren eta aprobetxamenduen gehikuntza.
Etxeberrieta auzoa Birgaitzeko Plan Berezia; hasierako onespena 2004ko azaroaren
10ean eman zitzaion. Egun, tramitazio bidean.
Hona, segidan, Hiri Antolaketako Arauetan egindako aurreikuspenen zerrenda edo laburpena
eta gaur egun erakusten duten garapen maila:
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INDARREAN ZEIN TRAMITAZIO BIDEAN DAGOEN PLANEAMENDUAREN LABURPENA:
ESPARRUA
1. Herrigunea
2. Arrantzu
3. Bazkardo
3.1
3.2
4. Ama Kandida
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
5. Berrozpe
5.1
5.2
5.3
5.4
6. Ziako
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7. Leizotz
8. Plazaola
8.1
8.2
9. Kamioberri
9.1
9.2
10. La Salle
10
10.1
11. Arrate
12. Bentaberri
13. Bordaberri
13.1
13.2
14. Allurralde
15. ONDARRETA

ARAUETAN
ARAUETAN
FINK.

ERABILERA
ARAUETAN
Eg.
I

PLANEAMENDU
OROKORRA
-

PLANEAMENDU
XEHEKATUA
-

ERABILERA
ERABILERA
I

-

BEPB
FINK.

I
I

-

Erredaktatu gabe
-

I
I

GG
-

ZG
BEPB
ALD.
BEPB
FINK.
FINK.
FINK.
BEPB
FINK.
BEPB
BEPB
BEPB
BEPB
BEPB
FINK.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-

Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
-

FINK.
FINK.
BEPB
FINK.

e
e
Eg.
Eg.

-

BEPB ES: 1998.9.21
-

e
e
Eg.
Eg.

e
-

FINK.
BEPB
BEPB
FINK.
ALD.
BEPB
BEPB
BEPB
FINK.
FINK.
FINK.
FINK.
Indarreko AP

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-

Erredaktatu gabe
BEPB ES: 1999.12.14
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-

GG
e
GG
GG
GG
GG
e

BEPB
BEPB

I
Eg.

ALD. ES: 2003.2.18
-

AP ES: 2003.4.15
-

Eg.
Eg.

GB
e

FINK.
BEPB

Eg.
Eg.

-

Erredaktatu gabe

Eg.
Eg.

GG

FINK.
Ez dago
FINK.
FINK.

e
Eg.
Eg.

ALD. ES: 2000.2.28
-

-

e
Eg.
Eg.
Eg.

e
-

BEPB
BEPB
FINK.

I
I
e

-

Erredaktatu gabe
Erredaktatu gabe
-

I
I
e

GG
GG
-
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15.1
FINK.
15.2
FINK.
15.3
FINK.
16. Galardi
16.1
FINK.
16.2
BEPB
17. Leizaur
17.1
FINK.
17.2
BEPB
17.3
ZG
17.4
FINK.
17.5
FINK.
18. Olagain
18.1
BEPB
18.2
FINK.
19. Lizarkola
19.1
FINK.
19.2
FINK.
19.3
FINK.
20. Zabalgunea 21. Lorategi Hiria
20.1
AP
20.2
AP
21
AP
22. Algodonera
AP
23. Karrika
FINK.
24. Errota
AP
25. Mendiola
25.1
FINK.
25.2
Ez dago
26.
Karrika Indarreko AP
Industrialdea
27. Ubillots
27.1
FINK.
27.2
FINK.
28. Sorabilla
28.1
FINK.
28.2
FINK.
28.3
FINK.
29.
Sorabilla Indarreko AP
Sorabilla
30.
Sorabilla AP
Sorabilla
31. Sorabillako Industrialdea
31.1
FINK.
31.2
FINK.
31.3
FINK.
32. Ballestagin
AP
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Eg.
Eg.
Eg.

-

-

Eg.
Eg.
Eg.

-

Eg.
Eg.

-

BEPB ES: 1997.9.23

Eg.

e

Eg.
Eg.
Eg.
Eg.
Eg.

-

Erredaktatu gabe
-

Eg.
Eg.
Eg.
Eg.
Eg.

GG
e
-

Eg.
Eg.

-

Erredaktatu gabe
-

Eg.
Eg.

GG
-

I
I
I

-

-

I
I
I

-

Eg.
Eg.
Eg.
Eg.
Eg.
e

ALD. ES: 1998.12.15
ALD. ES: 2004.6.1
ALD. ES: 2004.11.16

AP ES: 1998.12.15
APA ES: 2004.6.15
APA ES: 2004.11.16

GB

ALD. ES: 1998.1.27
-

AP ES: 1998.1.27
-

Eg.
Eg.
Eg.
Eg.
Eg.
e

GB
GG

I

ALD. ES: 1998.12.4
-

AP ES: 2001.12.4
-

I
I
I

GG
e

I
I

-

-

I
I

-

Eg.
Eg.
Eg.
Eg.

-

-

Eg.
Eg.
Eg.
Eg.

e

H

Diputazioak etena

Diputazioak etena

LHE

-

I
I
I
I

Ald.: ukatua
ALD. ES: 2003.7.29

AP tramitazioan

I
I
I
I

GG

I

ZG: Zuzeneko Gauzatzea/ BEPB: Barne Eraberrikuntzako Plan Berezia/ ALD.: ordezkatzeetan,
lerrokaduren edo profilen aldaketa/ AP: Alorreko Plana
Erabilerak:K. EG: EGOITZA/ I: INDUSTRIA/ H: HIRUGARREN SEKTOREA/ EK:
EKIPAMENDUA
GAUZ.: Gauzatze maila/ G: Gauzatuta/ GG: Gauzatu Gabe/ GB: Gauzatze Bidean
Egoitza gune berriei dagokienez, garapen aurreikuspenak azken urte hauetan ari dira
gauzatzen. Aurrez, ordea, Hiri Antolaketako Arauen Aldaketak eta bidezko planeamendu
xehekatuak egin behar izan dira. Esate baterako, gaur egun ari dira gauzatzen, edo berriki
amaitu dira, Zabalgunea –20 eta 21 alderdiak–, Algodonera –22 alderdia– edota Plazaola –8.1
alderdia–. Azken horrek, gainera, hirugarren sektoreko erabilerak eta industriak garatzeko
aurreikusita zegoen arren, egoitza ugari hartuko du. Finkatutako esparruetan ez da aparteko
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jarduketarik izan, antolamenduko eraberritzeei ekiteko eskatutako planeamendua ez baita
erredaktatu.
Industrialdeei dagokienez, berriz, Leizotz Alderdia eta Karrika Industrialdea erabat gauzatu dira,
batetik, Arauak erredaktatzeko unean indarrean zegoen planeamendu partzialari jarraituz.
Aitzitik, lehendik garatutako esparruetan aurreikusitako birmoldaketa, ordezkatze edota
handitze gehienak ez dira gauzatu.
24 Errota alderdian proposatutako ekipamendua ere ez da garatu.
Horrela bada, planeamenduaren aurreikuspenak ez dira beti neurri berean bete: alde batetik,
lurzoru hiritarrean aurreikusitako eremuak garatu dira, baina, bestetik, auzo finkatuetan eskuhartzeak falta izan dira; izan ere, auzo horien egoera ez da hobetu, lur gaineko hiritartze lanen
hobetze edota aldaketari begira behintzat. Era berean, baldintza desegokitan eraikitako edo
azpieraikitako ondarearen eraberrikuntzan ere ez da hobekuntzarik antzeman.
Ekipamenduak oraingoz nahikoak badira ere, berehalako eraberrikuntza, birmoldaketa,
ordezkatze edota antolamendu berria eskatzen dute hainbat kasutan: hori horrela, kirol
ekipamendua Allurralden metatzen da batik bat, eta instalazio guztiak berrantolaketa eta
handitze premian dira, urri geratzen dira eta egungo biztanleriarentzat eta gauzatze bidean
diren garapen berriekin aurreikusten denarentzat; eskola munduari begira, gutxienez erantzun
egokia ematen zaio argi eta garbi ikastetxe pribatuetatik datorren eskariari, biztanleriaren
gorakada aurreikusi hori kontuan hartu gabe; bestalde, ikusi da gizartearen eskari larriari
erantzunez pertsona edadetuak hartzen dituzten ekipamendu guztietan leku falta dagoela.
Biztanleria sistematikoki hazten ari da eta hiri hazkundeak, egoitza eraikinei dagokienez,
gainditu egin ditu indarreko Arauetan ezarritako aurreikuspenak. Era berean, ekipamendu
erabilgarriak gune oso jakin eta berezietan kokatuta daude, eta auzo desberdinetan
ekipamendu berriak ezartzeko aurreikuspenik ez da egin. Era berean, egungo eremu libreen
antolaerak ez dio esparru bakoitzari zerbitzu ematen, eremu handirik ez baitago, eta ezta horien
arteko lotunerik ere.
Agiri honen helburu zehatza hasierako onarpenaren agirian jasotakoa behin betiko garatzea da,
hasierako onarpenerako erabakitik zein proiektuaren jendaurreko epetik ateratzen diren
aldaketa eta zehaztapen guztiekin, hiritarrek dagoeneko aztertu baitute proiektua; gainera,
Udalbatzarekiko koordinazio lana etengabea da.
III.- INDARREKO LEGE ESPARRUA
Duela urte batzuetatik hona, hirigintza legerian gertakari eta aldakuntza garrantzitsuak eman
dira, eta horrek egoera berri bat ekarri du, Andoainen abiatutako planeamendu orokorra
berraztertzeko prozesuari ekiteko premia berez eragin duen egoera.
Dokumentu hau Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean, ekainaren 30ekoan, bildutako
xedapenetara egokitzen da osoki, eta haren garapenean egin beharko diren arautegiei jarraituz
erregulatu beharko da.
Hirigintza arautegian berariaz jasotako aurreikuspenez gain, beste hainbat xedapenetan
ezarritakoa ere bete beharko da. Horiek, izan ere, eragin ukaezina baitute hirigintza arloan eta,
beraz, Plan Orokorraren berariazko egitekoan ere bai.
Horri dagokionez, aipamen berezia merezi dute honako zerrendan azaltzen direnek:
III.1.- Lurraldeko eta hirigintzako legedia
* 1990eko maiatzaren 31ko Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari
buruzkoa.
* Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa -2/2006 Legea* Premiazko neurriei buruzko dekretua, 2008ko ekainaren 3koa, aurreko legearen
garapenerako sustatua -105/2008 Dekretua. Dekretu hau Plan Orokor honi hasierako onespena
eman ondoren sustatu zuten, eta ondoren sartu zen, horrenbestez, indarrean.
* 2008ko azaroaren 28ko Legea, hirigintzako jarduerak sortzen dituen gainbalioetan
komunitateak duen partaidetza aldatzen duena. Lege hau Plan Orokor honi hasierako
onespena eman ondoren sustatu zuten, eta ondoren sartu zen, horrenbestez, indarrean.
* Lur Legearen testu bateratua, 2008ko ekainaren 20ko Errege Dekretu Legegilearen bidez
onartua -2/2008 Errege Dekretua-.
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III.2.- Beste arlo batzuetan indarrean dagoen legedia
* Errepide arloan indarrean dauden xedapenak, barne harturik Euskadiko Errepide Plan
Orokorra arautzen duen 1989ko maiatzaren 30eko Legea, hainbatetan aldatu edota osatua
bera, eta 2006ko ekainaren 6ko Gipuzkoako Errepideei buruzko Foru araua.
* 1990eko uztailaren 3ko Legea, Euskal Kultur Ondareari buruzkoa.
* 1994ko ekainaren 30eko Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura babesteari buruzkoa,
geroago beste xedapen batzuen bidez aldatu eta garatua.
Lege horren garapenerako xedapenen artean daude espezie mehatxatuen (bisoi europarra,
muturluze piriniarra, hegoaldeko zuhaitz-igela) kudeaketarako planak arautzen dituztenak; eta
naturgune babestuen sarean sartutako eremu eta elementuak (zuhaitz bereziak; Aiako Harriko
parkea, etab.).
Hauei guztiei erantsi behar Natura 2000 sarea eta korridore ekologikoen sarea arautzen
dituzten xedapenak.
* Irisgarritasuna sustatzeko legea, 1997ko abenduaren 4koa, eta honen garapenerako
emandako xedapenak.
* Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko Lege Orokorra, 1998ko otsailaren
27koa; eta lege hau garatzeko sustatutako 2003ko uztailaren 22ko Dekretua, ingurumen
eraginaren baterako ebaluaketarako prozedura arautzen duena.
Aurreko xedapenei, eta arlo hauexetan jarraituz, erantsi egin behar da proiektuen ingurumen
eragina ebaluatzeko erregelamendua (1998ko irailaren 30eko Errege Dekretua), Hainbat plan
eta programak ingurumenean duten eraginaren ebaluaziori buruzko 2006ko apirilaren 28ko
Legearekin batera.
* Zaratari buruzko 2003ko azaroaren 17ko legea eta 2005eko abenduaren 16ko eta 2007ko
urriaren 19ko Errege Dekretuak, lege hura garatzekoak inguru-zarata ebaluatzeari eta
kudeatzeari dagokionez dekretuetako lehenaren kasuan, eta zonakatze akustiko, kalitate
helburu eta soinu emisioei dagokienez bigarrenarenean.
* Trenbide alorraren Legea, 2003ko azaroaren 27koa, eta 2004ko abenduaren 30eko
Erregelamendua.
* Lurzoruaren kutsaduraren prebentzio eta kontrolerako Legea, 2005eko otsailaren 4koa.
* Ur Legea, 2006ko ekainaren 23koa.
* Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunerako Legea, 2005ko otsailaren 18koa.
Atal honetan berariaz aipatutako lege xedapenek ez dute agortzen indarreko lege esparrua.
Horri dagokionez, indarrekotzat hartu behar dira, halaber, aipatu ez diren arren zuzenean edo
zeharka Plan Orokor honek ukitutako gaietan eragiten duten legezko xedapen guztiak.
III.3.- Indarrean dauden lurralde antolaketarako lanabesak
Behin betiko onartuta eta indarrean dauden dokumentu eta lanabesen zerrenda honakoa da:
* Lurralde Antolamendurako Artezpideak, otsailaren 11ko 28/1997 Dekretu bidez onartuak.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzak –Kantauriko Isurialdea– Antolatzeko
Lurralde Plan Sektoriala, 1998ko abenduaren 22an behin betiko onartua.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbideen Arlokako Lurralde Plana. 2001eko otsailaren 27an
behin betiko onartua
* Energia eolikoaren Lurralde Plan Sektoriala, 2002ko maiatzaren 14an behin betiko onartua
* Euskal Autonomia Erkidegoko inguru hezeei buruzko Lurralde Plan Sektoriala, 2004ko
uztailaren 27an behin betiko onartua
* Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomiko Eta Merkataritza
Ekipamenduetarako Lurraren Sorrera Publikorako Lurralde Plan Sektoriala, 2004ko abenduaren
21ean behin betiko onartua
* Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldea babesteko eta antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala,
2007ko martxoaren 13an behin betiko onartua
Gaur arte sustatu diren lurralde antolaketarako beste lanabes batzuek ez dute indarrik, oraindik
tramitazio fasean daudelako: nekazaritza eta basozaintzako LPS; etxebizitzaren sustapen
publikorako LPS; kultur ondareari buruzko LPS; Donostialdeko Lurralde Plan Partzialaren
Aurrerapena; Gipuzkoako bizikleta bideen LPSren Aurrerapena; etab.
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III.4.- Beste plan, dokumentu eta lan batzuk
Beste plan eta dokumentu mota batzuen lagin huts gisa, eta horien zerrenda oso eta itxirik
azaltzeko asmorik gabe, hurrenak aipa ditzakegu:
* Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia -2002-2020-, 2002ko ekainaren 4an
onartua.
* Urnietako Udalarekin bateratze plan bat egin beharko da, elkarren ondoko bi udalerri hauetan
garatzen diren jarduera ekonomikoetarako zonetarako behar diren sarbideak gauzatu eta
egitera begira.
Udal honekin, halaber, neurri berdinak hartu beharko dira “San José” harrobiari eman
beharreko tratamenduari dagokionez, instalazio horrek udalerri biotako lurrak hartzen ditu eta.
Eta bateratze planak egin beharko dira, era berean, egiteari egoki irizten zaion kasu guztiguztietan. Gainera, Udal afektatuek zehaztu egin beharko dituzte kasu bakoitzean, eta
elkarrekiko adostasunez, egoki ikusten dituzten bestelako koordinazio neurri guztiak.
Era berean, ugariak dira aintzat hartu beharreko proiektu, proposamen edo obra berriak ere,
udal barrutian eragin nabarmena baitute:
- GI-131 errepidearen Saihesbidea, Gipuzkoako Foru Aldundia. Gauzatze fasean
- N-1 errepidearen Saihesbidea egiteko Proiektua. Gipuzkoako Foru Aldundia.
- Abiadura handiko trenaren trazaduraren proiektua. Eusko Jaurlaritza
- Euskal Autonomia Erkidegoan uholdeen aurka babesteko eta Oria eta Urumea ibaien
arroetako herriguneetan ibaiak eta errekak bideratzeko proiektua. Oria eta Leitzaran ibaiak,
Andoainen. 2004ko uztaila
Eranskina: Erabilera arauak uholdeak izan daitezkeen eremuetan. Xedapenezko proposamena.
Eusko Jaurlaritza
III.5.-

Udal planeamenduaren eta lurralde eta sektoreko antolamendu tresnen arteko
erlazioa
LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEAK
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA) otsailaren
11ko 28/1997 Dekretuaren bidez –EHAA, otsailaren 12koa– behin betiko onartu ziren.
Artezpideok erreferentzi esparru orokorra dira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamenduari buruzko Legean araututako gainerako antolamendu tresnak eratzeko nahiz
lurzoru erregimenari buruzko legerian aurreikusitako antolamendu estrukturaleko planak
garatzeko.
Gaur egun lurraldearen gune jakin batzuetan biztanleen eta jarduera ekonomikoaren pilaketa
handiegia dagoela iritzita, LAAek beharrezkoa ikusten dute berrikuspen bat egin eta egoera
orekatuago batera heltzeko bidean jartzea. Horretarako, LAAek honako irizpideok hartu dituzte
oinarri gisa:
* Euskal Autonomia Erkidegoko ingurune fisikoak dituen arazoei eta eskaintzen dituen
aukerei arreta berezia jartzen diete.
* Hiriaren eta lurraldearen kultura berri bat dute abiaburu; lurralde eta hiri ereduak
eraldaketarako borondate komun bat islatu behar du.
* Lurralde eredua taxutzeko, balio ekologikoak, produktiboak, paisaia aldetikoak eta zientifikokulturalak berrosatu behar dira.
* Euskal Autonomia Erkidegoan hiri sistema koherente bat izango duen lurralde eredu bat
garatu nahi dute, Europako gune dinamikoenetan sortzen diren berrikuntza ekonomiko, sozial
eta kulturalak atzemateko eta horiek erkidegoan dauden askotariko gune eta lurraldeetara
modu orekatuan hedatzeko gai izango dena.
* Erlazio sistema –garraio azpiegiturak eta komunikazioak– lurralde ereduaren balizko joera
desorekatzaileak leuntzen ahalegintzen da, biztanleak etxetik lanera nahiz zerbitzu eta
ekipamenduetara modu egokian iritsiko direla bermatuz; era berean, hiri sistemaren abantailak
eta lurraldeaz gozatzeko aukerak ahalik eta gehien hedatu nahi dira. Garrantzitsua da Euskal
Autonomia Erkidegoak hurbileko guneekin eta Europarekin dituen konexioak osatzea.
Beharrezkoa da erkidegoko gune anitzeko sistema ahalmen handiko bideekin eta abiadura
handiko trenarekin elkarlotzea, modu horretara Bilbo, Donostia eta Gasteizen arteko bilbea
osagarria eta eraginkorra izan dadin. Halaber, Eremu Funtzionaletako gune nagusien arteko
harremana estutu behar da.
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Eremu gehienetan, LAAren artezpideak LPPen eskala ertainarekin bat datoz; xedapen
orokorrek zuzeneko eragina dute Andoaingo udal barrutiaren antolamenduan, eta aipatu
herrirako honakoak zehaztu dira:
* Udalerria Donostiako eremu funtzionalean txertatzea: Andoain, Astigarraga, Donostia,
Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria, Urnieta eta Usurbil;
Andoain, hain zuzen, Donostia era Tolosako eremu funtzionalen arteko lotunea da.
* Bi elementu barne hartu dira Natur Intereseko Alderdien zerrenda irekian: 29. AtxulondoAbalotz (Donostia -Zubieta-, Andoain, Zizurkil eta Aduna) eta 31. Adarra-Usabelartza (Urnieta
eta Andoain).
* EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IBAI ETA ERREKA ERTZAK ANTOLATZEKO
LURRALDE PLAN SEKTORIALA, abenduaren 22ko 415/1998 Dekretu bidez behin betiko
onartua.
Planeamenduak berariaz jasotzen du lerrun handiagoko Plan honek xedatutakoa, eta lurzoru
hiritar zein hiritargarrian edozein esku-hartze egiteko beharrezkoa izango da hura betetzea. Era
berean, lurzoru hiritarrezinean lur gaineko urak babesteko eremuak mugatu eta zonakatuko
dira.
INGURU HEZEEI BURUZKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA, uztailaren 27ko 160/2004
Dekretu bidez behin betiko onartua.
Andoaini dagokionez, aipatu dokumentuan babestu beharreko honako elementuak barne
hartzen dira:
* B1G1: Usabelartzako zohikaztegia. I. Multzoa.
* EG1: Abalozko urtegia. III. Multzoa.
* B11G1: Agerreko-Zabalako ihitzak. III. Multzoa.
* EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TRENBIDE SAREAREN LURRALDE PLAN
SEKTORIALA, otsailaren 27ko 41/2001 Dekretu bidez behin betiko onartua.
LPS honek Andoaingo udal barrutian eragiten du, abiadura handiko trenaren trazadura
aurreikusita dagoelarik.
* EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JARDUERA EKONOMIKO ETA
MERKATARITZA EKIPAMENDUETARAKO LURRAREN SORRERA PUBLIKORAKO
LURRALDE PLAN SEKTORIALA, 2004ko abenduaren 26ko ebazpenaz bidez behin betiko
onartua.
LPSak kategoria hau proposatu du udalerrirako: “Jarduera ekonomikoetara bideratutako
lurzoruen hirigintzako antolamendu, kudeaketa eta sustapenerako lehentasunezko interesa
duen udalerria”, beste kategoria honen baitan: “Jarduera ekonomikoak garatzeko
lehentasunezko eremua”.
IV.- PROIEKTUAREN EDUKIA
Indarreko hirigintza legeriak eskatutako xedapenak eta dokumentuak jasotzen ditu proiektu
honek. Zehazki, Andoaingo Plan Orokor honetan jasotako dokumentuak honakoak dira:
A dokumentua. Memoria
B dokumentua. Hirigintza arauak
C dokumentua. Katalogoa
D dokumentua.- Azterketa ekonomiko-finantzarioa
E dokumentua. Planoak
A dokumentua. Memoria dokumentuak, aurkeztutako proposamenen deskribapen eta
justifikazio xehekatua jasotzen du, besteak beste honakoak: indarreko legeriaren ezarpenerako
justifikazioak, aurreikusitako garapenen kuantifikazioari, jarduera ekonomikoak ezartzeko
eskaintzen neurketari, ekipamendu berriei eta behar besteko espazio libreen aurreikuspenari
buruz.
B. Hirigintza Arauak dokumentuak ongi bereizitako bi zati ditu, bereizita dauden arren
osagarriak direnak. Lehen zatia Andoaingo udalerri osoan aplikagarri diren “Hirigintzako Arau
Orokorrak” dira, horietan adierazten diren baldintzetan. Bigarren zatiak “Hirigintzako Eskuhartze Alderdien arau partikularrak” jasotzen ditu; aipatu arauek esparruen berariazko hirigintza
erregimena definitzen dute.
C. Hirigintza Ondarearen Katalogoa izeneko dokumentua aurrekoarekin estuki lotuta dago eta
arauzko irismena ere antzekoa du; dokumentu honek zehaztu egiten du zein elementu eraiki
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edo natural diren zaindu eta babestu beharrekoak, beren interes artistiko, kultural, historiko,
ekologiko edo naturazkoarengatik. Katalogoa irekia da, alegia Udala bera izango da dokumentu
honetatik proposatutako Katalogoa kudeatu edota osatuko duena, udalerri mailan katalogatu
beharko diren elementu eta ondasunak txertatuz.
D. Azterketa Ekonomiko-finantzarioa dokumentuak, egin beharreko jarduketa guztiak
zerrendatzen ditu, bai Hirigintzako Esku-Hartze Alderdietan egin beharreko jarduketak bai
Udalak edo hainbat erakunde sektorialek beren kargu eta kontura gauzatu beharko diren
jarduketak eta lanak.
Azkenik, E. Planoak dokumentuak dagozkion agiri grafikoak biltzen ditu, informazio planoak eta
hirigintza antolamendukoak bereiziz. Planoetan, B dokumentuan txertatutako grafikoekin
batera, proiektu honen antolamendu proposamenak jaso dira, eta baita udalerriko esparru
desberdinak kudeatu eta garatzeko xedapenak ere.
V.- EGUNGO EGOERAREN DIAGNOSTIKOA
Dokumentu guztiak eta ikuspegi fisiko eta sozioekonomikotik edota hirigintzaren ikuspegitik
ateratako datuak aztertu ondoren, hala nola indarrean dauden arauen eta horien aldakuntzen
aurreikuspenek izan duten gauzatze maila ikusita, ondorioztatu dugu udal planeamendu berri
bat moldatzeko prozesuari ekin behar zaiola. Gainera, adierazitakoaren ondorioz, kontuan izan
behar da lurzoru erabilgarriaren eskaintza urria dela; eta lurzoru hori behar-beharrezkoa da
egoitza eta jarduera ekonomikoen garapen berriak ezartzeko, udalerriaren premiei erantzunez.
Bestetik, landalurreko esku-hartze baldintzak behar bezala arautzeko premia dago.
Andoaingo udal barrutia Donostialdea-Behe Bidasoako Eremu Funtzionalaren zati da. Eremu
hori honako udalerriek osatzen dute: Andoain, Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani,
Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta Usurbil. Udalerri horiek 376
Km²-ko azalera dute guztira, eta 386.000 biztanle. Beraz, biztanle dentsitate handiko lurraldea
da –1.000 biz/Km²–, eta, lurraldearen egitura fisikoa eta forma espaziala bera dela eta, udalerri
horiek oso harreman estua dute elkarren artean. Horregatik, eskualde osoari erreparatu
beharko zaio udalerri baten egungo egoera eta etorkizuneko garapenetarako planteatu
beharreko aurreikuspenak aztertzerakoan. Andoaingo udal barrutia estrategikoki kokatuta dago
Donostialdea eta Tolosaldea eskualdeen artean eta, lurralde osoan bide azpiegitura
inportanteak hartzen ditu, probintzia egituratzen duten azpiegiturak.
Andoaingo udal barrutia lurralde zabala da –27.063.655 m²–, gehienbat lurzoru hiritarrezina
duena; izan ere, lurzoru hiritarrak eta sistema orokorrek (errepideak eta trenbidea), udalerri
osoaren % 6,50 soilik okupatzen baitute gaur egun.
Gorago adierazi dugun moduan, indarrean dauden Arauak ez dira maila berean garatu: azken
urteetan egoitza gune berriak garatu dira gehienbat; aldiz, eraberritzeko, handitzeko, ordezteko
edota eraikin berriak altxatzeko aukera zuten alderdi finkatuak ez dira guztiz gauzatu eta
horrela, aurreikuspen asko airean geratu da. Jarduera ekonomikoetara bideratutako esparruei
dagokienez, Arauak erredaktatzerako garaian planeamendu xehekatua indarrean zuten
esparruak oso-osorik garatu dira; aitzitik, eraberritze edo birmoldatze premian zeuden
esparruak, bere horretan daude oraindik ere eta, ondorioz, zona horietako asko desegokiak dira
gaur egungo premiei begira.
Indarreko Hiri Antolaketako Arauetan, aurreikusitako erabilera bakoitzari emandako lurzoruak
okupa zezakeen azalera planteatzen zen. Arauetan, lurzorua honela banatu zen:
Egoitza erabilerak:
769.204 m² % 39,36
Industria erabilerak:
806.910 m² % 41,29
Ekipamendua:
112.140 m² % 5,74
SO–bideak, trenbidea–:
265.800 m² % 13,60
GUZTIRA:
1.954.054 m² % 7,22
udal barruti osoan
Arauak garatzearen eraginez, eta Arau horiek behin eta berriz aldatzearen ondorioz, gaur egun
erabilera desberdinek okupatzen duten azalera eta sistema orokorretara bideratutako lursailak,
honela banatuta daude:
Egoitza erabilerak:
884.423 m² % 50
Industria erabilerak:
638.207 m² % 36
Ekipamendua:
85.321 m² % 5
SO–bideak, trenbidea–:
150.359 m² % 9
GUZTIRA:
1.758.310 m² % 100
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Gauzatu berriak diren edota proiektu fasean dauden bide sistema orokorretarako diren sailak ez
daude zerrenda honetan jasota.
Gaur egun dauden esparruak, bai indarreko Arauetatik datozenak bai horien Aldakuntzen
ondorioz sortutakoak, erabat garatuta daude edo gauzatze prozesua aurreratua dute. Horrek
egiaztatzen du planteatutako proposamenen okupazioa hobezina dela eta beharrezkoa dela
erabilera orokorreko zona bakoitzean zabalkundeak egiteko lurzoru berriak edukitzea. Bakarbakarrik industri erabilerako Balastrain ingurua dago gauzatzeko. Honek duela gutxi onartutako
garapeneko antolamendua du, eta lurzoru hiritargarri gisa dago sailkatuta.
Laburbilduz, udalerriko lurraldean nagusia lurzoru hiritarrezina da, eta kopuruetan adierazita
honako datu hauek ematen ditu:
Lurzoru hiritarra guztira:
1.610.388 m²
Sistema orokorrak guztira:
150.360 m²
LH + SO GUZTIRA:
1.760.748 m² % 6,51
Lurzoru HIRITARREZINA:
25.302.907 m² % 93,49
M GUZTIRA
27.063.655 m² % 100,00
Biztanleria, hezkuntza eta enplegua bezalako gaietan, eta etxebizitzena edo okupazio maila
bezalako beste batzuetan, kontuan hartu behar da Andoain, osotasun moduan ulertu behar
dela, hau da, multzo hiritar zabalago moduan alegia; izan ere, harreman zuzena baitu udalerri
mugakideekin, eta batez ere Donostiarekin, Eskualdearen funtsezko gunea den heinean.
BIZTANLERIA eta ETXEBIZITZA:
Hemen azaltzen ditugun datuak hainbat iturritik atera ditugu, betiere EUSTAT erakundeak
emandakoak oinarritzat hartuta. Datu horiek, gero, Udalak berak emandakoekin eta zenbait
azterlanen ondorioz lortutakoekin parekatu ditugu.
Biztanleria etengabe hazi da 1910. urtetik –2.850 biztanle– 60ko hamarkadara arte, hain zuzen
ere hamarkada horretan sekulako gorakada izan baitzuen. Bai udalerrian bai Eskualdean
industriak garai horretan izan zuen garapenik handiena eta horrek, jakina, immigrazioa
nabarmen areagotzeaz gain jaiotza-indizeak igo zituen. Bi hamarkadetan, biztanleria 2,5 bider
hazi zen, 1950. urtean 4.647 biztanle izatetik 11.818 biztanle izatera pasa baitzen 1970. urtean.
Hala ere, biztanleriaren gorakadak 1981. urtean hartu zuen gailurra. Ordutik hona, biztanle
kopurua jaisten ari da etengabe, beherakada hori oso nabarmena izan delarik zenbait garaitan.
Egoitza arloko garapen ekimenik ez da izan, etxebizitza berrien eraikuntza etenda geratu da eta
lehendik nahiko handia izan arren nolabait degradatuta zegoen herrigunea birgaitzeko ekimenik
ez da izan. Ondorioz, etxebizitza berriaren bila zebilen jendeak beste udalerrietara jo du eta
horrek, jakina, jaiotza-tasaren beherakada zorrotza ekarri du biztanleriaren zahartze
nabarmenarekin batera. Gainera, 80. hamarkadan krisi ekonomiko larria etorri zen eta ondorioz,
jaiotza-tasak jaitsi, emigrazioa igo eta immigrazioa jaitsi zen.
Gaur egun, duela gutxi hainbat egoitza eremu gauzatzeko lanak amaitu direla, igoera txiki bat
ikusten da biztanlerian, nahiz igoera honek, bere aldetik, batez besteko famili tasak beherantz
segitzea dakarren. Biztanleria berri hau oso berria da finkatzeari dagokionez, eta gehiena
gaztea; beraz, benetako errekuperazioak urte batzuk beharko ditu.
Hona hemen aipatu datuak biltzen dituen taula, biztanleriaren bilakaeraren erakusle (egun
dagoen etxebizitza kopurua eta okupazio indizea –FBT-:
Urtea

Biztanleria

Etxebizitza
kop.:

Etxebizitza
okp. kop.

1986
1991
1996
2001
2005
2008

15.961
15.129
14.526
13.814
13.731
14.414

4.984
4.984
5.110
5.392
5.669
6.629

4.304
4.335
4.482
4.715
4.957
5.747

Etx.
okupatuen
%
86,98
86,98
87,71
87,44
87,44
86,73

Etxeb.
hutsen kop.

Etxeb.
hutsen %

FBT

644
649
628
677
712
879

13,02
13,02
12,29
12,56
12,56
13,27

3,71
3,49
3,24
2,93
2,77
2,51

Aurreikusi denaren arabera, duela gutxi egin eta okupatu diren etxebizitzei esker –963
etxebizitza, Zabalgunean, Algodoneran eta Plazaolan guztira egingo direnak aintzat hartuta–,
gazte ugari bertan geratuko da eta horrela, populazioaren hazkunde indizeak gora egingo du,
zahartze indizea hobetzearekin batera.
Antolamendu proposamenetan jasotako aurreikuspen guztiak gauzatuko balira eta jomugatzat
hartu dugun urterako aurreikusi den batez besteko okupazioa –2,41 biz/etx– betetzen bada,
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kalkulurik baikorrenen arabera Andoaingo populazioa gehienez ere 15.132 biztanlekoa izango
da 2016. urtean.
Taulan aurkeztutako datuetan egiaztatzen den moduan, etxebizitza okupatuen kopurua
mantendu egiten da urteetan zehar kopuru osoarekiko; Andoainen ez dago bigarren egoitzarik,
edo, baldin badago, horrelakoak oso-oso gutxi dira; eta argi eta garbi ikusten dena zera da, oso
etxebizitza kopuru handia dagoela hutsik, bai kontserbazio egoera penagarrian daudelako edo
bizitzeko baldintzak zeharo txarrak dituztelako. Proiektu honetatik lortu nahi dena zera da, egun
dagoen ondarea birgaitzeko bultzada ematea edo, bestela, lehen aukera hau gauzatzerik ez
dagoen kasuetan, ordezkatzera jotzea, betiere hiri ehunaren birsortzea izanik helburutzat.
Lurzoru hiritarreko etxebizitzari dagokionez, okupazio maila eta parkearen egoera ona da oro
har, betiere Alde Zaharreko gunerik gehienak salbuetsiz. Egungo 6.355 etxebizitzetatik, 5.526
unitate -% 86,95- okupatuta daude, eta 826 unitate -%13,05- hutsik daude. Kontuan hartu behar
da, gainera, etxebizitza hutsen multzo horretan sartzen direla alokairuan daudenak, eta horien
kopurua zehaztea ezinezkoa da, edo behintzat oso zaila. Eta badira, ostean, eraikitze
prozesuan daudenak edo duela oso denbora gutxi bukatu dituztenak. Beraz, egiaz hutsik
dauden etxebizitzen kopuru horrek nabarmen behera egin beharko luke.
Bestalde, berez egoitzarako diren esparruetako etxebizitza hutsari dagokionez, indizerik altuena
Alde Zaharrean dago –horietako % 20,10 degradatuta edo erortzeko zorian–. Indize hori,
egoitzarako eraikinak ere badituzten industrialdeetan bakarrik gainditzen da.
Udalerriaren barruan, lurzoru hiritarrezinak azalera handia hartzen du, guztira 25.305.655 m²;
lurzoru horretan hainbat eraikin dago, gehienak egoitza erabilerakoak, 274 etxebizitza guztira
eta horietatik 53 –%19,34– hutsik daude.
LANDA INGURUNEA:
Udal barrutiko lurzoru hiritarrezinak hartzen duen lurralde handi horretan, –25.305.655 m²
guztira, udalerri osoaren % 93,59–, daude herri mendiak, azalera handia hartuz, eta erabilera
desberdinetako hainbat jabetza pribatu:
* Herri mendia: Andoaingo Mendia
6.544.305 m²
Udalarena % 55 eta Aldundiarena % 45
* Herri mendia: Buruntza
1.499.129 m²
* Bestelako jabetzak –publikoak eta pribatuak–: 17.262.221 m²
Landa ingurunean lau auzo bereizten dira: Leizotz auzoa, Goiburu auzoa, Buruntza auzoa eta
Sorabilla auzoa. Azken bi auzo horiek, bide sistema orokorrarekin lotuta dauden udalaz
gaindiko bi proiekturen eragina jasoko dute: GI-131 errepidearen Saihesbidearen proiektua eta
N-1 errepidearen Saihesbidea. Eta eragin hori jasoko dute bai hainbat eraikinek (landa lurraldea
zenbait eremutan oso-oso okupatua baitago) baita nolabaiteko garrantziko nekazaritza
ustiapenek ere; izan ere, aurrerago erakutsiko dugun moduan, Andoainen nekazaritza erabilera
lursail batzuetan bakarrik garatzen baita benetan.
Lurzoru hiritarrezinean kokatutako gainerako lursailetan –beste jabetzetan–, erabilera eta
okupazio desberdinak bereizten dira. Landa inguruneari dagokionez, EUSTAT erakundetik,
Foru Aldundiko nekazaritza erroldatik eta egindako azterlanetik ateratako datuak oso
desberdinak eta kontraesankorrak dira.
Hori horrela, EUSTATeko datuen arabera, 1999. urtean 210 ustiapen zeuden erroldatuta;
aitzitik, Foru Aldundiaren 2004ko erroldaren arabera, 142 baserri zeuden nekazaritza
ustiapenarekin; horietatik 31 dedikazio osoz eta beste 111 hein bateko dedikazioz.
Landa ingurune honetako azterketa xehekatua egin ondoren, lurzorua okupatzeko modu
desberdinak ondorioztatu ditugu; honela labur daitezke:
a.- Dedikazio osoko nekazaritza ustiapenak: guztira 15 unitate daude, eta hauetan orotara 16
etxebizitza dira (1 hutsik) eta 54 biztanle. Ustiapen horiek, halakotzat hartzeko baldintza guztiak
betetzen dituzte.
b.- Ustiapen partzialak: kasu askotan ez dituzte betetzen beharrezko baldintzak eta, berez,
hein bateko dedikazioko ustiapenak dira, ez baitira titularraren jarduera bakarra. Gainera,
askotan egoitza erabilera hori baserri bat edo ustiapenari lotutako eraikina baino gehiago
etxebizitza bakantzat har daitezke. Guztira 67 unitate daude; 82 etxebizitza dira (18 hutsik) eta
221 biztanle.
c.- Baserri izandakoak: gaur egun etxebizitzak hartzen dituzten eraikin zaharrak dira,
nekazaritza ustiapena ezartzeko behar besteko lursailik ez dutenak, seguruenik baserriari
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lotutako lursail gehienak saltzen joan direlako. Guztira 24 unitate daude; 34 etxebizitza dira (10
hutsik) eta 79 biztanle.
d.- Etxebizitza bakanak: etxebizitza bakanak: landa ingurunean etxebizitza bakan moduan
garatu diren eraikinak, kasu askotan gutxieneko lurzatia bakarrik dutenak, ustiapen baten
aldamenean edo hari lotuak egon daitezkeenak. Ezaugarri horietako 80 unitate daude guztira;
142 etxebizitza dira (24 hutsik) eta 358 biztanle. Hori da, ezbairik gabe, landa inguruneko
okupazio motarik ugariena.
e.- Landa eremua: Andoainen Goiburu-Doneztebe landa gunea dago. Egoitza erabilerako
eraikin multzoa da, hainbat ekipamenduk, ermitak eta pilotalekuak osatzen duten espazio
publikoaren ondoan kokatua.
f.- Etxalde edo bestelako erabilera duten eraikinak: egoitza erabilerako eraikin bati lotutako
lurzatiarekin edo gabe.
g.- Lurzoru hiritarrezinean onartutako hirugarren sektoreko erabileretara bideratutako
eraikinak, kasuan-kasuan etxebizitzaren bati lotuak.
h.- Aisialdi erabilerako lurzatiak eta eraikinak: Goiburuko Golfa.
Lurzoru hiritarrezinean ezarritako eraikinak, lau atal hauetan bana daitezke:
Etxebizitzek eta lurraldearen erabilerak egoera hori erakusten duten arren, Andoaingo landa
ingurunea oso zaindua eta ingurumenarekiko begirunetsua ageri da, oro har.
VI.- LURRALDE EREMUAK MUGATZEA UDALERRIKO HIRI ETA LANDA GUNEETAN
Izaera desberdineko lurralde eremuak identifikatzea eta mugatzea hirigintzako
antolamenduaren eta beronen helburuen berezko elementu bat da.
Izan ere, Planak egiten dituen proposamenen beren ondorio zuzena dira. Horrela, kalifikazio
global, hirigintzako sailkapen, antolaketako aurreikuspenak gauzatze eta bestelakoak zeharo
lotzen zaizkio kasuan kasukoari dagozkion eremuen identifikazio eta mugaketari, betiere
proposamenak aurkezten diren Plan honetako dokumentuetan kasu bakoitzerako azaltzen diren
irizpide eta emaitzekin bat.
Beste eremu batzuk Plan honetako zein berau garatu eta gauzatzeko sustatzen diren plan eta
proiektuetako helburuak eta hirigintzako proposamenak zuzen eta modu antolatuan adierazteko
lanabesa dira.
Beraz, guztira berrogeita hamasei Hirigintzako Esku-Hartze Alderdi –HEA- mugatzen dira,
lehenagoko mugaketetan sartutako hirigintzako azpi-eremuekin eta lurzoru hiritarrezineko lau
eremurekin batera.
VI.1.- Hirigintzako Esku-hartze Alderdiak –HEAIngurune hiritarrean mugatzen eta bereizten diren eremuak, lurzoru hiritar eta hiritargarri gisa
sailkatutako sailen multzoak osatuak, batez ere ingurune honi buruzko hirigintzako
proposamenen zerrenda sistematizatzeko helburuaz.
Eremu hauen mugaketak bakoitzaren lurralde eta hirigintza aldetiko autonomiari berari
erantzuten dio; izan ere, autonomia horrek ahalbidetzen du, eta justifikatzen, eremuok modu
bereizian hartzea kontuan, egun duten egoera ebaluatzera eta planteatzen diren hirigintzako
proposamenak zehaztera eta azaltzera begira.
Eremu hauek erreferentzia egokiak dira antolaketa, sailkapen eta gauzatzeko hirigintzako
proposamenak aditzera emateko; hau da, Plan honek horietan eta, horrenbestez, udalerriko
ingurune hiritarraren multzoan planteatzen dituenak argitzeko.
Horien deskripzio zerrenda memoria honetan dagokion atalean jaso da; mugak “II.2.Lurzoruaren sailkapena” planoan islatuak dira; eta azterketa xehekatua “B.- Hirigintzako EskuHartze Alderdietako –HEA- hirigintzako arau partikularrak” izeneko dokumentuko fitxetako
bakoitzean jasotakoa da.
Hirigintzako eremu hauek ez dituzte inolaz ere jasotzen Oria eta Leitzaran ibaien egungo
ibilguak. Ibilgu hauen aldameneko eremuen mugatze behin betiko eta zehatza ibai eta ibaiertz
horiek tratatzeko, bideratzeko eta abarretarako sustatzen eta onartzen diren proiektu
zehatzetatik ateratzen dena izango da.
VI.2.- Hirigintzako azpi-eremuak
HEA baten beraren barnean mugatzen eta bereizten diren zati espezifikoek osatutako lurralde
eremuak dira, betiere funtsezko bi arrazoiri erantzuteko:
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* Kasu askotan, eremu baten beraren barnean hainbat egoera, errealitate eta proposamen
planteatzen dira, eta hauek, kasu batzuetan, egungo errealitatea finkatzea dakarte eta, beste
batzuetan, garapen berrien aurreikuspena edota egungo egoeraren eraberritzea.
* Hiria eraberritzeko jarduketa hauen hirigintzako erregimenaren eta garapen berrien azalpenak
jarduketek berek ukitzen duten lurralde eremua mugatzea eskatzen du; eta lurralde hori, Plan
honetan, azpi-eremu gisa identifikatzen da dagokion HEAren zati jakin bat eratzen duen kasu
guztietan, HEAren eremu osora zabaltzeke. Kasuan kasuko azpi-eremua mugatu eta
identifikatu ondoren, kasu bakoitzean erreferentziatzat hartzen da hirigintzako proposamenak
sistematizatzera eta azaltzera begira, bai antolaketari, bai sailkapenari, bai hirigintzako
gauzatzeari dagokionez.
Azpi-eremu horien zerrenda “B.- Hirigintzako Esku-Hartze Alderdietako –HEA- hirigintzako arau
partikularrak” izeneko dokumentuko fitxetako bakoitzean jasotakoa da; mugak, berriz, “II.8.Hirigintzako antolaketa gauzatzea” izeneko planoan jasoak dira.
VI.3.- Lurzoru hiritarrezineko eremuak
Lurzoru hiritarrezinean mugatzen eta bereizten diren eremuak dira, betiere horietan planteatzen
diren proposamen espezifikoen azalpena sistematizatzeko helburu nagusiaz.
Eremu hauen mugak “II.3.- Zonakatze orokorra. Udalbarrutia” planoan jasotakoak dira; eta
hauen zerrenda, berriz, ondoren datorrena da. Gainera, jasota dago, halaber, “B.- Hirigintzako
Esku-Hartze Alderdietako –HEA- hirigintzako arau partikularrak” izeneko dokumentuko fitxetako
bakoitzean.
Lau eremu zehatz mugatzen dira, ondoko taula honetakoak alegia:
LURZORU HIRITARREZINEKO EREMUAK:
01. HE.- GOLF GOIBURU
02 HE.- Leitzarango landa parkea
034.HE.- ALLURRALDEKO LANDA PARKEA
GUZTIRA

Azalera –m2–
168.248
740.132
102.000
1.010.380

Lehenbizikoaren mugaketak zona honetarako planteatu diren helburu berezien azalpena du
xede, betiere ukitutako eremua aurrez identifikatu eta mugaturik; azken bi eremuen kasuan,
berriz, landa parke gisa hartuak izatearekin du lotura, eta horietako bakoitzean lurralde
bakoitzaren antolaketa zehatza sustatzeko antolaketa bereziaren oinarrizko erreferentzia izatea
halaber.
VII.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDURAKO IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Gaur egungo errealitatea aztertuta, ikus daiteke hiria dinamikoa nahi bada, hala nola haz dadin
eta alor guztietan bere aukerak zabal ditzan nahi bada, beharrezkoa dela udalek irmoki
jardutea, erabakiak hartuz eta orain proposatzen den lurralde garapenaren alde eginez.
Une honetan, gauzatze bidean dauden jarduketen ondorioz gora egingo duen biztanleriarekin –
eta horrek biztanleriaren berritze eta gaztetzea dakar, zahartze indizea oraindik ere nahikoa
altua den arren–, eta egoitza zein jarduera ekonomikoei begira hazteko aukerak agortuta
daudelarik –indarreko Hiri Antolaketako Arauek planteatutako hazkundea jada gaindituta
baitago– Udalbatzak nahiz gizarte osoak sendotasunez esku hartu beharko dute enplegua
sortzeko eta tipologia desberdineko etxebizitzak ezartzeko, arrazoizko prezioan ezarri ere;
modu horretara, etengabe hazten doazen bertako belaunaldi gazteak herrian finkatu ahal
izango dira, eta Andoainek eskaintzen dituen baliabideekin bertan bizi eta garatu ahal izango
diren kanpoko biztanleak erakarriko dira.
Alde batetik, esparru berriak eratu eta antolatu behar dira, proposatutako egoitza erabilerak eta
jarduera ekonomikoak hartuko dituzten moduan; eta bestetik, derrigorrezko bultzada eman
behar da lurzoru hiritarrean kokatuta egon arren degradatuta dauden edota azpieraikuntza
nabarmena erakusten duten esparru guztiak eraberritzeko. Hirigintzari dagokionez ere, gauza
bera esan daiteke oro har: egungo bide sistema egituratu eta arrazionalizatu egin behar da,
antolamenduari dagokionez hutsune nabarmenak baititu; gainera, sare horrek bide itsuetara
jarraitzen du, horien gainean eraikin asko daudelarik. Era berean, egungo N-1 errepidea
berregituratu beharra dago, herrigunean zehar, hiribide gisa geratuko den moduan; egungo GI131 antolatu egin behar da Ama Kandida etorbide aldera jarraipena emanez; ibai ondoan
oinezkoentzako pasealekuak egin behar dira, herriko espazio libre guztiak elkarrekin uztartzeko
bidea eginez, eta abar.
Eremu zehatzetan zehazten diren helburu orokorrak honako puntu hauetan laburbil daitezke:
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- Udalerriaren bizi kalitatea mantendu eta areagotzea, ondare eraiki eta hiritartua birgaituz,
ekipamenduen hornidura bermatuz eta optimizatuz, eta landa ingurunean esku hartzeko
baldintzak araututa ingurumenari eman behar zaion balioa aitortuz.
- Gazteak bertan finkatu eta biztanle berriak erakartzea, horretarako egoitza garapenetarako
behar adinako lurzoru eskaintza sortuz kokagune eta tipologia baldintza egokietan, aurrez diren
elementuekin bat etorriz betiere.
Proposatzen den jarduketetako bakoitzak erantzun egin beharko die, eta horrela dago
aurreikusita, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean araututako estandarrei, babes
erregimenen bati lotutako etxebizitzak erreserbatzeari dagokionez.
- Errenta eta kontsumo mailak mantentzea eta areagotzea, jarduera ekonomikoak garatzeko
lurzorua planifikatuz, kudeatuz eta hiritartuz eta lehendik dauden elementuak berregituratuz,
hirugarren sektorearen garapena sustatuz eta lehen sektorea hobetzeari ekinez, horretarako
nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerak bultzatuz.
- Aisia eta naturari lotutako olgetarako jarduera gehiago ezarri ahal izateko neurriak
ahalbidetzea, lurraldeak eskaintzen digun landa ingurunearen balioa indartuz.
Helburu horiek lortzeko, Udalak eginkizun dinamiko eta sustatzailea bete behar du, gidaritza
horren bidez, lortu nahi den proiektu orokorraren eraikuntzan partikularren eta beste
Administrazioen interesa erakarri ahal izateko.
Funtsezko oinarri horietatik abiatuta, dokumentu honetan honako proposamen hauek planteatu
dira udal lurraldean gauzatu daitezkeen esku-hartzeei dagokienez:
- Oraingo hirigunea finkatzea, alde batetik Udaletxearen, Elizaren eta pilotalekuaren ondoko
esparru-plazaren garrantzia sustatuz, multzo osoak Alde zaharraren itxura har dezan; eta
bestetik, baldintza desegokitan edota azpieraikita dagoen ondare eraikia eraberritzeko,
ordezteko edota birgaitzeko aukera ematea. Andoaingo Alde Zaharra gune desberdinez osatuta
dago eta horietako bakoitzak berariazko azterketa eskatzen du birgaitu eta gune oso horretan
behar bezala txerta dadin.
- Egun dauden auzoen birgaitze integrala bultzatzea, eta horietara azterketa partikular eta
xehekatuak bideratzea, esaterako Etxeberrieta eta Izturitzaga gune zaharren kasuan, egoitza
erabilerako eraikinak behar bezala kokatzeko modua bilatuz eta eraikin ondare babestuari duen
balioa emanez, Izturitzaga Dorrearen kasuan esaterako.
- Auzo desberdinetako bide sarea eta aparkalekuak berregituratzea, auzo horietako espazio
libreak, berdeguneak eta zuhaiztiak berreskuratuz eta dagokien balioa emanez. Bideen egitura
aztertzea, hainbat puntutan loturarik gabe edo behar bezalako loturarik gabe dagoen sarea
osatuz eta horrela, gaur egungo sarea arrazionalizatuz.
Hainbat zonatan sestra azpiko aparkalekuak jartzea bultzatzea, eta gainaldeko oinezkoentzako
plaza espazioa berreskuratzea, gaur egun ibilgailuen aparkaleku erabilera baitu horrek.
- Jarduera ekonomikoetara bideratuta dauden eta gaur egun gutxieneko sarbide-baldintza
egokirik ez duten esparruak birgaitzeko helburu eta baldintza zehatzak finkatzea. Gainera, kasu
askotan, esparru horietan ondare eraikia egoera txarrean edo behar ez den moduan dago.
- Izaera hiritarreko erabileretarako lurzoruaren kontsumoa ahalik eta gehien murriztea, hura
antzemandako premiei erantzuteko baino ez erabiliz eta hiri alderdi bermatuak eskain ditzakeen
baliabideen erabilera optimizatuz.
- Abiarazi beharreko egoitza garapen berriak kuantifikatu, kokatu eta antolatzea, aurrez ziren
kokaguneei jarraipena emanez; garapen horiek leku bakoitzaren berezko konponbide
tipologikoekin ezartzea aurreikusi da, aipatu konponbideek lurzoru kontsumoarekiko orekatuak
izan beharko dutelarik.
- Industri edota hirugarren sektoreko izaera duten jarduera ekonomikoak ezartzera bideratutako
lurzoruak zehaztea.
- Proposatutako edota gauzatzen ari den bide sistema –GI-131 errepidearen Saihesbidea eta
N-1 errepidearen Saihesbidea– jadanik baden egituran txertatzea, auzo desberdinetarako
irisgarritasuna hobetuz eta orain N-a errepideak hartzen duen eremua berreskuratuz. Aldi
berean, zuhaitzez hornitutako pasealekuak ezartzea, gunean txertatu eta ondoko esparruak
elkarren artean lotuko dituzten moduan. Hiri bideak dibertsifikatzea eta paratzea, egungo
sistema osatuz edo berregituratuz, lehendik dauden kokaguneen eta aurreikusitakoen artean
komunikazio sare bat taxutze aldera.
- Hiri ingurunearen kalitatea nabarmen hobetzea, eremu libreak elkarlotuko dituen
oinezkoentzako ibilbide sare bat egituratuz; horretarako, eremu horiek aurrez markatu,
berreskuratu edota berriro antolatu beharko dira.
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- Biztanleriaren egiazko interesei erantzun ahal izateko beharrezko ekipamenduak garatzea.
- Landa lurraldea babestea, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako erabilera tradizionalak
arautuz, lurra ustiatzen dutenen bizigarritasun baldintzak hobetuz, aukera berriak –batik bat
aurrez zegoen ondare eraikia berreskuratu eta balioztatzera bideratutakoak– bultzatuz, egungo
ingurumen kalitatea mantenduz, ingurumenaren gozatzea arautzeko jarraibideak ezarriz eta
lurralde hori udalerriaren jarduera ekonomikoak dibertsifikatzeko funtsezko osagai moduan
hartuz.
Udal planeamendua koordinatzea, Lurralde Antolamenduko tresnekin (LAA, LPP, LPS eta abar)
nahiz inguruko udalerrietako planeamenduarekin.
Planeamenduak erronka nagusi bat du: lurralde antolamendutik taxutzen den ereduari
erantzutea, hirigintza antolamenduko xedapenak zehaztuz eta lehendik dauden elementuak
kontuan hartuta lurraldean premiazko erabilerak arautuz eta txertatuz, eta, aldi berean, aipatu
irizpide eta helburuei erantzunez.
VIII.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA
VIII.1.- Lurraldean esku hartzeko eredua
Dokumentu honetan proposatzen dugun esku hartzea, bi premisatan oinarrituta dago nagusiki:
alde batetik, lehendik dauden elementu fisikoak hartu ditugu aintzat, hau da, egoitzarako zein
industriarako asentamendu guztiak eta lurraldearen beraren ezaugarriak eta okupazio maila,
bai landaretzari dagokionez, bai nekazaritza erabilerei edota landa ingurunean ezarritako
etxebizitzei dagokienez, azpiegiturak, eta abar. Beste aldetik, aintzat hartu ditugu dagoeneko
martxan dauden eta lurraldean sekulako eragina izango duten bi proiektu: bata, GI-131
errepidearen Saihesbidea, Buruntzako landa auzoaren zati handi bat hartuz GI-131
errepidearen egungo trazaduraren zein Ama Kandida etorbidearen apur bat paraleloan
garatuko dena; eta bestea, N-1 errepidearen Saihesbidea, herrigunean zehar Sorabillako landa
auzoko mendi hegalaren behe aldera desbideratuko dena. Jarduketa horiei esker, soil-soilik hiri
eremura mugatuko ez diren hiri arteko komunikazioak eta ezarpen bakoitzari dagozkion sarbide
egokiak egituratuko dira behin betiko, gaur egungo Buruntza eta Sorabilla auzoetatik abiatuta,
lurraldearen mugak argi eta garbi zehaztuz. Errepidea bitan banatze horri esker, halaber,
egungo GI-131, Ama Kandida etorbidea, Gudarien etorbidea eta N-1 errepidearen herriguneko
zatia hiria egituratuko duten bide gisa berreskuratu ahal izango dira, hiri bilbean txertatuko diren
moduan eratuz eta berrantolatuz. Errepide horiek duen paseko zirkulazioa eta, garrantzitsuagoa
dena, ibilgailu astunen zirkulazioa, lekualdatu egingo dira; eta ondorioz gaur egungo ibilbideen
eta, oro har, herrigune osoaren baldintzak hobetu egingo dira, bai baldintza estetikoak baita
ingurumen arlokoak ere (baldintza akustikoak, aire kutsatzaileak eta abar). Eremu zabalak
berreskuratuko dira, N-1 errepidean batez ere, ondoko esparruetan txertatuko baitira pasealeku
eta aisiarako gune moduan.
Honetan proposatzen dugun esku-hartze ereduak, udalerriak berariazkoak dituen eta gorago
aipatu ditugun premiei erantzun beharko die, ekimen estrategikoak dokumentuan sartuz, hau
da, GI-131 errepidearen Saihesbidea eta N-1 errepidearen Saihesbidea, alegia. Ekimen horiek
nabarmen baldintzatuko dituzte etengabeko hazkundea –biztanlerian eta egoitza zein jarduera
ekonomikoko erabileretarako eremu berrietan– bizi duen udalerri honen handitzeko premiari
erantzungo dioten garapen berrien balizko egitura eta okupazioa.
Esku-hartze horien bidez hainbat helburu lortu nahi dira: errepide berriak Bide Sistema
Orokorrean txertatzea; neurri batean mugatuta dauden egoitza garapenak antolatzea, betiere
kontuan hartuta bai lehendik dauden garapenak bai gaur egun gauzatze bidean direnak;
jarduera ekonomikoak hartzeko ahalmena izango duten lurzoru berrien erreserba aurreikustea
eta landa lurzorua antolatzea, lehen sektorea garatzeaz bat haren natur balioak zainduz,
horretarako –beste neurri batzuen artean– egoitza erabilera autonomoetarako eraikin berriak
ezar daitezen ekidinez eta nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ustiategiei lotutako
eraikinen ezarpena edota birgaitzea arautuz; eta, azkenik, aurrez zegoen ondare eraikian esku
hartzea. Aukera horiek guztiek hiri eremuaren erabilera optimizatzea dakarte, egoitza, jarduera
ekonomiko eta hornidurako erabilera desberdinak har ditzakeen esparru gisa. Horretarako, hiri
alderdiaren muga berria markatu beharko da; Andoainen kasuan, muga hori behar bezala
egokituta dago bai aurrez zeuden elementu eta hesietara baita proiektu fasean daudenetara
ere, trenbidera eta errepide berrietara, alegia.
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VIII.2.- Egoitza erabileretara bideratutako lurzoruaren antolamendua
Udalerriak daukan etxebizitza parkea egoera onean dago oro har. Badira, dena den,
salbuespen batzuk eremurik zaharrenetan, eta horietan eraberritzea edota guztia birsortzea
planteatzen da.
Etxebizitzaren gaiari dagokionez, Andoainek sekulako etendura izan du, 1995eko Hiri
Antolaketako Arauetan eta ondorengo Aldaketetan egindako aurreikuspenak azken urteetan
hasi baitira gauzatzen. 1997. urtetik 2003. urtera arte soilik 252 etxebizitza eraiki dira; zenbaki
hori ez da egokia inondik inora, aipatutako Hiri Antolaketako Arauetan egindako aurreikuspenak
eta biztanleriak berak duen etxebizitza berriaren premiak askoz ere handiagoak baitira. Ekimen
ausartik egin ez denez, beraz, biztanleriaren hazkundea etenda egon da eta, egiazta daitekeen
moduan, jende asko beste udalerrietara lekualdatu da.
Hiri Antolaketako Arauetan 1.052 etxebizitza egitea aurreikusi da. Gero, arau horiei egindako
hainbat aldaketen ondorioz, zenbaki horri beste 483 unitate erantsi zaizkio –Zabalguneko
kopuruaren gehikuntza, La Salleko eragiketa eta Plazaolako jarduketa–; beraz, planeamendu
orokorraren arabera, guztizko zenbakia 1.535 unitatekoa izan daiteke. Gaur egun egiten ari
diren edo egin berri diren etxebizitzen kopurua 1.054koa da, Zabalgunea, Algodonera eta
Plazaola sartuta. Zifra horiek, jakina, indize positiboagoak eta baikorragoak ematen dituzte.
Hona egungo egoera definitzen duten eta antzemandako eskaerari erantzuteko lurzoru berriak
aurreikustearen premia agerian uzten duten ezaugarri batzuk: berehala okupatzeko moduko
etxebizitzen eskaintza urria, prezio garestiak eta indarreko Arauetan aurreikusitako egoitza
eskaintzaren erabateko garapena, betiere Kamioberrin egiteko dauden 16 etxebizitzak eta Alde
Zaharra birgaitzearen ondoriozkoak salbuetsiz-. Eta gauzak horrela, jarduketa kementsua zertu
behar da lurzoru hiritar degradatu eta gaur egun birsortzeko aukerarik ez duten eremuetan.
Gainera, ez da ahaztu behar Andoain oso erakargarria dela behin betiko asentamendu bezala
bai herriko jendearentzat bai Eskualdeko beste herrietatik, Donostialdetik zein Tololosaldetik
datorren jendearentzat, aipatu bi eskualdeen artean kokatuta baitago eta, gainera, komunikazio
ezin hobeak baititu, bai errepideei bai trenbideari dagokienez.
Etorkinek, beren asmoei begira ohiko bizilekurik egokiena hautatzerakoan, herri honetan jartzen
dituzte begiak, batetik duen natur ingurunea duelako eta bestetik, ekonomiaren eta zerbitzuen
arloan oso inportanteak diren hainbat herriguneren erdibidean dagoelako. Gainera, gune
horietara heltzeko garraio publikoa erabili daiteke eta horrek, inguruko herritarrek senti
dezaketen erakargarritasuna areagotzeaz gain, bertakoak herrian geratzera animatzen ditu.
Dokumentu honetako baldintza eta helburu orokorretako bat ondare eraikia birsortzea da, eta
horretarako jarduketa zehatzak planteatzen ditu une honetan degradatuta dauden lurzoru
hiritarretan; horrela, neurri handiago batez jotzen da gaur egun okupatuta dauden lurzoruetako
zona jakin batzuetan jarduketak garatzera, zonak oso-osorik ordezkatzea eta, beraz,
erreformatzea bultzatuz.
Ildo honetatik, indarrean dagoen antolaketa xehekatua duen 15 HEA.-Etxeberrieta eremuan,
honetarako planteatzen den birgaitze edota ordezkatzearen parametroek oso toki txikia uzten
dutelarik eraikigarritasuna handiagotzeko, are ikusten delarik denbora igaro eta ez dela
gauzatzen –aipatu arrazoi horrengatik batez ere-, planteatzen den antolaketak, une honetan,
eta udalaren irizpideekin bat etorriz, antolaketa berri bat proposatzera jotzen du, planteamendu
berri batera alegia, eraikigarritasuna asko handiagotzeko eta benetako birsortzea posible izan
dadin, aintzat hartuta, ostean, jarduketa bideragarria izatea ekonomiaren aldetik ere.
VIII.2.1.- Dauden egoitza erabilerako garapenak finkatzea
Orokorrean, herrian dauden egoitza erabilerako garapenak finkatuko dira, betiere eraikitzeko
unean indarrean zegoen hirigintza plangintzarekin bat etorriz gauzatu badira edo gerora
legeztatuak izan badira.
Ez dira finkatzen hiria berriztatu edo eraberritzeko jarduketen nahiz Plan honetan eta berau
garatuz proposatuko diren garapen berrien ondorioz ukitutako etxebizitza eraikinak,
antolaketarekin bateraezinak badira eta, horrenbestez, eraitsi behar badira.
VIII.2.2.- Lehendik dagoen ondare eraikian eraberritzen ari den eta garapen
berrietako etxebizitza mota. Etxebizitzaren neurria
Oro har, garapen berriak eta egungo lurzoru hiritar okupatuko eremu jakin batzuetako birsortze
jarduketak eraikuntza irekiko edo blokeko tipologiaz planteatzen dira, baina ingurune
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bakoitzaren ezaugarri eta berezitasunetara egokituta, topografiari eta lehendik zeuden
elementuei dagokienez.
Tipologia hau egokitu egiten zaio garapen iraunkorraren printzipioari, honek garapen
arrazoizkoak bultzatzea eskatzen baitu, Plan honen helburuak betetzeko beharrezkoa den
lurzoru naturala besterik ez kontsumitzea alegia, inguru bakoitzaren berezitasunetara egokituta,
inolaz ere.
Era berean, gaur egun lurzoru hiritarrekoak diren eremu batzuk birsortzeko eraikin irekiko
tipologiara jotzen da, eta hauek duten kokapenaren arabera antolatzera, hondo eraikigarriei eta
profilei dagokienez. Eremu horietan, lehendik dagoen karga oso handia denean, hainbat eraikin
unitate antolaketatik kanpo utziz, eraikigarritasuna areagotzera jotzen da, behar beste alegia
garapena posible izan dadin, betiere kudeaketa garesti eta konplexua izango badute ere.
Dokumentu honetan Etxeberrietako -15 HEA- antolaketa berria jasotzen da, azaldutako
irizpideei jarraiki, zeren eta gaur egun dituen parametroekin ezin baita, inolaz ere, horren
kudeaketa eta birsortzea bideratu. Auzo degradatu honen zonarik zaharrena oso-osorik
ordezkatzea proposatzen da, aldameneko zonetan gauzatutakoaren antzeko antolaketara joz.
Alde Zaharrean, alabaina, inguruari egokituagoko etxebizitza tipologia, profil eta neurrietara
jotzen da; kasu guztietan babestu egingo da udalerriko zonarik zaharrena izateak ematen dion
izaera.
Proposatutako helburu orokorrak lortzeak behar beste justifikatzen du aterako diren etxebizitzen
neurriaren zehaztapena, betiere kontuan harturik hurrenak:
* Bizigarritasun baldintzak betetzea eta lortzea justifikazioa da etxebizitza neurri gutxieneko
bat zehazteko.
* Etxebizitza multzo bat, bere azalerari dagokionez askotariko bat, antolatzeak eta
prestatzeak justifikatzen du etxebizitzaren batez besteko neurria arautzeko aurreikuspeneko
zehaztapena; etxebizitzak, betiere, antolatutako eraikin tipologien berezitasunei egokituko
zaizkie, eta egungo famili guneen ezaugarriei halaber.
* Zona desberdinetan antolatu beharreko etxebizitza kopurua arautzen duten neurrien
egokitzapenak kontuan hartu beharko ditu zonetako bakoitzaren berezko ezaugarriak, batez ere
kasuan kasuko orografia, sarbide baldintzak eta erabil daitezkeen azpiegitura orokorrak.
Ezaugarri horiek justifikatzen duten kasuetan, batez besteko neurri orokorra aplikatzetik
ateratzen den etxebizitza kopurua baino txikiago bat antolatzea proposatzen da; fitxa
partikularretan jasoko da antolatu beharreko etxebizitza kopuru zenbatetsia. Beraz, mugatutako
jarduketa eremuetako bakoitzari buruzko azterketa xehekatuak etxebizitza tipologia
desberdinak ezarri ahal izatea proposatzen da, eremuetako ezaugarri bereziekin bat; aldi
berean, etxebizitza unitate desberdinen banaketa aniztasuna bultzatzen da, detektatutako
beharrekin bat.
Premisa orokor hauek kontuan hartuta, hurrengo parametroak zehazten dira:
1. - Etxebizitzaren gutxieneko neurria: 40 m²(u)
2. - Etxebizitzen batez besteko neurria tipologien arabera:
a.- “a.1.- Egoitza asentamendu zaharren lurzatiak”: 75 m²(t)
Etxebizitza unitate txikiagoak onartuko dira, dagoen lurzatiketak eta, beraz, eraikuntza
unitatearen garapenak neurriak zehatz betetzeko modurik ematen ez duen kasuetan.
Horrelakoetan, gutxieneko etxebizitza tamainaren baldintza bete egin beharko da.
b.2.-. “a.2.- Eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak”: 75 m²(t)
Lehendik dauden lokaletan, 45 m²(t) baino gehiago eta 85 m²(t) baino gutxiagokoetan,
etxebizitza erabilera baimentzeko ezarritako baldintza guzti-guztiak betetzen dituztenean:
Etxebizitza 1.
c.- “a.3.1- garapen txikiko eraikuntzen egoitza lurzatiak –arruntak”–: < 85 m²(t).
Lehendik dauden eraikinetan zatiketak egiten direnean eta Arau partikularrak horrela jasotzen
duenean, 120 m2(t)ko batez besteko neurria aplikatuko da etxebizitzetan; honetarako arrazoia
kokapenaren ezaugarriak eta ezarpenaren baldintza partikularrak dira.
d.- “a.3.2- Eraikuntza familiabakar atxikiriko egoitza lurzatiak-“: 120 m²(t)
e.- “a.4-. Eraikuntza bakaneko egoitza erabilerako zonak”: 150 m²(t)
Aipatu zehaztapen hauek ondoko aurreikuspen hauekin osatuko dira:
* “a.3.2” motako lurzatietako eraikuntza modulu bakoitzeko gehienezko etxebizitza kopurua
etxebizitza batekoa (1) izango da.
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* Lehendik dauden eraikin finkatuetan dauden eta azaldutako irizpideei egokitzen ez zaizkien
etxebizitzak baliozkotu egingo dira, baldin eta eraiki zituzten unean indarrean zegoen
legediaren arabera egokitu edo geroago legeztatu bazituzten.
Finkatze hau ez zaie lehendik dauden etxebizitzei aplikatuko, ezarritako gutxieneko 40 m²(u)ko
azalera baino txikiagoa dutenean. Eraikin hauen ordezkapen edota eraberritze integralaren
kasuan, kasu guztietan gutxieneko etxebizitza azalera aipatu hori betetzeko beharrezko
neurriak hartu beharko dira.
Eta ez zaie aplikatuko, era berean, eraikin horien profil baimendutik kanpo kokatuta dauden
solairuetako etxebizitzei, eraikin horiek edota eraikin zati batzuk ordezkatzen diren kasuetan.
Solairu horietan dauden etxebizitzak ez dira kontuan hartuko ordezko eraikin berrian baimendu
edota egokituko den gehienezko etxebizitza kopurua zehazteko unean.
* Hirigintzako ondare katalogatu eta babestu beharrekoan sartutako eraikinak edota eraikin
zatiak direnean, kasu bakoitzean zehaztu beharko da egokituko den etxebizitza kopurua,
betiere eraikin haien benetako babes eraginkorrera begira.
* Lehendik dauden eta “a.3.1.- Garapen txikiko eraikuntzen egoitza lurzatiak -komunak-” eta
“a.4.- Eraikuntza bakaneko egoitza erabilerako lurzatiak” tipologiako lurzatietan kokatutako
eraikin finkatuetan, egun dagoen etxebizitza kopurua areagotzeko gutxieneko aparkaleku
zuzkidura bat prestatu beharko da, plaza bat ateratzen den etxebizitza berri bakoitzeko, eraikin
edota lurzati pribatuaren barnean.
* Lehendik dauden eraikin finkatuetan, egungoa baino etxebizitza kopuru handiagoa
egokitzeko ordaindu eta gauzatu egin beharko dira inguru ukitua beharrezko azpiegitura eta hiri
zerbitzuez hornitzeko obrak.
VIII.2.3.- Egoitza garapenen kuantifikazioa
Hasierako onarpenaren agiriak 1.919 etxebizitza antolatzen zituen guztira; hauetatik 1.126
unitate lurzoru hiritarra birsortzeko jarduketetakoak izango ziren. Kopuru hau LAAen 1.
Eranskinean jasotako irizpideak aplikatzetik eta betetzetik ateratzen da, horiexek definitzen
baitituzte udalerri bakoitzerako egoitza garapenen gehienezko neurriak.
Jendaurrean egotearen eta Andoaingo Udalak onartutako irizpideen ondorioz, handitu egin da
eremuetako egoitza eskaintza, bai lurzoru hiritarreko eremuetakoa bai lurzoru hiritargarriko
eremuetakoa, hain zuzen horien garapena gauzatzeko modukoa eta ekonomiaren ikuspegitik
bideragarria izan dadin; honi erantsi behar, gainera, Etxeberrieta auzoa benetan birsortzea
ahalbidetzeko erabakia hartu izana, egun indarrean dituen parametroak ordezkatu egingo
baitira, zeharo degradaturik dagoen eremu honen kudeaketa eta, beraz, eraberritzea modu
eraginkor batez eramango duen kopuru igoera batez; are auzo horretan badirela egoitza
unitatearen gutxieneko neurria zein bizigarritasun eta irisgarritasun baldintza egokiak betetzen
ez dituzten etxebizitzak.
Antolaketa orokorreko dokumentuen artean igaro den denbora dela eta, hasierako datuak
berrikustea eskatzen da, biztanle eta etxebizitza kopuruei dagokienez, egoitza garapen
posibleen zenbatespena egunean jarri ahal izatera begira.
2008ko urtarrilaren 1eko dataz eguneratutako datuak honakoak dira:
Biztanle kopurua
14.414 biz.
Etxebizitza okupatuen kopurua
5.747 unit.
Etxebizitza hutsen kopurua:
879 unit.
Etxebizitza kopurua guztira:
6.626 unit.
Oinarriko datu horiek kontuan hartuta, proiektu honetan Andoaingo udalerrirako antolatu
beharreko etxebizitza berrien kopuruaren aurreikuspena honakoa litzateke:
C1.- 1 Osagaia: Lurralde ereduaren eraginak
0
C2.2. Osagaia: Hazkunde demografikoa
298 unitate.
Oinarrizko populazioa -200814.414 biztanle
Amaiera urteko populazioa -2016-15.132 biztanle
FTB -20082,65
FTB -20162,41
TAC -1991/2005-0,0069
Etx. okupatuak -20085.747 unitate
Etx. okupatuak -20166.279 unitate
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Biztanleria amaierako urtean:AP = OP x (1 + TAC)n = 15.132
Hazkunde demografikoa:HD = AP – OP = 718
Etxebizitza kopurua:
HD/FTB(n) = 298
C3.- 3. Osagaia: Famili egituraren aldaketa
234 unitate.
Etxebizitza kopurua:OP/FTB(n) - EO = 234
C4.-4. Osagaia: Eskaintzaren zorroztasuna zuzentzea. ZZ = 0,25
1.570 unitate
Etxebizitza kopurua: (EO+2.O+3.O) x ZZ = 1.570
C5.-5. Osagaia: Bigarren etxebizitza –ez da aintzat hartu–
0
GUZTIRA:
2.102 ETXEBIZITZA
Hasteko, egoitza erabilerako esparruetan 2.077 etxebizitza berri antolatzea proposatzen da, bai
lurzoru hiritarrean bai lurzoru hiritargarri berrietan. Kopuru horretatik, gehienak -1.216
etxebizitza unitate- gaur egun hiritarrak diren lurzoruetan garatu beharreko jarduketa
integratuak –narriatutako zenbait esparru lehenera ekartzea– dira, eta horietan derrigorrezkoa
da etxebizitza babestuen estandarra betetzea, indarreko hirigintza legeriari jarraituz. Jarduketa
horiek, herrigunea egituratzen duten hirigintzako esku-hartze alderdi desberdinetan ––1 HEA, 5
HEA, 7 HEA, 12 HEA, 18 HEA, 23 HEA eta 24 HEA– derrigorrez burutu beharreko eskuhartzeen ondorio dira. Izan ere, esparru horiei begira berariazko azterketa xehekatua egin
behar baita. Lurzoru edo lurzoru hiritargarrian, guztira 858 etxebizitza unitate berri aurreikusten
dira.
Lurzoru hiritarrean, eremurik gehienek erakusten duten agortze maila ikusita, egungo egoitza
garapenak oro har finkatzea proposatzen da funtsean, bide batez ahalbidetuz denboraren
joanean hutsik edota degradatuta geratu diren eremuen birgaitzea eta agortzea ahalbidetuko
duten unean uneko esku-hartzeak. Horrela, gaur egun azpieraikita edo erortzeko zorian, utzita
edo degradatuta dauden zenbait egoitza eraikin ordezkatzea aurreikusi da.
Hala, eraikin horiek finkatzearen osagarri eta alternatiba gisa, eraikuntza eta erabilera
parametro berri batzuk erregulatzen dira, hain zuzen eraikin horiek ordezkatzera joz gero
(ordezkatzea gauzatzea jabeen esku dago soilik) eraikin berriak egokitu ahal izan daitezen
egungo bizigarritasun edota irisgarritasun eskakizunetara; eta, hala egokituz gero, hobeto
txertatu ahal izan daitezen kokatzen diren hiri ehunean bertan.
Hasiera batean, udalerrian hauteman daitekeen hazkunde dinamika, bide komunikazioen
hobekuntza nabarmenari esker areagotuz joango dena, mantendu eta bultzatu nahi da.
Andoain aproposa da, berez, biztanleak hartzeko; izan ere, kokaleku, lurralde eta ezaugarri
bereziak baititu horretarako. Baina azken urte hauetan ez da horrelakorik gertatu, behar
hainbateko eskaintzarik ez baita izan. Han eraiki den apurra berehala okupatu dute. Kontuan
izan behar da duela gutxi gauzatutako egoitza garapen guztiak erabat okupatuak izan direla,
eta gaur egungo eskaintza gauzatze bidean dauden unitateetara mugatzen dela, hazkunde
gehiagoren aukerarik eman gabe.
Etxebizitza kopuruari dagokionez, bada gogoan hartu beharreko beste eremu bat ere, babes
publikoko edo salneurri mugatuko etxebizitzen sustapena zehaztea, hain zuzen. Gai honekin
lotutako legeria aplikagarria aintzat hartuz, ezinbestekoa da esku-hartzeren bat garatzen den
proposatutako esparru berrietan era honetako etxebizitzen kuantifikazio zehatzak aurreikustea.
Proposatutako esparru guztietan, babes publikoko etxebizitzen eta salneurri libreko etxebizitzen
portzentajeak errespetatuko dira, bai lurzoru hiritarrean bai hiritargarrian.
VIII.2.4.- Etxebizitza berrien garapenak
A.- Eremu orokorrak. Etxebizitza modalitateak erregimen juridikoaren arabera
Ikuspegi tipologikotik begiratuta eta proiektuaren oinarrian dauden iraunkortasun irizpideei
jarraituz, lurzoru berrietan edo eraberritze integraletan eraikuntza irekiko egoitza lurzatiak
ezarriko dira; zati batean garapen txikiko egoitza lurzatiak edota bakanak eratu ahal izango da.
Kasu guztiotan, lurraren baldintza topologikoen azterketa zehatz eta xehekatua egin beharko
da, eta eraikuntza berriak ingurunera nola egokitzen diren ere aintzat hartu beharko da.
Aurreikusitako egoitza eskaintza kuantifikatu aurretik, honako irizpideok kontuan hartu beharko
dira:
* Lehendik egoitza erabilerako eraikinak dauden alderdi eta sektoreetan, hirigintzako
eraikigarritasunari eta, beraz, etxebizitza kopuruaren orientazio gisako xedapenari begira,
indarreko hirigintza arautegian ezarritakoaren arabera honakoa bereizten da:
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- Dagoen hirigintza eraikigarritasuna, planeamenduak finkatua ala ez; kasu guztietan,
etxebizitza libreen kopuruaz kuantifikagarria izango da. Plan Orokor honen garapenean
erredaktatu behar den antolaketa xehekatuak berretsi beharko du, kasu guztietan, elementuren
bat behin betiko antolaketatik kanpo jotzeko. Lehendik dagoenari buruzko datuak Katastroa
aztertzetik ondorioztatuak dira; beraz, antolaketa xehekatuak doitu egin beharko ditu datu
horiek, eremu bakoitzeko errealitatearen arabera betiere.
- Jarduketa eremu baten hirigintza eraikigarritasun osoak jaso egiten du bai lehendik zegoena
bai aurreikusten den hazkundea, eta guztirako honen gainean zorrozki aplikatzen da, eremu
edota azpi-eremu bakoitzean, indarrean dagoen hirigintzako arauditik ondorioztatzen diren
estandarrak bete beharra.
- Eremu edota azpi-eremu bakoitzean ateratzen den etxebizitza kopuruari kuantifikatzeari
dagokionez, etxebizitza berritzat hartzen dena izango da hirigintza eraikigarritasunaren
hazkundea. Ildo honetatik, kontuan hartu beharko da, era berean, garapeneko antolamendua
izango dela jarduketa bakoitzaren azterketa xehekatutik abiaturik lehendik dagoen etxebizitza
kopurua zehazten duena eta, beraz, ateratzen den etxebizitza kopurua doituko du.
* Birmoldaketa, unitate handien banaketa, ordezkapenak edo programagarriak ez diren
bestelako lanen ondorioz sortutako etxebizitzak ez dira etxebizitza berrien konputuan jasotzen,
hain zuzen VIII.2.5 puntuan azaltzen diren zertzeladen ildotik.
* Etxebizitza berrien konputu orokorra, beraz, aurreikusitako jarduketa integratuetara murriztuta
geratzen da, eta kontuan hartu beharreko eta, horrenbestez, ordezkapen edota handitze
jarduketen barnean jasotzen ez diren aurrekorik ez duten jarduketa txikietara halaber.
* Jarduketa txikietan, zuzenean kokagunearen eta beraz okupazio aukeren arabera,
planeamendu orokorrak onartzen du sestra gaineko solairu guztietan etxebizitzak ezartzeko
aukera, hirugarren sektoreko erabileretarako gutxieneko erreserbarik aurreikusi gabe, erabilera
hori duten lokalak ezartzeko edota gero okupatzeko aukera murritzari erreparatuta.
Antolamendu orokorreko dokumentuan jorratu eta aplikatutako irizpide orokorrarekin bat,
egoitza garapen berriak hartzeko proposatutako eremuetako bakoitzak, bai lurzoru hiritar edo
lurzoru hiritargarrikoa bai sortu berriko edo zona degradatuak leheneratzeko –jarduketa
integratuak- izan, bete egin beharko ditu indarrean dagoen hirigintzako legediak erregulatzen
dituen estandarrak.
Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean araututako etxebizitza babestuaren estandarraren
aplikazioa, jarduketa integratuak aurreikusten diren lurzoru hiritarreko zein lurzoru hiritargarriko
alorretakoa, ondoko baldintza hauetan planteatzen da:
* Lurzoru hiritarra: jarduketa integratuei loturiko lurzoru hiritar finkatu gabean aurreikusten den
egoitza eraikigarritasun berriaren gutxienez % 40 etxebizitza babestuaren erregimenari lotu
behar zaio; aldi berean, portzentaje horretatik gutxienez % 20 babes ofizialeko etxebizitza
erregimenari lotu behar zaio.
* Lurzoru hiritargarria: jarduketa integratuei loturiko lurzoru hiritar finkatu gabean aurreikusten
den egoitza eraikigarritasun berriaren gutxienez % 75 etxebizitza babestuaren erregimenari lotu
behar zaio; aldi berean, portzentaje horretatik gutxienez % 55 babes ofizialeko etxebizitza
erregimenari lotu behar zaio.
* Jarduketa txikiak –20 etxebizitza edo 2.000 m²(t)– aurreikusten diren lurzoru hiritarreko
alderdietan, egungo eraikigarritasunaren gaineko hazkundearen ondoriozko etxebizitzak udalak
tasatutako erregimenaren mende egongo dira, nahiz eta erantsitako koadroan ez diren
bereizten erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitzak eta udalak tasatutako etxebizitzak.
* Udalak erabakiko du, planeamendu xehekatua duten esparruetan, zein etxebizitza izango
diren erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitzak eta zein udalak tasatutako etxebizitzak.
B.- Egoitza garapen berriak: kokapena, kuantifikazioa eta erregimen juridikoa
2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean araututako etxebizitza
babestuaren estandarraren aplikazioari lotutako garapenak Plan honek jarduketa integratuei
lotutako lurzoru hiritar finkatu gabe gisa edo lurzoru hiritar gisa sailkatu eta kategorizatutako
eremu edo azpi-eremuetan proiektatuak dira. Aipatu Legearen aplikaziotik ondorioztatzen diren
estandarrak betetzea banaka aurreikusten da eremuetako bakoitzean. Datu hauek 1. eta 2.
taulan jasoak dira; tauletako lehena egoitza eraikigarritasunari buruzkoa da, eta bigarrena
etxebizitza unitateei buruzkoa.
3. taulak udalerri osoan proiektatutako egoitza eraikigarritasunaren guztizkoa jasotzen du.
C.- Egoitza garapen berriak: etxebizitza unitateak eta erregimen juridikoa
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2. taulan lurzoru hiritarreko eta hiritargarriko jarduketa txertatuetarako eremuetan aurreikusten
den etxebizitza kopuruari buruzko datuak eskaintzen dira; hauetan, betiere, bete egin behar da
ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean araututako etxebizitza babestuaren
estandarra.
Erantsirik doan 4. taulak udalerrian guztira proiektatutako etxebizitza kopurua jasotzen du.
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1. taula
2006ko EKAINAREN 30eko LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO LEGEAN ETA 2/2006 LEGEAREN GARAPENEAN EZARRI PREMIAZKO NEURRIEI BURUZKO EKAINAREN 3ko
105/2008 DEKRETUAN ARAUTZEN DEN ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESTANDARRA BETE BEHAR DUTEN EREMU/AZPI-EREMUETAN AURREIKUSITAKO ETXEBIZITZA GARAPEN
BERRIETAN PROIEKTATUTAKO EGOITZA ERAIKIGARRITASUNA.
LURZORU HIRITARRA ETA HIRITARGARRIA
HIRIGINTZAKO EREMUA/AZPI-EREMUA

EGOITZA ERAIKIGARRITASUNA –m²(t)LEHENDIK DAGOENA
ANTOLATUA
Finkatua
Bateraezinak
BOE

GUZTIRA
Tasatua

Librea

Guztira

Lurzoru hiritarra
1.14 JT.- Kaletxiki 3 eta 5B
1.15 JT.- Jauregi baserria
5 HEA.- Ama Kandira -5.1 JT-7.1 JT.- Kamioberri
12.5 JT.- Ezkerranea
15.5 JT.- LA-21
15.6. JT.- Aita Larramendi 1 -15.6.115.6. JT.- Aita Larramendi 2 -15.6.218 HEA.- Izturitzaga -18.1 JT-23 HEA.- Bazkardo -23.1 JT-24 HEA.- Eguzkialde -24.1 JTLURZORU HIRITARRA, GUZTIRA
Lurzoru hiritargarria
43 HEA.- Baltzusketa
44 HEA.- Agirialai
45 HEA.- Manterola
LURZORU HIRITARGARRIA, GUZTIRA

0
0
0
0
0
0
0
0
1.845
4.289
0
6.134

282
560
10.700
0
1.488
0
1.770
4.000
1.320
0
2.710
22.830

0
402
7.600
940
1.052
1.364
1.960
1.060
2.104
12.740
2.980
32.202

1.400
402
7.600
940
1.052
0
3.324
1.060
2.104
12.740
2.980
33.602

0
1.206
22.800
2.820
3.158
5.432
4.516
3.180
6.312
38.220
8.940
96.584

1.400
2.010
38.000
4.700
5.262
6.816
9.800
5.300
10.520
63.700
14.900
162.388

1.400
2.010
38.000
4.700
5.262
6.816
9.800
5.300
12.365
67.989
14.900
168.522

2.492
1.100
0
3.592

0
723
1.142
1.865

31.075
8.415
16.028
55.518

11.300
3.060
5.828
20.188

14.125
3.825
7.286
25.236

56.500
15.300
29.142
100.942

58.992
16.400
29.142
104.534

EGOITZA ERAIKIGARRITASUNA GUZTIRA

9.726

24.695

87.720

53.790

121.820

263.330

273.056
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2. taula
2006ko EKAINAREN 30eko LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO LEGEAN ETA 2/2006 LEGEAREN GARAPENEAN EZARRI PREMIAZKO NEURRIEI BURUZKO EKAINAREN 3ko
105/2008 DEKRETUAN ARAUTZEN DEN ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESTANDARRA BETE BEHAR DUTEN EREMU/AZPI-EREMUETAN AURREIKUSITAKO ETXEBIZITZA GARAPEN
BERRIETAN PROIEKTATUTAKO ETXEBIZITZA KOPURUA
LURZORU HIRITARRA ETA HIRITARGARRIA
HIRIGINTZAKO EREMUA/AZPI-EREMUA

Lurzoru hiritarra
1.14 JT.- Kaletxiki 3 eta 5B
1.15 JT.- Jauregi baserria
5 HEA.- Ama Kandira -5.1 JT-7.1 JT.- Kamioberri
12.5 JT.- Ezkerranea
15.5 JT.- LA-21
15.6 JT.- Aita Larramendi
18 HEA.- Izturitzaga -18.1 JT-23 HEA.- Bazkardo -23.1 JT-24 A.U.U..- Eguzki alde -24.1 JT-LURZORU HIRITARRA, GUZTIRA
Lurzoru hiritargarria
43 HEA.- Baltzusketa
44 HEA.- Agirialai
45 HEA.- Manterola
LURZORU HIRITARGARRIA, GUZTIRA
ETXEBIZITZA KOPURUA GUZTIRA
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ETXEBIZITZA KOPURUA
LEHENDIK DAGOENA
Finkatua
Bateraezinak

ANTOLATUAK –aurretik dagoenarekiko hazkundeaBOE
Tasatua
Librea

GUZTIRA
Guztira

0
0
0
0
0
0
0
13
40
0
53

1
6
98
0
14
0
77
12
0
25
233

0
3
50
8
7
12
18
16
102
22
238

11
3
50
8
7
0
30
16
102
22
249

0
8
148
26
22
52
40
48
306
66
716

11
14
248
42
36
64
88
80
510
110
1.203

12
20
346
42
50
64
165
92
510
135
1.489

9
8
0
17

0
7
11
18

262
71
137
470

95
26
50
171

121
33
63
217

478
130
250
858

487
145
261
893

70

251

708

420

933

2.061

2.382
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3. taula.- EGOITZA GARAPEN BERRIETAN PROIEKTATUTAKO EGOITZA ERAIKIGARRITASUNA
HIRIGINTZAKO EREMUA/AZPI-EREMUA

Lurzoru hiritarra
Jarduketa txertatuak
Beste jarduketa batzuk
2.1. HJ - Ondarreta
10.1 HJ.- Leizaur
LURZORU HIRITARRA, GUZTIRA
Lurzoru hiritargarria
43 HEA.- Baltzusketa
44 HEA.- Agirialai
45 HEA.- Manterola
LURZORU HIRITARGARRIA, GUZTIRA
EGOITZA ERAIKIGARRITASUNA GUZTIRA

EGOITZA ERAIKIGARRITASUNA –m²(t)LEHENDIK DAGOENA
ANTOLATUA -3Finkatua -1Bateraezina -2BOE

Tasatua

Librea

GUZTIRA
-1+3-

Guztira

6.134

22.830

32.202

33.602

96.584

162.388

168.522

0
0
6.134

0
0
22.830

0
0
32.202

1.100
0
34.702

0
720
97.304

1.100
720
164.208

1.100
720
170.342

2.492
1.100
0
3.592

0
723
1.142
1.865

31.075
8.415
16.028
55.518

11.300
3.060
5.828
20.188

14.125
3.825
7.286
25.236

56.500
15.300
29.142
100.942

58.992
16.400
29.142
104.534

9.726

24.695

87.720

54.890

122.540

265.150

274.876

4. taula.- EGOITZA GARAPEN BERRIETAN PROIEKTATUTAKO ETXEBIZITZA KOPURUA
HIRIGINTZAKO EREMUA/AZPI-EREMUA

Lurzoru hiritarra
Jarduketa txertatuak
Beste jarduketa batzuk
2.1 HJ.- Ondarreta
10.1 HJ.- Leizaur
LURZORU HIRITARRA, GUZTIRA
Lurzoru hiritargarria
43 HEA.- Baltzusketa
44 HEA.- Agirialai
45 HEA.- Manterola
LURZORU HIRITARGARRIA, GUZTIRA
ETXEBIZITZA KOPURUA GUZTIRA
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ETXEBIZITZA KOPURUA
LEHENDIK DAGOENA
Finkatua -1Bateraezina -2-

GUZTIRA
-1+2+3-

ANTOLATUAK –aurretik dagoenarekiko hazkundea- -3BOE
Tasatua
Librea
Guztira

53

233

238

249

716

1.203

1.489

0
0
53

0
0
233

0
0
238

10
0
259

0
6
722

10
6
1.219

10
6
1.505

9
8
0
17

0
7
11
18

262
71
137
470

95
26
50
171

121
33
63
217

478
130
250
858

487
145
261
893

70

251

708

430

939

2.077

2.398
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D.- Etxebizitza berriak lehendik dauden egoitza erabilerako eraikinetan –ordezkapenak,
eraberritzeak, handitzeakOstean, Plan Orokor honek lurzoru hiritar finkatu gisa, edo hirigintzako eraikigarritasuna
handitzeagatik edota urbanizaziorik ezagatik –ordezkapen edota handitze puntualak hiriguneanfinkatu gabe gisa, sailkatzen eta kategorizatzen dituen lurzoruetan aurreikusitako jarduketak,
gaur egun degradatuta dauden edota bere kontserbazio egoera txarragatik edo tipologiagatik eta bizigarritasunari edota irisgarritasunari dagokionez bereziki- birmoldaketa egokia onartzen
ez duten hiriko zona txikiak birgaitzeko xede dutenak.
Izaera puntuala dutela eta, eta kasu gehienetan detektatu diren eraikuntza unitate partikularrei
buruzkoak direnez, etxebizitza kopuruari dagokionez ez dira jarduketa garrantzitsutzat hartzen
berritzat konputatzera begira; edonola ere, etorkizunean iritzi hau aldatu ahal izango da, beste
jarduketa batzuk zertuz gero.
Alde batetik, ondare eraikia babestu behar da, eta bestetik berpiztu egin behar da hiri irudia,
bide batez honen birsortzea ahalbidetzearren; hiri multzoan hartzen duten kopurua, berriz, ez
da esanguratsua.
Jarduketa hauek “II.8.- Hirigintza antolamendua gauzatzea” planoan bereizten dira, eta Arau
partikularretan sartutako fitxetako bakoitzean xehekaturik zehazten.
Guztira 311 etxebizitza dira; egun daudenak 158 unitate direnez, kopurua 153 unitatez
handituko da.
E.- Egoitza garapen berrietatik ateratzen diren etxebizitza berrien –hazkundea- kuantifikazio eta
erregimen juridikoari buruzko konklusioak
Aurreko puntuetan azaldutakotik honako konklusio hauek ateratzen dira:
* Plan Orokor honetan aurreikusten diren eta 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari
buruzko Legean ezarritako irizpideei loturiko egoitza garapen berrietan ateratzen den
etxebizitza berrien guztirako kopurua –hazkundea- 2.077 etxebizitza unitatekoa da. Horrela
bete egiten da Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak 2010eko maiatzaren
17ko bilkuran ezarritako gehienezko egoitza kopurua.
Aurrekoei erantsi egin behar zaizkie lehendik dauden eraikinetako etxebizitza berriak –
ordezkapenak, eraberritzeak, handitzeak-, 153 etxebizitza unitate baitira guztira. Adierazi den
moduan, lehendik dauden eraikinak dira, eta horientzat finkatzea aurreikusten da hasieran; eta
eraikuntza edota erabilera parametro berriak erregulatzen dira, horiek ordezkatzera edo
handitzera joz gero aplikatzeko.
VIII.2.5.- Etxebizitza garapen berriak eta hauen justifikazioa kuantifikazioaren
ikuspegitik
Etxebizitza berriaren kuantifikazioa justifikatzeko erreferenteak, egun dagoenaren hazkundetzat
harturik, ondoko premisa hauetan oinarritzen dira kuantifikazioari dagokionez:
* Udal irizpideak, ahalik eta etxebizitza kopuru handiena antolatzea dakartenak Andoaingo
udalerriko egungo zein etorkizuneko eskariei erantzuna emateko; eta Plan Orokorraren
jendaurreko epean zehar aurkeztutako alegazioetan detektatutako beharrak kontuan hartzea.
* Erantzuna ematea eremuak bideragarriak eta gauzatzeko modukoak izateko behar adina
eraikigarritasunez hornitzeko behar errealari. Ildo honetatik, eta hasiera batetik kontuan harturik
Bazkardoko jarduketa (526 etxebizitza berri) epe luzean gauzatzekoa dela, handitu egingo da
eskaintza lurzoru hiritarreko eta hiritargarriko eremuetan, betiere azaldutako irizpideekin bat
(hazkundeak erreferentzia izango du hasierako onarpenerako dokumentuan eskainitakoa);
bitartean, antolaketa berrira joko da, eraikigarritasuna nabarmen handituz gainera,
Etxeberrietan, hasieran aurreikusita ez bazegoen ere.
* Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolaketa Zuzendaritzak, indarrean dauden Lurralde
Antolaketarako Artezpideek honi dagokionez finkatzen dituzten aurreikuspenak aplikaturik,
ezarri dituen irizpideak. Zuzendaritza horrek 2008ko ekainaren 9an ateratako idazkian
ezarritakoarekin bat, Hiri Antolaketako Plan Orokor berrian aurreikusi beharreko gehienezko
egoitza ahalmena 2.102 etxebizitzakoa da; aurreikuspen hori berretsi egin zuen Euskal Herriko
Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen 2010eko maiatzaren 17ko txostenak, honek 2.100
etxebizitza berriko kopuruan jartzen baitu lurzoru hiritarreko eta hiritargarriko gehienezko
egoitza ahalmena.
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* Dokumentuak 2.077 etxebizitza berri egitea planteatzen du. Kopuru hau hasierako
aurreikuspenari egokitzen zaio, eta bat dator aurrez azaldutako irizpideekin.
Justifikazio honi dagokionez, kontuan hartu behar da ezen kontabilizatu beharreko etxebizitzak,
hain justu ere, etxebizitza berriak direla; eta ondorio hauetarako, etxebizitza berritzat hartzen
dira honakoak:
- Gauzatze lanak jarduketa txertatu bidez egitea aurreikusten den hirigintzako garapenetan
jasotako etxebizitza berriak, jarduketa horiek bai urbanizazioaz, erreformaz edota hirigintzako
berrantolaketaz finkatu gabeko lurzoru hiritarreko eremuetan bai lurzoru hiritar sektorizatuko
eremuetan zertuak izan. Eremu bakoitzean aurreikusitako etxebizitza kopurua zehaztera begira,
eremu horietako bakoitzean aurreikusitako guztizko etxebizitza kopurutik atera egiten dira
dagoeneko badirenak, bai aurrez finkatzea aurreikusten direnak bai zuzenean ukituak izaki
beharrezko birkokatze prozesuen gai izatea aurreikusten direnak.
- Egungo hiri bilbearen barnean aurreikusitako jarduketa puntualetan jasotako etxebizitza
berriak, kontuan hartu beharreko aurrekorik ez dutenak eta indarrean dagoen antolamenduan
dagoeneko definituta dauden partzela edo orubeei dagozkien arren oraindik beharrezko
eraikuntza lizentziarik izan ez dutenak (10 HEA.- Leizaurreko 10-1 HJ), edo sortu berriko
egoitza partzelak (2 HEA.- Ondarretako 2-1 HJ).
- Etxebizitza berrien konputuan ez dira jaso hirigunean dagoeneko badiren eraikinak
ordezkatzeko jarduketak, hain zuzen zertzelada hauei erreparatuta:
a) Eraikin hauek, Plan Orokorretik aurreikusten den antolamenduaren kontra ez doazela,
finkatuta geratzen dira egungo egoeran, antolamendu orokorreko tresna honen indarrez.
b) Aurreko puntuan adierazitakoa horrela bada ere, eraikin horien kasuan edo
kontserbazio egoera txarra da, edo, tipologia dela eta, hainbat zailtasun dituzte bizigarritasun
edota irisgarritasun baldintzak behar bezala bideratzeko erreforma edota birmoldatze lanak
eginez gero; edo, tipologi ezaugarriak direla eta, sorrarazten duten hiri irudia ez dator erabat bat
Plan Orokorrean inguru horretarako aurreikusten diren jarduketekin. Hori guztia dela eta
Planean, eraikin horiek finkatzearen osagarri eta alternatiba gisa, eraikuntza eta erabilera
parametro berri batzuk erregulatzen dira, hain zuzen eraikin horiek ordezkatzera jotzea
komeniko balitz edota horretarako aukera sortuko balitz (honen gaineko erabakia jabeen esku
dago soilik) eraikin berriak egokitu ahal izan daitezen egungo bizigarritasun edota irisgarritasun
eskakizunetara; eta, hala egokituz gero, hobeto txertatu ahal izan daitezen kokatzen diren hiri
ehunean bertan.
VIII.2.6.- Etxebizitza garapen berriak eta hauen justifikazioa erregimen juridikoaren
ikuspegitik. Etxebizitza babestuaren estandarra betetzea
Etxebizitza berrietarako aurreikuspenek berekin dakarte ekainaren 30eko Lurzoru eta
Hirigintzari buruzko Legean araututako etxebizitza babestuaren estandarra betetzea
Hirigintzako Esku-Hartze Alderdietako bakoitzean; eta hau horrela dela justifikatzera datoz
hurrengo datuok:
a.- Proiektatutako egoitza eraikigarritasun berria –egungo eraikigarritasunaren hazkundeaondoren kopuru eta guzti azaltzen diren lurzoru motetan banatzen da:
Lurzoru hiritarra
164.228 m²(t) Proiektatu guztiaren % 62
Lurzoru hiritargarria
100.942 m²(t) Proiektatu guztiaren % 38
Guztira
265.170 m²(t)
b.- Proiektatutako hirigintzako eraikigarritasunari legezko estandarrak aplikatzean, ondoren
azaltzen diren gutxieneko aurreikuspenak sortzen dira, egoitza eraikigarritasuna babes
publikoko erregimenari lotzeari dagokionez:
Lurzoru hiritarra
BOE –gutxienez % 2032.202 m²(t)
Etxebizitza tasatuak-beste % 20-34.702 m²(t)
Etxebizitza babestua guztira
66.904 m²(t) Proiektatu guztiaren % 40,74
Etxebizitza librea
97.304 m²(t) Proiektatu guztiaren % 59,26
Guztira
164.208 m²(t)
Lurzoru hiritargarria
BOE –gutxienez % 5555.518 m²(t)
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Etxebizitza tasatuak-beste % 20-20.188 m²(t)
Etxebizitza babestua guztira
75.706 m²(t) Proiektatu guztiaren % 75,00
Etxebizitza librea
25.236 m²(t) Proiektatu guztiaren % 25,00
Guztira
100.942 m²(t)
c.- Azaldutako datuekin bat, lurzoru hiritarrean eta lurzoru hiritargarrian txertatutako jarduketa
multzoan planteatzen diren proposamenek honako datu orokor hauek ematen dituzte, aipatu
estandarrak betetzera begira:
BOE
87.720 m²(t)
Etxeb. tasatuak
54.890 m²(t)
Etxebizitza babestua guztira 142.610 m²(t) Proiektatu guztiaren % 56,11
Etxebizitza librea
111.540 m²(t) Proiektatu guztiaren % 43,89
Guztira
254.150 m²(t)
d.- Kuantifikazio eta kokapenari buruzko kontsiderazioak: etxebizitza babestuaren estandarra
bete egiten da jarduketa eremu bakoitzean, 15.5 EA azpi-eremuan izan ezik, honetan aplikatu
egingo baitira indarrean dagoen plan berezitik datozen zehaztapenak; eta hirigintzako eremu
horretan bertan gertatzen den defizita 15.6 JTn zurgatuko da zehazki.
15.6 JT azpi-eremuak lehendik dagoen eraikigarritasun bat du; horrenbestez, hainbat
etxebizitza unitate zona horretan bertan birkokatu beharko dira. Ostean, lurralde txikia izanik,
jarduketari aldameneko eremuko zati bat erantsiko zaio, hain zuzen garapen egokia
ahalbidetzearren. Birkokatze gehienak bigarren eraikuntza honetan aurreikusten dira. Operazio
honek aukera emango du gauzatzea bi fasetan zertzeko: lehenik 15.6.2 JT zatia gauzatuko da,
hain zuzen 15.6.1 JTri dagozkion sailak libre utziko dituzten birkokatzeetarako. Eta 15.6 JT
azpi-eremua, bi zatitan izan arren, batera garatu beharko da eta, beraz, plangintza
xehekaturako eta garatzeko erredaktatu beharko diren beste dokumentuetarako espediente
bakarra edukiko du. Programazio egokia eginez gero, egun degradatuta dagoen zona hau
birsortu ahal izango da.
VIII.2.7.- Etxebizitza erabilerari lotutako beste kontu batzuk
A.- Beheko solairuko lokalak edo lehendik dauden egoitza eraikinetan kokatutako beste solairu
batzuk
Beheko solairuetan dauden lokal batzuetan, eta lehendik dauden eta Plan Orokor honek edo
berau garatzeko sustatutako plangintzak finkatzen dituen egoitza eraikinetako antzeko
solairuetan, etxebizitza erabilera baimentzea proposatzen da, betiere ondoren azaltzen diren
baldintzekin bat:
* Betetzea Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan zein beronen garapenerako
sustatutako plangintza eta ordenantzetan ezarritako bizigarritasun eta irisgarritasun baldintzak,
besteak beste.
* Ez egotea hirugarren sektoreko erabilera mantentzea aurreikusten den eremu, kale edo kale
zatietan, erabilera aniztasuna bultzatzearren eta hiri zentraltasunak ezartzearren.
* Beheko solairuetako lokaletan eta beste batzuetan etxebizitza erabilera ezartzeko azterketa
xehekatua, erabilera aldaketa ahalbidetzen duten baldintza partikularrak bezala, xede hau
aztertuko duen ordenantza berezi batek arautuko du.
* Eraikin berrietan ateratzen diren beheko solairuak eta beste batzuk Plan Orokor honen
garapenean erredaktatzen den hirigintzako plangintzan aurreikusten zaien erabilerara
bideratuko dira.
B.- Lehendik dauden eraikinetako solairuak, estalkipekoak barne, hirigintzako plangintzak
baimentzen duen eraikuntzaren profiletik gora edota kanpoan kokatuak.
Batzuetan, lehendik dauden eraikin finkatuek gainditu egiten dute baimendutako garaiera eta
solairu kopurua; honek bereziki eragiten die profil baimendutik gora kokatutako solairuei eta
hasiera batean beheko solairuei lotetsirik eraiki eta, geroago, independente egin ziren tarteko
solairuei. Solairu edo lokal hauetan honako esku-hartze irizpideak proposatzen dira:
* Bizigarritasun, irisgarritasun, eraikuntza baldintza eta abarretan beharrezko baldintzak
betetzen badituzte, solairu edo lokal hauek dagokien lurzatian baimendutako erabileretara
bideratu ahal izango dira. Etxebizitza hauek egoteak ez du esan nahi plangintza orokor honek
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finkatzen dituenik; hauen egoera erregularizatu egin beharko da, aldaketarako eta ematen
zaien erabilera zehatzera egokitzeko espedientearen bidez.
* Ordezkapenen kasuan, profil berria araudi aplikagarriarekin bat ezarriko da. Eta beharrezko
espedientearen bidez legeztatu ez diren etxebizitza hauek ezin izango dira konputatu, ez
gaitzeko etxebizitza kopuru gehienezkoa zehaztera ez ordezko eraikuntza baimentzera begira.
C.- Lehendik daude eta bota behar diren etxebizitzetako legezko biztanleak birkokatzea
Lehendik dauden etxebizitza unitateen kasuan, birkokatzeko aukera hau badutenean,
birkokatze horretarako irizpideak eta erabakiak plangintza xehekatuaren edo Plan Orokor
honetan jasotako aurreikuspenen bidetik etorriko dira, betiere garatzeko bidean sustatuko diren
Alorreko Planetan edo Plan Bereziak doitu eta zehazturik horiek.
Etxebizitza unitateen legezko biztanleak indarrean dagoen legedian ezarritako irizpideekin bat
birkokatu beharko dira.
Gai honek beharrezko ebaluazio zorrotza beharko du, hirigintzako garapenen testuinguruan
betiere, egoitza sabaia eta bota beharreko etxebizitzak identifikaturik, birkokatu behar diren
legezko biztanleekin batera, inolaz ere.
Birkokatze hori lehendik dagoen errealitatearekin bat egin beharko da, eta unitate berriek, kasu
guztietan, bete egin beharko dute etxebizitza unitateari eska dakiokeen gutxieneko neurria.
Horrela, egun dauden unitateek, baimendutako gutxieneko azalera baino txikiagoa badute,
kokapen berrian bete egin beharko dituzte ezarritako gutxieneko horiek.
VIII.3.- Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren antolaketa
Jarduera ekonomiko berriak ezartzeko lurzoruen eskaintza urria dago gaur egun; egun
direnetan, hain zuzen, hainbat kasu bereizi antzeman daitezke:
- Guztiz garatuta eta eraikuntzei zein hiritartzeei dagokienez, baldintza egokitan dauden
esparruak, 1995eko Arauak behin betiko onartuko aurretik indarrean zegoen planeamendu
xehekatuari jarraituz gauzatutako esparruak. Adibideak: Leizotz, eta Karrika industrialdea;
esparru horietan garapen txiki oso mugatu eta bereiziak bakarrik daude gauzatzeke.
- 1995eko Hiri Antolaketako Arauetan finkatutako esparruak, ordezkatze, eraberritze edo
handitze jarduketak aurreikusita dituztenak: egindako aurreikuspenak oro har eremu horietan
geratu dira gauzatu gabe. Horietako asko zaharkituta edota degradatuta daude eraikuntzari eta
batez ere hirigintza orokorrari dagokionez. Horien artean daude Ama Kandida -5 HEA- osoa,
non egungo industri erabileren ordez egoitza erabilerak paratzea ahalbidetzen baita, eta
Ziakoko zaharraren zati handi bat. Azken horri dagokionez, proiektu honetan jaso dira ontzen
ari diren xehetasunezko azterketetan egindako proposamenak eta egokitzat jotzen ez diren
edota abandonaturik dauden eraikuntzak ordezkatzeko aukera; lur gaineko hiritartzean akats
nabarmenak antzeman dira, batik bat Gudarien etorbidearen pareko bidearen
jarraikortasunean.
- Garatu gabe dauden arren, planeamendua onartuta edo tramitazio bidean duten esparruak;
esate baterako, Balestagin, Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa baitu, 2007ko irailaren 27an
behin betiko onartua, eta baita 2008ko urriaren 2an behin betiko onartutako Alorreko Plana ere.
Plan Orokorreko dokumentu honek goitik behera baliozkotzen ditu indarrean dagoen
garapeneko plangintzaren zehaztapenak.
- Eremu finkatu eta eraikin eta hiritartzeari dagokionez egoera onekoak: kasu hauetan, bakarbakarrik sarbideak eta hiritartzeak hobetzea planteatzen da, horietako bakoitzean detektatutako
puntuetan. Jarduera txikiak kokatzea posible den puntu zehatz batzuk osatzea ere planteatzen
da.
Beraz, jarduera ekonomikoak ezartzeko kokagune berrien premia dago, lurzoru hiritarrari
segida emanez eta neurri batean lehendik dauden hirugarren sektoreko edota industrialeko
erabileretara bideratu esparruak zabalduz. Eta, batez ere, kontuan izanda bideen azpiegitura
orokorrak, hala nola GI-131 errepidearen Saihesbidea eta N-1 errepidearen Saihesbidea, muga
garbiak ezarriko baitituzte; izan ere, benetako hesiak izateaz gain, esparru berrietarako
sarbideak ahalbidetuko baitituzte, aldi berean oraingo sarbideak hobetuz. Lurzoru berri horiek,
hainbat esparrutan beharrezkoa den birgaitzea ahalbidetuko den moduan aurreikusi dira; horri
begira, eragiketak bideragarriak egingo dituzten bide eta eraikuntza esku-hartze berriak
antolatu dira.
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Udalerriaren antolaketa orokorra, jarduera ekonomikoei dagokienez, ondoren laburtzen diren
hasierako helburuetan oinarritzen da:
* Kokapenari eta jarraitasunari begira egokiak diren eremu eta inguruetan dauden garapenak
finkatzea; bakar-bakarrik birsortze hiritarrerako eta kasuan-kasuan egoki irizten zaion hiritartze
berrirako jarduketak aurreikusten dira.
* Kokapenari eta jarraitasunari begira egokiak ez diren eremu eta inguruetan dauden jarduera
ekonomikoak birkokatzea eta tokiz aldatzea, hiria birsortzeko jarduketak aurreikusten dira eta
horietan.
* Indarrean dagoen plangintza duten eta gauzatzeko dauden garapenak finkatzea. Gauzatzeko
dauden eraikin batzuen kasu isolatu eta puntualetan, eta lurzati zehatzak eta gehienak kasu
bereziak direnez, indarrean dauden baldintza eta zehaztapenak aldatzea eta hobetzea
ahalbidetzen da.
* Plan Orokor berriaren indarraldirako beharrezko garapen berriak antolatzea.
* Garapen berriak hiri ereduaren irizpide orokorrekin bat datozen lekuetan kokatzea, erabilera
bereko beste eremu batzuei jarraitasuna emanez, eta lehendik daudenen handitze gisa eta
hobekuntzarako eta errematerako modu gisa.
* Hiri garapen mistoak antolatzea, elkarrekin bateragarriak diren erabilerak dituzten eraikin
bereiziak ezarriz, jarduera ekonomikoak beste erabilera batzuekin –egoitza erabilera barnenahastea bultzatuz, komenigarria baita, baldin eta erabilerak elkarrekin bateragarriak badira
eta, betiere, egoki irizten zaien bateratze horretarako neurriak aurrez zehaztuta.
VIII.3.1.- Dauden jarduera ekonomikoetarako garapenak finkatzea
Oro har, udalerrian dauden jarduera ekonomikoetarako garapen gehien-gehienak finkatzen
dira, eta kasu batzuetan horiek osatzea bultzatuko da; kontserbazio egoera txarrean dauden
eraikinak ordezkatzea edo lehendik dauden eraikinak handitzea.
Lurzoru hiritarrean, egoitza erabileretako garapenetarako diren jarduketetan, eraikigarritasun
jakin bat hirugarren sektoreko erabileretarako erreserbatzea planteatzen da, erabilera horiek
beharrezkoak edo komenigarriak diren puntu edo zonetan. Egoitza eremu jakin batzuetan,
duten kokapena eta baldintza topografikoak direla eta, edo inguruan gehiegizko lokal kopurua
dagoela eta (horietako asko, gainera, inolako erabilerarik gabe), beheko solairuetan ere
etxebizitzak jartzea onartzen da. Edonola ere, kokapen eta neurriagatik garrantzitsuak diren
jarduketetan eraikigarritasun jakin bat zehaztu eta erreserbatuko da, eta hau antolatu egin
beharko da hurrena, etxebizitza gune berrien beharrak asetzearren.
Eraikigarritasun hau erabilera nagusia egoitzarena duten eremu hauetan zehazten da:
* 5 HEA.- Ama Kandida
7.800 m²(t) Hirugarren sektoreko erabilerak eta etxebizitzei
erantsiak
* 23 HEA.- Bazkardo
2.500 m²(t) Hirugarren sektoreko erabilerak egoitza
eraikinetan
3.000 m²(t) Hirugarren sektoreko erabilerak, eraikin
berezia
5.680 m²(t) Ordezkapena, Bazkardo auzunea 1W eta 2W
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoena den eremuetako jarduketa partikular eta bereziei
dagokienez, ondoko aurreikuspenak zehazten dira, are egoitza eraikinetan ordezkapenak
dakartenak ere:
* 27 HEA. - Inquitex –27.1 JT- 11.000 m²(t) Industri erabilerak ordezkatzea
* 28 HEA.- Sorabillako industrialdea
Finkatzea orokorrean
* 29 HEA.- Azelain -29.1 JB2.055 m²(t) Eremua osatzea
* 30 HEA.- Azelain
30.1 HJ
1.200 m²(t) Eremua osatzea
30.2 HJ
2.400 m²(t) Eremua osatzea
* 31 HEA.- Bordaberri
Eraikin berriak oro har finkatzea
31.1 JT
12.000 m²(t) Ordezkatzea Sorabilla auzoa 238,240,241
* 32 HEA. - Ikutza –32.1 JT-8.600 m²(t) Eremua osatzea
* 33 HEA.- Ama Kandidako Industriala
Finkatzea orokorrean
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* 34 HEA.- Martin Ugalde
34.1 JB
osatzea
34.2 HJ
* 35 HEA.- Ziako – 35.1 HJ-* 36 HEA.- Krupp -36.1 HJ-* 37 HEA.- Krafft -37.1 HJ-* 38 HEA.- Larramendi
38.1 HJ.
hazkundea38.2 HJ.
erabilera
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Eremua osatzea
Indarrean dagoen

Plan

Berezia

lurzatia

2.600 m²(t)
12.500 m²(t)
11.000 m²(t)
17.000 m²(t)

Unanue etxea ordezkatzea. Egoitza erabilera
Eremua osatzea
Eremua osatzea
Eremua osatzea
Eremua osatzea
2.300 m²(t) Jarduera ekonomikoen erabilera -1.363 m2ko
820 m²(t) Larramendi

etxea

ordezkatzea.

Egoitza

1.800 m²(t) Jarduera ekonomikoen erabilera -1.100 m2ko
hazkundea38.3 HJ.
2.300 m²(t) Jarduera ekonomikoen erabilera -647 m2ko
hazkundea38.4 HJ.
2.600 m²(t) Jarduera ekonomikoak
* 39 HEA.- Leizotz
Eremua osatzea
39.1 HJ.
3.300 m²(t) Jarduera ekonomikoak
39.2 HJ.
3.000 m²(t) Jarduera ekonomikoak
39.3 JB
Indarrean dagoen Alorreko Plana. Lurzatia
osatzea
* 40 HEA.- Olaburu-Lizarkola
2.400 m²(t) Eremua osatzea
* 41 HEA.- Arrantzu
Finkatzea orokorrean
Aurreikuspen hauek hurrengo datuak ematen dituzte erabilera nagusia jarduera ekonomikoena
den eremuak osatzeko jarduketei buruz -eremuok hirugarren sektoreko erabilerak zein
industriakoak hartu ahal izango dituzte, eta mistoak izan daitezke, baldin eta ezarriko diren
jarduerak elkarrekin bateragarriak badira-:
JT. Jarduketa txertatu edo integratuak82.455 m²(t)
Oraingo eraikigarritasunari erantsiko
zaiona
HJ. Hornidura jarduketak
12.209 m²(t) Oraingo eraikigarritasunari erantsiko zaiona
JB. Jarduketa bakanak: indarrean dagoen plangintzatik ondorioztatzen den eraikigarritasuna
Lehendik dauden egoitza erabilerako eraikinei dagokienez, Unanue etxea ordezkatzea
proposatzen da, Gudarien etorbidetik kenduz alegia, puntu honetan ez baitauka espaloirik; eta
Larramendi etxea halaber, ez ditu eta betetzen irisgarritasun baldintza egokiak, ezta kokapen
baldintza egokiak ere, aurrealdean ez baitauka, honek ere, espaloirik. Jarduketa hauei buruzko
datuak honakoak dira:
* Unanue etxea 2.600 m²(t) – 22 etxebizitza
Egungo egoera 1.232 m²(t) – 6 etxebizitza
Hazkundea
1.368 m²(t) – 16 etxebizitza
* Larramendi
820 m²(t) – 8 etxebizitza
Egungo egoera
411 m²(t) – 6 etxebizitza
Hazkundea
409 m²(t) – 2 etxebizitza
Gaur egun industri erabilera nagusiko eremu hauetako batzuetako errealitateak iruzkin batzuk
justifikatzen ditu:
* Gudarien etorbidearen aurrealdean dauden garapenak oso-osorik egokitu beharko dira, batez
ere lur gaineko hiritartzeari dagokionez, jardueretarako sarbide partikularrak berriro antolatuz
eta biderako aurrealde osoa gauzatzeko aurreikuspena eginez, egungoen segidan espaloi
egokiak jarrita gainera.
* Unitate txikiagoak egiteko zatitu nahi diren eraikinen kasuan, betiere araudi orokor
aplikagarriarekin bat, lurzati pribatiboen barnean bideratu beharko dira bai aparkaleku behar
berriak bai behar dituzten zamalanetarako espazioak ere.
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* Era berean, lehendik dagoenaren eraberritze edota birgaitzera jo nahi duten eraikin guztien
kasuan, indarrean dagoen araudia eta lehen aipatutako baldintzak goitik behera bete beharko
dituzte; bai dokumentu honetan jasota dagoen araudi orokorraren aplikazioari bai indarrean
dagoen alorreko legediari dagokionez.
VIII.3.2.- Jarduera ekonomikoetarako garapen berriak
Lurraldearen eta eskariaren ezaugarriak ikusita, industri erabilerak garatzeko bost esparru berri
proposatzen dira sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarrian; gainera Balestaginek
plangintza xehekatu onartua du, eta gauzatze fasean, berriz, hiritartze orokorra.
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarriko eremuak eta aurreikusitako eraikigarritasunari
buruzko zehaztapenak honakoak dira:
HIRIGINTZAKO EREMUA
Identifikazioa
47 HEA.- Balestagin
48 HEA - Illarramendi
49 HEA.- Igerategi
50 HEA.- Aritzaga
51 HEA.- Antzizu
52 HEA.- Bordaberri
GUZTIRA

Azalera
81.950
95.225
54.080
123.195
72.731
10.2150
437.396

ERAIKIGARRITASUNA –m²(t)Lehendik
Antolatu berria
dagoena
6.343
40.350
0
46.000
0
32.000
0
74.000
0
43.200
0
6.200
6.343
241.750

Taula honetan sartzen dira, halaber, plangintza xehekatua duen 47 HEA.-Balestagin eremuari
dagozkion datuak; beraz, azalera antolatu berria 355.446 m2ra murriztu da.
Eremu berrietan industri erabilerak edota hirugarren sektorekoak batera izatea proposatzen da;
horietako batzuetan eraikin bereziak izango dira, bakar-bakarrik hirugarren sektoreko
erabileretarako. Kasu hauetan, berezitasunak fitxa partikularretako bakoitzean identifikatzen
dira.
Planteatzen diren garapen berriekin bateraezinak direla eta birkokatu behar diren jarduera
ekonomikoak atera egin behar dira egun dituzten kokapenetatik, eta hauen birkokatzeak
lehentasunezko helburua izan behar du garapen berriak programatzeko eta gauzatzeko
garaian; edonola ere, eremu egokiagoetan kokatzeko aukera eman behar da.
Ildo honetatik, aurreikusitako plangintzarekin bat ez datozela eta ordezkatu edo birkokatu behar
diren egoitza eraikinetan dauden hirugarren sektoreko edo industria sektoreko erabilerak
dituzten jarduerak zona berean birkokatu beharko dira, baldin eta jarduerak bateragarriak
badira aurreikusitako egoitza erabilerekin.
Merkataritza ekipamendu handiak ezartzeko aukerari dagokionez, jarduera ekonomikoetarako
lurzoruaren sorrera publikorako LPSak kategoria hau proposatu du Andoaingo udalerrirako:
“Jarduera ekonomikoetara bideratutako lurzoruen hirigintzako antolamendu, kudeaketa eta
sustapenerako lehentasunezko interesa duen udalerria”, beste kategoria honen baitan:
“Jarduera ekonomikoak garatzeko lehentasunezko alderdia”.
Aipatu dokumentu honek, A kategoriaren barnean, “zentraltasun goreneko udalerriak” hartzen
ditu. Honekin bat, merkataritzako ekipamendu berrietarako gehienezko neurriak honako
parametro hauen arabera erregulatzen da:
* Plataforma zelaituaren gehienezko azalera garbia: 75.000 m2.
* Gehieneko solairu estalia:
25.000 m²(t)
Plataforma zelaituaren azalera garbi gisa konputatuko dira, lurzoru eraikigarriaz gain,
aparkaleku eremuak, sarbideen barne sarea, zerbitzuko espazio guztiak eta perimetroko
berdeguneak; eremu gordinarekiko, kanpoan geratuko diren bakarrak lur-erauzketa, lubeta eta
ibilgu publikoek okupatzen dituzten zonak izango dira.
Solairu estalgarriaren azalera gisa konputatu dira soto, behe eta goiko solairuetan eraikitako
azalera guztiak, dagokien atxikipen espezifikoa dena dela, bai salmentarako azalera izan, bai
beste edozein erabileratarako izan, aparkalekurako diren azalerak izan ezik, hauek ez baitira
konputatuko.
Edonola ere, zuzkidura mota hau antolatzeko aipatu Alorreko Planean jasotako zehaztapen
guztiak hartu beharko dira kontuan, arlo honetan indarrean dagoen legedia aplikagarriarekin
batera.
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Industri erabilerak edota hirugarren sektorekoak garatzeko lurzoru berriak –erabilera horiek
lehendik dauden beste eremu batzuen segidan egongo dira- lurraldeko honako puntu hauetan
egongo dira:
* 47 HEA.- Ballestagin: dokumentu honek zera proposatzen du, “Andoaingo Hiri Antolaketako
Arauen zenbait Eremuren 14. Aldaketa, 32 alorrari –Ballestagin-Matxinea– buruzkoa”
dokumentuan jasotako irizpideak eta antolaketa berrestea, espediente honek 2007ko irailaren
27ko behin betiko onespena baitu (2007ko urriaren 10eko GAO, 199 zk.koa) eta 2008ko
urriaren 2an behin betiko onartutako “32. Ballestagin-Matxinea esparruaren Alorreko Plana”
(2008ko urriaren 29ko GAO, 208 zk.koa).
* 48 HEA.- Illarramendi: lehendik daudenen ondoan eta handitze gisa planteatzen da, frontea
Ama Kandida etorbiderantz izango duela, zehazki lehendik dauden garapen hauen artean eta
GI-131 errepidearen Saihesbideak finkatuko duen mugara arte. Egoitzako eta hirugarren
sektoreko eraikuntzak –Gaztañaga sagardotegia– finkatzea proposatu da, antolamenduaren
osagai moduan.
* 49 HEA.- Igerategi: eraikin bat antolatuko da egungo industri eta hirugarren sektoreko
eremuen erremate gisa Gudarien etorbidera begira; aurrealdean izango dituen bi bideen arteko
desnibela gehienez hiru solairu eginez gaindituko da, koten arteko aldea dela eta, aldi berean
lehendik dauden eraikinetarako sarbide egokia egituratuz.
* 50 HEA.- Aritzaga: Leizotz industrigunearen ondoan dagoena; jarduera ekonomikoen zona
handi bat antolatzea planteatzen da, era berean sortu berria den Antzizukoan jarraipena duena.
Egungo egoitza eraikin gehienak finkatzea planteatzen da, antolaketatik kanpo geratzen
direnak birkokatzea ahalbidetuz; dena den, azken eremu hau plangintza xehekatuak baieztatu
eta berretsi beharko du.
Beheko aldean, eta bide orokorrari aurrealdea emanez, eraikin berezi bat planteatzen da,
bakar-bakarrik hirugarren sektoreko erabilerarako, aurretik daudenen erremate eta makla gisa
funtziona dezan.
* 51 HEA.- Antzizu, Leizotz industri eremuaren eta sortu berriko Aritzagaren aldamenean;
sarbide zuzena izango du GI-131 errepidearen Saihesbidean egin behar den eta gehienbat
Urnietako udalbarrutian egongo den biribilgune berritik. Esparru osoko eraikin industrial eta
hirugarren sektoreko guztiak antolatzea. Eta antolaketa horretan, “SAPA Placencia, S.L.”
merkataritza enpresaren instalazioak berriro kokatzea aurreikusiko da.
* 52 HEA.- Bordaberriazpi, 31 HEA.-Bordaberri eremuaren ondoan dagoena, eta indarrean
dagoen plangintza partzialetik abiaturik osatzeko bidean den industri erabilera duena.
VIII.3.3.- Jarduera ekonomikoak lurzoru hiritarrezinean
Lehen sektorea interes handiko jarduera ekonomikoa da herrian, bai duen hedaduragatik eta,
beraz, lurralde mailan duen garrantziagatik, bai emankortasunaren ikuspegitik; azken hau
bultzatu eta sustatu egin beharko da, hain zuzen. Gaur egun, ordea, sektore honek oso
garrantzi txikia du jarduera ekonomikoei beren osotasunean begiratuta, nekazaritzako ustiategi
gutxi baitago. Hala ere, jarduera jakin batzuek indar handia dute, leku onean eta baldintzarik
hoberenetan daude.
Lurzoru horien inguruko proposamenak lurzorua gorde beharra azpimarratzen du. Landa
ingurunean erabilerak ezartzerakoan, horiek lehen sektoreko ustiapenari loturik egotea
lehenetsiko da; horrek ez du esan nahi natur balioak eta ondare interesgarria bazterrera utzi
behar direnik, eta horiek ere oro har sustatu eta baloratu beharko dira.
VIII.4.- Antolamendua hornidura publikoetan. Espazio libreen sistema
Herrigunean dauden espazio libreak gutxiegi dira egoitza erabilerako esparru guztietarako; hain
zuzen ere, horrelako eremuen gabezia antzeman daiteke auzo bat baino gehiagotan. Gaur
egun ez dago biztanleria guztiari zerbitzua eman diezaiokeen hiri parke handirik; hainbat
puntutan badira plaza eta parke txikiak, inolaz ere ez behar adinakoak, eta, beren tamainaz eta
kokaguneaz parke izan litezkeen arren, egun aparkaleku gisa erabiltzen diren beste elementu
batzuk; horien kasuan, oinezkoen erabilerarako berreskuratzea proposatzen da.
Ildo honetatik, eta dauden akatsak eta detektatu den defizita hor badira ere, kontuan hartu
behar da udalerri honek baduela paisaiaren nahiz ingurumenaren ikuspegitik begiratuta balio
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handiko landa ingurunea, hain zuzen ere hirigunea alde guztietatik inguratzen duena; eta
horrek, nolabait, espazio libreen gabezia konpon dezake.
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeak 2/2006 Legeak gutxieneko lurzoru erreserba bat
ezartzen du, espazio libreen sistema orokor gisa, berdegune eta hiriko parke erabilerarako.
Gutxieneko hau 5 m2/biztanle da. Andoaingo kasuan, indarrean dauden Hiri Antolaketako
Arauetan aurreikusten diren sistema orokorren sareko espazio libreak Allurraldeko eta
Leitzarango landa parkeak dira, ez besterik. Eta ezer ez dago hiriko parke edo espazio libreei
dagokienez. Une honetan hirigunean dauden espazio libreak edota indarrean dauden Hiri
Antolaketako Arauetan bertan aurreikusten diren hirigintzako garapenetarako aurreikusten
direnak sistema lokalen parte dira. Horrenbestez, Hiri Antolaketako Plan Orokorrak kalifikatu
egin behar du beharrezko lurzoru azalera, espazio libreen sistema orokorrerako, hain zuzen
2/2006 Legeak ezartzen duen gutxieneko estandarra bete ahal izatearren, bai Plan Orokorrean
bertan aurreikusitako egoitza garapen berriei bai dagoeneko badirenei dagokienez.
Testuinguru honetan, hainbat kontsiderazio egin behar dira dagoeneko badiren edota indarrean
dauden Hiri Antolaketako arauetan aurreikusten diren hiri espazio libreen sistemari dagokionez:
a.- Indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauetan definitutako hiri espazio libreen sistema
osatzen duten sistema lokalen sareko espazio libreetan dira, batetik, egun dauden espazio
libreen batura eta, bestetik, Hiri Antolaketako Arauetan aurreikusitako hirigintzako garapenetako
antolaketa xehekatuaren esparruan aurreikusi edota garatutako espazio libreak, indarrean
dagoen hirigintzako legediak kasuan-kasuan ezartzen dituen zuzkidura erreserbetatik
ateratakoak. Sistema lokal izaera dutela eta, kokatuta dauden eremu edo inguruari berari
zerbitzu zuzenago eta esklusiboagoa emateko daude sortuta.
b.- Aurreko puntuan adierazia horrela bada ere, kontuan harturik Andoaingo hirigunearen
neurria, eta espazio horietako batzuen zabalera eta kokapena aintzat harturik edota garrantzia
gogoan -garrantzi hau, neurri handi batean, espazio horiek hiri bilbean duten protagonismotik
datorkie-, espazio libre lokal hauetako batzuk benetako erreferentziak dira, praktikan,
hiriarentzat orokorrean (Alfaro parkea, Goikoplaza…). Hala eta guztiz, horien sorburua kontuan
eta espazio libre lokalei dagokienez estandar batzuk mantentzea bermatzeko asmoz -betiere
egungo hiri bilbearen beharrekin bat etorriz-, egungo hiri bilbean dauden espazio libreak
sistema lokalen sareari atxikirik mantentzeko irizpidea jorratzen du Plan Orokorrak. Kontuan
harturik, bestetik, egungo hiri bilbean ez dagoela indarrean den hirigintzako legediak sistema
orokorren sareko espazio libreetarako eskatzen dituen azalerak hartzeko moduko eremu edo
espazio hutsik, Plan Orokorrak lurzoru berriak okupatuz kokatu behar ditu, ezinbestean, parke
eta espazio libre horiek.
Gainera, Andoaingo udalerriak topografia gorabeheratsua du, eta baita beste hainbat baldintza
ezarri ere, hain zuzen egun dauden eta aurreikusita dauden azpiegitura sareen eraginez
(trenbidea, N-1, GI-131 eta N-1 errepideen saihesbideak) edota udalerria zeharkatzen duten
ibilguen eraginez (Oria eta Leitzaran). Faktore hauek guztiek zeharo baldintzatzen dute
udalerrian hirigintza aldetik izan daitekeen garapena. Hirigunea Oriaren haranak Urnietako
korridorearekin bat egiten duen inguruan garatuz joan da, lurraldeko alderdirik beheren eta
lauenak okupatuta. Hala, eta aipatutako baldintzatzaileak ere hor direla, zeharo mugatuta
daude indarrean dagoen hirigintzako legediak eskatzen dituen sistema orokorren sareko
espazio libreen eremu handiak kokatzeko egon daitezkeen aukerak, eta praktikan ez dago
espazio libre hauetarako exijitutako azalera guztia topografia lau samarreko eta egungo
hirigunearen edo aurreikusten diren egoitza garapen berrien ondoko zonetan kokatzeko behar
beste aukerarik.
Abiapuntu gisa, herritarrei oro har zerbitzua emateko sistema orokorren sareko espazio libre
berriei dagokienez erabiltzen diren irizpide eta helburu orokorrak ondoren azaltzen direnak dira:
a.- Erantzuna eman behar diete herritarrek oro har dituzten aisialdi eta laket beharrei, besteak
beste.
b.- Egun dagoen edo aurreikusita dagoen hiri bilbearekiko konexioa ahalbidetu behar dute, eta
irisgarritasuna bermatzen duten kokaguneetan egon behar dute; era berean, espazio publiko
gisako erabilera bermatu behar dute. Ildo honetatik, kontuan hartzen diren kokaguneek halako
zentraltasun bat izan beharko dute, edo egungo edo aurreikusten den hiri bilbean txertatzeko
modukoak izan bestela. Alderdi zehatz honi dagokionez, aipatu behar da ezen Andoaingo hiri
bilbearen garapen lineal nabarmenaren eta horretan beharrezko neurria izan behar duen
espazio libre berririk hartzeko ia-ia tarte hutsik ez egotearen eraginez, kontuan hartzen diren
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kokapen berriek, salbuespenak salbuespen, egungo hiri bilbearen periferiako lurzoru koroan
egon beahr dutela. Kontuan harturik udalerriaren orografia, eta egungo hiri bilbeak dagoeneko
haranaren beheko alde osoa okupatzen duela, kokapen horiek haraneko mazeletan daude,
ezinbestean, eremu maldadunetan alegia.
c.- Aurreko puntuan adieraziaren kaltetan izan gabe, kontuan hartzen diren kokapenek
ezaugarri egokiak izan beharko dituzte hedapen, malda eta abarri dagokionez, hiritarrei oro har
zerbitzua eskaintzeko espazio libre gisako erabilera egiazko eta eraginkorra bermatzera begira.
Ezaugarri horiek, mazela eremuetan kokatutako espazio libreen kasuan, eremu horietarako
definitzen den antolamenduaren emaitza izango dira, neurri batean, edota etorkizunera begira
horietan proiektatzen diren hiritartze lanena bestela, beharrezko egonaldi eremu eta
oinezko/txirrindularientzako
ibilbideak
definitu
beharko
baitituzte,
besteak
beste
irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudiak ezartzen dituenekin bat etorriz, inolaz ere.
d.- Kontuan hartu beharko dira eremu bakoitzeko potentzialtasun edota baldintzak, kokapenak
eta antolamenduak definitzeko unean: baldintza fisikoak, ibai ibilguen ertzak egotea, landaretza
interesgarria, espazio horiek hiri bilbeko beste alderdiekin edo beste espazio libre edo elementu
publiko interesgarriekin ibilbidez lotzeko dauden aukerak, etab.
e.- Espazio libre horien tratamendu edota hiritartzea egiteko unean, gutxieneko diseinu eta
akabera baldintza batzuk bete beharko dira, drainatze, mantentze, irisgarritasun eta beste
hainbat dagokionez. Kontu hau kasuan kasuko antolaketa eta hiritartze proiektuetan jorratu
beharko da, proiektuok definitu egin beharko baitituzte egonaldi eremuak, horiek egituratzen eta
elkarrekin edo inguruko eremueko lotzen dituzten oinezko/txirrindularientzako ibilbide
sarearekin batera.
Orain arte azaldutako baldintza eta irizpideei jarraiki, sistema orokorren sareko etorkizuneko
parke eta espazio libreen kokapena aukeratzeko jorratu den irizpidea jarduketa berriak
aurreikusten diren lurzoru hiritar edo hiritargarriekiko kontaktuan dauden lurrak okupatzea da,
ahal delarik emango zaien erabilerarako topografia egokikoak –udalerriaren errealitate fisikoak
aukera ematen duen neurrian, noski-, horietan egituratzeko eta elkarrekin konektatzeko ibilbide
sorta bat aurreikusten baita. Behar izanez gero, horiek egiaz espazio publiko gisa erabili eta
gozatu ahal izateko beharrezko aurreikuspen eta obren definizioa kasuan kasuko antolaketa
plan eta hiritartze proiektuetara joko da.
Proiektu honetan proposatzen dugu:
- Oraingo espazio libreei dagokien balioa ematea, hirigintza baldintzak eta zuhaiztiak hobetuz.
Gaur egun lur gaineko aparkalekuek okupatzen dituzten plazak berreskuratzea; biztanleriari
zerbitzua emateko espazio libre gisa antolatu beharko dira, eta aparkaleku erabilera espazio
hauetako beretako sestra azpiko eraikinetara eraman beharko da.
- Dauden espazio libreen eta proiektatu direnen arteko lotura aurreikusi da, horretarako
oinezkoentzako zenbait ibilbide paratuta, ibai ibilguen erriberei balio berezia emanez.
- Oria ibaiaren ondoko Txistoki parkea espazio libre gisa berreskuratzea, orain duen
aparkamendu erabilera ezabatuz eta aldizka-aldizka azoka bertan egiten jarraitzeko moduan
antolatuz, ekipamendu komunitario bat prestatzearekin batera.
- Egungo N-1 errepidean –aurreikusitako saihesbidea behin gauzatuta– libre geratuko diren
sailak pasealekuez eta zuhaitzez hornitutako aisiarako gune gisa antolatzea ibilbide linealean,
bi esparruen artean behar bezalako lotunea eginez.
- Oinezkoentzako pasealekuak ibai ertzean, espazio libre handiak lotuz: Txistoki parkea,
Zabaluneko parkea eta Algodonera; eta paseo hauek proiektatutako espazio libre berrietaraino
osatuta, bai espazio libre lokalen zein orokorren sistemari dagozkionetaraino alegia.
- Jarduketa berriek, bai lurzoru hiritarrean bai lurzoru hiritargarrian aurreikusiek, sare lokaleko
espazio libreak antolatu beharko dituzte, halako moduan ezen antolaketa berriaren multzoari
emango baitiote zerbitzua batetik, eta aldameneko zonetan lehendik dauden egoitza eraikinei
bestetik; kasu guztietan, ibilbideak berrien eta lehendik daudenen arteko jarraitasunez eta
loturaz zertu eta gauzatzera joko da.
- Espazio libreen sistema lokala izango den espazio handi bat antolatuko da, Sorabilla
auzoaren aldamenean. Honen neurria dela eta, biztanleriari zerbitzu globala emateko parke bat
itxuratuko du. Indarrean dagoen legediaren aplikaziotik ondorioztatzen diren betekizunei beren
lurrean bertan erantzuterik ez duten lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketa guztiek emango
dituzte honetarako sailak. Allurraldeko landa parkearen aldamenean antolatuko da, eta N-1
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errepidearen Saihesbidearen trazatuaren alde bietan continuum bat eratuko du harekin, mazela
biak komunikatzeko tunel artifizial bat eraikitzea aurreikusita dagoen zonan.
- Bost esparru berri sistema orokorreko espazio libre gisa antolatzea, herritar guztien
zerbitzura:
* 40 HEA.- Olagain-Lizarkola: zona berri bat antolatzea sistema orokorren sareko espazio
libreetarako -9.284 m²-, 40 HEA.- Olaburu-Lizarkola eremuaren barnean, gaur egun Celulosas
de Andoain enpresaren instalazioek –egun ez dira erabiltzen- hartzen duten zonan. Espazio
libre hori Leitzaran ibaiaren ertzean zehar planteatzen da, egungo hirigunearen aldamenean
(11 HEA.- Olagain), aurreikusitako ibaiertzeko pasealekuak jarraitzea zein egoitzarako
hirigunea Leitzaran landa parkearekin konektatzea ahalbidetuz, Otitako laket zonarekin zehazki,
Lizarkolako ubide zaharreko oinezkoentzako ibilbidearen bidez.
* 42 HEA.- Errota parkea -36.249 m²-: sistema orokorren sareko parke bat antolatzea,
topografia lau nabarmenez eta Oria ibaiaren ertzarekiko mugan, 22 HEA.- Allurralde
ekipamendu publikora bideratutako zonaren eta 29 HEA.- Azelain jarduera ekonomikoetarako
eremuaren artean hiri bilbean dagoen espazioak okupatzen duen ibarrari dagokiona bera.
Espazio horren garapenak Oria ibaiaren ezkerreko ertzean zehar erriberako pasealekua
osatzea ahalbidetuko du; era berean, besteak beste eta bertan aurreikusten den
oinezkoentzako zaldainaren bidez, Sorabillako hirigunearen eta udalerriko egoitzarako hiri
bilbearen beste zatiaren arteko motorrik gabeko konexioak ahalbidetuko ditu, gaur egun zeharo
mugatuta baitaude N-1 errepideak sortzen duen hesi efektuagatik.
* 43 HEA.- Garro parkea -52.310 m²-: sistema orokorreko parke handi bat antolatzea,
Plazaolaren bidearekiko kontaktuan, hau oso ibilbide garrantzitsua baita, Leitzaranen haranera
iristeko, bai oinezkoentzat bai txirrindularientzat. Parkea Leitzarango landa parkearen
jarraipenean planteatzen da, Plazaolaren bidearen zona hau 44 HEA.- Baltzusketan
aurreikusten diren espazio libre zonarekin lotuz, hirigunearen goiko aldean, eta espazio libre eta
elementu hauen guztien arteko konexio eta jarraipena ahalbidetuz, beharrezko oinezkoentzako
ibilbide sarearen bidez.
* 44 HEA.- Baltzusketa- 13.950 m²-:sistema orokorren sareko parkerako zona, egoitza
eremuaren beraren barnean, Garro parkearen aldamenean eta beronen jarraipen gisa.
* 54 HEA.- Erroitz Parkea -26.427 m2-:sistema orokorreko hiri parke handi bat antolatzea,
herrigunetik sarbide egokiak paratuz eta aurreikusitako egoitza garapen berriak ezarriz. Parkea
gauzatu eta antolatze aldera, kontrolpeko betelana egin beharko da, aurreikusitako aisiako
erabilera ahalbidetuko duena; horretarako plataforma jarraitu bat eratu beharko da
Kamioberritik, ertzetan lurrera egokituz eta parkean bertan dagoen erreten txikitik kanalizazioa
eta desbideraketa integratuz.
- Hiri parke handi bat eratzea, 02 HE Leitzarango landa parkea, 740.132 m²-ko azaleraz;
parke honetan, gaur egun dauden nekazaritza erabileretako asko finkatu ahal izango dira.
- 03 HE landa parkea –Allurraldeko landa parkea- antolatzea, 102.000 m2ko azaleraz; parke
honetan, lehendik dauden egoitza eraikinak zein mazela honetan kokatutako nekazaritzako
erabilerak finkatu ahal izango dira.
- Allurralde parkea antolatzea –espazio libreen sistema lokala-, 36.797 m2ko azalera batez, hiri
parkerako, landa parkearen jarraipen gisa Sorabilla inguruan.
- Proiektu honetan proposatutako esparruetan ez dira espazio libre handiak bakarrik egongo;
aldiz, antolamenduko planoan –gutxi gorabeherakoa betiere– agerian uzten denez, espazio
horiek lehendik dauden eremuekiko jarraituak izateko moduan ezarriko dira, bai espazioan bai
ibilbideetan, modu horretara interes berezia duten multzoak osatzeko. Plazaolako trenbidearen
trazadurak, bai berreskuratu nahi den Santiago Bideak eta bai hiri eremu osoan oinezkoentzako
ibilbideak jartzeak, horiek guztiek biztanleriaren aisialdi eta olgetarako guneak uztartzea eta
horiez gozatzea ahalbidetuko dute.
Gozatzearen bidetik, bidezidorrak eta landabideak hobetuko dira, landa ingurunean bereziki
babestuta dauden elementuetara hobeto heldu ahal izateko; izan ere, gaur egun oinezkoei
askotan zaila egiten baitzaie gune horietara iristea. Landabideen sarea zabala da, eta elementu
desberdinak behar bezala elkarlotzen ditu; hobekuntza premian dagoen osagai bakarra
bidezorua da, orain euri edo eguraldi txarreko sasoietan aipatu bideetako asko ibilgaitzak
baitira.
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VIII.4.1.- Sistema orokorren sareko espazio libreak
Sistema orokorreko espazio libreen neurriak: espazio horiei neurri egokia emateko
erreferentziazko irizpidea Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legeak 78. artikuluan ezarritakoa da.
Haren arabera, neurri estandarra biztanleko 5 m2-koa da.
Kontuan harturik Andoaingo udalerriak gaur egun ez daukala sistema orokorreko hiri parkerik,
antzemandako defizita lurzoru hiritarrean zein lurzoru hiritargarrian garatu beharreko jarduketa
guztiek jartzea aurreikusten da.
Beraz, aipatu Legearen aplikaziotik ondorioztatzen den erreferentziazko estandarra ponderatu
egin behar da, sistema orokorreko espazio libreak, hots, biztanleria osoari zerbitzua emateko
hiri parke handiak eduki beharrari erantzun egokia emateko moduan. Beraz, modu uniformean
aplikatzen da biztanleko edota antolatutako 25 m2(t)ko 10 m2-ko koefizientea.
Aurreikusitako sistema orokorreko espazio libreen neurriak zehazteko unean kontuan hartzen
da egungo biztanleria -5 m2/biztanle-, Plan honen aurreikuspenetatik ateratzen den egoitza
eraikigarritasun berriari lotutako biztanleriarekin batera -10 m2/ateratzen den egoitza erabilerako
25 m2(t)-.
Erreferentziako parametro hauen arabera -5 m²/biztanle edo 5 m²/25m²(t)-, espazio libre hauen
gutxieneko neurriak honakoak izango dira:
* Gaur egungo biztanleria: 14.414 biztanle 72.070 m²-ko azalera espazio libreetan
* Eraikigarritasun aurreikusia:
Lurzoru hiritarra -HJ-:
18.719 m²(t)
3.744 m²-ko azalera espazio libreetan
Lurzoru hiritarra -JT-:
162.388 m²(t) 32.478 m²-ko azalera espazio libreetan
Lurzoru hiritargarria:
100.942 m²(t) 20.188 m²-ko azalera espazio libreetan
* Guztira:
128.480m²-ko azalera espazio libreetan
Aurreikusitako sistema orokorretako espazio libreak
Dokumentu honek, bere aurreikuspenen bidez, sistema orokorreko espazio libreetarako
beharrezko sailak eskaini edota jarriko ditu, xede honetarako bi eremu berri prestaturik:
40 HEA.- Olaburu-Lizarkola parkea 9.284 m²
42 HEA.- Errota parkea
27.295 m²
43 HEA.- Garro parkea
52.310 m²
44 HEA.- Baltzusketa parkea
13.950 m² Eremuan txertatutako Garro parkearen zatia
54 HEA.- Erroitz parkea
26.427 m²
Espazio libreen SO guztira 129.266 m²
Beraz, aurreikuspenen ildotik bete egingo da indarrean dagoen hirigintzako legediak honi
dagokionez ezartzen duen estandarra.
Sistema orokorren sareko espazio libreetara bideratutako lurzoruaren 129.266 m2 horietatik,
65.383 m2 topografia lau nabarmeneko eremuetan garatzen edo garatzea aurreikusten da;
beste azalera guztia, 63.883 m2, mazelako eremuetan kokatuta dago. Hauek garatzen dituzten
antolaketa eta hiritartze proiektuei dagokie horiek espazio publiko gisa benetako erabilera eta
gozamena izateko beharrezko aurreikuspenak eta obrak definitzea.
Garro parkea eta Errota parkea lurzoru hiritarrean gauzatzea aurreikusita dagoen jarduketek
jarri beharko dituzte. Hau formalizatzeko, Udalari dagozkion sailetarako lagapen zuzenak
egingo dira edo, horrelakorik ezean, behar besteko ekarpen ekonomikoa, administrazioak berak
gestiona dezan jabetza lortzeko modua.
Erroitz parkea berariaz lotzen zaie egoitza erabilerak ezartzera begira lurzoru hiritargarrian
aurreikusita dauden jarduketei.
Kasu bietan, administrazioa bera izango da etorkizunean hiritarrak izango diren parkeen
antolaketa kudeatzen eta finantzatzen duena.
VIII.4.2.- Sistema lokalen sareko espazio libreak
Sistema lokalen sarea eratzen duten espazio libreak modu desberdinean daude banatuta
egungo hirigunean; hainbat zonatan defizit agerikoak daude, eta honi erantsi behar espazio
librerako bokazioa duten espazio asko eta asko lur gaineko aparkaleku gisa erabiltzen direla
egun, edota behar bezala hiritartzeke daudela lortu nahi den helburura begira.
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Lurzoru hiritarrean, espazio libreen sistema lokalak identifikatuta daude, eta “II.7 Zonakatze
xehekatua” planoan daude mugatuta, guztira 108.184 m2-ko azalera egiten dutela; eta Lurzoru
eta Hirigintzari buruzko Legearen aplikaziotik ateratzen diren estandarren arabera, guztira
behar den azalera 144.140 m2-koa da.
Antolaketa xehekatua zehaztu ahal izatearren plangintza xehekatua prestatzea eta tramitatzea
aurreikusten den jarduketetan, plangintza honexek finkatu beharko ditu bai kopuruak bai
kokapena eta antolaketa bera ere; betiere, espazio libreen sare eraginkor eta biztanleria guztiari
zerbitzua emateko bat sortzeko premisa orokorretik abiaturik, aurreikusitako espazio libre
handien arteko oinezko edota txirrindularientzako loturak ahalbidetzearren.
Aipatu Legearen aplikaziotik ondorioztatzen diren espazio libre guztiak antolatzeko behar adina
eremu ez duten jarduketek bere eremuan bertan aurreikusiko dute halako kopuru bat -Arau
partikularretako bakoitzean berariaz zehazten da hau-, eta beste defizita 55 HEA.-Allurralde
parkean jarriko da, 36.797 m2ko azalera batez, hau oso-osorik bideratuko baita espazio
libreetarako sistema lokaletara. Hau formalizatzeko, Udalari dagozkion sailetarako lagapen
zuzenak egingo dira edo, horrelakorik ezean, behar besteko ekarpen ekonomikoa,
administrazioak berak gestiona dezan jabetza lortzeko modua.
VIII.4.3.- Landa parkeak eta naturgune babestuak
Landa parkeak
Bi landa parke antolatuko dira udalerriko landa ingurunean, ingurune hiritarreko espazio libreen
sarearen osagarri gisa.
Leitzarango landa parkeak (aurreko plangintza orokorrean neurri batean jada aurreikusia bera)
mazela biak hartzen ditu izen bereko ibaiaren ertz bietan, eta espazio bi hauen arteko lotura
ahalbidetzen du, Garro izeneko espazio libreen sistema orokorrerako parkearekiko
jarraitasunez; eta eremu barnean hartzen du, gainera, Plazaolaren trazatua, oinezko eta
txirrindularientzako ibilbide garrantzitsua berau.
Allurraldeko landa parkea izen bereko mazelan dago, eta espazio libreen sistema lokaleko
parkerako bideratuarekin segida bat itxuratuko du.
Parke hauen antolaketarako, beharrezko plan bereziak erredaktatuko dira; hauek berariaz
mugatuko dituzte pribatibo moduan geratuko diren espazioak, egoitza eraikinak eta bestelakoak
zein egon daitezkeen nekazaritzako ustiategiak barne. Erredaktatu behar diren plan bereziek
zehaztu eta mugatuko dituzte pribatiboak izango diren zatiak; beste lur guztia erabilera eta
jabari publikoko parke gisa antolatuko da.
Parkeetako bakoitzaren azalera honakoa da:
02 HE Leitzarango landa parkea 740.132 m²
03 HE Allurraldeko landa parkea 102.000 m²
Guztira:
842.132 m²
Landa parke horiek ingurune naturalean kokatutako espazio handiak dira, batez ere
biztanleriaren laket eta aisialdi jardueretara bideratuak, eta horien antolaketa, tratamendu eta
gozamena egun duten landa izaera naturala mantentzea bermatuko duten baldintzetan
planteatu behar dira.
Lurzoru hiritarrezinak izaki, landa parke izateko eremu horiek ez dira konputatzen indarrean
dagoen hirigintzako legedian arautzen den sistema orokorren sareko espazio libreen estandarra
betetzera begira.
Espazio babestuak
Udalerriak espazio babestu garrantzitsuak dauzka; hauek mantendu egin beharko dira,
biztanleek eta eskualde osoak disfrutatu ahal izan ditzan:
1. - Leitzarango Biotopoa
416/1995 Dekretuak, irailaren 29koak (201. EHAA, 1995eko urriaren 20koa), Leitzaran ibaia
Biotopo Babestua deklaratu du, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko ekainaren
30eko 16/1994 Legearen babespean eta hura garatuz.
Habitat naturalen eta basa fauna zein floraren babesari buruzko 92/43/EEE Arteztarauak, –
1992ko maiatzaren 21ekoak, gerora Kontseiluak 1997ko urriaren 27ko 97/62/EE Arteztarauaren
bidez aldatutakoak– 3. artikuluan ezartzen duenaren arabera, Natura 2000 Europako sare
ekologiko koherentea da, kontserbazio zona bereziek –KZB– osatua; eremu horiek, aurrez
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Komunitateko Leku Garrantzitsu –KLG– deituak, estatu kideek izendatu dituzte, aipatu
arteztarauei eta 79/409/EEE Arteztarauak ezarritako babes bereziko zonei –BBZ– jarraiki.
Sare horren helburua da estatu kideetan biodibertsitateari eustea, xede horrekin basa fauna eta
floraren eta komunitatearen intereseko habitaten kontserbaziorako esparru komuna zehaztuz.
Europar Erkidegoa buru duen ekimena da, habitat naturalak pairatzen ari diren etengabeko
narriadurari eta espezie batzuek jasaten dituzten mehatxuei aurre egiteko asmoz abian jarria.
Sustatu nahi dituen jarduketak honakoak dira: lurraldearen antolamendua, basa fauna eta
florarentzat garrantzitsuak diren pasaiako elementuen kudeaketa, eta habitat naturalen zein
espezieen kontserbazio egoera zaintzeko sistema bat aplikatuko dela bermatzea. Xede horiek
gero eta indar handiagoz ageri den herritarren kontzientziarekin bat datoz; azken finean,
ingurunearekiko jarrera alda dezagun bultzatu nahi da, biodibertsitate biologikoari eta
biosferaren kontserbaziorako beharrezko diren sistemak mantentzeari garrantzi handiagoa
eman diezaiegun exijituz, bizi kalitatea hobetzeko bide eraginkorrena hori dela sinetsita.
Kontserbazio zona bereziak (KZB) izendatzerakoan, abiapuntu moduan aipatu Arteztarauaren
eranskinetan ezarritako zenbait irizpide bete behar dira, eta hortik aurrera estatu kide bakoitzak
prestatzen du gorde eta babestu beharreko habitat naturalekiko eta basa fauna eta flora
espezieekiko lekuen zerrenda. Behin estatu mailako zerrenda horiek eginda, eta estatu kideekin
bat etorrita, Batzordeak komunitateko leku garrantzitsuen zerrenda moldatzen du. Gune bat
KLG gisa hautatu eta gehienez sei urtera, estatu kide interesdunak lekua kontserbazio zona
berezi izendatzen du, eta habitat horien kontserbazioa bermatzeko eta haien narriadura
eragozteko neurri guztiak hartzen ditu. Arteztarauak, Europako Erkidegoak kontserbazio neurri
horiek zati batean finantzatzeko aukera aurreikusten du.
Andoaingo udalerrian dago Leitzaran ibaiaren Biotopo babestuaren zati bat, 134.482 m²-ko
hedadura duen eremua. Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak 1997ko abenduaren 23an eta 2000ko
azaroaren 28an hartutako Erabakien bidez, Natura 2000 Sarea osatzeko zenbait eremu hautatu
ziren; zerrenda luze horren baitan Leitzaran Ibaia sartzen da, Komunitateko Leku Garrantzitsu –
KLG kodea: ES2120013– bezala.
Leitzaran ibaiaren Biotopoa zenbait udalerritan barrena hedatzen da, guztira gutxi gorabehera
74 ha. hartuz. Biotopo bezala definitutako esparruak ubide naturalaz gain 5 metroko zabalerako
zortasuneko lur zerrenda hartzen du ibaiaren alde bietara, abuztuaren 2ko 29/1985 Ur Legeak
zehazten dituenak: Leitzaran ibaia Nafarroako mugatik hasi, Plazaolako presan, eta Andoaingo
Otitako arrain haztegiaren presaraino. Gainera, bi puntu horien arteko ibaiadar guztiak hartzen
ditu Maloko eta Ubaran ibaiadarrez gain.
Babes zona periferikoak –416/1995 Dekretuaren eranskinean grafiatua– 16/1994 Legearen
ondorioetarako, urak Leitzaran ibaira isurtzen dituen arro naturala hartzen du. Andoaingo
udalerrian barneratzen den lurraldearen eremu zabal bat da, urak ibai horretara isurtzen
dituzten errekekin batera. Eremu horren zatirik handiena Andoaingo Mendia izeneko herri
mendian dago.
KLG gisa kalifikatua izan bada, bertan komunitatearen intereseko bost habitat mota daudelako
izan da:
- Agnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) baso
alubialak: 91EO
- Abies alba pagadiak eta Abies nebrodensis pagadiak: 9120
- Txilardi lehor europarrak: 4030
- Landaretza kasmofitikoaz hornitutako malda harritsu silizeoak: 8220
- Ertzetan Salix eleagnos landaretza zurkara duten ibaiak: 3240
Eremuaren zatirik handienean baso sailak daude, baina bestelakorik ere bada: pagadi, harizti
eta baso misto atlantikoen arboladiak, urkidiak eta harkaizti silizeoetako landaredia –
arantzadiak eta sasia–.
Planeamenduko dokumentu honetan adierazten da, irizpide orokor gisa eta eremu horren
erabilera eta kudeaketa plana egiten ez den bitartean, zona honetan lehenago aipatutako
habitaten kontserbazioarekin bateragarriak diren erabilerak bakarrik onartuko direla, eta
berariaz debekatuta daudela habitat horien alterazio, aldaketa edo desagerpena eragiten duten
jarduketa guztiak. Herriaren edo gizartearen intereseko jarduketaren batek ingurumen honetan
aldakuntzarik badakar, dagokion ingurumen eraginaren azterketa egin beharko da.
2. - Natur intereseko alderdia: Adarra-Usabelartza eta Atxulondo-Abaloz
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Esparru hau 31 eta 29 zenbakiaz jasota dago LAAen 21. Kapituluko 3. Eranskineko zerrendan.
Era berean, dagokion LPSan ere jasota dago, babestu beharreko alderdi moduan.
Adarra-Usabelartza Andoain eta Urnieta udalerri mugakideetan barrena hedatzen da. Lerrun
handiagoko dokumentuak proposatzen duen interes berezia botanikoa da. Andoaingo mendia
izeneko herri mendian lekututa dagoen eta 280.720 m² inguruko azalera hartzen duen eremu
hau, forma eta arboladi bereziengatik nabarmentzen den zona da; harkaizti azalera aipagarriak
ditu, eta florari dagokionez, landa atlantikoa, arantzadi atlantikoa –arantzadiak edo sasiak–,
harkaizti silizioetako landaredia eta pagadi multzo txikiak nabarmentzen dira.
Atxulondo-Abalotz, berriz, Donostiako lurretan (Zubietan) eta Andoain, Zizurkil eta Adunako
udalerrietan hedatuta dago. Lerrun handiagoko dokumentuak proposatzen duen interes berezia
botanikoa eta arkeologikoa da. Udalerri honetan 442.522 m²-ko azalera hartzen du. Zona hau
ondo zaindutako landarediak nabarmentzen du. Aipagarrienak, zatirik handienean dituen
hariztiak eta kare-harrizko baso mistoa.
Dokumentuan xedatuko da titularitate publikoko eremu honetako lurzoru erabileren
erregulazioa; hala ere, beharrezkoa da, halaber, dagokion erabilera eta kudeaketa plana egitea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko 16/94 Legean ezarritako irizpideen arabera;
dokumentu horretan, gainera, eremua aipatu Legeak xedatutako babesteko figuretako baten
pean izapidetzeko aukera baloratzen da. Era berean, aintzat hartuko da eremuan eragin
dezakeen alorreko planeamendu sektorialaren edukia ere.
Irizpide orokor gisa planteatzen da natur balioen alterazioa, aldaketa edo desagerpena eragiten
duten jarduketa guztiak debekatzea. Eremuaren okupazio itzulezina eragiten duten erabilera
berriak ezartzea erabilgarritasun publikoa edo gizarte interesa argudiatuz bakarrik justifikatu
ahal izango da, ingurumen eraginaren azterketa egin eta Administrazio eskudunaren baimena
lortu ondoren. Inguruan dauden arboladi autoktonoak mantendu egingo dira, espezieen
birsorkuntza lortzeko beharrezko diren ebaketa, entresaka eta bakanketa lanak sustatuz.
VIII.5.- Antolamendua hornidura publikoetan. Komunitatearen ekipamenduko sistema
Andoainek ekipamenduen hornidura ona du, baina hobetu eta zabaldu beharko da, biztanleria
nabarmen haziko dela jotzen delako eta ekipamendu batzuek berritze edo, besterik gabe,
birmoldaketa baten premia dutelako. Bestalde, zentralizatzeko joera eta dibertsifikazio eskasa
antzematen dira; izan ere, ekipamendu asko esparru jakin batzuetan pilatzen dira, eta
biztanleriaren premiei aurre egiteko beharrezkoa da auzo batzuetan eta besteetan eskaintza
dibertsifikatzea.
Ekipamenduei dagokienez, eta hiri egituraren tamaina eta garapena ikusita, Andoain osoan
antolatu eta aurreikusi beharko dira. Modu horretara, eta irizpide horri jarraiki, egoitzarako nahiz
jarduera ekonomikoetarako eremu berriak garatzerakoan eskaria asetzeko lurzorua erreserbatu
behar da. Bestalde, Udala da, bere departamentuen bitartez, proposatutako erreserben
kokapen zehatza eta erabilera proposatu beharko dituena, eskola eta kirol arloetan
ezinbestekotzat jotzen direnak errespetatuz:
* Andoaingo udalaren instalazioak handitzea, eraikin zaharrarekin lotutako beste bat jarriz,
eta betiere zaharraren berezitasuna errespetatuz.
* Zabalgunearen esparruan, gauzatu gabeko lurzatiak daude, eta horiek Udalak erabakitzen
duen erabilera zehatzerako baliatuko dira.
* Izturitzaga ekipamendu gisa birgaitzea, eta ingurumarietan beste eraikuntza bat garatzea
erabilera berberaz; jarduketa hori osotasuna aintzat hartuz aztertu beharko da.
* Ama Kandidako 25 zenbakia birgaitzea, zaharren egoitzaren ondoan.
* Irakaskuntza ekipamendua: biztanleriari buruzko datu alderatuak ikusita eta Hezkuntza
Sailak emandako datuen arabera, gaur egun badaude oraingo eskariari erantzuteko behar
hainbat ikastetxe. Hornidurarik handiena izaera pribatuko ikastetxeetan dago.
Biztanleria uste eta espero den moduan haziko dela pentsatuz, hezkuntzarako zuzkidura
berriak ezartzea aurreikusi beharko da, betiere gune estrategikoren batean ikastetxe publiko bat
ezartzeko aukera aztertuz eta beharrezkoak diren hezkuntza maila desberdinak egoki bereizita
eskainiz.
* Kirol ekipamendua: Allurraldeko kirol guneak tamaina egokia du gaur egungo biztanleria
zerbitzatzeko, baina hala ere zerbitzuak berregituratu behar zaizkio. Gainera, biztanleria
haztearekin, agian handitu egin beharko da etorkizunean. Horri dagokionez, egun dagoen
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eraikina antzemandako premiei erantzungo dieten beste batzuez zabaltzea ahalbidetzen da.
Esparru honetan berariazko azterketa bat egin beharra dago ezinbestez, proposatutako
instalazioekin batera orain daudenak birmoldatzea, eraberritzea eta berregituratzea planteatuko
duen azterketa.
Kirol ekipamendua esparru handi honetan zentralizatuta dago gehienbat. Proiektu honek
planteatzen du zerbitzu hori beste esparru batzuetan ere ezartzea, inguruko bizilagunek
ekipamendu horiek erabili eta gozatu ahal izan ditzaten.
- Arrate pilotalekuaren egungo instalazioak hobetzea, zerbitzua handitu ahal izango baita
aparkalekurako sestra azpiko eraikinean, eta kirol instalazio hauek ere handitu ahal izango dira.
- Erroitz parkearen inguruan, hiri parkean txertatutako kirol eremu bat ezartzea.
- Institutuaren aldamenean, Extremadura kalean, dauden kirol pistak hiritartzea; jarduketa hori
sortu berria den Baltzusketa esparruaren kontu joango da.
* Ekipamendu soziokulturala: oraingo eskaintza nahikoa da.
* Osasun eta sorospen ekipamendua: egungo anbulatorioa nahikoa da, oraingoz behintzat,
herriaren premiak betetzeko, baina hala ere, biztanleria zahartu denez eta eguneko zentroen
eskaera areagotzen ari denez, adineko pertsonentzako zentro berriak ezartzeko aukera aztertu
beharko da.
* Zehaztu beharreko ekipamendu bat ezartzea Jauregi baserri edo Leizaur dorrean, zonarako
aurreikusitako jarduketaren esparruan, berdegunea egungo baserriaren baratze inguruarekin
handitzeko asmoz gainera.
* Ekipamendu bat ezartzea, jabetza eta sustapen pribatukoa oraingoan, 53 HEA.-Dorrontxola
berri alorrean, osasun eta sorospen ekipamenduen eskaintza handitzera begira.
* Izaera pribatuko ekipamendu bat ezartzea 45 HEA.- Agirialai alorrean, osasun eta sorospen
ekipamendura bideratua berariaz.
Esparru berriek behar adinako erreserbak izango dituzte bai oraingo premiak asetzeko baita
Udalak azaldutako planteamenduei nahiz indarreko hirigintza legeriaren xedapenei erantzuteko
ere. Beraz, esparru bakoitzean hainbat lurzati aurreikusi beharko dira, idatzi beharreko
planeamendu xehekatuak definituko dituenak; horien erabilera Udalak erabakitzen duena
izango da. Bestelako ekipamendu batzuei arreta berezia eskaini beharko zaie, eta oso bereziki
sorospenezkoei, esate baterako, pertsona edadetuentzako nahiz gazteentzako egoitzak ezarri
beharko dira, lekurik egokienetan eta bidezko tipologiei jarraituz uneoro.
VIII.6.- Antolaketa mugikortasunaren arloan
Esku-hartze irizpide eta helburu orokorrak hurrenak dira zehazki:
* Proposamenak testuinguruan kokatzea, udal zein udalaz gaindiko esparruan: Andoainek
kokagune estrategikoa du eskualdearen barnean; udalerria zeharkatzen duten eta trazatuari
zein loturei dagokienez hobetu beharreko zerbitzua ematen duten udalaz gaindiko mailako
zerbitzu azpiegiturak dauzka, bai bideetan bai trenbideetan; gainera, lurraldean duen
kokapenak mugakide dituen hainbat udalerrirekiko oinezko eta txirrindularientzako
komunikazioak bultzatzen ditu, hau da, horrelako komunikazio baliabideak bultzatzea zeharo
egokia gertatzen da.
* Egungo hiria berria balitz bezala antolatzea, motorrik gabeko mugikortasunerako baliabideen
erabilera eraginkorra sustatu ahal izatearren, eta helburu honetara begira proiektaturik lotura
global bat ahalbidetuko duten beharrezko sareak; hauek, ostean, garraio bertikalerako
sistemekin osatuko dira, hala nola igogailu, eskailera edota arrapala mekanikoekin, zonak
lotzeko eta egun dauden eta gauzatuko diren desnibel handiak gainditzeko.
Garraio publikoak –autobusek- ezin izango du askorik handitu edo aldatu egungo sarea, zeren
eta topografia dela eta, eta dagoen eta aurreikusita dagoen bide sarea dela eta, ia-ia ezinezkoa
da horrelakorik lortzea. Horregatik, motorrik gabeko garraio sarea handitu eta osatu beharko da,
eta baliabide mekanikoak instalatu beharko dira zerbitzurik ez duten zonak hiriarteko garraio
publikoaren zirkulazio-zatietaraino egoki komunikatzearren; honek garraio publikoaren erabilera
murriztea ekarriko du, biztanleria guztiaren onerako.
* Hiriko ingurunearen kalitate eta segurtasuna hobetzen laguntzea, espazio publikoa barne
harturik, hain zuzen oinezkoek eta txirrindulariek lehentasunezko erabilera izatea bultza dadin
antolaturik, eta ahal den neurrian bermatuz pertsona ezinduen irisgarritasuna; horretarako,
murriztu eta optimizatu egingo da automobilari emandako espazioa, bai ibilgailuen
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zirkulaziorako espazioetan bai gaur egun aparkalekurako diren lur gaineko espazioetan,
oinezkoek erabiltzeko berreskuratu beharko dira eta.
* Egungo hirigunearen segidan ezarriko diren antolaketa berriek errespetatu egin beharko
dituzte iraunkortasun, ingurumen kalitate, zirkulazio alternatiboen arintasun eta beste hainbat
arlotako irizpideak; era berean, etorkizuneko jarduketen bidez ahalegina egingo da lehendik
dagoen hiriguneko baldintzak hobetzeko.
Oinezko eta txirrindularien mugikortasuna
Udalerriaren itxuraketa fisikoak, eta bereziki hirigunearenak, zaildu egiten du, neurri handi
batean, bizikleta erabiltzeko sare egoki bat sortu ahal izatea; eta kontua ez da soilik desnibel
handiak egotea, baizik eta horretarako gaur egun dauden espazio publikoak neurriz oso txikiak
izatea ere, kasu batzuetan bideak zeharo estuak baitira, beste batzuetan neurriz gainekoak
diren bitartean ibilgailu motordunek erabiltzera begira, betiere oinezkoarentzat eta espaloi eta
pasealekuetarako den espazioaren kaltean.
Ildo honetatik, oinezkoen mugikortasuna antzeko egoeran dago, jarraitasun argi eta definiturik
gabe, eta puntu gehienetan horretarako den espazioa txiki-txikia dela. Kaletxiki da udalerri
osoko adibiderik garbienetako bat; etorkizunean ere bide garrantzitsua izango da ibilgailuen
trafikora begira, baina egituratu egin beharko da ahal den tokietan aparkalekuak kenduz edota
berregituratuz, eta espaloietarako espazioa nabarmen handituz gainera, oinezkoentzako bide
garrantzitsua ere bada eta, nahiz gaur egun oinezkoari zeharo desatsegina zaion bertatik
igarotzea.
Oinezkoen eta txirrindularien ibilbideak bultzatzea dugu –betiere ohiko praktika bihurtzera
begira, lehentasunezko mugikortasun iraunkorreko formei dagokienez- dokumentu honetako
helburuetako bat. Hori lortzeko, aurreikusitako jarduketak modu egoki batez gauzatu behar dira,
ezinbestean, eta kalitatezko garapen trinkoak sortu behar dira, egoitza erabilerak eta elkarrekin
bateragarriak diren jarduera ekonomikoak nahastuta, eta hurbiltasuneko hiri zerbitzu
beharrezkoen hornidura zertuta inolaz ere, bai espazio libreetan bai ekipamendu eta
komertzioetan, elkarrekin loturiko hiri continuum baten antzera antolatuta.
Planteatutako helburuak lortzeko hartu diren neurriak honakoak dira:
* Planak jaso egiten du Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Partzialean proposatutako
bide sarea. Bilbe honek udalerri mugakideekiko loturak ahalbidetuko ditu, probintziako
continuum horren barnean.
* Sareak, bere hiri zatian, ibilbide alternatiboak planteatzen ditu; programatutako jarduketen
erritmoan sortzen eta gauzatzen joan beharko dute ibilbide horiek. Barne sare honek egungo
eta proiektatutako auzoen arteko komunikazioa ahalbidetzen du, eta hainbat zati prestatzea
eskatzen du, hala nola hurrenak:
- Gudarien etorbidea birmoldatzea: GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, egituraardatz hau berregituratu egin beharko da, hain zuzen zerbitzua emateko adinako bidea eginez
ibilgailuentzat, eta trafikoa moteltzea eragiteko moduko neurria emanez horri, beharrezkoa den
tokietan semaforo sistemara joz gainera (Super Amara, Krafft, Martin Ugalde); bidearen alde
banatan segidako espaloiak egingo dira, gutxienez 3 m zabal emanez horiei (1 metroko babes
berdea eta 2 metroko espaloia), oinezkoen zirkulaziorako eta bidegorriaren trazaturako
Gudarien etorbidea eta Aranaztegi etorbidean txandaka, zeren eta lehendik dauden eta
azpiegitura hau hartzeko egokitu beharko diren espazioak baitira.
- Ama Kandida etorbidea birmoldatu egingo da egoitza erabilerak ezartzeko aurreikusitako
jarduketen esparruan.
- N-1 errepidearen Saihesbidea egiten denean, egungo bide ardatza hiri bide bihurtuko da
oso-osorik, eta espazio handiak eta oinezko eta txirrindularientzako ibilbide ezin hobeak hartuko
ditu. Adar honexek egituratuko du hirigune osoa, eta bertatik deribatuko dira auzoen arteko
loturetarako eta landa ingurunera iristeko bidegurutzeak.
- Egun dagoen Leitzarango zatia osatu egingo da, espazio libre handietarako, hots, hiri
parkeetarako zein izen bereko landa parkerako, sarbidea egiteko behar direnekin.
- Udalak proiektu espezifiko bat erredaktatu beharko du, planteatutako trazatuak aztertu eta
zehazteko.
- Gaur egun Oria ibaiaren ertzean doan ibilbide etena gauzatzea eta osatzea, beheko inguru
osorako zirkuitu bikaina eratzearren horrela. Jarraitasun hau osatu egin beharko da Algodonera
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parean proposatu den zaldain berriarekin; honek Sorabilla ingururako sarbide egokia eskainiko
du, eta bide azpiegituraren azpian dagoen tuneleko baldintzak hobetuko ditu.
* Garraio bertikalerako jarduketak (eskailerak edota arrapala mekanikoak) motorrik gabeko
ibilbide eta mugikortasun sareen zatitzat hartu behar dira; horien integrazioak sortzen diren
zirkuituen jarraitasuna bultzatzeko balio beharko du.
* Sareak antolatzeko unean, espazio libreak eta ekipamenduak lotzea ahalbidetzea bilatzen da,
ibaiertzeko zirkulazioa bultzatuz, honek auzoen arteko lotura sare gisa funtzionatuko baitu.
* Hiriguneko beheko eta goiko sareen arteko lotura garraio publiko bertikaleko sistemen bidez
zertzen da, horrela gainditzen baitira topografiak eragin hesiak, igotze sistema edo garraio
bertikaleko sistema mekanikoak prestaturik, egokiak baitira, inolaz ere, oinezkoek –baita
ezinduek ere- zein txirrindulariek erabil ditzaten.
Garraio publikoa: autobusak eta trena
Garraio publikoa udalaz gaindiko izaerakoa da, eta oso zerbitzu txikia eskaintzen du udalerri
barruko eta auzoetako barne konexio edo loturei begira. Garraio mota hau osatu egin beharko
da lehenago aipatuen bidez, benetan biztanleria osoak zerbitzua jaso ahal izan dezan. Ildo
honetatik, trenbidearen geltokian zein geralekuan planteatu diren birmoldaketetan bizikleta eta
ibilgailu motordunentzako aparkaleku egokiak aurreikusi beharko dira, garraio partikularra
trenaren erabileraren alde murriztearren alegia beste herri batzuetaranzko desplazamenduetan.
Trenbide instalazioak, bai eraikinei bai sarbideei dagokienez, erabiltzailearen onerako egokitu
beharko dira.
Tren lasterraren trazatua tunelean igaroko da, nagusiki, udalerrian zehar, eta ez dio herriari ez
zerbitzurik ez eraginik ekarriko; igarotze trazatu bat da eta, beraz, Andoainek beste garraio
batzuk baliatu beharko ditu tren laster berriaren zerbitzua izateko.
Bide sarea
Bide sarea lurralde mailan dagokion testuinguruan kokaturik zehaztu behar da. Izan ere,
kontuan hartu behar dira bai distantzia luzeko zein eskualde mailako hiriarteko eskalak bai
udalerriari berari dagokiona.
A.- Egiturazko bide sarea
Hiriarteko loturako egungo sarea zein egungo hirigune barnekoa osatu egingo da, eta
ordezkatu nolabait, aztertzen eta gauzatzen ari diren proiektuen bidez. Hiriarteko bideen
bilakaerak egungo trazatuak berreskuratzea ahalbidetuko du, hiri bide bihurtzera begira; hauek
egiturazko bideak izango dira, zeren eta udalerria egituratzen duten ardatzak baitira, baina
dagoeneko ez dute igarotzen den trafiko astun eta distantzia luzekoaren zama izango.
Udalaz gaindiko mailan jasotako jarduketak honakoak dira:
* GI-131 errepidearen Saihesbidearen trazatua, gauzatze prozesuan dena. Bide hau
zerbitzuan jartzeak gaur egun Gudarien etorbideak eta Ama Kandida etorbideak jasaten duten
igarotze trafikoa eta trafiko astuna kentzea ahalbidetzen du.
* N-1 errepidearen Saihesbidearen trazatua, erredakzio prozesuan dena. Lehen aipatutako
bidearekiko loturaz, hiriarteko zein nazioarteko bide ardatz garrantzitsu hau hirigunearen
kanpoalderantz eramatea ahalbidetuko du; horrenbestez, zaratak, kutsadura, hirigintzako hesia
eta beste hainbat kendu ahal izango dira neurri batean; aldi berean, hiriak berreskuratu egingo
du gaur egun N-1 errepideak okupatzen duen espazio garrantzitsua, hiri bide gisa, egungo
bilbean txertaturik.
Ardatz hau igarotzekoa izango da nagusiki, eta hirigunearekiko sarbide eta lotura egokiak zertu
beharko ditu halaber: Bazkardoko lotura eta bereziki Sorabillakoa, lotune arrazional eta
funtzionalak antolaturik, egoitza erabileretarako eta jarduera ekonomikoetarako sarbide egokia
ahalbidetzearren batetik, eta Adunaranzko jarraipena hobetzeko modua ematearren bestetik.
* Aipatu azpiegitura hauek beharrezko neurriekin osatu beharko dira, landa ingurunean
izango duten eragina eta biztanleari sortu afekzioak murrizteko: pantaila akustikoen instalazioa,
zuhaitz multzo aipagarria aldatzea, gauzatze lanen kontrola oinezko, txirrindulari eta ibilgailu
bidezko loturei dagokienez, landa ingurunerako sarbidea iragazkorra egitea, etab.
Udal mailan jasotako jarduketak honakoak dira:
* Hiriguneko bertako egitura sarean gauzatzeko jarduketek kontuan hartu beharko dute
zerbitzuaren hobekuntza, eta batez ere ibilgailuen zirkulazioaren lastertasuna murriztera
bideratutako aldaketak proposatuko dira, oinezko eta txirrindularien zirkulaziorako espazioak
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berreskuratzearren halaber; operazio hauen artean egongo da ibilgailuen zirkulaziorako
espazioaren neurriak egokitzea, beharrezko aparkalekuena barne, zerbitzu egokia lortzeko,
hain zuzen trafikoa moteldu eta, horrenbestez, sekzioak beharrezkora murriztearren.
* Gudarien etorbidea birmoldatzea: GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, hain
zuzen zerbitzua emateko adinako bidea eginez ibilgailuentzat, eta trafikoa moteltzea eragiteko
moduko neurria emanez horri, beharrezkoa den tokietan semaforo sistemara joz gainera (Super
Amara, Krafft, Martin Ugalde); bidearen alde banatan segidako espaloiak egingo dira, gutxienez
7 m zabal emanez horiei (3 metroko babes berdea eta 1 metroko espaloia), oinezkoen
zirkulaziorako eta bidegorriaren trazaturako Gudarien etorbidea eta Aranaztegi etorbidean
txandaka, zeren eta lehendik dauden eta azpiegitura hau hartzeko egokitu beharko diren
espazioak baitira.
* Banaketarako biribilgunea jartzea Gudarien etorbidearen eta Ama Kandida etorbidearen
bategite puntuan, Berrozpe ondoan, Kaletxikitik zehar alde zaharretik iristen diren fluxuak bildu
eta lotura berria trenbidearen bidearen azpian eginez; bide batez, irteera emango die
Arantzibia-Idiazabalen dauden garapenei eta aurreikusitako berriei.
* Ama Kandida etorbidea berrantolatzea ibilgailuentzako 7 metroko bideaz, behar adina
aparkalekuz, erreka estaltzeke bideratuz, eta oinezkoentzako espazio egokiak antolatuz,
zuhaitzak landatzea barne. Hiri etorbide bat izatera igaroko da, eta egoitza erabilera izango da
nagusia; oinezkoen erabilera bultzatuko da zonan.
* N-1 errepidearen egungo trazatua hiri bide gisa berreskuratzea, dagokion Saihesbidea
egiten denean. Ardatz hau behar adinako bidea izango da ibilgailuentzat; liberatzen diren beste
espazioak oinezkoentzako espazio, pasealeku eta egonleku gisa antolatuko dira, eta hauek eta
aldamenean lehendik dauden eremuak lotuko dira.
* Egitura izaera duen hiri bilbeko beste zatia egokitu eta arrazionalizatu egin beharko da,
behar adinako bidea izan dezaten ibilgailuek eta, kasu guztietan, oinezkoentzat behintzat
ibilbideak izan daitezen zirkulazio egoki baten arabera. Oinezkoentzako espazioak
berreskuratzearekin batera, ahalegina egingo da neurriek aukera ematen duten tokietan
zuhaitzak aldatzeko, kaleko espazioa eta espazio publikoko espazioa formalizatzearren.
B.- Hiriko bide sarea
Egiturazko bide sarea toki mailako eta auzoetarako banaketa eta zerbitzu bide sarearekin
osatzen da.
Egun dauden trazatuak osatu eta birmoldatu egin beharko dira, aintzat harturik honako
baldintzak:
* Espazio publikoari probetxua atera beharko zaio, eta ibilgailuen zirkulaziorako bidearen eta
aparkalekuen neurria egokitu egin beharko da, espaloiak behar bezala handitzeko eta, agian,
bidegorria ere jartzeko.
* Egun dauden irteera itxiko gune guztiak kendu beharko dira benetan posible eta arrazoizkoa
den kasu guztietan (Extremadura kalea, Ondarreta kalea, Mimendi kalea), eta jarraitasuna
eman beharko zaio zerbitzuko bide bilbeari, hiriko eremuen arteko loturak bultzatzeaz batera.
* Ibilgailuen zirkulazioa garrantzitsua dela aintzat harturik, kasu guztietan oinezko eta
txirrindularien zirkulazioari emango zaio lehentasuna.
* Behar adinako sekzioetara joko da ibilgailuentzako bideen kontuan, oro har 4 metroko
zabalera emanez norabide bakarrekoetan eta 7 metrokoa norabide bikoitzekoetan.
* Plangintza xehekatuaren bidez antolatu behar diren eremu berrien kasuan, honexek zertuko
du, egoki, toki mailako bide sarea, betiere jarraitasunaren ildotik joz eta egungo sareak behar
dituen hobekuntzak eskainiz.
C.- Landabideen sarea
Landabideen sareak egokia izan beharko du, eta oinezko eta txirrindularien erabilera bultzatu
beharko du, landa ingurunean dauden elementuetarako –landa parkeak, espazio babestuak,
Leitzarango biotopoa, etab.- sarbidea ahalbidetzearekin batera.
Horixe da, ostean, landa erabileretarako eraikin berriak edo beste erabilera batzuetarakoak,
hala nola ekipamendukoak edota hirugarren sektorekoak, altxatzeko baimenen kasuan aintzat
hartu behar den sarea, izan ere, herri bideren batetiko sarbidea eduki beharko dute ezartzea
baimendu ahal izateko; horietako zati batzuk egokitzea exijitu ahal izango da.
D.- Aparkalekuak
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Aparkalekua eta honen inguruko neurri txertatuak mugikortasunaren arloan hartutako neurrien
zatia dira. Batzuk eta besteak ezin dira elkarrengandik bereizik.
Lehenago aipatu bezala, oso azterketa zorrotza behar da bide sare osoari buruz, alde batetik
jasotzearren sare hori osatzea eta jarraitasunez funtzionatu ahal izateko aukera, zirkuituak
antolatuz eta kale itxiak berariaz galaraziz; eta azterketa horrek, zirkulaziorako sekzioen
neurriak hirigune osoan zirkulazioa moteldu ahal izateko beharrezkora egokitzeaz gain, lur
gaineko aparkaleku espazioak antolatu beharko ditu, ibilgailuen zirkulaziorako espazio
publikoaren zati gisa.
Neurri hauek proposatzen dira:
* Espazio publikoan lehentasunezkoa da oinezkoen zirkulaziora bideratua; beraz, aparkaleku
plazak antolatuko dira horrelakorik jartzea posible den tokietan, espaloien gutxieneko zabalerak
errespetaturik betiere, oinezkoen zirkulaziorako egokiak izan daitezen.
Era berean, zuhaitzak aldatzeko (parterrak) ahalegina egingo da, aparkaleku eremuek
antolatzen dituzten espazioetan.
* Etxadietako barne plazetako espazioak berreskuratzea, egonleku gisa eta oinezkoek erabil
ditzaten, eta hauen azpian –Elizondo eta Arrate plazak- eta gaur egun gehiegizko neurria duten
bide batzuen azpian –Ondarreta kalea- sestra azpiko aparkalekuak gauzatzea proposaturik.
* Aparkaleku eraikin mailakatua hilerri zaharrari dagokion berdegunean.
* Lurzoru hiritarrean eta lurzoru hiritargarrian gauzatu beharreko jarduketek eskatzen dute
irtenbide egokietara jotzea sestra gainean edo azpian (beheko solairua) behar adina aparkaleku
plaza jartzera begira.
* Trenbide inguruak berrantolatzean aurreikusi egin beharko da ibilgailu eta bizikleta
aparkalekuen kokapena, betiere herri arteko zirkulazioa garraiobide honekin egin dadin
bultzatzearren.
* Bizikletetarako aparkalekuari dagokionez, lur gaineko zona espezifikoak erreserbatzeaz
gain, hirigintzako garapen berriei zein hiri eraberritze eta berritze jarduketei eta lehendik dauden
eraikinen ordezkapen eta birgaitzeari lotutako zuzkidura bat erregulatzen da, ondoren aipatzen
diren irizpideekin bat betiere, bizikletak aparkatzeko gelak prestatzera begira:
- Egoitza erabilerako eraikinak: 2 plaza/100 m2(t)
- Jarduera ekonomikoetara bideratutako eraikinak: 3 plaza/100 m2(t)
- Ekipamenduak: 3 plaza/100 m2(t)
- Garraio publikoko geltokiak: erreforma proiektuan aztertzekoa
Zuzkidura hori kasuan-kasuan ukitutako eraikin edo lurzatiaren barnean prestatzea planteatzen
da; ahal delarik beheko solairuan, baina posible izanik, era berean, sotoko solairuetan ere.
VIII.7.- Landa ingurunearen antolamendua
Andoaingo landa lurraldea aski handia da hedaduraz, eta erabilera zein interes bereziko
elementu ugari ditu; beraz, planeamendu honek horiek guztiak kontuan hartu beharko ditu bere
zehazpenak egin eta erregulatzerakoan.
Dokumentu honek lurzoru hiritarrezina zonakatzeko proposamen bat egiten du. Proposamen
horren oinarrian lurzoruaren ahalmena eta baliabideak islatzen dituzten adierazle eta aldagai
nagusien balorazioa dago, eta baita denboraren joanarekin herrian errotutako erabilera eta
balioena ere. Beraz, zona desberdinak bereizi dira, eta horietako bakoitzarentzat lurzoru
erregimena arautuko da. Zona horiek aurreikusitako erabilera eta jardueren arabera zehaztu
dira, haiek egun zertarako erabiliak diren edota lurraldean esku hartzeko premia dagoen ala ez
bazterrera utzita. Izan ere, ulertzen da babes bereziko ekimenak eta antzekoak sustatu
beharreko jarduketak direla, baina ez kasu guztietan zonakatze irizpideak; horrenbestez,
lurraldearen zonakatze hertsiari gainjarritako zehazpen moduan gehitzen dira, erabilera
bereizgarriei gainjartzen zaizkien beste erabilera batzuk bezala, hala nola sektoreko legeriak
eragindako zorpenak egotea edo arboladiko elementu bereziak, balio arkeologikoa izan
lezaketen zonak, akuiferoak, eta abar; horiek ez dira proposatutako zonakatze orokorrean
zuzenean sartzen, bereizita irudikatzen dira.
Dokumentu hau taxutzerakoan lortu nahi izan den helburua lurzoru hiritarrezinaren natur,
paisaia eta produkzio balioak mantendu, sustatu eta lehenera ekartzea da, eta aldi berean
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zenbait eremu lurzoruaren ahalmenari eta haren izaera bereizgarriari hobeto egokitzen zaien
beste erabilera batera bideratzea.
Hortaz, proposatzen da lurzoru hiritarrezina funtsean nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako
ustiapenerako erabiltzea, eta modu osagarrian kultur, pedagogi, aisialdi, turismo eta antzeko
jardueretarako, betiere jarduera horiek elementu interesdunen –lurzorua, fauna eta flora,
paisaia eta abar– kontserbazio eta babesa errespetatzen eta bermatzen badute eta landa
ingurunearen oreka orokor, ingurumen mailako eta ekologikoan aldakuntza nabarmenik
eragiten ez badute. Halaber, ingurumen alorrean hobetu beharreko zenbait eremu zehaztu dira,
berreskuratu beharko diren erauzketa alderdiak –harrobiak– eta zenbait gune narriatu barne
hartzen dituztenak.
Andoaingo lurzoru hiritarrezinak 23.699.189 m²-ko azalera hartzen du gaur egun, udal barruti
osoaren % 87,57 alegia; azalera honetan ez dira zenbatzen bide eta trenbide sistema
orokorrak.
VIII.7.1.- Lurzoru hiritarrezinak erabilera orokorreko hainbat zonatan txertatzea
Lurzoru ez hiritargarri gisa sailkatutako lurrak erabilera orokorreko hainbat zonatan txertatzen
dira, baldintza hauei jarraiki:
a.- Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen 53.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, zonakatzea
egokitu egiten zaie indarrean dauden lurralde antolaketako tresnetan aurreikusitako kategoriei:
Lurralde Antolaketarako Artezpideak, 1997ko otsailaren 11n behin betiko onartuak; Euskal
Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, 1998ko
abenduaren 22an behin betiko onartua; eta baita udalerrian eragiten duten beste batzuk ere,
hala nola trenbide sarearen Lurralde Plan Sektoriala, 2001eko otsailaren 27an behin betiko
onartua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra, 1989ko maiatzaren 30eko
Legearen bidez onartua, hauek osatzera geroago etorritakoekin batera.
b.- Dagokion sistema orokorren sarea antolatzen da, beharrezkoa alegia hirigintzako
garapenaren arrazionaltasun eta koherentzia ziurtatzera begira.
Lurzoru hiritarrezin honetan “E.- Komunikazio sistema orokorra”, “D.6.- Landa parkea”, “G.Komunitatearen ekipamenduko zonak” eta “H.- Zerbitzu azpiegituretarako zonak” tipologietako
zona orokorrak bereizteak eta antolatzeak badu arrazoi bat, horiek guztiak udalerriko sistema
orokorren sarearen zatitzat hartzea, zati beharrezkotzat alegia sare horrek dituen helburuei
erantzun egokia emateko.
c.- Zona orokor edo global bereiziak dira bere neurri eta ezaugarriak direla-eta udalerriaren
kalifikazio globalaren testuinguruan zona globaltzat hartzeko adinako eskala eta lurralde neurria
dutenak.
d.- Zona hauetan, dena den, antolaketari gainjarritako baldintzak hartu behar dira kontuan,
kokapen eta zehaztapenei dagokienez, dokumentu hau garatzeko prozesuan.
Lurzoru hiritarrezinean, honako zona orokor hauek bereizten dira:
D.- LANDA ZONAK
D.1.- Babes berezia
D.2.- Ingurumena hobetzea
D.3.-. Basogintza
D.4.- Nekazaritza eta abelazkuntzako zona eta landazabala
D.5.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
D.6.- Landa parkea
D.7.- Landa gunea
E.- KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA
E.1.- Bide sareak
E.2.- Trenbide sareak
G.- KOMUNITATEAREN EKIPAMENDUKO ZONAK
H.- ZERBITZUEN AZPIEGITURETARAKO ZONAK
Memoria honetako zonakatze orokorrari buruzko atalean, zona hauek guztiak identifikatzen eta
deskribatzen dira, eta baita “II.3” planoan ere.
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VIII.7.2.- Hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzak
Planeamenduaren ondoriozko hirigintza antolamendua hainbat errealitate eta egoera berariaz
aintzat hartzean osatzen da; errealitate horien ezaugarriek eta zertzeladek justifikatzen dute
arreta berezia eskaintzea, bai errealitate horien babes eta kontserbaziora bai leheneratze eta
hobetzera begira.
Hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzek landa ingurunean zein hiritarrean eragiten
dute, eta jarduketa mota ororen aurretik kontuan hartu behar dira; eta identifikazio eta
kokapenari begira, izen hauek ematen zaizkie:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak
C.3.- Herri onurako mendiak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
C.9.- Korridore ekologikoak
C.10.- Area akustikoak
C.11.- Aeronautikarako zorpena duten areak
Memoria honetan baldintza gainjarriei buruz dagoen atalean, baldintza hauek guztiak
identifikatzen eta deskribatzen dira, eta baita “II.5.1” eta “II.5.2” planoetan ere.
VIII.7.3.- Lurzoru hiritarrezineko sailen eta eraikinen hirigintzako erregimena
arautzeko beste kontu batzuk
Landa ingurunea babesteko eta Plan Orokor honetako helburuak lortzeko, hainbat kontu
osagarri aipatu behar da:
a.- Zehaztu egin behar dira esku-hartze irizpideak lurrak zatitzeko, lehendik dauden eraikinen
kokapen eta tratamendurako, eraikin berriak eraikitzeko baldintzetarako, ekipamendu edota
hirugarren sektoreko erabilerak ezartzeko eta abarretarako.
Eraikin lotetsiak erabili ahal izatea behar duten jarduera baimenduen kasuan, esku-hartzeko
irizpide orokorra zera izango da, jarduera horiek lehendik dauden eraikin finkatuetan kokatzea,
baldin eta hauek beharrezkoak eta egokiak badira haiek garatzeko, eta honi lehentasuna
emanez helburu bererako eraikin berriak eraikitzearen gainetik. Edonola ere, eraikin berriak
egiteko baldintza izango da aurrez justifikatzea lehendik jarduera horiek ezartzeko eraikin
egokirik ez dagoela.
Ildo honetatik, edonola ere lehentasunezkoa joko da, kasu guztietan, lehendik dauden eraikin
finkatuak zentzuz handitzea erabilera eta jarduera baimenduetara bideratzearren, eraikin
berriak altxatu beharrean alegia, baldin eta jardueraren zerbitzurako beharrezkoak direla
justifikatzen bada.
b.- Nekazaritzakoez besteko erabilerak ezartzeko, lurzoru hiritarrezinean baimentzeko
modukoak baina -esaterako ekipamendu erabilerak edota hirugarren sektorekoak-, gaia zehatzmehatz aztertzen duten plan berezien esparruan egin beharko da planteamendua, finkatzen
diren espazioa babesteko eta berreskuratzeko kontsiderazio guztiak ere kontuan harturik,
ezarpen berriak berekin dakarren ingurumen eraginaren gaineko azterketaren justifikazioarekin
batera.
c.- Aisialdiko baratzeen antolaketa: jarduera honek egun duen eskaria dela eta, are planteatu
diren jarduketetako batzuek egun dauden aisialdiko baratze batzuk kentzea edota tokiz
aldatzea eskatzen dutela, justifikatuta dago aisialdiko baratzak har ditzaketen espazioak
identifikatzea.
Proposatzen diren esku-hartze irizpideak honakoak dira:
* Aisialdiko baratzeetarako espazioen aurreikuspena Leitzarango landa parkean, honen
antolaketarako sustatu behar den plangintza bereziak ezartzen dituen kokapen, neurri eta
ezaugarriez.
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* Helburu honetarako beste espazio batzuen aurreikuspen posiblea Allurraldeko landa parkean,
baldin eta horrelakoen antolaketari egoki irizten bazaio sustatu behar den plan berezian.
* Baratze horien lurzoru hiritarrezinean antolatzea, Hiri Antolaketako Arau orokorretan jasotzen
diren gutxieneko lurzatirako eta ezarpenaren ezaugarrietarako eskakizunak betez. Bereziki,
hirigunetik hurbileko lurzatietan jarri ahal izango dira, gauzatzen ari diren eta aurreikusita
dauden bide sistema orokorren ezarpenak eragiten dienetan, zeren eta afekzio honexengatik
baliorik gabekoak baitira neurri handiagoko nekazaritza erabileretarako; adibide bat dugu
Bordaberriko lurzatiketaren aldameneko sailak, honen, N-1 errepidearen Saihesbidearen
trazatu berriaren eta ibai ibilguaren artean baitaude.
VIII.7.4.- Udalerri mugakideekiko koordinazioa
Andoaingo udalerriak berez entitate bereizi eta autonomoa osatzen du, baina lurraldearen
errealitateak berak –osotasun jarraitua den heinean, kasu honetan Aduna eta Urnieta
udalerriekin, eta gutxiago Lasarte-Oriarekin– beharrezko egiten du koordinazioa eta lankidetza
garatzea, arazo komunak dituztenez konponbideek ere bi udalerri edo gehiagoren artean
adostuak eta bateratuak izan beharko baitute.
Hori horrela, GI-131 errepideko Saihesbidearen trazadura izango du Andoain eta Urnietako
udalerrien arteko muga berria, eta baita abiadura handiko trena ere. Gune horietan eremu jakin
batzuetarako sarbideak berrezarri eta hobetuko badira, administrazio desberdinek adostasunez
jardun beharko dute ezinbestez; izan ere, bi udalerriotan jarduera ekonomikoen erabilera
aurreikusi da eremu horretarako, eta sarbide orokorrak taxutzeko jarduketak osagarriak izan
beharko dira.
Bestalde, Aduna, Andoain eta Villabona arteko N-1 errepidearen gaur egungo trazadura
birmoldatze aldera, horretarako ezarri behar diren lotune ugariez, premiazkoa da administrazio
desberdinak bat etortzea, beharrei batera erantzun ahal izateko.
Era berean, landa lurralde zabalean planteatu beharreko zehazpenek bat etorri beharko dute
beste udalerri horietan aurreikusitakoen ondoriozko xedapenekin; gaur egun, landa ingurunean
dauden eraikin askok beste udalerri batzuetatik dute sarbide zuzen eta egokiena.
Bestetik, badira udalaz kanpo xedatutako aurreikuspenen ondoriozko elementuak ere, besteak
beste Leitzarango Biotopoa, Natur Intereseko Alderdiak, estazio megalitikoak eta herri onurako
mendiak, besteak beste; beraz, kudeaketarako eta xedapen partikularretarako ezinbestekoa
izango da udaletik kanpo etengabeko harremanak izatea eta maila horretan akordioak lortzea.
IX.-

HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUAREKIN LOTUTAKO EREMU MATERIAL ETA
FORMALAK

IX.1.1.- Egiturazko antolaketa eta antolaketa xehekatua
Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean ezarritakoarekin bat, hirigintza antolaketarako
proposamenak bi antolaketa mailatan txertatzen dira; hauetako bat egiturazko antolaketa da,
eta bestea antolaketa xehekatua. Legedian ezarritako irizpide orokorrekin bat egindako
bereizketa honi erantsi behar udalerriaren errealitate partikularra batetik, eta beste hainbat
kontu gainjartzen direla bestetik, honakoak baitira:
Alde batetik, hirigintzako antolaketari gainjarritako baldintzak, hauek eragina baitute
antolaketaren zehaztapenetan; bestetik, antolaketa gauzatzeko erregimena arautzen duten
aurreikuspenak, hala nola gauzatze unitateak mugatzea, gauzatze sistemak zehaztea, etab.;
eta, azkenik, Katalogoan jasota dagoen hirigintzako ondarea babesteko neurriak.
Azaldutakoarekin bat, hirigintzako eremuetako bakoitzaren Hirigintzako Arau Partikularrak
sistematizatzen dira, lurzoru hiritarrezinean berariaz mugatutako hainbat eremuren berezko
zehaztapenekin batera.
IX.1.2.- Eraikigarritasuna
Eraikigarritasuna hirigintzako antolaketaren zehaztapenaren testuinguruan
Aurreikusitako hirigintzako garapenei, finkatu zein proiektatuei, lotutako eraikigarritasunaren
arauketa da dokumentu honen helburuetako bat; eta ondoko premisa kontzeptual hauetatik
ekiten zaio:
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a.- Eraikigarritasun fisikoa: Indarreko legerian ezarritakoaren arabera, hau da
eraikigarritasun fisikoaren definizioa: hirigintza plangintzan aurreikusitako sestra gaineko eta
azpiko solairu estalgarriaren azalera osoa. Azalera hori eraikita nahiz eraikitzeke egon daiteke,
eta irabazizkoa izan daiteke, edo ez.
b.- Hirigintza eraikigarritasuna: hirigintza plangintzak aurreikusitako irabazi asmoko
eraikigarritasun fisikoa izango da, lehendik dauden eta berriak diren zuzkidura publikoei lotua
izan ezik.
c.- Eraikigarritasun fisikoaren zehaztapena: lurzati eraikigarrietako eraikigarritasun
fisikoaren esleipena honela zertzen da:
* Zuzenean eta berariaz, guztirako zenbatekoa zehaztuta edo geroago guztirako hori zehaztea
ahalbidetuko duen indizearen bidez.
* Zeharka, horretarako lehendik edo proiektatuta dagoen eraikinaren formara joz eta
lerrokadurak, profila eta solairu kopurua zehaztuta, erretiroekin edo aurrealdea ematen dien
espazio publikoetako erreserbekin batera.
d.- Eraikigarritasuna arautzeko aurreikuspenen arau lerruna:
* Egiturazko hirigintzako eraikigarritasuna erregulatzeko zehaztapenek, Lurzoru eta Hirigintzari
buruzko Legearen 53.2.c artikuluarekin bat definituek, maila horretako antolaketaren beraren
lerruna dute.
Egiturazko antolaketatik ateratzen diren irabazi asmoko eta izaera pribatu edota ondarezko
zona orokorrei izaera orokorrez esleitutako hirigintzako eraikigarritasuna izango da.
* Egiturazko hirigintzako eraikigarritasuna erregulatzeko zehaztapenek, Lurzoru eta Hirigintzari
buruzko Legearen 56.1.e artikuluarekin bat definituek, maila horretako antolaketaren beraren
lerruna dute.
Antolaketa xehekatutik ateratzen diren irabazi asmoko eta izaera pribatu edota ondarezko
lurzatietako bakoitzari esleitutako hirigintzako eraikigarritasuna izango da.
* Sistema orokorren zein lokalen sarean txertatutako zuzkidura publikoetako erabileretara
bideratu zona edo lurzatiei esleitutako eraikigarritasun fisikoa erregulatzeko zehaztapenek
antolaketa xehekatuaren berezko lerruna eta izaera dute, berau definitzen den dokumentua
dena dela. Irabazi asmorik gabeko eta izaera juridiko publikoko zona orokorrei zein lurzati
xehekatuei esleitutako eraikigarritasuna da.
Gehienezko eta gutxieneko hirigintza eraikigarritasuna. Jarduera ekonomikoen gutxieneko
neurriak. Indarrean dagoen hirigintzako legedian ezarritako parametroen justifikazioa
Oro har, jarduketa txertatuen bidez lurzoru hiritar finkatu gabeko alderdietan gauzatu beharreko
garapenak, lurzoru hiritargarriko sektoreetakoak bezalaxe, egokitu egin behar dira indarrean
dagoen legerian ezarritako gehienezko eta gutxieneko hirigintza eraikigarritasunaren irizpide
edo muga arautzaileetara –Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen 77. artikulua-:
* Dokumentu honetan mugatutako hirigintzako eremuak/azpi-eremuak, hiritartzerik edota
behar adinako hiritartzerik ez dutela-eta finkatu gabeko lurzoru hiritar gisa sailkatu eta
kategorizatutakoak, garapen berriak planteatzen direnak eta irabazi asmoko zona orokor edo
global bakarra mugatzen denak –egoitza erabilera edo jarduera ekonomikoak-; finkatu gabeko
lurzoru hiritarreko alderdiak izango dira, jarduketa txertatuen bidez garatuko direnak egoitza
erabilera nagusiaz.
* Dokumentu honetan mugatutako eremuak/azpi-eremuak, sektore barruko lurzoru hiritargarri
gisa sailkatu eta kategorizatuak, garapen berriak planteatzen eta irabazi asmoko zona orokor
edo global bakarra mugatzen denak –egoitza erabilera edo jarduera ekonomikoak-; sektoretzat
hartuko dira, aipatu artikuluaren aplikazioaren ondorioetarako.
* Ostean, hainbat tipologiatako eta irabazi asmoko zona globaletako bakoitzak, sektore
barruan sartu gabeko lurzoru hiritargarri gisa sailkatu eta kategorizatutako eremu batean bertan
bereiziak, lurralde mugatu osoa tratatzea eta kontuan hartzea eskatzen du, hain zuzen sektore
bakarra itxuratzearren antolaketa xehekatuko zehaztapenetara begira.
* Gehienezko eta gutxieneko eraikigarritasuna betetzearen ondorioetarako, aipatu eremu
edota azpi-eremu guztiek itxuratzen dutena izango da erreferentziazko lurzorua; salbuespen
bakarra sistema orokorren sareko zuzkidura publikoetara bideratu lurzorua izango da. Horrela,
sistema orokorren sareko zuzkidura pribatuetarako lurzoruak erreferentziazko lurzorutzat
hartuko dira ondorio hauetarako.
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Gehienezko eta gutxieneko hirigintza eraikigarritasuna nagusiki egoitzara bideratutako
garapenetan
Oro har, aurreikusitako hirigintzako garapen berriak, batez ere egoitzara bideratutako erabilera
izango duten garapenak hartzekoak, indarrean dagoen legedian ezarritako erregulazio irizpideei
egokituko zaizkie.
Jarduera ekonomikoetarako garapen berrien gutxieneko neurriak
Planteatutako garapen berriak egokitu egiten zaizkie Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen
77.5 artikuluan ezarritako irizpideei.
Osagarri gisa, kontuan hartu behar dira Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Jarduera
Ekonomiko Eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurraren Sorrera Publikorako Lurralde Plan
Sektorialak, indarrean dagoena bera, ezartzen dituen irizpideak:
11. artikulua.- Arauen sistematizazioa
LPSren xedapen lotesle gisa ezartzen da EAE osoan jarduera ekonomikoetarako lurzoru
hiritargarriko sektore berriak garatzeko nahitaez bete beharreko ratio orokor hauek finkatzea:
a.- Sektore baten gehienezko eraikuntza aprobetxamendua: gehienez % 65ekoa oinplanoko
guztizko okupazio-azalerarako eta gehienez % 95ekoa solairu estalgarriaren guztizko azalerarako,
sektorean dauden plataforma erabilgarri lauen azalera garbia erreferentzia gisa hartuta, behin
lurketak eginda eta, horrenbestez, lurbetetze eta lubeten azalera kenduta; plataforma horiek izango
dira sektorearen alorreko planeamenduan lurzati eraikigarri, bide sareko elementu edo zuzkidura
zona gisa konfiguratutakoak.
b.- Sektore baten interes publiko eta sozialeko zerbitzuetarako eraikuntzaren gutxieneko zuzkidura:
solairu estalgarriaren azalera osoaren % 3 behintzat titularitate pribatuko zein publikoko enpresen
zerbitzuetarako (bulegoak, ostalaritza, enpresa osagarriak, zerbitzu komunak eta abar) aurreikusi
beharko da.
c.- Sektore baten gutxieneko aparkaleku zuzkidura: aparkaleku plaza bat solairu estalgarriko 100
m²-ko; gutxienez plazen % 20 sarbide publikoko bide sarean ezarriko dira.
d.- Gutxienez sektorearen azalera gordinaren % 15 erreserbatzea espazio libreen eta
ekipamenduen toki-zuzkidura publikoetarako.

IX.1.3.- Eremuak sistema lokalen sareko zuzkiduren antolaketaren ondorioetarako
Hirigintzako plangintzak antolatu egin behar du sistema lokalen zuzkidura sarea, betiere
Lurzoru eta Hirigintzari buruzko legean ezarritako irizpide eta estandarrekin bat.
Zehaztapen hauek betetzeko erreferentziazko esparrua honakoa izango da:
a.- Estandarrak lurzoru hiritar finkatu gabean zein lurzoru hiritargarrian aplikagarriak direla
ulertzen da.
b.- Erreferentziazko lurralde eremua, lurzoru hiritar finkatu gabean planteatutako hiri
garapenei lotutako estandar lokalak antolatzera eta betetzera begira, bat dator garapen horiek
planteatzen diren auzoko Hirigintza Eremuetan txertatutako sail hiritarren multzoarekin.
Irizpide orokor honi hainbat ñabardura egin behar zaio:
* Hasteko, zuzkidura lokal berriak kasuan-kasuan planteatzen diren garapen berriek zuzenean
ukitzen duten hirigintzako eremu edota azpi-eremuaren barnean kokatu behar dira.
* Beharra edo komenigarritasuna justifikatzen bada, zuzkidura hauek eremu edota azpieremutik kanpo kokatu ahal izango dira, betiere aipatu lurraldetik ahalik eta hurbilen.
* Eremu edota azpi-eremuek neurri txikia duten kasuetan, edo zuzkidura guztiak eremu barruan
kokatzeko adina lurrik ez dutenetan, fitxa partikularretako bakoitzean adierazten den
portzentajea behintzat antolatu beharko da jarduketa eremuaren beraren barnean, eta behar
den beste azalera guztia 55 HEA.-Alluralde Parkearen eremuan jarri beharko da; ekarpen hau
gauzatzeko, behar adina lur jarriko da –Udalari sailen lagapena eginda– edo behar adinako
ekarpen ekonomikoa bestela, Udala bera izan dadin lur horiek legez ezarritako bideez
eskuratzen dituena.
c.- Lurzoru hiritargarrian aurreikusitako eremuetan, erreserba guztiak kasuan kasuko
sektorearen barnean bideratu beharko dira.
d.- Landaretzaren arloan aurreikusitako estandarra gauzatzeari eta betetzeari dagokionez,
ondoko premisa hauek hartuko dira kontuan:
* Estandar hau betetzera begira, erreferentziaren xede diren garapenak lurzoru hiritar finkatu
gabean zein lurzoru hiritargarrian planteatutako garapen berriak dira.
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* Landaretza sail pribatuetan zein publikoetan gauzatu ahal izango da, horien hirigintzako
kalifikazioa dena dela; edonola ere, lehentasunez joko da espazio publikoetan landatzera.
* Sail publikoetan landatuz gero, sistema lokalen sarean zein sistema orokorren sarean
txertatutako sailak erabili ahal izango dira: espazio libreak, bideak, ekipamenduko lurzatiak,
etab.
IX.1.4.-

Etxebizitza abestuak eraikitzeko sailen kalifikazio xehekatua arautzeko
irizpide orokorrak
Hasteko, eta indarrean dauden legezko xedapenek beste irizpide batzuk ezarri ezean, sail jakin
batzuk babes publikoko erregimenari lotutako etxebizitzak eta hauen erantsiak eraikitzera
bideratzeko egiten den kalifikazio xehekatuak honakoak hartuko ditu:
a.- Kasuan kasuko egoitza lurzatiko lur guztiak, hirigintzako eraikigarritasun guztia, sestra
gainekoa zein azpikoa, babes erregimen bati lotuta dagoen kasuetan.
b.- Erregimen horri lotutako etxebizitza eta erantsiei dagokien lurzatiko sailen zati
espezifikoari, hirigintzako eraikigarritasunaren, hots, sestra gaineko zein azpikoaren zati bat
besterik ez dagoenean aipatu erregimenari lotuta.
Dokumentu honetan, plangintza xehekatuan edo aurreko planak garatzeko bidean
formulatutako beste xedapen batzuetan jasotako aurreikuspenek berekin baldin badakarte
lurzati bateko egungo edo proiektatutako eraikinaren zati bat babes publikoko erregimenari
lotzea, ulertuko da aurreikuspen horiek berekin dakartela eraikinari lotutako lurzatiko lur zati eta
portzentajearen hirigintzako kalifikazioa.
X.- LURZORUAREN HIRIGINTZA KALIFIKAZIOA
X.1.1.Hirigintza erabileren sistematizazio orokorra
HIRIGINTZA ERABILEREN OINARRIZKO SISTEMATIZAZIOA
Honakoak bereizten dira:
- Egoitza erabilerak.
- Jarduera ekonomikoen erabilerak
- Landa erabilerak.
- Komunikazio erabilerak.
- Espazio libreen erabilerak
- Komunitatearen ekipamenduko erabilerak.
- Zerbitzu azpiegituren erabilerak
HIRIGINTZA ERABILEREN KARAKTERIZAZIOA, HAIEN EZARPENA ARAUTZE ALDERA
Erabileren ezarpena erregulatzeari dagokionez, hirigintza erabilerak nagusi, bateragarri,
onargarri edo debekatu gisa definitzen dira.
Erabilera orokorreko edo erabilera xehekatuko zona bateko erabilera nagusia deitzen zaio
bertan nagusi denari eta ikuspegi funtzional batetik nahiz bertan garatzen den eraikuntza
tipologiaren eraketa kontuan hartuta bereizgarria denari
Era berean, erabilera bateragarri edo onargarritzat hartuko dira sistematizazioan berariaz hala
identifikatzen diren bestelakoak, betiere horiek ezartzeko baldintzak eta inguruan egikaritzen
diren erabileren gaineko ondorioak aipatzen ari garen erabileraren antzekoak direnean, eta
harekin bateragarri edota osagarriak direnean.
Erabilera debekatuak dira erabilera orokorreko edo erabilera xehekatuko zona batean
baimendu gabeak edo baimengarriak ez direnak, aipatu esparruen izaera eta xede
funtzionalarekin bateraezinak izateagatik.
Halaber, beste erabilera batzuen erabilera osagarriak izango dira aurrekoei zerbitzuak ematen
dizkietenak, lurzati berean ezartzen direnean eta erabilera nagusiarekin funtzionalki integratuta
daudenean.
Aitzitik, erabilera bat autonomo gisa kalifikatzen da modu bereizian ezartzen denean. Hori
horrela, erabilera orokorreko zona edo lurzati jakin batean, erabilera bat beste erabilera baten
lagungarri gisa baimendu daiteke baina, aitzitik, erabilera autonomo gisa debekatua egon.–
adibidez, etxebizitza erabilera ekipamendurako zonetan–.
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Esparru jakin batean erabilera bat nagusia edo baimendua bada, erabilera horren erabilera
parekatuak eta osagarriak inplizituki baimenduko dira esparru horretan, salbuespen batez:
erabilera osagarriak ez dira baimenduko, baldin eta lurzati eraikigarrietako erabilera
erregimenaren araudian berariaz aurkakoa zehazten bada.
Gainera, erabilera orokorreko eremuetan, oinarrizko zerbitzu erabilerak onargarritzat hartuko
dira, gorabehera hori berariaz adierazi beharrik gabe, non eta Kalifikazio Orokorrean berariaz
aurkakoa adierazten ez den.
Oinarrizko zerbitzu erabilerak, salbuespenak salbuespen jabari publikoko erregimena duten
zuzkidura eta azpiegitura erabilerak izango dira. Aipatutako erabilerak hurrengo artikuluan
zerrendatu eta definitzen dira.
Erabilera horien artean, honakoak daude:
- Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa.
- Aparkalekuak
- Espazio libreak
- Komunitatearen ekipamendua
- Zerbitzuen azpiegiturak
HIRIGINTZA ERABILEREN EDUKIA
EGOITZA ERABILERAK
a.- Bi eratako “egoitza erabilerak” bereizten dira: etxebizitza erabilera eta egoitza
kolektiboaren erabilera.
b.- Oro har, etxebizitza erabilera izango da pertsona baten edo orotariko taldeen
alojamendua; okupatutako lokal bakoitzean, gehienez, hamabi (12) pertsona egongo dira.
Famili unitateak badira, kopuru hori gainditu ahal izango da.
Etxebizitzakoaren erabilera osagarriak izango dira:
- Atariak, trastelekuak, instalazio gelak, esekitokiak, lorategi pribatuak eta antzekoak.
- Garaje erabilera eta ibilgailuak gordetzea, kategoria guztietan.
- Etxebizitzari atxikitako kirol instalazioak –igerilekua, pilotalekua eta abar–.
- Etxebizitza eraikuntzetarako gas likidotuen deposituak.
- Etxebizitzei atxikitako gainerako instalazio eta azpiegiturak –igogailuak, instalazio
energetikoak, termikoak, eta abar–.
Etxebizitzakoaren erabilera atxikiak izango dira:
- 1. kategoriako industri erabilerak.
- Bulego profesionalak.
Erabilera hauek etxebizitzari atxiki edo asimilatutzat hartuko badira, honako baldintzak bete
beharko dituzte: erabilera horiek ezartzen direneko lokalak, beren titularraren edota legezko
ordezkariaren ohiko etxebizitza iraunkorra denean, eta horretara destinatutako azalera
lokalaren azaleraren erdia baino gehiago ez denean, eta betiere, 125 metro karratuko azalera
erabilgarria baino gutxiago dituenean.
c.- Egoitza kolektiboko erabilera izango da familia ez diren edozein motako kolektiboen
alojamendua, lokal bakoitzeko hamabi (12) lagunetik gora daudenean, erabilera sorospenezkoa
ez denean eta erregimena titularitate pribatukoa denean.
Horien artekoak izango dira zaharren egoitzak, unibertsitate egoitzak, aterpetxeak, komentuak
eta abar, betiere titularitate pribatukoak. Erabilera horren baitan egongo dira, halaber,
dagozkion erabilera osagarriak.
JARDUERA EKONOMIKOEN ERABILERA
2.1. - Industri erabilerak.
a.- Industri erabileratzat hartuko dira jarduera hauek:
* Era guztietako produktuak egin eta transformatzen dituzten industriak.
* Produktuak kontserbatu, gorde eta banatzeko biltegiak; produktuak handizka eta txikizkako
saltzaile, instalatzaile, fabrikatzaile edota banatzaileei soilik hornituko zaizkie, eta debekatuta
dago horiek jendeari zuzenean saltzea.
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* Edozein motako ikerketa edo ekoizpenerako laborategiak, landutako produktuek eta garatu
beharreko ekintzek inolako kalte edo eragozpenik eragiten ez dutelarik bulego gisa erabili
daitezkeenean izan ezik.
* Ibilgailuak, makinak eta edozein motako tresneria konpontzeko tailerrak.
* Hornitegiak eta erregaiez hornitzeko zein ibilgailuak garbitzeko unitateak.
* Era guztietako erregaien deposituak eta biltegiak, erregaiak saltzeko erabiltzen direnak.
* Errepide garraiorako agentziak, eta kamioiak, autobusak eta bestelako ibilgailuak edo
automobil makineria gordetzeko erabiltzen diren kotxetegiak.
* Aire zabalean dauden makineria, txatar, ibilgailu edo materialen biltegi eta deposituak.
* Nekazaritzako industriak, nekazaritza ekoizpeneko jarduerak ez badira zuzenean jarduera
bera kokatuta dagoen esparruan burutzen, baina garapenak dituen ezaugarriak eta ezarpeneko
baldintzak direla eta lurzoru hiritarrezinean kokatu behar badira.
Horien artean, aipatutako baldintzak betetzen dituzten nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpeneko
industriatzat hartuko dira zerrategiak zein landare eta loreen mintegiak, horiek eraikin finko eta
egonkorretan daudenean –metalezko profileria zimenduez, beirekiko itxitura eta zolarria– eta
landaketa bera esparru horretan burutzen ez denean, harekin loturarik izan gabe.
* Orotariko meatzaritza eta erauzketa industriak; horiek lurzoru hiritarrezinean kokatu ahal
izango dira.
* Oro har, erabili, manipulatu edo saldutako gaiak edo erabilitako baliabide teknikoak direla eta,
pertsonei trabak, arriskuak edo eragozpenak eragin edota ondasunetan kalteak sor ditzaketen
produktuen fabrikazio edo transformazio jarduerak.
* Industri erabilera nagusiaren erabilera osagarriak: bulegoak, laborategiak, kalkulu zentroak,
zerbitzu azpiegiturak –deposituak eta ura ponpatzeko edo saneamenduko instalazioak,
araztegiak eta abar–, garajeak eta ibilgailu zein makineria parkeak eta antzekoak; horiez gain,
guardia edo zaindariaren etxea, baina azken hori ezartzeko planeamenduak berariaz baimena
eman beharko du.
b.- Oro har merkataritza edo hirugarren sektoreko funtzioak barne hartzen dituzten industri
jarduerak, horiek berez industri erabilerakoak diren lokal edo lurzatietan ezartzeari begira,
jarduera bakar gisa hartuko dira; nolanahi ere, berariaz aipatu erabilerak hartuko dituzten
azalerek berezko kalifikazioa izango dute, horiei aplikagarria zaien erregulazioaren
ondorioetarako.
c.- Industri erabilerak kategoria desberdinetan sailkatuko dira, ingurumenean izan dezaketen
eraginaren arabera, hau da, ingurunean edo baimendutako beste hainbat erabilerarekiko sor
ditzaketen eragozpen, osasunaren gaineko kalte edo arriskuen arabera.
2.2. - Hirugarren sektoreko erabilerak
a.- Hona hemen hirugarren sektoreko erabileren sailkapena:
- Hotel erabilera.
- Merkataritza erabilera.
- Bulego erabilera.
- Aisialdi erabilera.
- Osasun erabilera.
- Sorospen erabilera.
- Erabilera soziokulturala.
- Irakaskuntza erabilera.
- Kirol erabilera.
- Hirugarren sektoreko erabilera desberdinak.
- Turismoko kanpamenduen erabilera.
b.- Hotel erabileratzat hartzen da irabazi asmoz pertsonei ostatu ematea, edozein aldaeratan:
hotelak, ostatuak, egoitza-hotelak, motelak, apopilo etxeak, aparthotelak eta landa ostatuak.
Hotel erabileraren erabilera atxiki eta osagarrien artean, honakoak barne hartuko dira:
etxebizitzako lokal bat hotel instalazio bakoitzeko eta garaje erabilera; azken hori, haatik, kasu
bakoitzean berariaz arautu ahal izango da.
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Alokairu erregimenean ustiatutako apartamendu multzoak, dagokion alorreko legediak
aparthotel gisa onartuak izan daitezen ezarritako baldintzak betetzen ez dituztenean,
etxebizitza erabilera gisa eta, beraz, egoitza erabilera gisa baimendu izango dira.
c.- Merkataritza erabileran honako hauek sartzen dira: era guztietako gai edo produktuak,
handizka zein txikizka, jendeari saltzea, ostalaritzako negozioak –tabernak, kafetegiak, pubak
eta jatetxeak– edota jendeari eskaintzen zaizkion era guztietako zerbitzuak, hala nola ileapaindegiak, apaindegi orokorrak, tindategiak –jantziak jasotzea eta entregatzea– eta
antzekoak, eta horien erabilera osagarriak. Dena den, berez merkataritzako erabilerez
bestelakoak dituzten lurzatietan garaje erabilerak jarri nahi badira merkataritzakoen osagarri
gisa, azken ezarpen hori aipatu merkataritzako erabileretatik bereizita erregulatu beharko da.
Merkataritza erabilerak, jendearen sarbide eta aparkamenduko eskakizunak eta maniobratzeko
zein zamalanetarako eremuak aintzat hartuta, arau orokorretan xeheki deskribatzen diren
kategorietan sailkatzen dira.
d.- Bulego erabileren baitan honako jarduera hauek sartzen dira: administrazio jarduera
pribatuak eta orotariko enpresen egoitzak ordezkaritza administratiboak; banketxe, aseguruetxe eta burtsa bulegoak, gestoriak, bulego eta estudio profesionalak, pertsona eta animaliei
zuzendutako medikuntza eta albaitaritza kontsultategiak, kalkulu zentro eta laborategi
bateragarriak eta antzeko beste batzuk, eta horien erabilera osagarriak.
e.- Aisialdiko erabileretan sartzen dira titularitate pribatua duten aisialdiko eta denbora libreko
zenbait instalazio komunitario ere, dituzten helburuengatik edo dagokien irabazizko
erregimenaren ondorioz, komunitatearen ekipamendutzat hartu ezin direnak: aisialdiko
elkarteak edo elkarte gastronomikoak, zinemak eta antzokiak, dantzalekuak, ausazko
jokoetarako aretoak, kasinoak eta izaera bereko beste edozein.
f.- Osasun erabileretan sartzen da gaixoak tratatzeko zein ostatu emateko erabilerak eta
antzekoak, beren xedea edo ezaugarriak direla-eta, komunitatearen ekipamendutzat hartzeko
modukoak ez direnean: ospitaleak, klinikak eta mediku nahiz albaitarien kontsultak, eta
osasunarekin lotutako beste edozein.
g.- Sorospen erabilerak barne hartzen du, besteak beste, gizarteko talde ahulenei
alojamendua eta sorospena eskaintzea, esaterako erretirodunen etxeak edo zaharrentzako zein
baliabiderik gabeko pertsonentzako egoitzak beren xede eta baldintzengatik komunitatearen
ekipamendutzat hartu ezin daitezkeenean.
Sorospen izaera hori izango dute, halaber, hildakoak artatzeko erabilerak, hala nola beilatokiak;
ez ordea errausketa labak, horiek industri erabileratzat hartuko baitira.
h.- Erabilera soziokulturalak barne hartzen ditu, besteak beste, kultur sustapeneko edo arte
sorkuntzako nahiz aisialdiko jarduerekin loturiko erabilerak (arte galeriak, museoak, antzokiak,
zineak, jolas parkeak, aisialdi parkeak, atsedenlekuak eta abar), erlijio arlokoak (erlijio
katolikoko eliza, ermita, kapera eta parroki zentroetan egiten diren erlijio prestakuntzarako
jarduerak edo kultua, eta beste erlijio batzuetako zentroetan egiten direnak, eta horien erabilera
osagarriak) edo titularitate pribatuko zein ondare titularitateko jarduera soziopolitikoak, betiere
berariaz ekipamendutzat hartzen ez direnean. Azken horien artean, erakusketa areto pribatuak,
erlijio zentroak, elkarteak, eremu politikoen eta sindikatuen egoitzak eta antzekoak daude.
i.- Irakaskuntza erabilerak irakaskuntzarekin zerikusia duten titularitate pribatuko jarduerak
barne hartzen ditu modalitate guztietan hartzen ditu, betiere beren xede eta baldintzengatik
komunitatearen ekipamendutzat hartu ezin daitezkeenean.
J.- Kirol erabilerak kirol jarduera eta kultura fisikoa barne hartzen ditu modalitate guztietan,
eta baita berorien irakaskuntza ere, hala eraikinetan (kirol instalazioak lokal itxietan:
gimnasioak, igerilekuak eta beste), nola berariaz horretarako egokitutako espazio libreetan (aire
zabaleko jolas eta kirol parkeak), eta dagozkien titularitate pribatuko erabilera osagarriak,
betiere beren xede eta baldintzengatik komunitatearen ekipamendutzat hartu ezin
daitezkeenean.
k.- Turismoko kanpamenduen erabilerak irabazi asmoz pertsonei aldi baterako ostatu ematea
barne hartzen du, behin-behineko bitarteko ez finkoez, hala nola kanpadendak, ibilgailu
egokituak, karabanak eta abar. Erabilera honen baitakotzat hartuko dira, halaber, haren
erabilera osagarriak, hala nola zerbitzuko langileen etxebizitzakoa –etxebizitza bat (1)–,
bulegoak, ostalaritza zerbitzuak, premiazko salerosketa eta ostatua eman zaien pertsonentzako
soilik diren kirol eta aisialdiko instalazioak, eraikuntza finko eta egonkorretan ezarri ahal izango
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direnak. Era berean, erabilera horretatik kanpo utziko dira etxola, bungalow nahiz edozein
motatako eraikuntza finkoetan ostatu ematea, hotel erabileratzat hartuko baita.
Indarreko hirigintza legerian ezarritako balizkoetan, hirigintza antolamendua osatu egin beharko
da sistema orokor eta lokaletako sarearen zuzkidurarako erreserbak, titularitate publiko nahiz
pribatukoak, aurreikusiz (Lur Legeko 54, 57, 78 eta 79. artikuluak).
Alde horretatik, eta Plan Orokor honi zein hura garatu aldera sustatuko den hirigintza
planeamenduari dagokienez, sistema lokaletako edo, halakorik bada, sistema orokorretako
sarearen ekipamendu pribatura bideratutako zuzkidura erreserba honako modu hauetako
edozeinetan bete ahal izango da:
* Aipatutako zuzkidura erreserba horri lotutako solairu estalgarria beren ezaugarriengatik
aipatu ekipamenduaren parekotzat har daitezkeen hirugarren sektoreko erabileretara
(merkataritza, kultura, irakaskuntza, osasuna, kirola, sorospena eta abar) bideratzen dela
ulertuta.
* Aipatutako zuzkidura erreserba horri lotutako solairu estalgarria ekipamendu erabileretara
bideratzen dela ulertuta.
Zuzkidura erreserba hori bai zuzkidura lurzatietan bai harekin bateragarria den bestelako
edozeinetan (egoitzakoak, hirugarren sektorekoak eta abar) antolatu ahal izango da.
Nolanahi ere, indarreko hirigintza legerian ezarritakoari jarraiki, aipatu erreserbari lotutako
solairu estalgarria irabazi asmokoa dela ulertuko da, hura komunitatearen ekipamenduko
erabileratzat nahiz hirugarren sektoreko erabileratzat hartzen delarik ere.
LANDA ERABILERAK
a.- Halakotzat hartzen dira xede nagusia lurraldeaz gozatzea, bertan ongi pasatzea edota
ustiapen produktiboa duten jarduera guztiak. Honako modalitate hauek ezarri dira:
- Ingurumena babesteko erabilerak
- Aisia eta olgetarako erabilerak.
- Oinarrizko baliabideak ustiatzeko erabilerak.
b.- Ingumena babesteko erabileratzat hartzen dira xedea dutenak bai natur ingurunea bere
egungo egoeran eta baldintzetan gorde eta mantentzea, bai hura hobetu eta berrosatzea
dagokion egoerara itzultzeko; egoera hori jatorrizkoa ala egoki irizten zaiona izan daiteke.
Halakotzat hartzen dira, besteak beste, xedea aipatutako mantentze eta hobekuntza duten
jarduera zientifikoak, kulturalak eta beste.
Ez dute inolako eraikinik barnebiltzen.
c.- Aisia eta olgetarako erabileratzat hartu dira xedea natur/landa ingurunea baliatu eta
gozatzea dutenak, bai aisia eta turismoaren ikuspegitik bai naturaren gaineko heziketa eta
interpretazioaren ikuspegitik.
Ez dute inolako eraikinik barnebiltzen.
d.- Oinarrizko baliabideen ustiapen erabileratzat hartzen dira honakoak:
* Nekazaritza ustiapeneko erabilerak.
Halakotzat hartzen dira nahitaez landa ingurunean ezarri behar diren nekazaritza erabilerak –
landare mota guztien laborantza eta ekoizpena, baso ustiapena izan ezik– eta abeltzaintza eta
abelazkuntza erabilerak –animalia mota guztien hazkuntzarekin eta zainketarekin lotutako
jarduerak–.
Bi kategoria mota bereizi dira:
- Nekazaritza ustiapeneko erabilera arruntak.
Hein batean edo erabat profesionalizatutako langileak dituzten ustiategiak dira, betiere ustiategi
gisa ekonomiko bideragarriak izateko gutxieneko dimentsio produktiboak dituztenak.
Gorabehera hori gai horri buruzko administrazio eskudunak egiaztatu beharko du: Gipuzkoako
Foru Aldundiko Nekazaritza Departamentuak.
Ustiategi horien erabilera osagarriak dira, besteak beste, honakoak:
- Ustiategiari atxikitako ibilgailuak eta makineria gordetzea.
- Ustiapeneko produktuen biltegiratzea eta sorburuan bertan zuzenean saltzea.
- Landa turismoko jarduerak baimenduko dira, baldin eta, gai horri buruzko indarreko legeriak
ezartzen duena betetzeaz gain, nekazaritza ustiategiaren osagarri badira; ez dira baimenduko
jarduera nagusiak badira.
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- Etxebizitza, betiere indarrean dagoen legerian nahiz Plan honetantxe eta, halakorik bada,
berau garatuz sor litekeen planeamenduan horri buruz ezarritako betekizunak konplitzen badira.
- Landare eta loreen mintegiak, landaketa bera esparru horretan burutzen ez denean.
- Nekazaritza ekoizpenera bideratutako negutegiak, baldin eta kokatuta dauden lurrak
zuzenean ekoizpen horretan erabiltzen badira.
- Ustiapenari atxikitako nekazaritzako industriak, hala nola produktuen transformazioa
ustiategian bertan, horrela produkzio prozesuan aurrezte nabarmena lortzen dela justifikatzen
denean eta nagusiki bertan ustiatutako produktuak baliatzen direla bermatzen denean.
- Bestelako nekazaritzako industriak, baina gehienez ere 3.500 m²(t)-ko solairu estalgarria izan
beharko dute.
- Beren izaera eta ezaugarriengatik, ustiategiaren osagarritzat har litezkeen bestelako
erabilerak; horretarako, aurrez erabilera horien funtsa sakon arrazoitu beharko da.
Abeltzaintza erabileren artean, bi mota bereizi dira: eskala txikikoak eta produkzio autonomiarik
ez dutenak nekazaritza ustiapeneko erabilera baimendutzat hartuko dira; eta, sektoreko
xedapenen arabera, abeltzaintzako ustiapen estentsibo edo intentsibo garrantzitsuak, ustiatzen
diren animalia kopurua edo horretan jarduten duten langileak kontuan harturik.
- Nekazaritza eta abelazkuntzako erabilera profesionalizatu gabeak.
Halakotzat hartuko dira nekazaritzako ustiapen arruntzat hartzeko bideragarritasun eta
autonomia produktiboko baldintzak betetzen ez dituzten nekazaritzako ustiategiak.
Ustiategiari atxikitako berezko nekazaritzako lanabesak gordetzea bakar-bakarrik hartuko da
erabilera honen osagarritzat.
+ Baso erabilerak.
Egurra eta beste produktu batzuk lortzea helburu duten zuzeneko baso ustiapeneko jarduerak
barne hartzen dituzte.
Horien erabilera osagarriak izango dira bai lortutako produktuen lehen transformaziokoak –
betiere jarduera hori, bere ezaugarriengatik, industri erabileraren pareko ez bada– bai beren
izaera eta ezaugarriengatik, ustiategiaren osagarritzat har litezkeen bestelako erabilerak;
horretarako, aurrez erabilera horien funtsa sakon arrazoitu beharko da.
Etxebizitzak ez du inoiz erabilera osagarriaren izaera izango.
* Baso industriako erabilerak.
Basoen zuzeneko ustiapenetik lortutako produktuen lehen transformazioa egiteko jarduerak
izango dira.
* Arrain haztegiko erabilera.
Arrain espezieen hazkuntzarako eta zaintzarako jarduerak nahiz horien lehen transformazioko
jarduerak barne hartzen ditu.
* Erauzketa erabilerak.
Harrobien eta aire zabaleko edo lurpeko meategien ustiapenak barne hartzen dituzte, eta
horien erabilera osagarriak.
Ez dira erabilera osagarritzat hartuko:
- Zaintzaile edo jagolearen etxebizitza.
- Hormigoia edo asfaltozko produktuak ekoizteko zentralak, ezta horiek kokatu nahi diren
lekuaren ondoko harrobitik aterako agregakinak erabiliko badira ere, horiek 5. kategoriako
industri erabileratzat hartuko baitira beti.
KOMUNIKAZIO ERABILERAK
Komunikazio erabilerak honela sailkatu dira:
- Ibilgailuen zirkulazioa
- Aparkalekua.
- Garajea.
- Oinezkoen zirkulazioa
- Zirkulazioa bizikletan.
- Trenbidea.
Ibilgailuen zirkulazioko eta aparkalekuko erabilerak –eremuan nagusiak eta onargarriak diren
gainerako erabileren zerbitzura zuzenean eta soilik egongo direnak–, eta oinezkoen zein
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bizikletako zirkulazioko erabilerak, oinarrizko zerbitzu gisa hartuko dira. Horrela bada, erabilera
orokorreko zona guztietan zuzenean onartuko dira, gorabehera hori berariaz adierazteko
premiarik gabe.
Aparkalekua litzateke jabari publiko edo pribatuko eremuetan, aire zabalean, ibilgailuak biltzeko
gunea. Garajetzat hartzen da ibilgailuak esparru estali eta itxietan gordetzea.
Garaje erabileraren barruan sartzen dira, erabilera osagarri gisa, komunak, instalazioen gelak
eta antzekoak, eta baita ibilgailuak garbitzeko instalazioak eta konponketa azkarreko tailerrak
ere. Gasolindegiak, zerbitzuguneak eta konponketa tailerrak, ordea, erabilera horietatik kanpo
egongo dira.
Garaje eta aparkaleku erabilerak, oro har, egoitza eta industriako nahiz hirugarren sektoreko
eta ekipamenduko erabileren erabilera osagarritzat hartuko dira; nolanahi ere, kasu horretan,
dagokion lurzatian paratu beharreko aparkamendu edo garaje lekuen gehieneko kopurua
erabilera nagusiaren zuzkidura premien araberakoa izango da, aipatu kopurua gainditu gabe.
Trenbide erabilerak burdinbideak, geltokiak eta azken horien erabilera osagarriak hartzen ditu.
ESPAZIO LIBREEN ERABILERAK
a.- Espazio libreen erabilera jabari publikoko eta sarrera libreko espazioen berariazko
erabilera da, eta horietan bazterturik daude, aparteko kasu berezietan izan ezik, eraikuntza
garapenak eta komunikazio sareko elementuak –errepideak, aparkalekuak, espaloiak eta
antzekoak– ezartzera bideratuak ez daudenak.
Salbuespen horiek, honakoen balizko finkatze edo aurreikuspenarekin dute zerikusia:
- Sistema orokorretako sarean txertatutako ekipamendu erabileretarako lurzati era eraikinak
espazio libreetan.
- Oinezko eta bizikletentzako ibilbide sareak espazio libre orokor eta lokaletan.
- Espazio libreen berezko erabileraren eraikin eta instalazio osagarri edota lagungarriak.
- Nekazaritza ustiapeneko erabilerak, horien osagarriak barne, landako espazio libreetan.
b.- Hona hemen espazio libreen erabilera motak:
- Hiriko espazio libreak
- Landako espazio libreak.
- Lurralde elementuak.
Hiriko espazio libreen erabilera hiri eremuan kokaturik dauden espazio eraikiezinek berezkoa
duten erabilera da; espazio horiek hiritarren aisia eta atsedenerako eta zuhaitzak eta landareak
landatzeko erabiltzen dira (plazak, oinezkoentzako eremuak, jolastokiak, pasealekuak eta
parkeak). Halaber, modalitate horretan sartzen dira eraikuntzak edo azpiegiturak babesteko
funtzioa duten espazioen erabilera nahiz oso txikiak izaki eraikiezinak diren espazioak.
Era berean, erabilera horretan sartuko dira lorategiak mantentzeko erabilera osagarriak –
makineria, lanabesak, materialak eta antzekoak gordetzea– nahiz erabiltzaileen zerbitzukoak,
esaterako komun publikoak eta beste.
Hiriko espazio libreen erabilerak oinarrizko zerbitzuak izango dira kasu guztietan, eta zuzenean
egongo dira baimenduta erabilera orokorreko zona guztietan, gorabehera hori berariaz adierazi
beharrik izan gabe.
Landako espazio libreen erabilera landa ingurunean herritarren aisia eta atsedenera
bideratutako jabari publikoko lursailen berezkoa da. Bereziki, baina ez horietan bakarrik, funtzio
hori duten landa eremuko aisialdirako parke eta eremuetan kokatutako titularitate publikoko
lursailetan ezarriko dira.
Landako espazio libreen erabilera osagarriak dira bai horiek mantentzekoak bai aurrez aipatu
herritarren aisia eta atsedenaren ikuspegitik arrazoitutakoak.
Lurralde elementuen erabilera lurraldeko natur elementuen berezkoa da, non izaera hori giza
jarduerari gailentzen baitzaio, hala nola ibai ibilguak, goi mendietako tontorrak eta eremuak,
natur intereseko zonak eta jarduera produktiborik edo bestelako giza erabilera aipagarririk ez
duten bestelakoak.
KOMUNITATEAREN EKIPAMENDUKO ERABILERAK
a.- Komunitatearen ekipamenduko erabilerek herritarren zerbitzura gauzatutako jarduerak
biltzen dituzte, bai entitate publikoko erregimenean –ekipamendu publikoa– irabazi asmorik
gabe, bai entitate pribatu edo ondarezko erregimenean –ekipamendu pribatua– irabazi asmoz.
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Azken modu horretara, ekipamendu erabilerak hirugarren sektorekoekin parekagarriak dira.
Sistema lokaletako eta, halakorik bada, orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko
zuzkidurari dagokionez, indarrean dagoen legerian aurreikusitako estandarra betetze aldera
hirigintza planeamenduan antolatu beharreko erabilerak hala ekipamendu pribatuko edo
ondarezko erabilera gisa nola hirugarren sektoreko erabilera gisa hartu eta tratatu ahal izango
dira.
b.- Komunitatearen ekipamenduko erabilerak honela sailkatu dira:
- Irakaskuntza ekipamendua.
- Kirol ekipamendua.
- Ekipamendu instituzionala.
- Osasun ekipamendua.
- Sorospen ekipamendua.
- Ekipamendu soziokulturala.
- Aisialdi ekipamendua.
- Erlijio arloko ekipamendua.
- Zerbitzu publikoen ekipamendua.
Irakaskuntza ekipamenduko erabilerak irakaskuntzako modalitate guztiak hartzen ditu,
titularitate publiko erregimenean eta irabazi asmorik gabe.
Halakotzat jo daiteke, halaber, titularitate pribatuko erregimenaren mendeko irakaskuntza,
bereziki indarreko legerian aurreikusitako estandarrean txerta daitekeena, sistema lokal eta
orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko zuzkidurari dagokionez. Kasu horretan, erabilera
hori modalitate bereko hirugarren sektorekoarekin pareka liteke; nolanahi ere, betiere ulertuko
da irabazi asmoa duela.
Bi kasuotan, aipatutako erabileran txertatzen dira dagozkion erabilera osagarriak.
Kirol ekipamenduko erabilerak kirol jarduera eta kultura fisikoa barne hartzen ditu modalitate
guztietan, eta baita berorien irakaskuntza ere, hala eraikinetan nola berariaz horretarako
egokitutako espazio libreetan, betiere irbazi asmorik gabe gauzatuak.
Halakotzat jo daiteke, halaber, titularitate pribatu edo ondarezko erregimenaren mendeko
irakaskuntza, bereziki indarreko legerian aurreikusitako estandarrean txerta daitekeena,
sistema lokal eta orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko zuzkidurari dagokionez. Kasu
horretan, erabilera hori modalitate bereko hirugarren sektorekoarekin pareka liteke; nolanahi
ere, betiere ulertuko da irabazi asmoa duela.
Bi kasuotan, aipatutako erabileran txertatzen dira dagozkion erabilera osagarriak.
Ekipamendu instituzionaleko erabilerak izaera publikoko erabilera instituzional eta zibikoadministratiboak barne hartzen ditu. Horien artean egongo dira administrazio publikoko
erakundeen bulegoak, Ertzaintzaren eta beste polizia batzuen etxeak eta posta bulegoak. Kasu
guztietan, horiei dagozkien erabilera lagungarriak ere barne hartuko dira.
Osasun ekipamenduko erabilera litzateke gaixoei ospitale, anbulatorio, klinika, erietxe, kontsulta
eta antzekoetan tratamendua eman eta alojamendua eskaintzea, irabazi asmorik gabe eta
titularitate publikoko erregimenean.
Halakotzat jo daiteke, halaber, titularitate pribatu edo ondarezko erregimenaren mendeko
irakaskuntza, bereziki indarreko legerian aurreikusitako estandarrean txerta daitekeena,
sistema lokaletako eta, halakorik bada, orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko
zuzkidurari dagokionez. Kasu horretan, erabilera hori modalitate bereko hirugarren
sektorekoarekin pareka liteke; nolanahi ere, betiere ulertuko da irabazi asmoa duela.
Bi kasuotan, aipatutako erabileran txertatzen dira dagozkion erabilera osagarriak.
Sorospen ekipamenduko erabilerak barne hartzen du, besteak beste, gizarteko talde ahulenei
alojamendua eta sorospena eskaintzea, esaterako erretirodunen etxeak edo zaharrentzako zein
baliabiderik gabeko pertsonentzako egoitzak, gazteak barne, irabazi asmorik gabe eta
titularitate publikoko erregimenean.
Halakotzat jo daiteke, halaber, titularitate pribatu edo ondarezko erregimenaren mendeko
sorospena, bereziki indarreko legerian aurreikusitako estandarrean txerta daitekeena, sistema
lokaletako eta, halakorik bada, orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko zuzkidurari
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dagokionez. Kasu horretan, erabilera hori modalitate bereko hirugarren sektorekoarekin pareka
liteke; nolanahi ere, betiere ulertuko da irabazi asmoa duela.
Bi kasuotan, aipatutako erabileran txertatzen dira dagozkion erabilera osagarriak.
Ekipamendu soziokulturaleko erabilerak kultur sustapeneko edo sorkuntza artistikorako
jarduerak biltzen ditu bere baitan, hala nola liburutegietan, museoetan, erakusketa eta
hitzaldietako aretoetan edota musika auditorioetan gauzatzen direnak, betiere irabazi asmorik
gabe eta titularitate publikoko erregimenean.
Halakotzat jo daiteke, halaber, titularitate pribatu edo ondarezko erregimenaren mendeko
sorospena, bereziki indarreko legerian aurreikusitako estandarrean txerta daitekeena, sistema
lokaletako eta, halakorik bada, orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko zuzkidurari
dagokionez. Kasu horretan, erabilera hori modalitate bereko hirugarren sektorekoarekin pareka
liteke; nolanahi ere, betiere ulertuko da irabazi asmoa duela.
Bi kasuotan, aipatutako erabileran txertatzen dira dagozkion erabilera osagarriak.
Aisialdi ekipamenduko erabilerak antzokiak, zineak, jolas parkeak eta antzeko xedea duten
erabilerak biltzen ditu, betiere irabazi asmorik gabe eta titularitate publikoko erregimenean.
Halakotzat jo daiteke, halaber, titularitate pribatu edo ondarezko erregimenaren mendeko
sorospena, bereziki indarreko legerian aurreikusitako estandarrean txerta daitekeena, sistema
lokaletako eta, halakorik bada, orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko zuzkidurari
dagokionez. Kasu horretan, erabilera hori modalitate bereko hirugarren sektorekoarekin pareka
liteke; nolanahi ere, betiere ulertuko da irabazi asmoa duela.
Bi kasuotan, aipatutako erabileran txertatzen dira dagozkion erabilera osagarriak.
Erlijio arloko ekipamenduko erabilerak, eliza, ermita, kapera eta erlijio katolikoko parroki
zentroetan garatzen diren kultu edo erlijio heziketarako jarduerak eta beste erlijio batzuetako
zentroetan gara litezkeenak biltzen ditu, baita horiei guztiei dagozkien erabilera osagarriak ere.
Zerbitzu publikoen ekipamenduko erabileran aurreko modalitateetan sartu ez diren biztanleriari
zerbitzua eskaintzeko erabilerak sartzen dira, izaera anitzekoak, eta ez espezifikoki
administratiboak, hala nola: suhiltzaileak, merkatuak, postetxeak, hilerriak, tanatorioak,
errausketa-labeak, aterpetxeak, turismo kanpamentuak eta abar, bere ezaugarri funtzionalak
direla eta bateraezinak gerta daitezkeenak nagusiki beste erabilera batzuetara bideratutako
zona edo lurzatietan jartzeko. Horrelakoetan, beraz, kasuan kasuko araudi espezifikoa ezarri
behar da. Dena den, irabazteko asmorik gabe eta titularitate publikoko erregimenean garatu
beharko dira.
Halakotzat jo daitezke, halaber, titularitate pribatu edo ondarezko erregimenaren mendekoak,
bereziki indarreko legerian aurreikusitako estandarrean txerta daitezkeenak, sistema lokaletako
eta, halakorik bada, orokorretako sarearen ekipamendu pribatuko zuzkidurari dagokionez. Kasu
horretan, erabilera hori modalitate bereko hirugarren sektorekora atxiki liteke; nolanahi ere,
betiere ulertuko da irabazi asmoa duela.
Bi kasuotan, aipatutako erabileran txertatzen dira dagozkion erabilera osagarriak.
Sortzen dituzten eragin eta afekzioak (eragozpenak, kalteak eta abar) direla eta, industri
erabileretara atxiki daitezkeen modalitate honetako erabilerak (beilatokiak kasu) aipatu industri
erabilera horiek ezartzen diren baldintza bertsutan paratuko dira.
Indarreko hirigintza legerian batik bat etxebizitzak edo jarduera ekonomikoak hartuko dituzten
esparruetarako derrigorrezko zuzkiduratzat hartzen diren komunitatearen ekipamenduko
erabilerak, oro har eta esparru horietan guztietan, oinarrizko zerbitzuko erabileratzat joko dira,
eta beraz horiek ezartzeko ez da planeamenduaren berariazko baimenik beharko.
ZERBITZU AZPIEGITUREN ERABILERAK
a.- Hiri zerbitzuen azpiegiturak hirigintza erabileren baitan sartuko dira lursailak edo eraikinak
erabat okupatzen dituztenean.
b.- Erabilerak honela sailkatu dira:
- Ur hornidurarako azpiegiturak.
- Saneamendurako eta ur zikinak arazteko azpiegiturak.
- Argindarra hornitzeko azpiegiturak.
- Telefonia, telekomunikazio eta seinaleztapeneko azpiegiturak.
- Erregaien hornidurarako azpiegiturak.
- Hondakin inerteen kudeaketa.
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Ur hornidurarako azpiegituren erabilerak honakoak barne hartzen ditu: urtegiak, araztegiak,
hornidura adar handiak, bilketarako eta banaketarako deposituak, horien guztien erabilera
osagarriak eta banaketa sareak.
Hondakin urak saneatu eta arazteko azpiegituren erabilerak barne hartzen ditu hondakin urak
tratatu eta arazteko estazioak, saneamendu sareak eta horien elementu osagarriak, hala nola
ponpaketa estazioak, gainezkabideak, ekaitzen urak biltzeko deposituak, torlojuak, erpinak eta
bestelakoak.
Argindarra hornitzeko azpiegituren erabileran sartzen dira banaketarako azpiestazioak eta
transformazio zentroak, airetiko nahiz lurpeko hornidura eta banaketarako sareak, eta baita
argiteria publikorako sarea ere.
Telefonia, telekomunikazio eta seinaleztapeneko azpiegituren erabileran sartzen dira zentral
telefonikoak, irrati eta telebista ekoizpeneko zentro eta instalazioak, era guztietako antenak, eta
horiei dagozkien erabilera osagarriak eta sareak.
Erregaien hornidurarako azpiegituren erabilerak barne hartzen ditu gasbideak eta gasa
banatzeko sareak, eta horiei erantsitako produkzio, tratamendu eta biltegiratze instalazioak.
Salmenta helburu duten era guztietako erregaiak ekoizteko eta biltzeko instalazioak, edozein
modalitatekoak direla ere, industri erabileratzat hartuko dira ondorio guztietarako.
Hondakin inerteen kudeaketarako erabileran sartzen dira hiriko hondakin solidoak bildu eta
tratatzeko beharrezkoak diren instalazioak, hala nola garbiguneak, modalitate eta izaera
desberdineko biltegiratze eta tratamendurako instalazioak (konpostaje planta; erraustegia;
zabortegia; eta abar), eta xede bera duten bestelako instalazioak nahiz horiei dagozkien
erabilera osagarriak.
Oinarrizko zerbitzuetako erabileratzat joko dira, eta erabilera orokorreko zona guztietan
baimenduko dira, egoera hori berariaz zehaztu beharrik izan gabe, honakoak: era guztietako
zerbitzuen banaketa sareak –ura, saneamendua, argindarra, telefonia, gasa eta beste–, ura
hornitzeko edo hondakin urak bideratzeko ponpaketa estazioak, argindarra transformatzeko
zentroak eta petroliotik deribatutako produktuen deposituak –gasolioa edo fuel-olioa– eta
erabiltzaileei zuzenean zerbitzatzeko gas erregai likidotuen deposituak.
Baimenduak izango dira, halaber, energia aurreztearen ikuspegitik exijitu edota justifikatu diren
instalazioak (eguzki plakak eta ur bero sanitarioa sortzeko gainerako instalazioak; plaka
fotovoltaikoak; argiztapenaren alorrean eraginkorrak diren eta energia aurrezten duten
instalazioak, eta abar).
Zerbitzu azpiegituretako sareen elementuak modu xehekatuan jasoko dira kalifikazio
estrukturalean, horiek sestra gainean lurzoruaren gehiengoa okupatu behar badute eta
okupazio horrek bertan beste erabilera batzuk ezartzeko aukera eragozten badu.
Nolanahi ere, aipatutako zerbitzu azpiegituren ezarpen material eta juridikorako baldintzak
izango dira Plan Orokor hau garatuz taxutuko diren udal ordenantzetan finkatzen direnak.
X.1.2.Kalifikazio orokorraren sistematizazio orokorra
Kalifikazio orokorra erabilera orokorreko zona hauen arabera sistematizatu da:
- A.- Egoitza erabilerako zonak
- B.- Jarduera ekonomikoen erabilerako zonak
- D.- Landa zonak.
D.1.- Babes Bereziko Zonaldeak
D.2.- Ingurumena hobetzea
D.3.-. Basogintza
D.4.- Nekazaritza eta abelazkuntzako zona eta landazabala
D.5.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
D.6.- Landa parkea
D.5.- Landa gunea
- E.- Komunikazioen sistema
E.1.- Bide sareak
E.2.- Trenbide sareak
- F.1.- Espazio libreen sistema
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- F.2.- Ibai ibilguak
- G.- Komunitatearen ekipamenduko zonak
- H.- Zerbitzu azpiegituretako zonak
Proiektu honek antolatutako esparruetan, erabilera orokorreko zonak eta horietako bakoitzean
bereizten diren aldaerak honakoak dira zehazki:
A.- EGOITZA ERABILERAKO ZONAK
Nagusiki egoitza erabilera duen hainbat tipologiako eraikuntzek moldatzen duten zona.
Zona hauetan egoitza eraikinak, egoitza asentamendu zaharrak finkatu edota ezarriko dira;
antolaera irekia eta garapen txikikoa da, eta eraikuntzak elkarri atxikiak edo bakanak izan
daitezke. Asentamenduek, halakorik izanez gero, eraiki gabeko eremu erantsiak eduki ahal
izango dituzte.
B.- JARDUERA EKONOMIKOEN ERABILERAKO ZONAK
Jarduera ekonomikoen erabilera duten eraikuntza guneekiko zona; jarduera horiek, gehienbat,
industri erabilerak eta hirugarren sektorekoak izango dira, eta horien osagarriak.
D.- LANDA ZONAK
D.1.- Babes Bereziko Zonaldeak
Berezko egoera eta ezaugarri naturalengatik babestu eta gorde beharreko landa zonak.
Lerrun handiagoko planeamenduetan bereziki babestu edo proposatutako guneak sartzen dira,
hala nola Leitzarango Biotopoa eta Natur Intereseko Alderdia.
Funtsezko helburua da natura, nekazaritza, flora, paisaia eta abarretan balio handia duten
alderdiak denboran zehar zaintzea eta mantentzea, etorkizunean bere horretan jarrai dezaten
eta, ahal bada, egun baino kontserbazio egoera hobean, eta horietaz goza dezagun. Beraz,
zona horietan esku-hartze antropikoa ahalik eta gehien mugatzea proposatzen da, aurreko
egoera mantenduz eta, zonak aprobetxamendua duen kasuetan, hura modu eramangarrian
bultzatuz, hau da, erabilitako baliabidearen berritzea eta ingurunearen zainketa bermatuz,
alegia.
1. - Leitzarango Biotopoa
416/1995 Dekretuak, irailaren 29koak (201. EHAA, 1995eko urriaren 20koa), Leitzaran ibaia
Biotopo Babestua deklaratu du, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko ekainaren
30eko 16/1994 Legearen babespean eta hura garatuz.
Habitat naturalen eta basa fauna zein floraren babesari buruzko 92/43/EEE Arteztarauak, –
1992ko maiatzaren 21ekoak, gerora Kontseiluak 1997ko urriaren 27ko 97/62/EE Arteztarauaren
bidez aldatutakoak– 3. artikuluan ezartzen duenaren arabera, Natura 2000 Europako sare
ekologiko koherentea da, kontserbazio zona bereziek –KZB– osatua; eremu horiek, aurrez
Komunitateko Leku Garrantzitsu –KLG– deituak, estatu kideek izendatu dituzte, aipatu
arteztarauei eta 79/409/EEE Arteztarauak ezarritako babes bereziko zonei –BBZ– jarraiki.
Sare horren helburua da estatu kideetan biodibertsitateari eustea, xede horrekin basa fauna eta
floraren eta komunitatearen intereseko habitaten kontserbaziorako esparru komuna zehaztuz.
Europar Erkidegoa buru duen ekimena da, habitat naturalak pairatzen ari diren etengabeko
narriadurari eta espezie batzuek jasaten dituzten mehatxuei aurre egiteko asmoz abian jarria.
Sustatu nahi dituen jarduketak honakoak dira: lurraldearen antolamendua, basa fauna eta
florarentzat garrantzitsuak diren pasaiako elementuen kudeaketa, eta habitat naturalen zein
espezieen kontserbazio egoera zaintzeko sistema bat aplikatuko dela bermatzea. Xede horiek
gero eta indar handiagoz ageri den herritarren kontzientziarekin bat datoz; azken finean,
ingurunearekiko jarrera alda dezagun bultzatu nahi da, biodibertsitate biologikoari eta
biosferaren kontserbaziorako beharrezko diren sistemak mantentzeari garrantzi handiagoa
eman diezaiegun exijituz, bizi kalitatea hobetzeko bide eraginkorrena hori dela sinetsita.
Kontserbazio zona bereziak (KZB) izendatzerakoan, abiapuntu moduan aipatu Arteztarauaren
eranskinetan ezarritako zenbait irizpide bete behar dira, eta hortik aurrera estatu kide bakoitzak
prestatzen du gorde eta babestu beharreko habitat naturalekiko eta basa fauna eta flora
espezieekiko lekuen zerrenda. Behin estatu mailako zerrenda horiek eginda, eta estatu kideekin
bat etorrita, Batzordeak komunitateko leku garrantzitsuen zerrenda moldatzen du. Gune bat
KLG gisa hautatu eta gehienez sei urtera, estatu kide interesdunak lekua kontserbazio zona
berezi izendatzen du, eta habitat horien kontserbazioa bermatzeko eta haien narriadura
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eragozteko neurri guztiak hartzen ditu. Arteztarauak, Europako Erkidegoak kontserbazio neurri
horiek zati batean finantzatzeko aukera aurreikusten du.
Andoaingo udalerrian dago Leitzaran ibaiaren Biotopo babestuaren zati bat, 135.032 m²-ko
hedadura duen eremua. Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak 1997ko abenduaren 23an eta 2000ko
azaroaren 28an hartutako Erabakien bidez, Natura 2000 Sarea osatzeko zenbait eremu hautatu
ziren; zerrenda luze horren baitan Leitzaran Ibaia sartzen da, Komunitateko Leku Garrantzitsu –
KLG kodea: ES2120013– bezala.
Leitzaran ibaiaren Biotopoa zenbait udalerritan barrena hedatzen da, guztira gutxi gorabehera
74 ha. hartuz. Biotopo bezala definitutako esparruak ubide naturalaz gain 5 metroko zabalerako
zortasuneko lur zerrenda hartzen du ibaiaren alde bietara, abuztuaren 2ko 29/1985 Ur Legeak
zehazten dituenak: Leitzaran ibaia Nafarroako mugatik hasi, Plazaolako presan, eta Andoaingo
Otitako arrain haztegiaren presaraino. Gainera, bi puntu horien arteko ibaiadar guztiak hartzen
ditu Maloko eta Ubaran ibaiadarrez gain.
Babes zona periferikoak –416/1995 Dekretuaren eranskinean grafiatua– 16/1994 Legearen
ondorioetarako urak Leitzaran ibaira isurtzen dituen arro naturala. Andoaingo udalerrian
barneratzen den lurraldearen eremu zabal bat hartzen du, urak ibai horretara isurtzen dituzten
errekak bezalaxe. Eremu horren zatirik handiena Andoaingo Mendia izeneko herri mendian
dago.
KLG gisa kalifikatua izan bada, bertan komunitatearen intereseko bost habitat mota daudelako
izan da:
- Agnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) baso
alubialak: 91EO
- Abies alba pagadiak eta Abies nebrodensis pagadiak: 9120
- Txilardi lehor europarrak: 4030
- Landaretza kasmofitikoaz hornitutako malda harritsu silizeoak: 8220
- Ertzetan Salix eleagnos landaretza zurkara duten ibaiak: 3240
Eremuaren zatirik handienean baso sailak daude, baina bestelakorik ere bada: pagadi, harizti
eta baso misto atlantikoen arboladiak, urkidiak eta harkaizti silizeoetako landaredia –
arantzadiak eta sasia–.
Planeamenduko dokumentu honetan adierazten da, irizpide orokor gisa eta eremu horren
erabilera eta kudeaketa plana egiten ez den bitartean, zona honetan lehenago aipatutako
habitaten kontserbazioarekin bateragarriak diren erabilerak bakarrik onartuko direla, eta
berariaz debekatuta daudela habitat horien alterazio, aldaketa edo desagerpena eragiten duten
jarduketa guztiak. Herriaren edo gizartearen intereseko jarduketaren batek ingurumen honetan
aldakuntzarik badakar, dagokion ingurumen eraginaren azterketa egin beharko da.
2. - Natur intereseko alderdia: Adarra-Usabelartza eta Atxulondo-Abaloz
Eremu hau 31 eta 29 zenbakiaz jasota dago LAAen 21. Kapituluko 3. Eranskineko zerrendan.
Era berean, dagokion LPSan ere jasota dago, babestu beharreko alderdi moduan.
Adarra-Usabelartza Andoain eta Urnieta udalerri mugakideetan barrena hedatzen da. Lerrun
handiagoko dokumentuak proposatzen duen interes berezia botanikoa da. Andoaingo mendia
izeneko herri mendian lekututa dagoen eta 280.720 m² inguruko azalera hartzen duen eremu
hau, forma eta arboladi bereziengatik nabarmentzen den zona da; harkaizti azalera aipagarriak
ditu, eta florari dagokionez, landa atlantikoa, arantzadi atlantikoa –arantzadiak edo sasiak–,
harkaizti silizioetako landaredia eta pagadi multzo txikiak nabarmentzen dira.
Atxulondo-Abalotz, berriz, Donostiako lurretan (Zubietan) eta Andoain, Zizurkil eta Adunako
udalerrietan hedatuta dago. Lerrun handiagoko dokumentuak proposatzen duen interes berezia
botanikoa eta arkeologikoa da. Udalerri honetan 438.354 m²-ko azalera hartzen du. Zona hau
ondo zaindutako landarediak nabarmentzen du. Aipagarrienak, zatirik handienean dituen
hariztiak eta kare-harrizko baso mistoa.
Dokumentuan xedatuko da titularitate publikoko eremu honetako lurzoru erabileren
erregulazioa; hala ere, beharrezkoa da, halaber, dagokion erabilera eta kudeaketa plana egitea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko 16/94 Legean ezarritako irizpideen arabera;
dokumentu horretan, gainera, eremua aipatu Legeak xedatutako babesteko figuretako baten
pean izapidetzeko aukera baloratzen da. Era berean, aintzat hartuko da eremuan eragin
dezakeen alorreko planeamendu sektorialaren edukia ere.
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Irizpide orokor gisa planteatzen da natur balioen alterazioa, aldaketa edo desagerpena eragiten
duten jarduketa guztiak debekatzea. Eremuaren okupazio itzulezina eragiten duten erabilera
berriak ezartzea erabilgarritasun publikoa edo gizarte interesa argudiatuz bakarrik justifikatu
ahal izango da, ingurumen eraginaren azterketa egin eta Administrazio eskudunaren baimena
lortu ondoren. Inguruan dauden arboladi autoktonoak mantendu egingo dira, espezieen
birsorkuntza lortzeko beharrezko diren ebaketa, entresaka eta bakanketa lanak sustatuz.
3. - Barrualdeko natur hezeguneen babesa
Udalerrian tamaina txikiko hiru elementu babestu daude, uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuan –
222. EHAA, 2004ko azaroaren 19koa–, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurralde
Plan Sektoriala behin betiko onartzen duena, ezagutuak.
Identifikatutako unitateak honakoak dira:
* B1G1: Usabelartzako zohikaztegia. I Multzoa.
* EG1: Abalozko urtegia. III Multzoa.
* B11G1: Agarreko-Zabalako ihitzak. III Multzoa.
D.2.- Ingurumena hobetzea
Zona narriatuak, lurzoru urrikoak edo higadura arrasto handikoak dira; horrez gain, martxan
dauden harrobiak eta jada utziak nahiz ingurunea narriatzen duten kontrolik gabeko biltegiratze
esparruak ere horietan sartzen dira. Mugatutako zonek 931.888 m²-ko azalera dute.
Zona horiek osoki kudeatu beharko dira, baimendutako erabilerak koordinatuz, zona lehenera
ekartzeko helburua lortze aldera.
Zona horietako egungo erabilerak kontrol bereziaz baimenduko dira jarduerak martxan dirauen
bitartean, baina ez da narriatutako eremua berreskuratzea ez den bestelako erabilera
aldaketarik onartuko; gainera, Esku-hartze Plan Tekniko bat bideratuko da, eta horretan
finkatuko dira mugatutako zona bakoitzean lortu beharreko helburuak, egungo narriadura ekarri
duten eragileak eta hura zuzentzeko modua, erabileren tratamendu bateratua, eta abar.
Jabetza pribatuko lursailetan kokatutako ingurumena hobetu beharreko alderdien kasuan,
administrazio eskudunak aztertuko ditu ingurumena suspertzeko hartu beharreko neurriak.
Eremu horiei dagokienez, irizpide orokorra ingurumena hobetzea da, horretarako funtsean
ekosistema suspertzeko lanekin ingurumenaren balioa berreskuratuz eta bide batez narriadurak
aurrera egin dezan eragotziz.
Mugatu eta identifikatutako lurraldeak honakoak dira: Azpikola harrobia, 258.780 m² dituena –
geldirik dago gaur egun, eta ingurumen aldetik lehenera ekarri behar da–, Buruntza (Kanpezu),
438.215 m² dituena –martxan dago, eta instalazioak handitu ahal izango dira, betiere edozein
egoitza eraikinetarako edo bestelakoetarako (nekazaritzako ustiategi bat dago, negutegiekin)
babes tarteak errespetatzen badira–, eta San Jose (Aizkibel), 234.891 m² dituena –martxan
dago, GI-131 errepideko Saihesbidearen trazadurak eragiten dio, Andoain eta Urnieta arteko
mugan–.
D.3.-. Basogintza
Orain duten erabileragatik edota egokia zaien erabileragatik (maldak, arriskuak, arroen babesa
eta abar) basogintzarako baldintza hobeak erakusten dituzten lursailak dira, zaindu eta bultzatu
beharreko balioak dituztenak. Andoainek erabilera honetarako duen guztizko azalera 8.979.109
m²-koa da, eta lur gehienak herri mendietan daude.
D.4.- Nekazaritza eta abelazkuntzako zona eta landazabala
Landa zona orokorra da, udalerrian nekazaritza ahalmen handiena duten lurzoruez osatua;
nolanahi ere, lursail horien baitan horri dagokionez balio eta interes desberdina duten esparru
eta lurrak bereiz daitezke. Guztira 11.920.090 m² ditu.
D.5.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
Jarraian aipatuko diren hiru baldintzak betetzen dituzten ur ibilguek eta horien babes eremuek
osatutako zona.
Lehenik, ibai hauek grafikoki identifikatuta daude Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka
Ertzak –Kantauriko Isurialdea– Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean, 1998ko abenduaren
22an behin betiko onartua.
Bigarren, Plan Orokor honek lurzoru hiritarrezin gisa sailkatzen dituen ibai ibilguak eta eremuak
dira; zonatik kanpo egongo dira lurzoru hiritar edo hiritargarri gisa sailkatutakoak.
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Hirugarren, babes eremuak aipatutako Lurralde Plan Sektorialean araututako hirigintza
edukiaren arabera identifikatzen dira.
Bestelakoan, zonaren tratamendua indarreko legerian nahiz Lurralde Plan Sektorialean horri
buruz ezarritako irizpideetara egokitu beharko da.
Ur ibilguak, erriberak eta ibaiertzak babestu nahi dira; helburua da babes zerrenda edo esparru
batzuk ezartzea, uren kalitatearen kontserbazioa faboratu, ubide eta erriberen okupazio edo
alterazioa ekidin eta arrisku naturalen ondoriozko kalteak murriztearren. Lur zerrenda horietan,
garatu beharreko erabilerak eta jarduerak kontrolatu nahi dira, hainbat faktore aintzat hartuta;
besteak beste, ur ibilguaren maila edo kategoria, lurzoruaren kalifikazioa, natur eta kultur
balioak, uholdeen arriskua, eta abar.
Urnietan, lur gaineko uren sarea ubide ugarik osatzen dute, eta horien ertzetan landaredi
autoktono garrantzitsua, oro har kontserbazio egoera onean dagoena, ikus daiteke.
Ur Legeak, 4. artikuluan, korronte jarraitu edo ez jarraitu baten ubide naturala edo ibilgua
honela definitzen du: gehieneko uharretan urek estalitako lurra –gehieneko emarien batez
bestekoa, horien erregimen naturalean, ondoz ondoko hamar urtez–; bestalde erriberak
ubideen ondoko lurzoru zerrendak bezala definitzen dira. Ertzek, beraien gainazaleko hedadura
osoan, 5 metroko zorpen esparrua, arautegiaren arabera erregulatuko dena, eduki behar dute
erabilera publikorako, eta 100 metroko zabalerako eremu garbia, non lurzoruaren erabilera zein
han garatzen diren jarduerak baldintzatuta egongo baitira.
Zorpen esparruen jabeek zuhaitz ez diren espezieak erein eta landatu ahal izango dituzte,
betiere jarraian adieraziko dena eragozten ez badute; alabaina, horietan ezingo dute eraikinik
jaso dagokion baimena lortu gabe; izan ere, justifikazio oso indartsua duen kasuetan baino ez
baita baimenduko. Zuhaitzak landatzeko baimenak arroak kudeatzen dituen erakundeak eman
beharko ditu. Herri erabilerarako zorpen eremuak, Uren Jabari Publikoko Araudiaren 7.
artikuluaren arabera, honako helburu hauek izango ditu:
- Ubidearen zaintzaz arduratutako langileen zerbitzurako pasagunea.
- Ibaian arrantza egiteko pasagunea.
- Pertsonak edo ondasunak salbatzeko pasagunea.
- Noizean behin, eta premiarik izanez gero, ontziak lehorreratu eta amarratzea.
Ubidetik hasita horizontalki neurtutako 100 metroko zabalerako eremu garbian, eta jabari
publiko hidraulikoa nahiz korronteen erregimena babestearren, Erregelamenduak honako
jarduera eta erabilera hauek arautuko ditu:
- Lurzoruaren erliebe naturalaren alterazio nabarmenak.
- Agregakinen erauzketa.
- Behin betiko zein behin-behineko orotariko eraikuntzak.
- Uholde erregimeneko korrontea eragozten duen edo jabari publiko hidraulikoaren narriadura
eragin lezakeen bestelako edozein erabilera edo jarduera.
Gure lurraldean, ohikoa izan da ur ekosistemak desagertzea, bai ubideen kutsaduragatik bai
ibarrak nekazaritza erabilerak eta batik bat orotariko hirigintza jarduketak ezartzeko kontrolik
gabe okupatu direlako; horrek erriberako landarediaren galera ekarri du eta, ondorioz, ur
goraldietan uholdeen arriskua areagotu da eta ekosistemak oro har narriatu egin dira.
Andoaingo sare hidrografikoaren ubide, erribera eta ertz horien babesa –LAAetan adierazten
denez, EHAEko urtegi, ibai eta erreken ondoko lurzoru hiritarrezin, hiritargarri eta hiritar bezala
kalifikatutako lursailen antolamenduaz aritzean– honako dokumentu hauen arabera xedatzen
da: 29/1985 Ur Legea, abuztuaren 2koa (46/1999 Legeak aldatua) eta EHAEko Ibai eta Erreka
Ertzen Antolamendurako Lurralde Plan Sektoriala, 1998ko abenduaren 22an behin betiko
onartua. Plan horrek ertzak haien ingurumen balioen zein balio hidrauliko eta hirigintzakoen
arabera sailkatzen ditu, eta Andoaingo ur ibilguen ertzak zonakatzerakoan irizpide hori
jarraitzea proposatzen da.
Ingurumenari begira, beharrezkoa da ertzen egoera gordetzea, dagoen erriberako
landarediaren kontserbazioa faboratuz, baso soilketan landaredia horri arreta berezia eskainiz
eta narriatu edo alteratutako ertzen berreskurapena bultzatuz, horretarako eraberritze eta
lehengoratze lanak eginez.
Andoainen, Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako LPSak honako ubideak aipatzen ditu
ingurumen balioei begira:
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- Ertzak lehentasunezko natur intereseko eremuetan: Leitzaran ibaia eta Erreka Gorri eta
bere adarrak, Leitzarango Biotopoaren zati bezala.
- Ongi kontserbatutako landaredia duten ertzak:
* Oria ibaiaren erribera, Allurralde ondoko zatian, eta beste aldeko erribera.
* Leitzaran ibaia eta Erreka Gorri, Biotopoaz kanpoko zatian.
* Erreka Beltza
* Abalotz Erreka
Dokumentu honetan, erreka horien zati nagusiak jaso dira, eta bertatik bertarako lanean
antzeman da babesa eta ongi kontserbatutako landaredia duten ertzak landa inguruneko erreka
guztietara heda daitezkeela, salbuespen batekin: ia osoki herrigunetik doan erreka, zatirik
handienean bideratua izan dena.
Ongi kontserbatutako landaredia duten ertzetarako berariazko arautegi bezala, erriberako
landaredi zerrendaren kanpoaldeko ertzarekiko 10 metroko gutxieneko tartea finkatzen da, bai
eraikinetarako bai lurzoru naturalaren edozein aldaketa egiteko (instalazio finko edo
desmuntagarriak, lur berdinketak, lurketak, eta abar), obra publikoen eta azpiegiturak
ezartzearen ondoriozkoak zein behar bezala arrazoitutako kultur ondarea babesteko ekintzak
izan ezik.
Elementu hidraulikoak, berriz, uholdeen prebentzioa nahiz ibaiertzetan egin litezkeen balizko
jarduketen eta obra publikoen gaineko gomendioak ditu oinarrian; Andoainen, ubideen mailak
honakoak dira:
- VI maila –600<U– Oria ibaia
- III maila –100<U<200 km²– Leitzaran ibaia
- 0 maila –1<U<10 km²– Erreka Gorri, Erreka Beltza eta Abalotz erreka
- 00 maila –U<1 Km²– erreka txikien gainerako ubideak edo isurbideak.
Landa inguruko ertzetan, ibilgu publikoaren mugaketa lerroarekiko gutxieneko tarteak honakoak
izango dira:
- 50 metro Oria eta Leitzaran ibaietara
- 15 metro 0 mailako erreketara
- 5 metro –zorpen zerrenda– 00 mailako zatietan
Aipatutako tarte horiek lurzoru naturala aldatzen duen edozein esku-hartzetan (eraikinak,
instalazio edo eraikuntza finko nahiz desmuntagarriak, lur berdinketak, lur mugimenduak, eta
abar) ezarriko dira, nekazaritza eta basogintzako lanen zein obra publikoen eta azpiegiturak
ezartzearen ondoriozkoetan eta behar bezala arrazoitu eta aztertutako kultur ondarea
babesteko ekintzetan izan ezik. Halaber, 100 metroko zabalera duen lur zerrenda ezarri da
ibilguen bi alboetara (eremu garbia Ur Legean); zerrenda horretan lurzoru hiritarrezinean
berariazkoak diren eraikuntzak, jarduerak eta erabilerak baimenduko dira.
Iparreko III Plan Hidrologikoaren arabera, bideratze estaliak berariaz ekidingo dira; ibilguren
batean estaldura ezinbestekoa izanez gero –esaterako azpiegiturak eraikitzean–, drainatutako
arroa 0,5 Km²-koa baino handiagoa bada tarte horretarako irisgarritasuna aurreikusi beharko
da; tarte horretan, altuera gutxienez 1,8 metrokoa izango da, eta zabalera ez da 1,5 metrokoa
baino txikiagoa izango.
1 Km² baino txikiagoko arroekiko ubideetan, ibilguaren desbideratzea edo estaldura eragiten
duten balizko hiritartze prozesuetan edo ibarrak bete eta berdintzeko jarduketetan, alternatiba
hidraulikoei eta ingurumenaren gaineko afekzioen zuzenketari buruzko azterketa bat egin
beharko da arro osorako.
Ibai ibilguetan mozketak edo zuzenketak egiteko, aurrez, derrigorrezko izapidetze hidraulikoaz
gain, esku-hartze horrek eragin ditzakeen ingurumen afekzioak zein afekzio hidraulikoak eta
hiritartzearen ondoriozkoak ebaluatuko dituen berariazko azterketa bat egin beharko da.
Gutxieneko emari ekologikoa mantenduko dela bermatzen ez duen ur aprobetxamendu oro
debekatuko da, eta baita uren kalitatea kaltetzen duen isurketa oro ere.
Hirigintza garapen berriekiko alderdietan ubideak bideratu edo zuzentzeko, irtenbide
ekologikoak (ibilgu bikoitzak, landarez horni daitezkeen harri lubetak, ezponda berdeak, eta
abar) hartzea proposatzen da; irtenbide horiek bateragarri egin beharko dituzte uholdeen
prebentzioa eta erriberako landarediaren kontserbazioa (ibaien bizitasun ekologikoa sustatzea).
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Nolanahi ere, honako dokumentu hauetan jasotakoari jarraituko zaio beti: behin eta berriro
aipatu dugun EAEko Ibai eta Erreka Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, 1985eko
abuztuaren 2koa (46/1999 Legeak aldatua); Uren Jabari Publikoaren Araudia, 1986ko apirilaren
11koa; eta Uraren Administrazio Publikoaren eta Plangintza Hidrologikoaren Arautegia ezartzen
duen 927/88 Errege Dekretua, uztailaren 29koa.
D.6.- Landa parkea
Aisialdirako zona, erabilera eta jabari publikoko lurrak nahiz pribatuak biltzen dituena. Lehendik
dauden baserriak eta nekazaritzako erabilera duten haien aldameneko lurrak mantenduko dira
eta, aldi berean, pixkanaka lurzoru publikoak eskuratuko dira, horietan zuhaiztiak, ibai ondoko
aisialdirako zonak, pasealekuak edo oinezkoentzako ibilbideak jartzeko; gune horiek
herrigunearekin loturik egongo dira.
Landa parkerako bi eremu garatzen dira; hauetako bat -02 HE- Leitzaran ibaiaren ertzen
inguruan, Garro hiri parkearen aldamenean edo honen jarraipen gisa, eta guztira 740.132 m2
izango ditu; Allurralde parkea -03 HE- izen bereko ekipamenduaren aldameneko mazelan dago,
egungo N-1 errepidearen trazatuaren eta errepide honen saihesbidearen trazatu berriaren
artean.
D.7.- Landa gunea
Sei eta hogeita bost baserri arteko multzoak osatzen duen esparrua, baserriok batzen dituen
eta guneari izaera bereizgarria ematen dion espazio publiko baten inguruan. Gaur egun, San
Esteban landa gune bat da, ermitaren, pilotalekuaren eta dagoen espazio librearen inguruan
eratua, eta kontserbazio egoera onean dauden baserri handi batzuez osatua. Multzo hau
egungo baldintzetan mantendu beharko da.
E.- KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA
E.1.- Bide sareak
Komunikazio azpiegitura orokorrek eratutako zonak dira, joan-etorrietarako edozein bitarteko
erabiltzen delarik ere (ibilgailuena ala ez; motorduna ala ez; oinezkoak, bizikleta, automobila;
garraio publiko edo pribatua, eta abar), eta betiere komunikazio eta mugikortasunerako bideko
ardatz edo elementu lineal bat behar edo baliatzen denean (errepideak eta kaleak beren
galtzada eta espaloiez; oinezkoentzako sarea; bidegorria, eta abar).
Kasu eta gune bakoitzean erabili beharreko komunikazio eta mugikortasun moldeak dagozkion
berariazko plan eta proiektuetan zehaztutakoak izango dira (hirigintzakoak, zirkulazioa eta
abar). Era berean, mugikortasun mota bakoitzerako berariaz ezarritako guneak aipatu plan eta
proiektuetan xedatutakoak izango dira.
Hala planeamendu xehekatuak nola proiektu horiek beroriek, Plan honetan xedatutako sarea
osatu ahal izango dute, sare hori planean jaso ez diren udalerriko beste gune eta ertz
batzuetara hedatuz.
E.2.- Trenbide sareak
Trenbide komunikazioko azpiegitura orokorrek eratutako zonak; horietan sartzen dira halaber,
aipatu azpiegituren berezko elementuak edo haien zerbitzura daudenak (geltoki eta geralekuak,
eta abar).
F.1.- ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA
Planeamendu orokorrean antolatutako espazio libre orokorrek eratutako zonak; horien helburua
da herritar guztien aisialdi eta olgetarako premiei erantzutea eta jarduera horiek ahalbidetzea,
horretarako gune egokiak izaki.
Udalerriko sistema orokorren sarean txertaturik daude, eta horien bidez indarreko hirigintza
legeriak alor honetan aurreikusitakoari erantzuten zaio.
F-2.- IBAI IBILGUEN SISTEMA OROKORRA
Ibai ibilguen mugak LPSak jasotzen duen berariazko definizioaren arabera dagozkienak izango
dira: halaz, ibilguaren zabalerari dagokionez, honako definizio hau hartuko da kontuan:
ibilguaren zabalera, ohiko uraldi handienetan urak hartzen duen mailak definitzen duena da;
segidako 10 urtetan zehar neurtu eta korrontearen portaera hidraulikoaren adierazgarri diren
urteko gehienezko emarien batez bestekoa da.
Zona orokor honetan, lurzoru hiritarrean eta hiritargarrian dauden ibilguak eta eremuak barne
hartzen dira; berariazko mugaketa zehatza planeamendu xehekatuak egingo du, Euskal
Autonomia Erkidegoan uholdeen aurka babesteko eta Oria eta Urumea ibaien arroetako
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herriguneetan ibaiak eta errekak bideratzeko proiektuaren datuak eta zehaztapenak aintzat
hartuz.
G.- KOMUNITATEAREN EKIPAMENDUKO ZONAK
Udalerriko sistema orokorren sarean txertatutako zonak; komunitatearen ekipamendu
orokorreko erabilerak ezartzen dira bertan, horiei atxikitako eraikin eta instalazioak barne.
Helburua da aipatu ekipamenduen alorrean udalerriko nahiz udalaz gaindiko herritarren premia
eta eskariei erantzutea.
H.- ZERBITZU AZPIEGITURETAKO ZONAK
Zerbitzu azpiegitura orokorrak ezartzera bideratutako zonak. Zona bat hala kalifikatzen bada,
azpiegiturak sestra gainean ezarriko direlako da, sestrapean eta lurzoruaren gainean ezartzeaz
gain, baina lurzoru horretan zuzenean eragin gabe.
X.1.3.Kalifikazio globalaren sistematizazio xehekatua
Kalifikazio xehekatua, ondoren aipatzen diren erabilera xehekatuko oinarrizko zona edo esparru
moten arabera sistematizatzen da; azalduko diren aldagaietako bakoitzak berariazko erabilera
eta eraikuntza erregimena du, Arau Orokorrean zehazten dena:
a.- Egoitza erabilerako lurzatiak
a.1.-Egoitza asentamendu zaharren lurzatiak
a.2.- Eraikuntza irekiko egoitza lurzatiak
a.3.Garapen txikiko egoitza lurzatiak
a.3.1.- Garapen txikiko eraikuntzen egoitza lurzatiak –arruntak–
a.3.2.- Eraikuntza familiabakar atxikiriko egoitza lurzatiak
a.4.-Eraikuntza bakaneko egoitza erabilerako lurzatiak
b.- Industri erabilerako lurzatiak
c.- Hirugarren sektoreko erabilerako lurzatiak
e.- Komunikazioen sistemak
e.1.- Komunikaziorako sareak
e.2.- Trenbide sareak
e.3.- Aparkalekua
f.1.- Espazio libreak
f.2.- Ibai ibilguak
g.- Komunitatearen ekipamenduko lurzatiak
h.- Zerbitzu azpiegituretako lurzatiak
X.1.4.-

Hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzak

1.- Hirigintza planeamenduaren –orokorra nahiz xehekatua– ondoriozko hirigintza
antolamendua osatzen dute elementu eta errealitateen tratamendurako xedapen
erregulatzaileek; aipatu elementuen ezaugarri eta inguruabarrak direla eta, beharrezkoa da
horiek xeheki aztertzea, bai elementuok zaindu eta gordetzeko, bai berreskuratu edo
hobetzeko, bai ezabatzeko.
Errealitate eta elementuoi, eta baita horien tratamendurako parametro erregulatzaileei ere,
“hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzak” deitzen zaie.
2.- Gainjarritako baldintzen jatorria dira bai udalerriaren hirigintza planeamenduak baino lerrun
handiagoko legezko xedapenak, behar bezala eta behin betiko onartutako lurraldearen
antolamendurako tresnak barne, bai aipatu planeamendua.
Horrexegatik hain zuzen, baldintza horien izaera edota lerrun arautzaile edo orientagarria kasu
bakoitzean ezarritakoa da, bai legezko xedapenetan, behar bezala eta behin betiko onartutako
lurraldearen antolamendurako tresnak barne, bai hura garatuz egindako planeamenduan.
3.- Plan honetako "E.Planoak" dokumentuko “Hirigintza antolaketari gainjarritako baldintzak”
izeneko planoan adierazten dira baldintza horiek izango dituzten lurralde esparruak.
Nolanahi ere, baldintza horien jatorrian Plan honek baino lerrun handiagoa duten xedapenak
edota tresnak dauden guztietan, horietan xedatzen denari jarraituko zaio, baita ukitutako
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esparruen identifikazio eta mugaketari dagokionez ere. Horrexegatik hain zuzen ere, Plan
Orokor honetako aipatu planoan islatzen den mugaketa beste xedapen edo tresna horietan
bildutakoen erreferentzia edo ilustrazio soiltzat hartuko da, salbu eta, berariaz hala adierazten
den kasuetan, Plan honek baldintza horien mendeko esparruaren hedapena proposatzen badu.
Era berean, betiere baldintza horiek Plan honetan berean sortu badira, Planean jasotako
mugaketa birdoitu edota osatu ahal izango da, hura garatuz taxututako planeamendu berezi
baten bidez.
4.- Hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzen tratamendurako erregimen orokorra
sistematizatzearren, baldintzen oinarrizko modalitate hauek bereizi dira:
* C.1 Interes bereziko naturgune eta elementuak
* C.2 Balio agrologiko handiko esparruak
* C.3 Herri onurako mendiak
* C.4 Baso autoktonoak babesteko esparruak
* C.5 Lurpeko urak babesteko esparruak
* C.6 Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
* C.7 Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
* C.8 Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
* C.9 Korridore ekologikoak
* C.10 Area akustikoak
* C.11 Aeronautikarako zorpena duten areak
Hala dagokion garapeneko planeamendua eginez nola helburu horretarako egoki irizten zaion
bestelako edozein mekanismoren bidez, gainjarritako baldintzen aldagai berriak zehaztu ahal
izango dira, horiei tratamendurako eta esku-hartzeko erregimen partikular bat esleitzearren.
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
Bere natur balioagatik edo beste arrazoi batzuengatik zaindu beharreko esparru edo
elementuak, betiere beren egungo egoeran gorde beharko direnak.
Mugatutako esparruak honakoak dira: Leitzarango Biotopoa, balio arkeologikoa izan lezaketen
zonak, estazio megalitikoak eta ikusgai dauden saroiak.
ESTAZIO MEGALITIKOAK
Ekainaren 24ko 137/2003 Dekretuaren arabera –133. EHAA, 2003ko uztailaren 8koa–,
Gipuzkoako lurralde historikoko zenbait estazio megalitiko Kultur Ondasun kalifikatu dira,
Monumentu Multzoaren kategorian, eta, aldi berean, horien babes erregimena finkatu da.
Monumentu multzo horren gaineko zehazpenak aipatu Dekretuan berariaz jasotakoak dira.
Andatza estazio megalitikoa, 3 zenbakia
Udalerriak: Aduna, Aia, Andoain, Donostia, Usurbil, Zizurkil
Monumentu kopurua: 11
Onddi-Mandoegi estazio megalitikoa, 21 zenbakia
Udalerriak: Andoain, Berastegi, Elduain, Urnieta, Hernani
Monumentu kopurua: 22
BALIO ARKEOLOGIKOA IZAN LEZAKETEN ZONAK
Andoainek ondare arkeologiko garrantzitsua du, zaindu eta babestu beharreko ondarea.
Elementu horiek Katalogoan jasota daude, C Dokumentu gisa.
Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordearen 1997ko irailaren 23ko Ebazpenean –195. EHAA,
1998ko urtarrilaren 13koa–, hau da, Andoaingo (Gipuzkoa) Balio Arkeologikoa izan lezaketen
Zonen Aitorpena egiten duen Ebazpenean jasota dago katalogatutako zonen eta eraikinen
zerrenda osoa.
LEITZARANGO BIOTOPOA. BABES EREMUA
416/1995 Dekretuak, irailaren 29koak (201. EHAA, 1995eko urriaren 20koa), Leitzaran ibaia
Biotopo Babestua deklaratu du, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko ekainaren
30eko 16/1994 Legearen babespean eta hura garatuz. Dekretu horretan Biotopoaren babes
eremua grafiatuta dago; eremu horrek babestu beharreko zona periferikoaren kalifikazioa
izango du 16/1994 Legearen 17.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako, urak Leitzaran ibaira
isurtzen dituen arro natural moduan.
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Babes eremu horrek Andoaingo udalerrian eragiten du, Leizotz landa auzoan kokatutako zona
zabal batean; Biotopoaren kudeaketa Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio.
Eremu honetan, ondoko erabilerak baimenduko dira: hobekuntza ekologiko edo
sozioekonomikoa ekarriko duten erabilera aldaketak, betiere aldaketa horiek Biotopoaren
helburuak eragozten ez badituzte, baso soilketak eta produktu fitosanitarioen erabilpena;
nolanahi ere, jarduera horiek ziklo hidrologikoan duten eragina aztertu beharko da, bai
baliabidearen kantitatean bai kalitatean.
Debekatuta egongo dira: eraikuntza erabilerak, nahiz eta organo kudeatzailearen baimena
lortuta onartuko diren nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerei eta Biotopoaren
kudeaketaren ingurukoei lotutako behar-beharrezko eraikinak, eta baita egun diren eraikin eta
eraikuntzak zaharberritzeko ekintzak ere; eta aurrez araztu gabeko hondakin solidoak edota ur
hondakinak zuzenean ubideetara eta lurzorura isurtzea.
Area horiek tratatzea eta babestea planteatzen da, indarrean dauden lege xedapenetan zein
hirigintzako antolamenduan bertan ezarritako irizpideen bidetik.
C.2.- Balio estrategiko handiko esparruak
Nekazaritzarako balio handieneko esparrua dira, eta beraz zaindu beharrekoak.
Berezko ezaugarri agronomikoengatik nekazaritza sektorerako estrategikotzat jotako zonak
izaki, lehen sektoreari lotutako produkzio garapenera emanda daude; horrenbestez, erabilera
hori mantendu eta babesteak lehentasuna duela ulertzen da, beste erabilera batzuen aurrean.
Ahalmen agrologiko handiena duten lurzoruak nahiz modernoak, errentagarriak edo
jasangarriak direlako sektorearentzat estrategikotzat jotzen diren nekazaritza ustiapeneko
lursailak hartzen ditu bere baitan. Edozein kasutan ere, % 20tik beherako malda duten eremuak
dira.
Area horiek tratatzea eta babestea planteatzen da, dokumentu honetan ezarritako irizpideen
bidetik.
C.3.- Herri onurako mendiak
Herri onurako mendiek eratutako esparru handiak dira, atal guztietan Mendien Foru Arauak
erregulatuak.
Andoainek herri onurako mendien azalera handia du, Udala eta Aldundiarenak. Dagokion
planoan, Mendien Foru Arauak berariaz erregulatutako esparru horien informazio gainjarria
erantsi da.
Mugatutako azalerak honako mendi hauetakoak dira:
- Andoaingo Mendia: 6.544.305 m² -% 55 Udalarena eta % 45 Aldundiarena- Buruntza: 1.499.129 m²
Buruntza mendian bi harrobi daude, eta horien ustiapena Cementos Rezola S.L. eta Aizkibel
S.A. enpresei dagokie emakidaz.
Area horiek tratatzea eta babestea planteatzen da, indarrean dagoen alor horretarako araudian
ezarritako irizpideen bidetik.
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
Hostozabalen baso edo arboladiek eratutako esparruak dira; zuhaiztiak elkarrekiko bereizita
daude eta tamainaz txikiak edo ertainak dira. Babestu beharreko arboladiak dira bertan bizi
diren espezie edo komunitate biotikoengatik, gehienbat ubideetako erriberetan.
Garrantzitsua da Andoaingo landaredi potentzialaren azken gordetegi diren formazio horiek
egoera ederrean mantentzea; izan ere, flora, fauna eta paisaia aldetik aski aberatsak dira eta,
horrez gain, ingurunea babesten eta orekatzen dute. Horrenbestez, ekosistemak zaintzeko,
mantentzeko eta hobetzeko jarduerak sustatuko eta bultzatuko dira, horien jatorria edozein
izanda ere. Basoak, edozein motakoak direlarik ere, behar bezala kudeatu behar dira, ez dira
ez alteratu ez ezabatu behar; zerbait egitekotan, eta beharrezkotzat joz gero, hobetu egin behar
dira eta haien egoera lehenera ekarri, beren egungo balioak areagotze aldera.
Grafiatutako esparruetakoren batek aprobetxamendua duen kasuetan, hura baimenduko da,
baina modu iraunkorrean, hau da, erabilitako baliabideen berritzea bermatuta, betiere Foru
Aldundiaren Mendietako Zuzendaritzaren kontrolpean eta hark kudeatuta.
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
Lurpeko urak dituzten esparruak, non urak modu egokian babesteko beharrezkoak diren
neurriak xedatuko baitira, hala horiek babesteko nola kutsa daitezen eragozteko.
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Urrakortasun oso altua, altua eta ertaina duten alderdiak jaso dira.
Irizpide orokor gisa, potentzialki lurzorura kutsatzaileak isur ditzaketen eta, horrenbestez,
lurpeko uren kalitatean zuzenean edo zeharka eragin dezaketen jarduera guztiak berariaz
debekatzea planteatu da. Baimentzeko eta onartzeko modukoak izango dira uren kalitatea
alteratzen ez duten erabilerak, betiere hori dagozkion azterketekin behar bezala justifikatzen
bada; azterketa horiek, beharrezko balitz, dagokion sektoreko arautegiak ezarritako neurri
zuzentzaileak jaso beharko dituzte.
Nekazaritza eta basogintzako jarduerak batik bat antolatzekoa den lurzoru hiritarrezinean
garatzen dira; jarduera horien inguruan adierazten da tratamendu herbizidak, fitosanitarioak edo
ongarritzekoak erabili eta aplikatzerakoan kontu handiz ibili beharko dela, akuiferoentzat
kutsagarri izan litekeen dosirik baliatu beharko ez delarik; horretarako, Nekazaritzako Praktika
Egokien Kodeko irizpideak jarraitzea gomendatzen da (Eusko Jaurlaritzaren 390/98 Dekretua,
abenduaren 22koa). Esparru horietan berariaz debekatuta daude kutsatzaileak eragin
ditzaketen simaurtegi berriak, minda putzuak, ehorzketa putzuak, parasitoak hiltzeko
bainuontziak eta bestelako azpiegiturak; horientzako beste kokagune batzuk bilatuko dira.
Beste kokaguneren bat bilatzea ezinezkoa gertatzen den kasuetan, eta hori egiaztatzen duen
azterketa egin eta erakunde eskudunaren baimena lortu ondoren, aipatu Nekazaritzako
Praktika Egokien Kodeko gomendioak jaso beharko dira (iragazgaiztasuna eta beste).
Area horiek tratatzea eta babestea planteatzen da, dokumentu honetan ezarritako irizpideen
bidetik.
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
Baldintza honek, “D.5. Ibai ibilguak eta horien babes eremuak” zona orokorrean sartu ez diren
ur ibilguak eta horien babes eremuak, 00 mailako ubideak eta isurbideak barne hartzen ditu.
Kategoria honetan sartzen dira alor honi buruzko indarreko legerian nahiz Euskal Autonomia
Erkidegoko ibai eta erreken ertzak –Kantauriko Isurialdea– antolatzeko Lurralde Plan
Sektorialean, 1998ko abenduaren 22an behin betiko onartua, ezarritako babes eta
tratamenduko irizpideen mende dauden ibai ibilgu guztiak, baita azken Plan honetan grafokiko
identifikatuta ez daudenak ere, eta Plan Orokor honetan esleitu zaien hirigintza sailkapena
edozein delarik ere.
Aurreikuspen hauek ukitzen dituzten sailetan aplikatu egingo da aipatu lege xedapenetan
ezartzen den tratamendu eta babes erregimena.
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
Baldintza honek bere eragina du udalerriko ibai ibilguetako uraldiek sortzen dituzten uholdeek edo
uholde arriskuak eragiten dieten hiriko eremuetan. Eremu hauetan bete egin beharko dira proiektu
honetan azaltzen diren zehaztapenak, eta arrisku horien prebentziorako zein arriskuak berak
kentzeko beharrezko neurriak hartu beharko dira.
Oria eta Leitzaran ibaiak eta hauen bien inguruak dira udalerrian erreferentziazko elementuak.
Baldintzatzaile honek eragiten dien jarduketa orok Uholde Arriskuari buruzko azterketa xehekatua
beharko du; edonola ere, kasuan kasuko departamentuak eman jarraibideen ildotik jo beharko du.
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
Beren ezaugarri eta baldintzatzaileak direla medio, 2005eko otsailaren 4ko Legean, lurzorua ez
kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa, ezarritako esku-hartze neurrien mende dauden
lurzoru eta esparruak.
Baldintza honek eragiten dien lurzoruak irailaren 30eko 165/2008 Dekretuan, lurzorua kutsatzen
duten edo kutsa dezaketen jarduera edo instalazioak dauzkaten edo eduki dituzten lurzoruen
inbentarioari buruzkoan, jasotako zerrendakoak dira.
C.9.- Korridore ekologikoak
Kontuan harturik helburua ugaztun espezieen mugimendu potentzialerako korridoreak
definitzea dela, horrelakotzat hartuko dira hurrenak:
a.- Loturako korridore ekologikoak: Aralar-Aiako Harria eta Adarra-Usabelartza.
b.- Amortiguazio zonak mugatzen eta ukitzen duen lurraldea
c.- Korridore ekologikoak, ibai ardatzak: Oria eta Leitzaran ibaiak
Area horiek tratatzea eta babestea planteatzen da, dokumentu honetan ezarritako irizpideen
bidetik.
C.10.- Area akustikoak
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Zarata eta zaratari lotutako kutsadura dira baldintza honen xedea; indarrean dauden lege
xedapenetan ezarritako irizpideekin bat, area horiek mugatzea da arazo horri eman
erantzunaren mekanismoetako bat.
Baldintza hau kontuan hartzen da, baina gaur egun udalerriak ez du lurralde osoa hartzen duen
zarataren maparik; beraz, beharrezko zarata mapak egin beharko dira, eta zorpen akustikoa
duten zonak eta babes akustiko bereziko zonak zehaztu. Horietatik abiaturik, beharrezko
prebentzio eta tratamendu neurriak hartu beharko dira, arazoa konpontzera begira.
Kasu guztietan area horiek erregulatzea eta tratatzea aurreikusten da, indarrean dagoen alor
horretarako araudian eta Plan honetan ezarritako irizpideen bidetik.
C.11.- Aeronautikarako zorpena duten areak
Udalerri osoak aeronautikako zorpena du, plano erantsiak jasotzen den bezala.
Kasu guztietan area horiek erregulatzea eta tratatzea aurreikusten da, indarrean dagoen alor
horretarako araudian ezarritako irizpideen bidetik.
XI.- IRIZPIDEAK ETA PROPOSAMENAK HIRIGINTZAKO ONDAREAREN ARLOAN
Dokumentu honen helburuetako bat ondasunak babestea eta ondasun horiek kontserbatzeko
neurri egokiak zehaztea da.
Ondasun hauen izaera desberdina dela eta, babesteko hainbat alternatiba jorratu behar dira,
hainbat araudirekin batera, aurreikusitako helburua lortzeko:
* Interes historiko-artistiko-arkeologikoko espazio eta elementuak: elementu hauen zerrenda
dokumentu honetako “Katalogoa” dokumentu espezifikoan dago jasota; zerrenda irekia da, hain
zuzen Udala bera izango delako dokumentua gestionatuko duena eta, beraz, azaldutako
zerrenda zehaztasun handiagoz aztertuko duena. Elementu hauen babesa eta izan daitezkeen
jarduketak baldintzatuta egongo dira, bai arlo honetan indarrean dagoen araudiaz bai
dokumentu honetan sartutako araudiaz.
* Interes arkeologikoko espazio eta elementuak: elementu hauen zerrenda jasota dago,
halaber, dokumentu honetako “Katalogoa” dokumentu espezifikoan.
* Landaretza interesgarriko habitatak; zuhaiztiak, parkeak eta hiri lorategiak: udal
administrazioak babestu behar diren elementu natural interesgarrien azterketa zehatza egingo
du, betiere udal administraziotik beretik ezarriko diren irizpideekin bat.
XII.- INGURUMEN ARLOKO IRIZPIDE ETA PROPOSAMENAK
Dokumentu honen funtsezko helburuetako bat ingurumena mantentzea eta babestea da;
horrela, aurreikusitako garapenak garapen iraunkorraren ideia eta helburuarekiko
egokitzapenaren ikuspegitik justifikatzen dira, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean
azaldutakoarekin bat.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa babesteko 1998ko otsailaren 27ko Lege Orokorrak,
ingurumen eraginaren baterako ebaluaziorako prozedura arautzen duen 2003ko uztailaren
22ko Dekretuaren bidez garatuak, dioenarekin batera, eta gainera, 2006ko apirilaren 28ko
Legean ezarritakoaren ildotik, Plan Orokorraren dokumentu honek ingurumenaren eraginaren
ebaluazioa izan behar du.
Ingurumenaren babeserako helburuak lortzeko hainbat neurri mota hartu behar dira, ondoren
azaltzen diren hauek alegia:
* Lur hiritarrezinak landa izaerako zona globaletan –landa parkeak barne- txertatzeko
aurreikuspenak.
* Hirigintzako antolaketari gainjarritako baldintzetako aurreikuspen erregulatzaileekin, bereziki
jotzen baitute ingurumena babestera.
* Era honetako proposamenekin, xehekaturik ageri baitira Hirigintzako Esku-Hartze
Alderdietako arau partikularretako bakoitzean, barne harturik lurzoru hiritarrezinean berariaz
mugatzen eta bereizten diren eremuak ere (landa parkeak, landa gunea, etab.).
* Plan Orokor honen garapenean sustatu behar diren hiritartze eta eraikuntzarako udal
ordenantzetan sartu eta arautu behar diren mota honetako aurreikuspenekin.
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XIII.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA. MUGATUTAKO ESPARRUETAN ESKU HARTZEKO
PROPOSAMENAK
XIII.1.1.- Aurretiazko oharpenak
Antolamendua sistematizatzearren eta, ondorioz, gerora erabilera zein eraikuntza tipologia
desberdinen ezarpena arautzearren, Hirigintzako Esku-hartze Alderdien identifikazioa
proposatzen da; eremu horiek, hirigintzaren ikuspegitik, oso homogeneoak izango dira lurzoru
hiritarrean, eta lurzoru hiritargarrian, berriz, esparruak dagokion garapeneko planeamendua
egin ondoren garatu beharko dira.
Ondoren, laburbildurik azaltzen dira identifikatu eta berariaz mugatutako eremuetarako
formulatzen diren aurreikuspenak; helburu eta zehaztapen zehatzak dokumentu honetako Arau
Partikularretako bakoitzean daude.
XIII.1.2.- Esparruak lurzoru hiritarrean eta hiritargarrian
Berariaz 55 Hirigintzako Esku-Hartze Alderdi mugatu dira, izaera desberdinekoak, dagozkion
planoetan grafiatuak eta bakoitza bere izendapenaz identifikatuak.
Hirigintzako eremu hauetako batzuek plangintza xehekatua eduki beharko dute geroago garatu
ahal izateko, eta berariaz finkatutako beste batzuei eragin egingo diete udal edo udalaz
gaindiko mailako jarduketek, esaterako Ziako erreka aire librean zabaltzeko eta tratatzekoak,
erreka hau gaur egun bideratuta eta estalita baitago Ama Kandida etorbidearen zati osoan eta,
dagozkien departamentuek azaldutako irizpideekin bat, erreformarako proiektu unitario bat
beharko baitu, etorbidearen trazatuan estaltzeke txertatzeko. Dagozkien erakundeek egin
beharko dute inbertsio hau –Foru Aldundiak edota Eusko Jaurlaritzak-, aurreikusitako
hirigintzako edozein jarduketaren aurretik inolaz ere. Jarduketa honek hainbat eremu ukituko
ditu, honakoak: 1 HEA.- Alde Zaharra; 3 HEA.- Sarmendi; 5 HEA.- Ama Kandida, 24 HEA.Eguzkialde, 25 HEA.- Irigoien azpikoa, 32 HEA.- Ikutza eta 33 HEA.- Ama Kandidako
industrialdea; osterantzean, bide sistema orokorraren zati batzuk aipatutako etorbidearen
muturretan.
Jarduketa honek berekin dakar estolda-sare bereizlea modu egoki batez birjartzea eta
gauzatzea, gaur egun unitarioa baita zati gehienetan.
1 HEA. - ALDE ZAHARRA
Azalera: 102.614 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Hirigunearen goiko inguruari dagokio, bertan baitaude hiriko garapenik zaharrenak multzoa
itxuratzeko oso garrantzitsuak diren elementu publikoekin batera, esaterako Goiko plaza,
pilotalekuarekin batera ekipamendu garrantzitsu eta adierazgarriez inguratuta geratuko baita.
Lehendik dagoen ondare eraikia oro har finkatzea. Hala ere, eraikin bakan batzuetan esku
hartzea aurreikusi da. Bestalde, eraberritzearekin esparrua lehenera ekartzeko premiagatik,
egoitzarako zenbait eraikin eraberritzeko, birgaitzeko edota ordezteko beharra dago, eraikin
horiek degradatuta egoteaz gain, ez baitute bizigarritasun zein irisgarritasun baldintza egokirik.
Plan orokorretik, zuzenean gauzatzeko 13 unitate mugatu dira berariaz –ordezkatzeak edota
handitzeak–; horiek bakoitza banaka egin ahal izango dira edo zenbait unitate, aldamenean
daudenean eta txikiak badira, multzokatuz.
Bi jarduketa azpi-eremutan garapeneko plangintza erredaktatzea aurreikusten da, Kaletxiki
zona eta Jauregi baserria osatzea ahalbidetzearren. Azken honek egungo berdegunea
handitzea dakar, eta ekipamendu komunitarioa ezartzea halaber baserriaren beraren eraikin
zaharrean.
Gaur egun martxan dauden sistema orokorreko ekipamenduak finkatzea, eta udaletxea
eraberritu eta handitzea, sortzen diren premiei egoki erantzuteko behar hainbeste eremuez
osatuz. Beste jarduketa publiko garrantzitsu bat izango da Txistoki parkea espazio libre gisa
berreskuratzea eta antolatzea, hirigunearen eta Allurralderen ateko konexioak bultzatuta; bide
batez, erabilera publikoko eremuan sestra azpiko aparkaleku bat egiteko aukera izango da, lur
gainean ekipamendu komunitariorako eraikin bat prestatzekoarekin batera.
Oria ibaiaren ondoko pasealeku osoa oinezkoentzako ibilbide gisa antolatzea, guztira
aurreikusita dagoenaren jarraipenean; eta, ondorioz, lehendik badauden eta aurreikusi diren
espazio libreak uztartzeko bidea ematea.
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2 HEA.- ONDARRETA
Azalera: 62.122 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Jatorrizko zabalguneetako bat osatzen duten eta lehendik dauden egoitza garapenak oro har
finkatzea. Eraikinon tipologia irekia da, eta espazio libre txikiez inguratuta daude. Eraikuntzei
dagokienez, jarduketa bakarra Agustin Leitza kalearen eta Rikardo Arregi kalearen arteko
etxadia osatzeko esku-hartzea da; ertz horretan mehelinak ageri dira bertan dauden bi
eraikinetan. Jarduketa hau finkatutako garapenen erremate gisa aurreikusi da.
Ondarreta kalean lur azpiko aparkaleku bat gauzatzea aurreikusten da, zona honetako
biztanleei zerbitzua emateko; ostean, Ondarreta eta Mimendi kaleak berak Txistoki
pasealekuarekin bat egiten duten punturaino zabaltzea, horrela aurreikusiz, bide batez, egungo
irteera falta horiek desagerraraztea; eta oinezkoentzako eta baliabide mekaniko bidezko lotura
aurreikusten da auzoaren goiko aldearen eta ibairako aldearen artean, ibaiertzeko pasealekuan
planteatutako oinezkoentzako ibilbideekiko lotura ere ahalbidetzearren.
3 HEA.- SARMENDI
Azalera: 59.389 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo ondare eraikia finkatzea. Ama Kandida etorbidearen aurrealde hiritartua birmoldatzea
proposatu da, bi erreiko eta aparkalekuz hornitutako kalea ezarriz, eta egoitzarako eraikinen
ondoko espaloiak zabaltzeko modua eginez betiere.
Eraikinetan burutuko den jarduketa bakarra Ama Kandida etorbideko 2 zenbakiko eraikina
ordezteko aukera izango da, gaur egun garajeak, hirugarren sektoreko erabilerak eta industria
hartzen ditu eta. Sarmendiko zabalgunearen eta etorkizun hurbilean 5 HEA eremuan
aurreikusita dagoen jarduketaren arteko esku-hartzea; haren bidez gutxienez 40 etxebizitza
antolatu ahal izango dira, eta baita beheko solairuaren zati bat nahiz sotokoak garajeen eta
etxebizitzetako eranskinen erabilera gisa egokitu ere.
Mimendi kalea Txistoki Pasealekuarekin bat egiten duen tokiraino luzatzea proposatzen da, eta
egun irteerarik ez duen horri irteera ematea.
4 HEA. - ARRATE
Azalera: 45.502 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Ondare eraikinaren finkatze orokorra, barne bideen hobekuntza, arrazionalizazio eta
eraberritzea proposatuta. Ildo honetatik, bultzatu egingo da etxadietako barne plazak oso-osorik
berreskuratzea, Arrate plazarekin batera, oinezkoek erabil ditzaten, eta egungo aparkaleku
erabilera berrantolatutako bideetara eramatea; Elizondo eta Arrate plazetan sestra azpiko
aparkalekuak egitea proposatzea; eta José Luis López de la Calle parkearen –lehengo Hilerriaazpian eraikin mailakatu bat. Arrate plazaren azpian lurpeko eraikin bat eginez gero aparkaleku
erabileraz, aisialdi-kirolerako instalazio hauek handitzea ere posible izango da.
Eremu honetan eragina izango du Kaletxiki inguruan gauzatuko den jarduketak; behe zona
honetatik pilotalekuko plataformarainoko oinezkoentzako sarbideak hobetu egingo dira.
5 HEA.- AMA KANDIDA
Azalera: 36.058 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo industrien eta egoitza erabileren ordez egoitza erabilerako esparru berria antolatzea,
etxabeak hirugarren sektoreko erabileretarako prestatuz. Esparru honi dagokionez, hirigintza
hitzarmena egin beharko da Udalaren eta jabetzaren artean. Hasierako baldintzetan, honako
puntuak jaso beharko ditu:
- Hiri Antolaketako Plan Berezi bat erredaktatzea, honetan aztertu eta bideratzeko mugatutako
eremu osoa eta antolaketak ukituko dituen aldameneko zonak, Ama Kandida etorbidearen
birmoldaketa osoa jarduketa fronte osoan zehar, goiko zonetako hainbat punturekiko
oinezkoentzako beharrezko loturak, etab.
- Ama Kandida etorbidea eta Pio Baroja kalea lotuko dituen bide berria egitea.
- Indarreko hirigintza legeria aplikatzearen ondoriozko erreserbarekin bat datozen hiriko espazio
libreak eta ekipamenduak jartzea. Lurraldea ez bada nahikoa behar adina espazio libre lokal
erreserbatzeko, hauek 55 HEA.- Allurralde eremuan jarriko dira.
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- Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat –gutxienez 15.200
m2ko bat- jartzeko obligazioa bete beharra 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro
Parkera eramango da, aipatu eremua zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagataedo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak modua izan dezan etorkizuneko hiri parke
horretako lurrak kudeatzeko.
6 HEA.- LA SALLE
Azalera: 15.710 m²
Erabilera nagusia: komunitatearen ekipamendua, pribatua. Irakaskuntza erabilera
Dauden eraikinak eta erabilerak finkatzea. Instalazioak handitzeko baimena emango da baldin
eta ikastetxearen funtzionamendu egokiak horrelakorik eskatzen badu.
7 HEA.- KAMIOBERRI
Azalera: 8.207 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Lehendik dauden egoitza garapenak oro har finkatzea; bi egoitza eraikin antolatzea eta zonalde
osoa hiritartzea aurreikusi da. Antolamendu xehekatua Hiri Antolamenduko Plan Berezi baten
mende egongo da, honako puntuak kontuan hartuz:
- Plazaola kaleari eta Plazaolaren bideari jarraipena ematea oinezkoentzako ibilbide gisa.
- Lehendik zeuden egoitza eraikinei zerbitzu ematen dien bidea berrantolatu eta egokitzea.
- Sortu diren hiriko espazio libreak antolatzea.
- Egoitza erabilerako bi eraikin berri paratzea sestra gaineko solairu guzti-guztietan; guztira
42 etxebizitza izango dira, gutxi gorabehera, tipologia honekin: “a.2 eraikuntza irekiko egoitza
lurzatiak”.
- Antolamenduaren eta erredaktatu beharreko planeamenduaren baitan, Geltoki auzoa 2A eta
2Bn dagoen Iturralde etxea ordezkatzea; horretarako, Plan Bereziko esparruaren titularrek bete
beharreko obligazioen artean dago aipatu eraikinaren atzealdean gutxienez 3,00 metro zabal
izango den lur zerrenda bat lagatzea, eraikuntza handitu eta dagokion tartea ezarri ahal izateko.
Lagapena, printzipioz, Andoaingo Udalari egingo zaio, eta hark lursailak jabeen esku utziko
ditu, aipatu ordezkatzea burutzen bada. Garapeneko planeamenduan bertan gauzatze unitate
bereizi bat garatzea planteatu ahal izango da, guztira 24 etxebizitza izango dituen eraikuntza
hori gauzatu ahal izateko.
- Dagoen erretenaren kanalizazioa lekualdatu eta birjartzea, jabari publikoko lurretatik joango
den trazadura batez.
- Proposatutako jarduketa horri 10 HEA eremuan kokaturik dauden lursail batzuk erantsiko
zaizkio –10.4 zatia–, hau da, gaur egun oinezkoentzako den Plazaolako bidearen trazaduraren
zati bat, alegia.
Ingurua lehenera ekarri eta bukatzean, finkatuko diren egoitza garapenek hobekuntza
nabarmena izango dute. Nolanahi ere, garapen horiek espazio libreen egoera hobetu beharko
dute beren lurzatietan, horretarako zonaldearen izaerarekin bat ez datozen eraikin erantsiak
eraitsiz.
8 HEA.- ARANTZIBIA-IDIAZABAL –lehengo PlazaolaAzalera: 37.389 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
2003ko apirilaren 15ean behin betiko onartutako 8.1 Plazaola Alorreko Planean aurreikusitako
antolamendua zertzea. Eremu honetan 289 etxebizitza berri daude gauzatze bidean eta
horietatik 145, Babes Ofizialekoak izango dira. Oraindik orain ordezkatutako Idiazabal Aundi
finkatzea.
Kaletxiki kaletik esparru honetako sarbide orokorra nabarmen hobetuko da aurreikusitako
biribilgunea eta trenbidearen azpiko pasabide berria egitean.
9 HEA.- GALARDI
Azalera: 86.494 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Ondare eraikia finkatzea. Extremadura kalea antolamenduko esparru berri aldera luzatzearen
ondorioz, bide sarea nabarmen hobetuko da, orain dagoen kale itxia ezabatuko baita.

ANDOAINGO UDALA

78

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

A dokumentua.- MEMORIA

Auzo osoari eta Leizaran ikastetxeari zerbitzua emango dion kirolgune bat sortzea. Eremu hori,
43 HEA, Baltzusketa eremurako erredaktatu beharko den plangintza xehekatuan antolatu eta
erabakiko da.
10 HEA.- LEIZAUR –lehengo Lorategia HiriaAzalera: 59.482 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Lehendik dauden egoitza garapenak oro har finkatzea, auzoari errematea emanez gauzatu edo
eraberritzeke dauden lurzatietan. Ingurua lehenera ekarri eta bukatzean, finkatuko diren egoitza
garapenek hobekuntza nabarmena izango dute. Nolanahi ere, garapen horiek espazio libreen
egoera hobetu beharko dute beren lurzatietan, horretarako zonaldearen izaerarekin bat ez
datozen eraikin erantsiak eraitsiz.
Planeamendu xehekatua gauzatzen ondoriozko espazio librea lehenera ekarri eta aisiarako
gune gisa moldatzea.
11 HEA.- OLAGAIN
Azalera: 21.908 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo egoitza erabilerak eta hirugarren sektorekoak finkatzea. Sarbideak hobetzea; eta
horretarako, kalea erregularizatzea, oinezkoentzako espaloi egokia ipiniz.
Espazio libreak eta ibaiertzeko pasealekua antolatzeko indarrean dagoen Plan Berezian
jasotako aurreikuspenak gauzatzea.
12 HEA.- ZUMEA
Azalera: 28.903 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Esparru hau Alde Zaharraren barruan sartuta dago. Beste hainbat gunetan bezalaxe, eremu
honetan ere xehetasunezko azterketa bat egin beharko da, birgaitzen den aldi berean eraikitako
ondare interesgarria artatuko den moduan eta, betiere, erabilera egokiagoak ezartzeko gai
diren unitateak eraberritzeko edo ordezteko bidea emanez. Ezkerra enea xeheki aztertuko duen
Hiri Antolamenduko Plan Berezi bat egin behar da.
Oria eta Leitzaran ibaien ondoan oinezkoentzako pasealekuak aurreikusi beharko dira, eremu
honek Zabalgune berrian aurreikusitako espazio libreekin lotura egokia izan dezan.
13 HEA.- TXITIBAR
Azalera: 1.037 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Jatorrizko zabalguneetako bat osatzen duten eta lehendik dauden egoitza garapenak oro har
finkatzea, garai bateko egoitza asentamenduaren tipologiaz.
14 HEA.- ZABALGUNEA
Azalera: 88.403 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Gauzatu berriko eremua, egoitza erabilerako eraikinei dagokienez; indarrean dagoen
plangintzak komunitatearen ekipamenduetarako bideratzen dituen lurzatiak garatzea falta da.
15 HEA.- ETXEBERRIETA
Azalera: 14.962 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Esparru hau Alde Zaharraren barruan sartuta dago. Birgaitzeko Plan Berezian jasotako
aurreikuspenak garatzea 15.5 EA deitutako azpi-eremuari dagokionez eta bertan aurreikusita
dagoen eraikigarritasunera begira; eraikinen antolaketa berri bat aurreikusi beharko da,
etorkizunean zonaren erabateko birsortzea ahalbidetzearren.
Egoitza eraikin zaharrenei, hots, orokorrean degradaturik daudenei dagokienez, hiri
antolaketako beste plan berezi bat erredaktatzea aurreikusi da, guztia antolatzeko, eta
dagokion Arau Partikularrean jasotako baldintzei jarraiki.
Ostean, hasieran plangintzarekiko desegokiak ez diren eraikinak ordezkatzea edota handitzea
proposatzen da.
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Jarduketa honek, osorik hartuta, eremuaren erabateko birsortzea dakar berekin, auzoan egoki
txertatzearekin batera.
16 HEA.- ALGODONERA
Azalera: 19.498 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Gauzatze bidean dauden eraiketak eta hiritartze lanak bukatzea. Esparru hau, gaur egun
indarrean dagoen eta 1998ko urtarrilaren 27an behin betiko onetsi zen Alorreko Planean
aurreikusitakoari jarraituz gauzatu da.
17 HEA.- LARRAMENDI AUZOA
Azalera: 7.311 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo egoitza ondarea finkatzea. Oraingo bide sarea aldatzea aurreikusi da; eragiketa hori,
18 HEA.- Izturitzaga, esparruan aurreikusitako garapen plangintzan aztertu eta erabakiko da.
18 HEA.- IZTURITZAGA
Azalera: 22.587 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Esparru hau Alde Zaharraren barruan sartuta dago. Beste hainbat gunetan bezalaxe, eremu
honetan ere xehetasunezko azterketa bat egin beharko da Hiri Antolamenduko Plan Berezi bat
eginez, birgaitzen den aldi berean eraikitako ondare interesgarria artatuko den moduan eta,
betiere, eremuak bukatuz eta erabilera egokiagoak ezartzeko gai diren unitateak eraberritzeko
edo ordezteko bidea emanez. Izturitzaga finkatzea eta komunitatearen ekipamendurako
birgaitzea, eta inguruan ekipamenduko eraikin berri bat antolatzea. Ekipamenduko eraikinen
ondoko espazio libreak egokitu beharko dira, zirkulazioa berrantolatu noranzko bakarreko errei
bat jarrita eta sarea 19 HEA.- Karrika eremuan dagoen bidearekin osatuz.
19 HEA.- KARRIKA
Azalera: 31.732 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo egoitza ondarea finkatzea. Bide sarea berrantolatzea 18 HEA.- Izturitzaga eremuko
esku-hartze proposamenaz ibilgailuentzako bideari dagokionez, aparkalekuen antolamendua
eta espazio libreak berreskuratzea.
20 HEA.- SORABILLAKO HERRIGUNEA
Azalera: 11.959 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo ondare eraikia finkatzea, kontserbazio egoera txarrean dauden eraikinak ordezkatzea
eta multzoan txertatzea ahalbidetuz. Oraingo ekipamenduen aurrez aurre dagoen espazio
publikoari dagokion balioa ematea. Sarbideak hobetzea, aurreikusitako biribilgunea eginez.
21 HEA.- ERROTAGAIN
Azalera: 41.095 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo egoitza ondarea finkatzea. Sarbide orokorrak hobetzea Sorabillako lotunean jardunez,
eta espazio libreei dagokien balioa ematea. 42 HEA.- Errota Industrialdea eremuan gauzatuko
den proposamenean aurreikusten da N-1 errepidearen azpiko tunelean oinezkoentzako
sarbidea hobetzea; hori horrela, auzo osoa herrigunearekin elkarloturik geratuko da
oinezkoentzako ibilbideen bitartez.
Pilotalekuaren ondoko udal lurzatian egoitza erabilerako eraikinak antolatzea aurreikusten da,
N-1 errepidearen Saihesbidearen proiektuak ukitzen dituen eraikinak birkokatzeko aukera
ematearren.
22 HEA.- ALLURRALDE
Azalera: 62.630 m²
Erabilera nagusia: Komunitatearen ekipamendua.
Dauden eraikinak eta erabilerak finkatzea. Instalazioak handitzeko baimena emango da baldin
eta ikastetxearen funtzionamendu egokirako horrelakorik behar bada.
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Oraingo N-1 errepideak utziko duen eremu librea berreskuratzean, alde batetik aparkalekuak
ipini ahal izango dira aurrealde osoan; eta bestetik, zuhaitzez hornitutako pasealeku lineala.
23 HEA.- BAZKARDO
Azalera: 75.526 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo industrien ordez egoitza erabilerak eta hirugarren sektorekoak ezartzea. Andoaingo
berezko zabalgunetzat hartzen da puntu honetan hiribide bihurtuko den N-1 errepidearekin eta
Oria ibaiarekin batera.
Esparrua osoki aztertu beharko da Hiri Antolamenduko Plan Berezi batean, egoitza erabilera
berriak antolatuz; kontserbazio egoera onean dauden industriak edota hirugarren sektoreko
eraikinak finkatzea eta aurreikusitako antolamenduarekin bat ez datozenak ordezkatzea.
Jarduketa horri ekiteko, aurrez N-1 errepidearen Saihesbidea gauzatu beharko da eta,
bestalde, SAPA enpresa kokagune berri batera aldatu, 51 HEA.- Antzizu eremuan.
Jarduketa honi dagokionez, hirigintza hitzarmena egin beharko da Udalaren eta jabetzaren
artean. Hasierako baldintzetan, honako puntuak jaso beharko ditu:
- Mugatutako esparru osoa aztertu eta konponduko duen Hiri Antolamenduko Plan Berezi bat
erredaktatzea.
- Gutxi gorabehera 510 etxebizitza berri ezartzea, aurrez behar bezala aztertuta. Hasieran,
finkatu egiten dira Alejandro de Calonje kaleko 1 zenbakitik 5era bitarteko egoitza eraikinak oso
egoera onean daudelako, nahiz eta antolamenduaren barruan egoki txertatu beharko diren.
Hau guztia berretsi egin beharko du erredaktatu behar den plan bereziak, elementu hauek
finkatzera edota ordezkatzera jo ahal izango du eta. Oria ibaiaren arrora 15 metroko tartea utzi
beharko da. Ildo honetatik, kontuan hartu beharko da Uraren Euskal Agentziak emandako
txostena.
- Indarreko hirigintza legeriaren arabera espazio libreetan eta sistema lokaletako sarearen
ekipamenduetan dauden betebeharrei esparruan bertan erantzutea. Aurreikuspen hauen
baitan, Oria ibaiaren ertzeko pasealekua taxutu beharko da, herrigune osorako proposatutako
ibilbideei jarraipena emanez.
- Espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat jartzeko obligazioa bete
beharra 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua zuzenean Udalari emateko
prozeduraren bidez, edo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak modua izan dezan
etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
24 HEA.- EGUZKIALDE
Azalera: 11.413 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo egoitza eraikin bakanduen eta industri erabileren ordez eraikuntza irekiko beste batzuk
eta etxabeak jartzea, aparkalekuak sotoetan paratuta.
Jarduketa honi dagokionez, hirigintza hitzarmena egin beharko da Udalaren eta jabetzaren
artean. Hasierako baldintzetan, honako puntuak jaso beharko ditu:
Jarduketa txertatu edo integratuak honako sailak hartuko ditu: 24 HEA alderdi osoa, eta baita
32 HEA.-Cenia eremuko hainbat sail zati eta egoitza eraikin; azken hauek Eguzkialden –
Errekalde Etxea eta Lau Bide Etxea- birkokatu beharko dira.
- Mugatutako esparru osoa aztertu eta konponduko duen Hiri Antolamenduko Plan Berezi bat
erredaktatzea.
- Eraikuntza irekiko tipologiako eraikinak jarri beharko dira, eta aurreikusitako
eraikigarritasunaren zati bat hirugarren sektoreko erabilerak ezartzeko erreserbatu beharko da.
Antolaketatik kanpo dauden eraikinak birkokatu beharko dira, aurreko paragrafoan deskribatu
bezala.
- Esparruaren ertzean, industrialdearen mugan, sarbide berria egitea jarduera
ekonomikoetarako aurreikusita dagoen esparruak bere sarrera izan dezan.
- Ama Kandida etorbideari begira dagoen aldean –14 metro–, aurrez finkatuko diren
lerrokadurak errespetatu beharko dira, aurrealde hori aurreikusitako antolamendura egokituz.
- Eraikinik gabe geratuko den eremua jabari eta erabilera publikorako laga beharko da,
espazio libre gisa hiritartu ondoren.
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- Indarreko hirigintza legeria aplikatzearen ondoriozko erreserbarekin bat datozen hiriko
espazio libreak eta ekipamenduak jartzea. Lurraldea ez bada nahikoa behar adina espazio libre
lokal erreserbatzeko, hauek 55 HEA.- Allurralde eremuan jarriko dira.
Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat jartzeko obligazioa
bete beharra 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu
eremua zuzenean Udalari emateko prozeduraren bidez, edo dagokion diru ordainketaz, udal
administrazioak modua izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
25 HEA.- IRIGOIENAZPIKOA
Azalera: 3.960 m²
Erabilera nagusia: Komunitatearen ekipamendua.
Oraingo eraikinak finkatuko dira, nahiz eta eraikuntza zaharra eraberritu egin beharko den, ia
erortzeko zorian baitago. Instalazioak handitzeko baimena emango da baldin eta ikastetxearen
funtzionamendu egokirako horrelakorik eskatzen bada.
Egun ibilgailuentzat dagoen bidea, goiko aldeetarako sarbide aurreikusi berriak gauzatu
ondoren, oinezkoentzako espazio bihurtuko da.
26 HEA.- BERROZPE
Azalera: 11.196 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Oraingo eraikinak finkatzea, 1998ko uztailaren 21ean behin betiko onartutako Barne
Eraberrikuntzako Plan Berezian jasotakoaren arabera eginak baitira.
27 HEA.- INQUITEX
Azalera: 64.942 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Oraingo eraikinak finkatzea baina arau orokor gisa aurreikusitako parametroekin bat etorriz,
jardueren funtzionamendu egokiak eskatzen dituen zabaltze lanak eta hobekuntzak baimenduz.
Aurreikusitako biribilgunea egitean, esparru honetarako sarbideak hobetuko dira.
Hiri Antolaketako Plan Berezi bat erredaktatzea aurreikusten da, eremu osoa aztertzeko, hain
zuzen eremuan dauden eraikin zaharkituak antolatzea eta birsortzea ahalbidetzearren.
* 28 HEA.- SORABILLAKO INDUSTRIALDEA
Azalera: 16.329 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Oraingo eraikinak finkatzea baina arau orokor gisa aurreikusitako parametroekin bat etorriz,
jardueren funtzionamendu egokiak eskatzen dituen zabaltze lanak eta hobekuntzak baimenduz.
Hirugarren sektoreko erabilerako eraikin baten antolamendua aurreikusi da, sarbideko
lotunearen ondoan. Aurreikusitako biribilgunea egitean, esparru honetarako sarbideak hobetuko
dira.
29 HEA.- AZELAIN
Azalera: 12.616 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Jose M. Mendiola S.A. enpresaren gaur egungo eraikina finkatzea. Dena den, enpresa
horretako instalazioak birmoldatu, handitu edota hobetu nahi izanez gero, oraingo itxiturak
ezabatu eta Oria ibaiaren erribera libre utzi beharko da aurrez, ibai alderako babes lanak ere
egingo dituen oinezkoentzako pasealekua egitearren.
Orain eraikuntzarik gabe dagoen lurzatia, Arauen Aldaketarekin bat etorriz eta indarrean
dagoen Alorreko Planari jarraituz garatu beharko da, 2001eko abenduaren 4an onetsitako
agiriak, biak ere; eta geroko Xehetasunezko Azterketa ere aintzat harturik. Eraikin berria
egiterakoan, ibai alderako babes eremua errespetatu eta oinezkoentzako pasealekua egin
beharko da bertan.
N-1 errepideko saihesbidearen proiektuak oso-osorik ukitzen du eremua, honetako sarbideak
eta zirkulazioak aldatzen baititu.
30 HEA.- UBILLOTS INDUSTRIALDEA
Azalera: 64.272 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
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Oraingo eraikinak finkatzea baina arau orokor gisa aurreikusitako parametroekin bat etorriz,
jardueren funtzionamendu egokiak eskatzen dituen zabaltze lanak eta hobekuntzak baimenduz.
Bestalde, jarduera ekonomikoetarako –industrialak edota hirugarren sektorekoak– garapen
berriak antolatu dira gauzatzeke dauden lurzatietan, esparrua osatuz. Jarduketa horiek bananbanan nahiz batera, eraikin bakar batez, garatu ahal izango dira.
Esparrurako sarbide orokorrak hobetzea aurreikusitako biribilguneak gauzatuta.
31 HEA.- BORDABERRI
Azalera: 60.151 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Oraingo eraikinak finkatzea baina arau orokor gisa aurreikusitako parametroekin bat etorriz,
jardueren funtzionamendu egokiak eskatzen dituen zabaltze lanak eta hobekuntzak baimenduz.
Gauzatuta daude 2007ko uztailaren 27an behin betiko onartutako “13. Borda Berri zonako 13.1
alderdiaren xehetasunezko azterketa” dokumentuan jasotakoak.
Sorabilla auzoko 238 zenbakitik 241era bitartean dauden egoitza eta industri garapenen ordez
jarduera ekonomikoetako beste batzuk –hirugarren sektorekoak edo industrialak– jartzea
proposatu da, guztiak ere Hiri Antolamenduko Plan Berezi batean aztertuak; aipatu planak
eraikin berriak eta barruko bide egokiak taxutuko ditu.
N-1 errepideko Saihesbidearen proiektua gauzatzean, gaur egun dagoena hiribide bihurtuko da,
eta horrek esparru osorako sarbideak hobetu eta egokitzea ahalbidetuko du. Proiektu honetan,
jarduera ekonomikoetarako zona 52 HEA.- Bordaberri azpi eremurako xedatutakoarekin
zabaltzea aurreikusi da.
32 HEA.- IKUTZA
Azalera: 31.433 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Oraingo eraikinak finkatzea, jardueren funtzionamendu egokiak eskatzen dituen zabaltze lanak
eta hobekuntzak baimenduz. Gainera, eraikuntzarik gabe dauden lurzatietan pabiloi berriak
egitea aurreikusiko da, baldintza hauekin:
- Aurreikusitako pabilioi berriak antolatzea oraingo pabiloien handitze gisa, eta esparrua
erabat bukatzeko egin beharreko berriak egitea.
- Antolamenduz kanpokotzat jotzea Ikutza Zarra, Errekalde Etxea –Ama Kandida 15– eta Lau
Bide Etxea –Ama Kandida 17– izeneko egoitza eraikinak; eta horiei dagozkien
aprobetxamenduak 24 HEA.- Eguzkialde eta 44 HEA.- Agirialai egoitza guneetan ezartzea.
- Ama Kandida etorbide alderako aurrealdea eta esparru honetako zerbitzu-bideak
antolatzea, industrialdearen zabaltze gisa proposatutako esparru berriak bere sarbidea izan
dezan.
33 HEA.- AMA KANDIDAKO INDUSTRIALDEA
Azalera: 26.079 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Oraingo eraikinak finkatzea, jardueren funtzionamendu egokiak eskatzen dituen zabaltze lanak
eta hobekuntzak baimenduz. Gainera, atzealdeko bidea luzatu egingo da, proposatutako
industri gune berrian aurreikusitako antolamenduarekin bat etorriz.
34 HEA.- MARTIN UGALDE
Azalera: 53.821 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Oraingo eraikinak finkatzea. 1999ko abenduaren 14an behin betiko onartutako BEPBan
jasotako aurreikuspenak ontzat ematea.
Atzeko kaleari jarraipena ematea proposatzen da, aurreikusitako garapen berriak ahalbidetuz.
Oraingo GI-131 errepide aldera begira dagoen aurrealdea erregularizatzea zuhaitzez
hornitutako espaloi egokia eginez; eta, hiribide berri honekin batera, oinezkoentzako
pasealekua luzatzea.
35 HEA.- ZIAKO
Azalera: 24.622 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
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Oraingo eraikinak finkatzea, jardueren funtzionamendu egokirako behar diren zabaltze lanak
eta hobekuntzak baimenduz. Gainera, eraikuntzarik gabe dauden lurzatietan pabiloi berriak
egitea aurreikusiko da. Antolamendua, erredaktatze bidean den xehetasunezko azterketan
jasotako irizpideetara egokituko da, gutxienez honako aurreikuspenak arautuz:
- Aurreikusitako pabilioi berriak antolatzea oraingo pabiloien handitze gisa, eta esparrua
erabat bukatzeko egin beharreko berriak egitea. Errekaren babes eremua errespetatu beharko
da, estali gabea izango baita zati osoan.
- Oraingo GI-131 errepide aldera begira dagoen aurrealdea erregularizatzea zuhaitzez
hornitutako espaloi egokia eginez, eta, hiribide berri honekin batera, oinezkoentzako
pasealekua luzatzea.
- Atzealdean kale berria egitea, proposatutako industri eremu berrian planteatu den
antolamenduaren arabera eta esparru horren kontura; bide hori oraingo pabiloien zein egingo
diren berrien sarrera izango baita. GI-131 errepidearen eta atzeko kalearen artean, beharrezko
lotune guztiak egitea.
36 HEA.- KRUPP
Azalera: 19.233 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Une honetan tramitazio bidean dago Hiri Antolaketako Arauetan ezarritako xedapenen arabera
egindako xehetasunezko azterketa. Honako baldintza hauek bete beharko ditu:
- Proposatutako antolamendu orokorrarekin bat datozen eta hari egokitzen zaizkion egungo
industri garapenak finkatzea.
- Garapenak osatzea, oraindik indarrean dauden planeamendu baldintzak aplikatzetik
ondorioztatzen diren industriak edota hirugarren sektoreko erabilerak ezarriz.
- Erretena desbideratzea, dagokien departamentuek proposatutako irizpideei jarraiki.
- Eraikin berrietara iristeko barne bide guztiak antolatzea, finkatuko direnen gaur egungoak
hobetuz; atzeko bidea paratzea, jarduera ekonomikoetako eremu osoan aurreikusitakoa
luzatuz; eta Gudarien etorbiderako aurrealdea hiritartzea, Udalak bide osorako planteatuko
dituen irizpideen arabera.
GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, osoosorik hartuko duen hiritartze proiektu bat egin beharko da. Horretan, 7,00 metroko sekzioko
errodadura-galtzada izango duen bidea antolatuko da, baita espaloi egokiak, lur gaineko
aparkalekuak, gaur egungo garapenei egokitutako sarbideak eta bidegorria ere. Proiektu hori
Udalaren kontura erredaktatuko da, honek erabakiko baititu gerora gauzatzeko baldintzak.
Atzeko bidea, jarduera ekonomikoetarako esparru guztietan aurreikusitako bideei jarraipena
emanez ireki eta egokituko da. Bide horrek, 7,00 metroko sekzioko errodadura-galtzada,
aparkalekuak eta espaloi egokiak izango ditu.
Jarduera ekonomikoetarako esparru berrian, 49 HEA eremuan, aurreikusi den antolaketan,
lehendik dauden garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
37 HEA.- KRAFFT
Azalera: 50.739 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
- Krafft-eko lurzatiari dagokion industri garapena finkatzea, gaur egun dituen parametroez.
- Hiri Antolaketako Arauetan ezarritako xedapenen arabera egin, eta gaur egun tramitazio
bidean dagoen xehetasunezko azterketan zehaztutako lurraldearen gainerakoa antolatzea.
Xehetasunezko azterketa horrek, honako baldintza hauek bete beharko ditu:
* Garapenak osatzea, oraindik indarrean dauden planeamendu baldintzak aplikatzetik
ondorioztatzen diren industriak edota hirugarren sektoreko erabilerak ezarriz.
* Erreka behar bezala tratatzea, kasuan kasuko departamentuek emandako irizpideei jarraituz.
GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, osoosorik hartuko duen hiritartze proiektu bat egin beharko da. Horretan, 7,00 metroko sekzioko
errodadura-galtzada izango duen bidea antolatuko da, baita espaloi egokiak, lur gaineko
aparkalekuak, gaur egungo garapenei egokitutako sarbideak eta bidegorria ere. Proiektu hori
Udalaren kontura erredaktatuko da, honek erabakiko baititu gerora gauzatzeko baldintzak.
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Atzeko bidea, jarduera ekonomikoetarako esparru guztietan aurreikusitako bideei jarraipena
emanez ireki eta egokituko da. Bide horrek, 7,00 metroko sekzioko errodadura-galtzada,
aparkalekuak eta espaloi egokiak izango ditu.
Jarduera ekonomikoetarako esparru berrian, 49 HEA eremuan, aurreikusi den antolaketan,
lehendik dauden garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
38 HEA.- LARRAMENDI
Azalera: 31.939 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
- Gudarien etorbideko 49 eta 51 zenbakietan industri garapena, Gudarien etorbidea 61ean
hirugarren sektoreko erabilera –Super Amara– eta Gudarien etorbidea 55ean ekipamendu
erabilera –telefonikoa– finkatzea; horiek guztiak, gaur egungo parametroez. Super Amarari
dagokion lokaleko instalazioak handitzea ahalbidetzen da, tarteko solairu osoa gaiturik
horretarako.
- Lurraldearen gainerakoa antolatzea, esparrua oso-osorik ordeztea eta osatzea planteatuz.
Hain zuzen ere, hiru gauzatze unitate mugatu dira espreski, lurzati hutsean Plan Orokorra eta
erredaktatu behar den Plan Berezia zuzenean gauzatzeko eta, horrela, eragiketak arintzeko.
Baldintza orokor hauek jarri dira:
* Garapenak burutzea industri edota hirugarren sektoreko eraikinak ezarriz, eta Larramendi
Berri Etxea egoitza eraikina birkokatzeko aukera, egoitza-hirugarren sektoreko garapen misto
batean.
* Eraikin berrietara sartzeko beharko diren barne bide guztiak antolatzea, eta finkatuko diren
gaur egungo bideak hobetzea. Era berean, Gudarien etorbidearen aurrealdea hiritartzea,
Udalak bide osorako proposatuko dituen irizpideekin bat etorriz.
GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, osoosorik hartuko duen hiritartze proiektu bat egin beharko da. Horretan, 7,00 metroko sekzioko
errodadura-galtzada izango duen bidea antolatuko da, baita espaloi egokiak, lur gaineko
aparkalekuak, gaur egungo garapenei egokitutako sarbideak eta bidegorria ere. Proiektu hori
Udalaren kontura erredaktatuko da, honek erabakiko baititu gerora gauzatzeko baldintzak.
Atzeko bidea, jarduera ekonomikoetarako esparru guztietan aurreikusitako bideei jarraipena
emanez ireki eta egokituko da. Bide horrek, 7,00 metroko sekzioko errodadura-galtzada,
aparkalekuak eta espaloi egokiak izango ditu.
39 HEA.- LEIZOTZ-ARANAZTEGI
Azalera: 143.749 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
- Dauden garapenak bideratu dituen indarreko planeamendu xehekatua ontzat ematea.
- Dagoen industri garapena finkatzea, egiteke dauden lurzatiak gauza daitezen ahalbidetuz;
lurzati horiek hein batean aldatu egingo dira, GI-131 errepidearen Saihesbidearen proiektuak
planteatu dituen sarbideak direla medio.
- Aranaztegi etorbidea 3 zenbakiko eraikina bermatu egingo da, hau da, oraindik orain birgaitu
den Aranaztegi etxea, alegia.
- Esparrurako sarbide orokorra aldatzea, GI-131 errepidearen Saihesbidea gauzatuko delarik;
bertan loturako biribilgune bat dago Andoain eta Urnietako udalerrien mugan.
- Aranaztegi etorbidea 6X eta 6Z zenbakien arteko kaleari jarraipena emango zaio, jarduera
ekonomikoetara bideratuko diren 50 HEA eta 51 HEA eremuetan garatu beharreko
antolaketaren zati gisa.
- Gauzatzeko dauden lurzatiak osatzea -39-1 JT eta 39-2 HJ-, lur gaineko aparkalekurako
espazioa berrantolatzea, Gudarien etorbidearen eta Aranaztegi etorbidearen arteko loturaren
trazatu berria eta espazio libreak.
- Gutxi gorabehera 3.700 m2ko eremu bat erreserbatzea garbigune bat jartzeko -39.4 HPJ-,
zonarako sarbidea ematen duen biribilgunearen ondoan.
40 HEA.- OLABURU-LIZARKOLA
Azalera: 31.476 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
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Eremu honek, gaur egun, industri erabilerak eta lurzati hutsak hartzen ditu, oso kasu
desberdinak alegia, zeren eta "Celulosas Intex"en lurzatia baita jarduerarekin segitzen duen
bakarra; hau da, "Celulosas de Andoain" eta "Papelera Leizarán"en dagoeneko ez dago
jarduerarik.
Beraz, eremu osoa antolatzea aurreikusten da, eta ukitutako azalera guztirako Hiri Antolaketako
Plan Berezi bat formulatu beharko da, honako baldintza hauei jarraituz:
* Sarbidea –Leitzarango bidea– aldatzea, errodadurako galtzadari gutxienez 6,00 metroko
sekzioa emanez, eta gutxienez 2,00 metroko espaloi egokiez hornituz.
* “Celulosas de Andoain”en lurzatian dauden eraikinak antolaketatik kanpo uztea, eta lurralde
zati oso hau espazio libre gisa antolatzea, espazio libreen sistema orokorren sarearen barnean
zona honetan antolatutakoen segidan. Parke hau erabilera eta jabari publikorako laga beharko
da, Andoaingo Udalak ezarri beharko dituen irizpideekin bat hiritartu ondoren.
Leitzaran ibai bazterrean oinezkoentzako pasealeku bat eraztea, ondoko espazio libreari
jarraipena emanez; eta pasealeku horretan egonlekuak prestatzea.
* Egungo parametro eta erabilerekin finkatzea “Celulosas Intex”i dagokion eraikina; jarduera
aldatuz gero erabilera aldaketa gertatuko da, eta hirugarren sektorekoa ere izan ahal izango da.
* Finkatzea gaur egun erabilerarik ez duen “Papelera Leizarán”en lurzatian dauden eraikinen
eraikigarritasun baldintzak, birgaitzeko eta, hala egokituz gero, eraberritu edo ordezkatzeko,
hirugarren sektoreko edo ekipamenduko erabileraren bat ezarrita. Mantendu behar diren
eraikinen neurri eta ezaugarri bereziak direla eta –tximiniaren kasuan bezala-, industriakoak ez
diren erabilerak hartu ahal izango dituzte.
* Egun dagoen eraikigarritasuna 2.400 m²(t) handitzea ahalbidetzen da; hau, dena den, aztertu
eta antolatu egin beharko da formulatu behar den plangintzan.
* Aplikagarri den araudi sektorialetik ondorioztatzen diren baldintzak –eraikinen atzeratzea eta
ur ibilguen babesguneak—aintzat hartzea.
* Ezarritako erabileraren arabera behar diren aparkalekuak lurzatien beren barruan erabakitzea.
41 HEA.- ARRANTZU
Azalera: 6.254 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Oraingo eraikinak eta erabilerak finkatzea gaur egun garatzen den jarduerak dirauen bitartean.
Baina industriak desagertu egin behar du esparru txiki honetan, ez baita leku horretarako
jarduerarik egokiena.
42 HEA.- ERROTA PARKEA
Azalera: 39.827 m²
Erabilera nagusia: espazio libreak, sistema orokorra
Espazio libreen sistema orokorren sarean txertatutako parke bat antolatzea. Parke hau
Allurraldeko ekipamenduko instalazioen jarraipen gisa proposatzen da, zona honetatiko zein
Sorabillatiko sarbideak permeabilizatzearren egungo N-1 errepidearen azpian dagoen
pasagunea egokituta eta ibaiaren beste ertzetiko oinezkoentzako zaldain bat prestatuta.
Kirol eremu irekiak jarri ahal izango dira, aldameneko auzoen zerbitzurako.
43 HEA.- GARRO PARKEA
Azalera: 52.310 m2
Erabilera nagusia: espazio libreak, sistema orokorra
Sistema orokorreko hiri parke handi bat antolatzea. Jarduketa horretan, herrigunetik sarbide
egokiak egitea aurreikusi beharko dira, Goiburu pasealekutik, hain zuzen; gainera, ibaiaren
beste aldetik hasita, oinezkoen pasabidea egingo da, parkearen bi zatiak lotzearren, eta
ibaiertzeko sailak Baltzusketari dagokion mazelakoekin txertatuta. Parke hau ondoko landa
parkearekin uztartuz, oinezkoentzako ibilbideak egingo dira, pasabidea etengo ez den moduan.
Espazio libreen sistema orokorrerako sailak lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketa
guztietako eskubideen titularrek jarri beharko dituzte, eta indarrean dagoen legediak ezartzen
duena bete beharko dute. Udalak parkeko sailak desjabetzeko espediente bat formulatuko du;
desjabetzearen zati bat aipatutako jarduketek egin zuzeneko ekarpenaz gauzatuko da, edo
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behar besteko ekarpen ekonomikoaz bestela, administrazioa bera izan dadin jabetza bideratzen
duena.
Proiektuaren erredakzioa eta beharrezko obrak gauzatzea Udalaren kontura izango da; eta
honek, proiektua agintzeko momentuan emango ditu jarduketa behar bezala erabakitzeko
jarraitu beharreko baldintzak.
44 HEA.- BALTZUSKETA
Azalera: 126.634 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Eremu sortu berria, Galardi egoitza-gunearen ondoko eremua hartzen duena. Herrigunearen
zabalpen berri gisa planteatu da.
Egoitza erabilerako lurzoru bezala kalifikatzea proposatu da; eta Leizaurren, hots, lehengo
Lorategi Hiriaren ondoko eremuan dentsitate txikiko etxebizitzak eratzea proposatu da,
eraikuntza irekiko tipologiari jarraituz, eta gaur egungo egoitza erabilerako eraikinak ere
antolamenduan txertatuz.
Antolaketa xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztu beharko da, honako
baldintza hauek aintzat hartuz:
- Hirigintzako eraikigarritasuna honako lurzatietan antolatuko da: “a.2.- egoitza erabilerako
lurzatiak, eraikuntza irekikoak”, “a.3..- garapen txikiko eraikuntzen egoitza lurzatiak”, eta “a.4..egoitza erabilerako lurzatiak, eraikuntza bakanekoak”. Behe solairuetan, azalera txiki bat
hirugarren sektoreko erabileraren bat ezartzeko gordeko da, eta azalera horren kokapena,
egokitasun irizpideei jarraituz aztertuko da. Era berean, auzoko bizimodua bilduko duen
erdigune bat sortzeko modua egingo da.
Eraikin berriak arreta osoz aztertu beharko dira, hau da, eremuko topografia gorabeheratsua
eta dauden desnibelak aintzat hartuz, eta gainera, eraikitakoa lursail erabilgarrian ahalik eta
hobekien txertatuko den modua bilatuz.
Finkatuko diren egoitza erabilerako eraikinei lotetsiak geratuko diren lurzatiak, plangintza
xehekatuak zehaztuko ditu.
- Indarrean dagoen hirigintza legeriak ezarritakoaren arabera beharrezkoak diren
ekipamenduak eta erabilerak antolatuko dira. Horiek kokalekua Udalak zehaztuko du.
Esparru honetako kirolgunea, 9 HEA.- Galardi eremuko sailetan kokatuko da; horrela, kirolgune
hori, ikastetxeak ezezik, oraingo etxebizitzetako jendeak eta etorkizunean egingo diren
etxeetako bizilagunek erabili ahal izango dute.
- Hiri espazio libreetarako utzi beharreko azalerari dagokionez, indarrean dagoen hirigintza
legeriak agintzen duena beteko da.
- Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzearen ondorioz esparru honetan ezarri beharreko
sistema orokorreko espazio libreak, neurri batean eremuan bertan daude eta besteak 54 HEA,
Erroitz Parkea eremuan kokatuko dira, hor hiri parke handi bat eratzea aurreikusi baita, egoitza
erabilerako eremu honen aldamenean.
Eremuak berak zona bat erreserbatuko du erabilera honetarako, 13.950 m2 gutxienez.
- Bideei dagokienez:
* La Salle etorbidea erregularizatzea, oraingo baldintzak hobetuz, errodadurako galtzadari
gutxienez 7,00 metroko sekzioa emanez, eta espaloi egokiez hornituz.
* Irteerarik gabeko Galardi kalearen sarbideak aldatzea eta kale bera antolatzea, gaur egungo
garapenen zerbitzurako aparkaleku-eremua bezalaxe.
* Gaur egun irteerarik ez duen Extremadura kaleari jarraipena ematea, bi noranzkoetan, batetik
esparru berri honi zerbitzua emateko eta, aldi berean, oraingo egoitza erabilerako
asentamenduen baldintzak hobetzeko. Harbeta bidez bide bat gauzatzea aurreikusten da, hain
zuzen ibarra zeharkatzeko, eta horri jarraipena emango zaio 46 HEA.- Manterola eremu sortu
berriaren eremuan; aipatu eremu honek hartuko du bere gain bidearen jarraipena gauzatzea.
* Esparru honen barruan, garapen berriei zerbitzua emateko beharrezkoak diren bideak ipini
beharko dira, zirkulazio-uztaiak osatuz. Espreski debekatua dago irteerarik gabeko kaleak
egitea.
* Edozein kasutan ere, aurreikusitako eskaerari erantzuteko behar hainbat aparkaleku ipini
beharko dira lur gainean.
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* Hirigunea eta espazio libreak –bai esparruaren barrukoak, bai Erroitz Parkean eta Garro
Parkean aurreikusitakoak- lotuko dituzten oinezkoen ibilbideak sustatuko dira. Horiez gain, herri
osoko jendeak erabiltzen duen Plazaola bidearekin uztartzeko pasealekua ere egingo da.
45 HEA.- AGIRIALAI
Azalera: 43.730 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Eremu sortu berria, Berrozpe etxebizitza-gunearen eta San Juan egoitzaren ondoko eremua
hartzen duena.
Egoitza erabilerako lurzoru bezala kalifikatzea proposatu da; eta bertan, eraikuntza irekiko eta
dentsitate txikiko tipologiari jarraituz eraikitzea, lurraldearen topografiari egokituz. Era berean,
gaur egungo egoitza erabilerako eraikinak ere antolamenduan txertatzea proposatu da. Eraikin
horietako bakoitzari lotuko zaion eremu librea plangintza xehekatuan zehaztuko da.
Antolaketa xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztu beharko da, honako
baldintza hauek aintzat hartuz:
- Hirigintzako eraikigarritasuna honako lurzatietan antolatuko da: “a.2.- egoitza erabilerako
lurzatiak, eraikuntza irekikoak”, “a.3.- garapen txikiko egoitza lurzatiak”, eta “a.4.-egoitza
erabilerako lurzatiak, eraikuntza bakanekoak”. Behe solairuetan, azalera txiki bat hirugarren
sektoreko erabileraren bat ezartzeko gordeko da, eta azalera horren kokapena, egokitasun
irizpideei jarraituz aztertuko da. Era berean, auzoko bizimodua bilduko duen erdigune bat
sortzeko modua egingo da.
Eraikin berriak arreta osoz aztertu beharko dira, hau da, eremuko topografia gorabeheratsua
eta dauden desnibelak aintzat hartuz, eta gainera, eraikitakoa lursail erabilgarrian ahalik eta
hobekien txertatuko den modua bilatuz.
Finkatuko diren egoitza erabilerako eraikinei lotetsiak geratuko diren lurzatiak, plangintza
xehekatuak zehaztuko ditu.
- Indarrean dagoen hirigintza legeriak ezarritakoaren arabera beharrezkoak diren
ekipamenduak eta erabilerak antolatuko dira. Horiek kokalekua Udalak zehaztuko du.
- Izaera pribatuko ekipamendu bat ezartzeko aukera, osasun eta sorospen erabilera
espezifikora bideratuta.
- Hiri espazio libreetarako utzi beharreko azalerari dagokionez, indarrean dagoen hirigintza
legeriak agintzen duena beteko da. Zonarik baxuena gordeko da erabilera horretarako, San
Juan egoitzaren ondoan nolanahi ere, eta eremu hori ekipamendu horren aisialdirako erabili
ahal izango da.
- Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzearen ondorioz esparru honetan ezarri beharreko
sistema orokorreko espazio libreak 55 HEA.- Erroitz Parkea eremuan kokatuko dira, hor hiri
parke handi bat eratzea aurreikusi baita, egoitza erabilerako eremu honen aldamenean.
- Bideei dagokienez, inguruko esparru berriekiko lotuneak aztertu beharko dira, eta San Juan
Egoitzaren ondoan dagoena egokituko da, zona honetarako sarbide orokorra izango da eta
aurrerantzean.
Esparru honen barruan, garapen berriei zerbitzua emateko beharrezkoak diren bideak ipini
beharko dira, zirkulazio-uztaiak osatuta.
Edozein kasutan ere, aurreikusitako eskaerari erantzuteko behar hainbat aparkaleku ipini
beharko dira lur gainean.
46 HEA.- MANTEROLA
Azalera: 82.000 m²
Erabilera nagusia: egoitza-gunea
Eremu sortu berria, Arantzibia-Idiazabal –lehengo Plazaola- etxebizitza-gunearen ondoko
eremua hartzen duena. Egin berria den auzo honen zabalpen gisa planteatu da. Egoitza
erabilerako lurzoru bezala kalifikatzea proposatzen da, eta eraikuntza tipologia irekiaz garatzea,
esparruaren kokapenari eta topografiari egokituko zaion profila emanez.
Antolaketa xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztu beharko da, honako
baldintza hauek aintzat hartuz:
- Hirigintzako eraikigarritasuna “a.2.- egoitza erabilerako lurzatiak, eraikuntza irekikoak”
tipologiako lurzatietan zertuko da. Behe solairuetan, azalera txiki bat hirugarren sektoreko
erabileraren bat ezartzeko gordeko da, eta azalera horren kokapena, egokitasun irizpideei
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jarraituz aztertuko da. Era berean, auzoko bizimodua bilduko duen erdigune bat sortzeko
modua egingo da.
Eraikin berriak arreta osoz aztertu beharko dira, hau da, eremuko topografia gorabeheratsua
eta dauden desnibelak aintzat hartuz, eta gainera, eraikitakoa lursail erabilgarrian ahalik eta
hobekien txertatuko den modua bilatuz.
- Aldapeta etxea birkokatzea, antolaketatik kanpo geratuko baita sarbide orokorrerako bidea
gauzatu beharragatik. Eskubideen titularrentzako etxebizitza unitateen kokapen berria egungo
kokapenetik hurbil zertu beharko da.
- Indarrean dagoen hirigintza legeriak ezarritakoaren arabera beharrezkoak diren
ekipamenduak eta erabilerak antolatuko dira. Horiek kokalekua Udalak zehaztuko du.
- Hiri espazio libreetarako utzi beharreko azalerari dagokionez, indarrean dagoen hirigintza
legeriak agintzen duena beteko da.
- Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzearen ondorioz esparru honetan ezarri beharreko
sistema orokorreko espazio libreak 54 HEA.- Erroitz Parkea eremuan kokatuko dira, hor hiri
parke handi bat eratzea aurreikusi baita, egoitza erabilerako eremu honen aldamenean.
- Bideei dagokienez:
* Gaur egun irteerarik ez duen Extremadura kaleari jarraipena ematea, batetik esparru berri
honi zerbitzua emateko eta, aldi berean, oraingo egoitza erabilerako asentamenduen baldintzak
hobetzeko. Ibarra igarotzeko harbeta bidez bidea egitea aurreikusten da, eta bide honi
Manterolan jarraipena ematea. Esparru honen barruan, garapen berriei zerbitzua emateko
beharrezkoak diren bideak ipini beharko dira. Espreski debekatua dago irteerarik gabeko kaleak
egitea.
* Edozein kasutan ere, aurreikusitako eskaerari erantzuteko behar hainbat aparkaleku ipini
beharko dira lur gainean.
* Hirigunea eta espazio libreak –bai esparruaren barrukoak, bai Manterola ibarrean
aurreikusitakoak-- lotuko dituzten oinezkoen ibilbideak sustatuko dira. Horiez gain, herri osoko
jendeak erabiltzen duen Plazaola bidearekin uztartzeko pasealekua ere egingo da.
47 HEA.- BALLESTAGIN
Azalera: 81.950 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Industrialde hau Adunako udalerriaren mugan dago.
Berretsi egiten dira dokumentu hauetan jasotako irizpideak: “Andoaingo Hiri Antolaketako
Arauen zenbait Eremuren 14. Aldaketa, 32 alorrari –Balastrain-Matxinea– buruzkoa”, 2006ko
urriaren 27an hasiera batean onartua, eta “32. Balastrain-Matxinea esparruaren Alorreko
Plana”, 2007ko martxoaren 8an hasiera batean onartua.
48 HEA.- ILLARRAMENDI
Azalera: 91.261 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Jarduera ekonomikoen erabilera izango duen zonalde bat eratzera bideratutako esparru berria,
berau osoki antolatutako duen Alorreko Plan baten bidez garatuko dena.
Esparru honek honako mugakideak ditu alde batean: 24 HEA.- Eguzkialde, 32 HEA.- Ikutza, eta
33 HEA.- Ama Kandida industrialdea –lehenengoa, egoitza erabilerakoa, eta beste biak,
jarduera ekonomikoak hartzen dituztenak–; eta beste aldean, GI-131 errepidearen saihesbide
berriaren muga. Honakoak finkatzea aurreikusi da: oraingo eraikin industriala (Buruntza auzoa
143 eta 144 zenbakien handitzea), eta gaur egungo hirugarren sektoreko erabilerako –
ostalaritza—Gaztañaga sagardotegia eta etxebizitza erabilerako Irurain etxea eta Irurain Berri
etxea, Buruntza auzoko 190, 109 eta 110 zenbakiak dituztenak. Eraikin hauetako bakoitzari
lotetsiko zaion lurzatia Alorreko Planak zehaztuko du, eta hori, lurzati pribatua izango da.
Antolaketa xehekatuak bidezko antolamendua zehaztu beharko du, honako baldintza hauek
aintzat hartuz:
- Aipatu garapenen lurzati pribatuak finkatu eta mugatzea.
- Kaleak malda egokiekin eraikitzea, jarduera ekonomikoetarako eraikin berrien sarbideak eta
finkatuko diren eraikinen sarbideak, eta zona hau esparru osoarekin lotuz.
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- Sistema lokaletako sarearen ekipamenduen eta espazio libreen erreserbak babes pantaila
gisa ezarriko dira, jarduera ekonomikoetako erabilerak eta egoitza erabilerak dituzten eremuak,
lehendik zeudenak nahiz aurreikusitakoak, bereizteko.
Ildo horri jarraituz, landarezko hesi bat ipiniko da GI-131 errepidearen trazadura berriaren
mugan.
49 HEA.- IGERATEGI
Azalera: 54.080 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Jarduera ekonomikoen erabilera izango duen zonalde bat eratzera bideratutako esparru berria,
berau osoki antolatutako duen Alorreko Plan baten bidez garatuko dena.
Esparru honek honako mugakideak ditu alde batean: gaur egun jarduera ekonomikoetarako
erabiltzen diren 34, 35, 36 eta 37 HEA eremuak; eta bestean, lurzoru hiritarrezina, egoitza
erabilerakoak diren eta nolabaiteko nekazaritza erabilera garatzen duten baserrien eremukoa.
Esparru hau, desnibel biziak dituen herrigunearen erremate eta muga izango da.
Antolaketa xehekatuak bidezko antolamendua zehaztu beharko du, honako baldintza hauek
aintzat hartuz:
- Eraikuntza lineal bat ezartzea, sarbideak bi altueratan eduki ahal izango dituena,
aurreikusitako bideak eta koten arteko aldeak aintzat hartuta.
- Igerategi etxea eremuaren goiko aldean birkokatzea aurreikusten da.
- Bideei konponbide egokia ematea, erazko maldak ezarriz eta jarduera ekonomikoetako
eraikin berrietarako sarbideak nahiz finkatzen diren eraikinetarakoak moldatuz, eta sarbide
horiek zonalde osoarekin lotuz; bestalde, goialdean kokatutako baserrietara heltzeko bideak
berritu beharko dira.
- Sistema lokaletako sarearen ekipamenduen eta espazio libreen erreserbak babes pantaila
gisa ezarriko dira, jarduera ekonomikoetako erabilerak eta egoitza erabilerak dituzten eremuak,
lehendik zeudenak nahiz aurreikusitakoak, nahiz landa eremua bereizteko.
50 HEA.- ARITZAGA
Azalera: 123.195 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Jarduera ekonomikoen erabilera izango duen zonalde bat eratzera bideratutako esparru berria,
berau osoki antolatutako duen Alorreko Plan baten bidez garatuko dena.
Esparru hau, Leizotz industrialdearen Arantzibia-Idiazabaleko -lehengo Plazaola- egoitzagunearen mugan dago. Bertan, jarduera ekonomikoetarako garapen handia antolatzea
aurreikusi da, eraikinak lurraren topografiara egokituz. Honako baldintza hauek hartu beharko
dira aintzat:
- Esparru osoko eraikin industrial eta hirugarren sektoreko guztiak antolatzea. Eta, Leizotzi
zerbitzua emateko bide orokorraren aurrean, hirugarren sektoreko eraikin berezi bat
aurreikustea, garapen industrial hauen eta egoitza erabilerako Idiazabal aundi etxearen artean.
Eraikin hori mailakatua egin beharko da, hasieran 3 solairukoa izango da eta, azkenean, guztira
5 solairu hartuko ditu.
- Egoitza erabilerako eraikin hauek finkatuko dira: Antzizu –Leizotz auzoa 5 eta 5B–, Antzizu
berri –Leizotz auzoa 6–, Arantzazuenea –Leizotz auzoa 8—eta Arizmendi Txiki –Leizotz auzoa
10–. Bestetik, Aritzaga –Leizotz auzoa 9—antolamenduz kanpo uztea aurreikusi bada ere,
zirkunstantzia hori erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko da.
- Egoitza erabilerako zona bat aurreikusten da eremuaren goiko aldean, egokia inolaz ere
birkokatze posibleak zertzeko; gainera, zona honetan espazio libre lokala kokatuko da.
- Bideei konponbide egokia ematea, erazko maldak ezarriz eta jarduera ekonomikoetako
eraikin berrietarako sarbideak nahiz finkatzen diren eraikinetarakoak moldatuz, eta sarbide
horiek zonalde osoarekin lotuz; horretarako, goialdean kokatutako baserrietara heltzeko bideak
berritu beharko dira.
Bideari jarraipena emango zaio esparru honen eta aldameneko 51 HEA eremuaren artean –hau
ere jarduera ekonomikoetara bideratua–. Horrela, aztergai dugun esparruak honek zuzeneko
sarbide egokia izango du GI-131 errepidearen saihesbide berriko biribilgunera.
- Sistema lokaletako sarearen ekipamenduen eta espazio libreen erreserbak babes pantaila
gisa ezarriko dira, jarduera ekonomikoetako erabilerak eta egoitza erabilerak dituzten eremuak,
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lehendik zeudenak nahiz aurreikusitakoak, bereizteko. Ekipamendurako eraikin bat aurreikusten
da egungo Antzizu eta Antzizu Berriren ondoan.
51 HEA.- ANTZIZU
Azalera: 72.731 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Jarduera ekonomikoen erabilera izango duen zonalde bat eratzera bideratutako esparru berria,
berau osoki antolatutako duen Alorreko Plan baten bidez garatuko dena.
Esparru hau Leizotz industrigunearen aldamenean dago, eta bertan munta handiko jarduera
ekonomikoen garapenak antolatzea aurreikusi da, betiere lurraren topografiara egokituz eta
honako puntuak aintzat hartuz:
- Esparru osoko eraikin industrial eta hirugarren sektoreko guztiak antolatzea. Eta antolaketa
horretan, “SAPA Placencia, S.L.” merkataritza enpresaren instalazioak berriro kokatzea
aurreikusiko da.
- Bideei konponbide egokia ematea, erazko maldak ezarriz eta jarduera ekonomikoetako
eraikin berrietarako sarbideak moldatuz eta zona osoarekin lotuz, horretarako goialdean
kokatutako baserrietara heltzeko bideak berrituta.
Esparrurako sarbide nagusia GI-131 errepidearen Saihesbidean paratutako biribilgunetik
egingo da, Urnietarekiko mugan. Zonalde horretan, bi udalerrietako planeamenduak adostu eta
uztartu beharko dira.
Bideari jarraipena emango zaio esparru honen eta aldameneko 50 HEA, Aritzaga, eremuaren
artean –hau ere jarduera ekonomikoetara bideratua–.
- Sistema lokaletako sarearen ekipamenduen eta espazio libreen erreserbak babes pantaila
gisa ezarriko dira, jarduera ekonomikoetako erabilerak eta egoitza erabilerak dituzten eremuak,
lehendik zeudenak nahiz aurreikusitakoak, bereizteko.
52 HEA.- BORDABERRI AZPI
Azalera: 10.215 m²
Erabilera nagusia: jarduera ekonomikoak
Jarduera ekonomikoak hartuko dituen eremu bat osatzera bideratutako esparru berria da.
Jarduera horiek garatzeko, esparrua oso-osorik hartuko duen Alorreko Plana erredaktatu
beharko da, oraingo 31 HEA, Bordaberri eremuan martxan dagoenarekin bat etorriz, sarbideak
eremu horretatik egingo baitzaizkio.
Bertan jarduera ekonomikoen garapenak antolatzea aurreikusi da –hirugarren sektoreko
erabilerak batez ere-, betiere lurraren topografiara egokituz eta honako puntuak aintzat hartuz:
- Sistema lokaletako sarearen ekipamenduen eta espazio libreen erreserbak babes pantaila
gisa ezarriko dira, jarduera ekonomikoetako erabilerak eta egoitza erabilerak dituzten eremuak,
lehendik zeudenak nahiz aurreikusitakoak, bereizteko.
53 HEA.- DORRONTXOLA BERRI
Azalera: 41.097 m²
Erabilera nagusia: komunitatearen ekipamendua –osasuna eta sorospena, pribatua–
Sortu berriko sektorea, Goiburu auzoan kokatua; izaera pribatuko ekipamendu komunitario
handi bat ezartzea planteatzen da. Proposatutako erabileraren neurriak eta ezaugarriak direla
eta, eskualde mailako ekipamendutzat hartu beharko da.
Horren garapenerako baldintza izango da izenpetu beharko den hirigintzako hitzarmen batean
jasota geratzea, betiere izaera probatuko ekipamendu komunitari bat gauzatzean oinarrituta,
baina posible izan gabe hirigintzako kalifikazioa aldatzea.
Antolaketa xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztu beharko da, honako
baldintza hauek aintzat hartuz:
- Hirigintzako eraikigarritasuna honako lurzatietan antolatuko da: “g.- Komunitatearen
ekipamendurako lurzatiak”. Eraikinen kokapena aztertzean oso kontuan hartuko da topografia,
eta baita inguruan dauden landa izaerako eraikinak, hain zuzen eraikia sail erabilgarrietan
txertatzea ahalbidetzearren. Ateratzen den ekipamendurako lurzatiak, edonola ere, zatiezina
izan beharko du, eta erregistroko unitate gisa mantenduko da.
- Eremuan bi eraikin daude antolaketa orokorrean txertatzeko moduan, betiere Alorreko
Planetik abiatuta egin beharko den azterketa xehekatuari jarraiki.
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- Udalari laga egin beharko zaio beharrezko azalera, indarrean dagoen araudiarekin bat,
espazio libreetarako; eta zati honen eta Leitzarango landa parkearen arteko komunikazioa
ahalbidetu beharko da.
- Bideei dagokienez:
* Sarbide orokorrak eta San Esteban auzoarekiko lotura diren landabideak hobetu beharko
dira, eta antolaketak ukitzen dituen landabide guzti-guztiak birjarri.
* Etorkizunean izango den lurzati pribatiboan, aurreikusitako eskaerari erantzuteko behar
hainbat aparkaleku ipini beharko dira lur gainean.
* Espazio libre antolatua, San Esteban auzoa, hirigunea eta espazio libreak –bai eremu
barrukoak bai Leitzarango landa parkean diren sistema orokorrekoak- lotuko dituzten oinezkoen
ibilbideak sustatuko dira. Horiez gain, baita ibai ibilguaren ertzean proposatutako
pasealekuarekiko loturak ere.
54 HEA.- ERROITZ PARKEA
Azalera: 26.427 m²
Erabilera nagusia: espazio libreak, sistema orokorra
Sistema orokorreko hiri parke handi bat antolatzea, herrigunetik sarbide egokiak paratuz eta
aurreikusitako egoitza garapen berriak ezarriz.
Parkea gauzatu eta antolatze aldera, kontrolpeko betelana egin beharko da, aurreikusitako
aisiako erabilera ahalbidetuko duena; horretarako plataforma jarraitu edota mailakatu bat eratu
beharko da Kamioberritik, ertzetan lurrera egokituz eta parkean bertan dagoen erreten txikitik
kanalizazioa eta desbideraketa integratuz.
Proiektua Udalaren kontura erredaktatuko da; eta honek, proiektua agintzeko momentuan
emango ditu jarduketa behar bezala erabakitzeko jarraitu beharreko baldintzak.
Parkea egiteko behar diren lursailak eskuratzeko, Hirigintzako Esku-Hartze Alderdi hauek atxiki
dira: 44 HEA.- Baltzusketa, 45 HEA.- Agirialai eta 46 HEA.- Manterola.
55 HEA.- ALLURRALDE PARKEA
Azalera: 36.797 m²
Erabilera nagusia: espazio libreak, sistema lokala
Hiri parke handi bat antolatzea, herrigunetik sarbide egokiak paratuz eta aldamenean lehendik
dauden eta aurreikusita dauden egoitza eremuak berriak ezarriz.
Parke hau Allurraldeko landa parkearen segidan planteatuko da; N-1 errepideko
Saihesbidearen etorkizuneko proiektuaren arabera egingo den tunel artifizialetik ateratzen den
azaleraren bidez konektatuko dira.
Parkearen segidan txertatutako komunitatearen ekipamendurako behar adina azalera izan
beharko dab, helburu honetarako 21 HEA.- Errotagainen kokatutako lurzatiaren ordez, honetan
aurreikusten baita Presagian etxearen birkokatzea. Erabilera zehatzak Udalak zehaztuko du,
eta kirol horniduraren bat instalatzea proposatuko du, Sorabillako auzo osoari zerbitzua
emateko.
Eremu honetako sailak beste mota bateko jarduketak aurreikusita dauden lurzoru hiritarreko
eremuek jarriko dituzte, hauek behar adina azalerarik ez badaukate indarrean dagoen
hirigintzako legedia aplikaturik dagozkien hiri espazio libreen beharrari eremuan bertan
erantzuteko; bide batez, erredaktatu behar den proiektua Udalaren kontura izango da, eta
honek, erredakzioaren enkargua egiten duen unean, behar bezala bideratzeko oinarrizko
baldintzak ezarriko ditu.
XIII.1.3.- Lurzoru hiritarrezineko eremuak
Hainbat eremu mugatzen dira berariaz, hauetan helburu desberdineko jarduketak eta zenbait
erabilera izango baitira.
01 HE.- GOLF GOIBURU
Azalera: 168.248 m²
Erabilera nagusia: Aisia eta olgeta
Hiriko landa ingurunean txertatutako lurralde bat da, Goiburu auzoaren barnean dagoena; gaur
egun bertan daude Golf Goiburu-ren instalazioak, D.4 Nekazaritza eta abelazkuntzako zona eta
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landazabala kalifikazioa duten lurretan, horrelakoetan onartzen baita aisia eta olgetako
erabilerak ezartzea.
Eraikinak handitzeko aukera onartzen da, betiere konplexuaren egungo zerbitzuetan
hobekuntzak sartzeko.
02 HE.- LEITZARANGO LANDA PARKEA
Azalera: 740.132 m²
Erabilera nagusia: espazio librea, landa parkea
Hiriko landa ingurunean txertatutako lurralde bat da, Leitzaran ibaiaren ertz bietan hainbat zona
hartzen dituena, Goiburu eta Leizotz auzoen barnean.
Proposatutako esku-hartze irizpide eta helburuak hurrenak dira zehazki:
* Landa parke bat edo aisialdirako eremu bat prestatzea Leitzaran ibaiaren ertz bietan zehar,
egungo Plazaolaren bideraino luzatuta, eta naturguneen eta hiri zein landako parkeen arteko
loturak bultzatuta.
* Parkea antolatzea, oro har eremuaren landako ezaugarriak babestea, birsortzea eta
bultzatzea sustatzeko baldintzetan eta, bereziki, honakoak betez:
- Eremuan kokatutako espazio edota elementu interesgarrien multzoa babesteko helburuen
integrazioa, hirigintzako antolaketari gainjarritako baldintzek eragiten dieten errealitate
degradatuak zuzentzearekin edo kentzearekin batera.
- Eraikin edota elementu babestu eta, beraz, Plan Orokor honetako Katalogoan sartutakoak
mantentzea.
- Nekazaritzako jarduerak finkatzea, proposatutako esku-hartze zein aurreikuspen irizpideekin
bateragarriak diren egungo beste erabilera batzuekin batera, beharrezko edo komenigarri
izanez gero, jarduerak handitzen edo ezaugarri berdinak dituzten beste batzuk ezartzen
direnean, betiere kasuan-kasuan, eta hirigintzako arau orokorretan honi dagokionez ezarritako
araudiaren garapenean, ezarri beharko diren baldintzetan.
- Egoitza erabilera autonomoetarako egun dauden eraikinak finkatzea, honi dagokionez
hirigintzako arau orokorretan ezartzen diren baldintza orokorrei jarraiki; dena den, eremuan
sustatu behar den plan bereziak hainbat salbuespen ezar ditzake.
- Aire librean egoteko tokiak eta laketeko aisiarako beste espazio batzuk egokitzea, eta
parkeko elementuak lotzen dituzten oinezkoentzako ibilbideak prestatzea, aurreikusitako
sistema orokorreko hiri espazio libreekin batera; bai egun direnetan zeharrekoak -Plazaolaren
bidea, Leitzarango bidea-, bai prestatu beharko diren berriak. Leitzaran ibaiaren ertz bien arteko
loturak bultzatu eta balioztatu beharko dira.
- Lurraldean eraikin berriak jartzean, eremuan sustatu behar den plan bereziak gai honi
dagokionez azaltzen dituen irizpideen arabera jardun behar da, eta plan horrexek ezartzen
dituen jarraibidetatik jo.
- Aisialdirako baratze programa bat antolatu behar da, baldin eta hau bateragarria bada
parkean planteatutako helburuekin. Baratze horiek kokatzeko eta ezartzeko, zein izango
dituzten neurriei eta kudeaketari buruzko irizpideetarako, plan berezi horrek edota berori
garatzeko sustatzen diren dokumentuek definitzen dutenetara joko da.
- Parkea lurraldean txertatzeko beharrezko oinezkoentzako bideak prestatzea, zirkulazioei
segida eman ahal izatearren; batez ere beheko ingurua eta gaur egun San Esteban auzora
doazen bideak lotu beharko dira.
* Plan berezi bat formulatu beharko da, landa parkearen antolaketa zehaztera begira, Plan
Orokor honetan ezarritako irizpideekin bat.
Dagokion antolaketaz gain, plangintza horrek zehaztu egingo du parkeko sailen titularitate
erregimena, eta helburu horretarako, identifikatu eta mugatu egingo ditu erabilera publikorako
izango diren eta, horretarako, Administrazioak eskuratu beharko dituenak. Plan bereziak
zehaztuko ditu erabilera eta jabari publikoko sailak, hala egokituz gero Udalak desjabetu
beharko dituenak alegia, eskuratu eta helburuak zehaztera begira.
03 HE.- ALLURRALDEKO LANDA PARKEA
Azalera: 102.000 m²
Erabilera nagusia: espazio librea, landa parkea
Hiriko landa ingurunean txertatutako lurralde bat da, eta Allurraldeko mazela hartzen du egungo
N-1 errepidearen eta N-1 errepideko etorkizuneko Saihesbidearen trazatuaren artean, Sorabilla
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auzoan; eta muga egiten du 31 HEA.- Bordaberri eremua itxuratzen duten industri erabilerako
eraikinek hartzen duten zonarekin.
Proposatutako esku-hartze irizpide eta helburuak hurrenak dira zehazki:
* Landa parke bat edo aisialdirako eremu bat prestatzea deskribatutako zonan zehar, eta
naturguneen eta hiri zein landako parkeen arteko loturak bultzatuta.
* Parkea antolatzea, oro har eremuaren landako ezaugarriak babestea, birsortzea eta
bultzatzea sustatzeko baldintzetan eta, bereziki, honakoak betez:
- Eremuan kokatutako espazio edota elementu interesgarrien multzoa babesteko helburuen
integrazioa, hirigintzako antolaketari gainjarritako baldintzek eragiten dieten errealitate
degradatuak zuzentzearekin edo kentzearekin batera.
- Eraikin edota elementu babestu eta, beraz, Plan Orokor honetako Katalogoan sartutakoak
mantentzea.
- Nekazaritzako jarduerak finkatzea, proposatutako esku-hartze zein aurreikuspen irizpideekin
bateragarriak diren egungo beste erabilera batzuekin batera, beharrezko edo komenigarri
izanez gero, jarduerak handitzen edo ezaugarri berdinak dituzten beste batzuk ezartzen
direnean, betiere kasuan-kasuan, eta Hiri Antolaketako Arau Orokorretan honi dagokionez
ezarritako araudiaren garapenean, ezarri beharko diren baldintzetan.
- Egoitza erabilera autonomoetarako egun dauden eraikinak finkatzea, honi dagokionez
hirigintzako arau orokorretan ezartzen diren baldintza orokorrei jarraiki; dena den, eremuan
sustatu behar den plan bereziak hainbat salbuespen ezar ditzake.
- Aire librean egoteko tokiak eta laketeko aisiarako beste espazio batzuk egokitzea, eta
parkeko elementuak lotzen dituzten oinezkoentzako ibilbideak prestatzea, aurreikusitako
sistema orokorreko hiri espazio libreekin batera.
Egungo N-1 errepidea liberatu ondoren, izan ere hiri bide bat izatera igaroko baita, oinezkoen
eta txirrindularien zirkulazio eta egonaldirako espazioak bideratzeko adinako neurrikoa, landa
parkera azalera berri honetatik iritsi ahal izango da, hirigunetiko fluxuak bultzatzearren.
- Lurraldean eraikin berriak jartzean, eremuan sustatu behar den plan bereziak gai honi
dagokionez azaltzen dituen irizpideen arabera jardun behar da, eta plan horrexek ezartzen
dituen jarraibidetatik jo.
- Aisialdirako baratze programa bat antolatu behar da, baldin eta hau bateragarria bada
parkean planteatutako helburuekin. Baratze horiek kokatzeko eta ezartzeko, zein izango
dituzten neurriei eta kudeaketari buruzko irizpideetarako, plan berezi horrek edota berori
garatzeko sustatzen diren dokumentuek definitzen dutenetara joko da.
* Plan berezi bat formulatu beharko da, landa parkearen antolaketa zehaztera begira, Plan
Orokor honetan ezarritako irizpideekin bat.
Dagokion antolaketaz gain, plangintza horrek zehaztu egingo du parkeko sailen titularitate
erregimena, eta helburu horretarako, identifikatu eta mugatu egingo ditu erabilera publikorako
izango diren eta, horretarako, Administrazioak eskuratu beharko dituenak. Plan bereziak
zehaztuko ditu erabilera eta jabari publikoko sailak, hala egokituz gero Udalak desjabetu
beharko dituenak alegia, eskuratu eta helburuak zehaztera begira.
XIV.- HIRIGINTZA SAILKAPENA
2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean ezarritakoarekin bat,
udalerriko sailen sailkapena proposatzen da, sail horiek lurzoru motetan txertatzearren, betiere
ondoren azaltzen diren irizpideek ezarriaren ildotik joz:
XIV.1.1.- Lurzoru hiritarra
Lurzoru hiritar gisa sailkatu dira indarreko hirigintza legeriak halakotzat hartuak izateko ezarri
dituen baldintzak betetzen dituzten lursailak.
Hirigintzako Esku-Hartze Alderdietan guztira sartutako azalera 1.604.642 m²koa da, hau da,
udalbarruti osoaren % 5,93.
Aipatu legediarekin bat, lurzoru mota honen barnean ondoko bi kategoria hauek bereizi behar
dira:
Lurzoru hiritar finkatua
Ondoko egoera hauetako batean dauden lur sailkatu eta kategorizatuak dira:
ANDOAINGO UDALA

94

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

A dokumentua.- MEMORIA

A.- Egoera bakoitzean proposatutako hirigintza antolaketa xehekatuaren arabera
moldatzerakoan, antolaketa orokor honetan zein erredaktatu behar den garapeneko
antolaketan egungo egoeran finkatzen diren lur hiritartuak eta eraikiak. Dena den, horien
baimendutako eraikigarritasuna beherantz doitu ahalko da.
B.- Orube izendapena jasotzeko beharrezko betekizunak dituzten lursail eraikigarri eta eraiki
gabeak.
C.- Orube izendapena jasotzeko beharrezko betekizunak ez dituzten lursail eraikigarri eta
eraiki gabeak, izendapen hori jaso ahal izateko izaera mugatuko hiritartze obren zain daudenak.
Obra horien kostu ekonomikoak ezingo ditu gainditu indarreko legerian ezarritako irizpideak.
D.- Hirigintza erabilera dela-eta eraikigarriak ez diren lursailak; edo behinik behin, modu
adierazgarrian eta protagonistan eraikin ezin daitezkeenak. Lursail horiek hiritarturik daude, eta
horien egungo egoera finkatu egiten da; hala ere, hiritartze hori hobetzeko jarduketak aurreikusi
ahalko dira. Zehazki, zuzkidura publikoko erabilerako lursailen artean, eraikinik egiteko
aurreikuspenik ez duten lursailak dira edo garrantzi gutxi edo garrantzi gabekoak eraikinak
egiteko aurreikuspenak dituztenak; esaterako, bideak egiteko lursailak eta hiriko espazio
libreak.
E.- Hirigintza erabilera dela-eta eraikigarriak ez diren lursailak; edo behinik behin, modu
adierazgarrian eta protagonistan eraikin ezin daitezkeenak. Lursail horietan, izaera eta kostu
mugatuko hiritartze obrak daude aurreikusirik.
Finkatutako lurzoru hiritarraren izendapenaren behin betiko identifikazio grafikoa kasuan kasuko
antolaketa xehekatua xedatuko duen hirigintza plangintzan adierazi ahalko da, bai eta hirigintza
antolaketaren ondorengo gauzatze faseetan ere.
Azken kasu horretan, izendapen hori behar bezala grafiatuko da hainbanaketako proiektua
(hala dagokionean) edo eraikuntza proiektua izapidetzean, eta proiektuekiko modu osagarrian
edota paraleloan egingo da. Hori guztia honako hauen ebaluazio bateratua egin ondoren
egingo da: batetik, hirigintza plangintzan ezarritako antolaketa aurreikuspenak, eta, bestetik,
gauzatze fasean frogatu beharreko datuak eta informazioa.
Sailak lurzoru hiritar finkatu kategorian sartzea antolaketa xehekatuko xedapentzat hartuko da.
Lurzoru hiritarra, finkatu gabea
Kategoria horretako lurzoru hiritarren izendapena jasotzeko aipatutako hirigintza legerian
ezarritako betekizunak dituzten lursailak finkatu gabeko lurzoru hiritarrak dira.
Kategoria horren barruan, bi azpi-kategoria daude; Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen
“11.3.b” artikuluan, besteak beste, aurreikusitakoaren arabera:
* Finkatu gabeko lurzoru hiritarra, finkatutako hirigintza elementurik ez duena edota
proposatutako hirigintza antolaketari erantzuteko nahikoa finkatutako hirigintza elementurik ez
duena: Azken kasu horretan, finkatutako hirigintza elementuen ehunekoa finkatutako lurzoru
hiritarraren izendapena jasotzeko behar dena baino ehuneko txikiagoa izan beharko da.
* Egungo eraikigarritasun ponderatua haztearen ondorioz finkatu gabeko hirigintza lurzorua.
Finkatu gabeko lurzoru hiritarrak azpi-kategoria batean edo bestean integratzeko
aurreikuspenak, ondorio guztietarako, ordenazio xehekatuko xedapen baten izaera izango du.
Aipatutako legearen 11.3.b.1 artikuluan ezarritako betekizunak izateagatik, plan orokor
honetako “E. Planoak” dokumentuko “Xehekatutako hirigintza antolaketa. Gauzatze baldintzak”
planoan berariaz identifikaturik dauden edo planaren garapenean sustatutako plangintza
xehekatuan berariaz identifikaturik dauden lursailek izendapen hau izango dute: finkatutako
hirigintza elementu gabeko edota mota horretako elementu nahikorik ez duten finkatu gabeko
lurzoru hiritarra.
Aipatutako legeko 11.3.b.2 artikuluan (besteak beste) ezarritako betekizunak dituzten lursailek
izendapen hau jasoko dute: eraikigarritasun ponderatua haztearen ondorioz finkatu gabeko
lurzoru hiritarra.
Zehazki, betekizun horien arabera, aurreko kategoria eta azpi-kategorietan sartzeko baldintzak
betetzen ez dituztenen artean, hazkundea izateko aurreikuspena duten lursailak dira (sestra
gainetik, azpitik edo bi moduetan).
Lehendik zegoen erabilera eta etorkizunerako aurreikusitakoa bera badira, hirigintza
eraikigarritasuna hazteak baldintzatu egingo du eraikigarritasun ponderatu horren hazkundea.
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Bestalde, erabilera aldatzen denean, kasuan kasuko erabileren ponderazio koefizienteak
aplikatzetik ateratakoa hartuko da aintzat.
Finkatutako lurzoru hiritarraren izendapenaren behin betiko identifikazio grafikoa kasuan kasuko
antolaketa xehekatua xedatuko duen hirigintza plangintzan adierazi ahalko da, bai eta hirigintza
antolaketaren ondorengo gauzatze faseetan ere.
Azken kasu horretan, izendapen hori behar bezala grafiatuko da hainbanaketako proiektua
(hala dagokionean) edo eraikuntza proiektua izapidetzean, eta proiektuekiko modu osagarrian
edota paraleloan egingo da. Hori guztia honako hauen ebaluazio bateratua egin ondoren
egingo da: batetik, hirigintza plangintzan ezarritako antolaketa aurreikuspenak, eta, bestetik,
gauzatze fasean frogatu beharreko datuak eta informazioa.
Sailak lurzoru hiritar finkatu kategorian sartzea antolaketa xehekatuko xedapentzat hartuko da.
XIV.1.2.- Lurzoru hiritargarria
Lurzoru hiritargarri gisa sailkatu dira natur baliabideak –lurra barne– zuhurki erabiltzeko
printzipioarekin eta Plan honetan ezarritako hirigintzako helburu eta irizpideekin bat etorriz,
lurzoru hiritar gisa sailkatuak izateko behar diren baldintzak ez betetzeaz gain udalerriaren
hirigintza premiei erantzun egokia emate aldera egiten diren hirigintza garapenen eragina
jasaten dutenak.
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarriaren kategorian mugatutako lurzoruek barnean
hartzen dituzte honakoak:
* Aurretiazko antolaketa orokorretik abiaturik eraldaketa prozesuan dauden garapenek
ukitutako lurrak, dagozkien aurreikuspenak gauzatu gabe daudela-eta lurzoru hiritargarritzat
hartu behar direnak. Egoera honetan dago 47 HEA.- Ballestagin eremua, antolaketa xehekatua
indarrean eta gauzatzeko duela.
Duela gutxi amaitutako beste jarduketa batzuk ere lurzoru hiritar finkatutzat hartzen dira, nahiz
horietako urbanizazio edo hiritartze lanak behin betiko hartu ez baditu ere Udalak, bai ordea
amaituak eta okupatuak ateratako etxebizitzak.
* Hirigintzako garapen berriek ukitutako sailak, garapenak gauzatzen hasi gabeak; kategoria
honetan sartzen dira dirua irabazteko asmoko garapenetara –egoitza erabilerak, jarduera
ekonomikoak- bideratutako eremu hiritargarriak, eta baita sistema orokorren edo lokalen sarean
–betiere herriaren zerbitzuan- txertatutako zuzkidura publikoetara bideratuak ere.
Lurzoru hiritargarri gisa sailkatutako lurzoruen guztirako azalera 882.254 m2koa da, udalerri
osoaren % 3,26koa alegia.
XIV.1.3.- Lurzoru hiritarrezina
Lurzoru hiritarrezin gisa sailkatu dira indarreko legerian ezarritakoarekin bat etorriz eta lurren
berezko balioei –lur horietarako ezarritako babes erregimena barne– zein Plan honetan
ezarritako helburu eta irizpideei erreparatuta, hirigintza garapenetatik babesten direnak.
Modu honetan sailkatutako sailek 23.682.846 m2 hartzen dituzte guztira,udalerri osoaren %
87,51.
Osterantzean, bide eta trenbide sistema orokorrek, bai egun daudenek bai laster egitekoak
direnek, 893.913 m2 hartzen dituzte, hau da, udalerri osoaren % 3,30.
XIV.1.4.- Lurzoru hiritarretan eta hiritargarrietan planteatutako hirigintzako garapenei
lotutako eskubide eta betekizunen erregimena. Hiritartzeko zamak
Lurzoru hiritarren eta hiritargarrien jabeen eskubide eta betebeharrak zein hiritartzeko zamen
irismen eta neurria zehazteko unean, indarrean dagoen legediak, Plan Orokor honek eta
geroago sustatzen den garapeneko antolaketak ezartzen dutenera jo behar da.
Kontuan hartu behar dira, dena den, hainbat kontu:
* Hiritartzerik edota behar adinako hiritartzerik ez duela-eta finkatu gabeko lurzoru hiritarreko
eta lurzoru hiritargarriko jabetza erregimenari dagokionez, zentzuzko irizten zaio hirigintzako
eskubide eta betebehar horiek horrelako hirigintzako garapenei dagozkien berezkotzat edota
atxikitzat hartzea, alde batera lagata, inolaz ere, gainera, ukitutako sailen jabeen edo
hirigintzako eraldaketarako jarduketen sustatzaileen eskubide eta betebeharrak ere diren ala
ez.
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* Hirigintzako garapenen betebehar eta zamatzat hartu behar da garapen horiek ukitzen
dituzten eremuetako bakoitzerako agiri honetan araututako hirigintzako antolaketari
gainezarritako baldintzak tratatzeko eta babesteko neurriak betetzea, barnean harturik sortzen
diren eraginen aurreko babes neurriak, zuzentzaileak edota konpentsaziokoak gauzatzea,
hauek gauzatu behar diren sailak dauden tokian daudela, konpentsazioko neurrien kasuan
bereziki.
Planteatzen diren hirigintzako garapenek esate baterako landaretza eremu interesgarriak
kentzea edota murriztea dakartenean, kasu horietarako planteatutako konpentsazio neurriak
gauzatzea hiritartzeko zamatzat hartu behar da, dagozkion hirigintzako garapenei loturik.
Antzeko zerbait esan daiteke eraikinei berei lotutakoez aparte soinu kutsadura kentzeko edota
arintzeko egokitzat hartzen diren neurri orokorrak gauzatzeari dagokionez (zarata-kontrako
pantailak jartzea, etab.), betiere kalitate irizpideak betetzera begira.
* Eraikigarritasunaren hazkundearen ondorioz finkatu gabeko lurzoru hiritarren sailkapena eta
kategoria duten lursailen jabeek dituzten eskubide eta betebeharrak indarrean dauden lege
xedapenetan ezarriak dira.
* Egoera berezietan, hainbat modutan, are lurzoru hiritarrezin gisa ere, sailkatutako sailetan
aurreikusitako obra eta jarduketak ordaintzeko eta gauzatzeko lan batzuk lurzoru hiritarretan eta
hiritargarrietan planteatutako hirigintzako garapenei lotutako betebehar eta kargatzat har
daitezke; hain zuzen ere, eskatzen diren eginkizunak garapen aurreikusien zerbitzuan dauden
neurrian.
Horixe izango da, esaterako, obra partikularren kasua bide eta zerbitzu azpiegiturei dagokienez
batez ere, gauzatze unitatearen eremutik kanpo gauzatu beharko baitira: linea elektrikoak
lurpean sartzea, saneamendu obrak, eta azpiegitura berriak lehendik dauden sare orokorrekin
behar bezala lotzearren bilbea osatzekoak.
XV.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA GAUZATZEA
Hirigintza gauzatzea une batean erabaki eta, geroago, segidako hainbat fase bereizitan zehar
gauzatutako jarduketa batzuen emaitza da; fase horien artean daude beharrezko hirigintzako
dokumentuak eta dokumentu teknikoak erredaktatzea –Plan Orokorra, hau garatzeko sustatu
behar den antolaketa xehekatua, hiritartze jarduketarako programak, hainbanaketarako
proiektuak, hiritartze obretarako proiektuak, eraikuntza proiektuak- eta hauek, geroago,
gauzatzea, zehazki hiritartze lanak eginda, eraikinak gauzatuta eta beste hainbaten bidez.
XV.1.1.- Hirigintza gauzatzea egitura antolaketaren lerrunaz
Aurreikuspen hauek hainbat gauza zehaztu behar dituzte, hala nola:
a.- Aurreikusitako garapen guztien sekuentzia eta gauzatze estrategia, batez ere jarduketa
integratu edo txertatuen xede direnen kasuan.
Helburu nagusia zera da, planteatutako proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuetan
denbora, ekonomi eta, besteak beste, hirigintza aldetiko programazio irizpideak zehaztea, batez
ere jarduketa txertatuen xede direnen kasuan, proiektatutako egitura izaerako hornidura
publikoetan esaterako; bide eta trenbide azpiegiturak, hiri zerbitzuetakoak, ekipamenduak, etab.
Oro har, jarduketa integratu edo txertatuko eremuetako mugatze zehatzari ez zaio egitura
antolaketa lerrunaz ekiten; geroago mugatu behar dira, antolaketa xehekatuak ezartzen dituen
zehaztapenen esparruan, sustatu behar den planeamendu xehekatuan. Era berean, irizpide
honi jarraitzen zaio gauzatze unitateak mugatzeko unean, hauek ere geroago planteatu
beharko baitira.
b.- Udalerriko sistema orokorren sarearen garapen eta gauzatze sekuentzia eta estrategia,
barne harturik dagozkien jarduketa eremuetan atxikitzeko edo sartzeko jarraibideak ere, bai
programazioaren ondorioetarako bai ukitutako sailak eskuratzeko zein obrak gauzatu eta
ordaintzeko.
c.- Plan Orokor honen garapenean sustatu behar den antolamendu xehekatua prestatzeko
eta onartzeko epeak, horrelakoa formulatzea aurreikusten den kasuetan.
XV.1.2.- Hirigintza gauzatzea antolaketa xehekatuaren lerrunaz
Dokumentu honek lurzoruen antolaketa xehekatua definitzen edo iradokitzen duen kasuetan,
antolaketa horrek ondoren datozen gauzatze aurreikuspen hauek ditu osagarri:
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a.- Jarduketa txertatuen xede diren eremuen mugatze edota identifikazioa -eremu horiek
bertan sartutako sailez zein atxiki zaizkien sailez osatuta egon daitezke-, kasuan kasuko
Hiritartzeko Jarduketarako Programak formulatzera begira.
Aurreikuspen hau osatzeko, hala egokituz gero eta egoki irizten zaion kasuetan, gauzatze
unitateak mugatzeko irizpideak finkatzearekin osatzen da, indarrean dagoen hirigintzako
legedian eta Plan Orokor honetan ezarritako irizpideekin bat.
Modu osagarri gisa, eta izaera orokorraz halaber, antolaketa xehekatua zehazteko
ondorioetarako garapeneko plangintza formulatzea aurreikusten den kasu guztietan aipatu
plangintzara joko da eremu haiek mugatzeko.
b.- Eraikigarritasun ponderatuaren hazkundearen ondorioz finkatu gabeko lurzoru hiritarren
sailkapena duten lurzati eta sailek, hornidura jarduketen xede direnek, osatutako gauzatze
eremuen identifikazioa. Eremu horien identifikazio grafiko zehatz eta behin betikoa plangintzan
bertan zein plangintza gauzatzeko prozesuan zehaztua izango da.
c.- Lurzoru hiritar finkatuaren sailkapena duten lurzati eta sailek, jarduketa bakanak hartuko
dituztenek, osatutako gauzatze eremuen identifikazioa. Eremu horien identifikazio grafiko
zehatz eta behin betikoa plangintzan bertan zein plangintza gauzatzeko prozesuan zehaztua
izango da.
d.- Erabileren ponderazio koefizienteen zehaztapena; dena den, geroago hel daitezkeen
hainbanaketarako proiektuek gaurkotu egin ditzakete koefiziente horiek.
XV.1.3.- Eraikigarritasuna hirigintzako gauzatzearen testuinguruan
Hirigintzako plangintzan bertan edota honetan ezarritako antolaketaren gauzatze fasean
zehaztuko diren alde batera lagata, eraikigarritasuna erregulatzea edo tratatzea planteatzen da,
hain zuzen berorren esleipenera begira, ondoren datozen premisa terminologikoetatik abiatuta,
eta beti-beti Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legean ezarritako irizpideekin bat:
a.- Eraikigarritasun ponderatua: eremu jakin batean aurreikusitako hirigintzako
eraikigarritasun osoari bertan aurreikusitako erabileren ponderazio edo homogenotze
koefizienteak aplikatzetik ateratzen den eraikigarritasunaren baliokidea da.
Kasuan kasuko gauzatze unitaterako hainbanaketa proiektuan zehaztea planteatzen da,
hainbat salbuespen izango badira ere, honakoak:
* Jarduketa txertatuei lotutako eremuetan, Hiritartze Jarduketarako Programan edo
hainbanaketarako proiektuan zehaztuko da; dena den, posible izango da antolaketa xehekatua
definitzen duen plangintzan bertan definitzea, aukera honi egoki iritziz gero behintzat.
* Eraikigarritasun ponderatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarrak direnean, eta
hauetan gauzatze unitate bat mugatu behar ez denean, ezta hainbanaketarako proiektu bat
formulatu ere, eraikigarritasun ponderatua, behar izanez gero, eraikuntza proiektuan bertan edo
proiektu osagarri batean zehaztea planteatzen da; betiere, dagokion udal lizentzia eman
aurretik.
* Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen 144.2 artikuluan aipatzen den kasuan, sektore edo
area baten barnean bi gauzatze unitate edo gehiago mugatzen dituen edo horren antzeko
emaitza bat dakarten aurreikuspenak jasotzen dituen hirigintzako dokumentuan definitu behar
da eraikigarritasun ponderatua.
b.- Batez besteko eraikigarritasuna: eremu jakin bateko eraikigarritasun ponderatuaren eta
ukitutako jabeen eta administrazioaren artean banatzeko ondorioetarako eremu horrek duen
azalera konputagarriaren artean egindako zatiketatik ateratzen den eraikigarritasunaren
baliokidea da. Eraikin ponderatua finkatzen den dokumentu berean zehaztuko da.
XV.1.4.- Hirigintza gauzatzeko lurralde eremuak
1. - Identifikazio eta mugatze irizpide orokorrak:
Eremu hauek indarrean dagoen hirigintzako legedian arautuak dira; kasu bakoitzean, legedi
horretan erregulatutako jarduketa modalitate edo mota bakoitzari lotutako sail multzoak osatzen
ditu: jarduketa bakanak –JB-; hornidura edo zuzkidura jarduketak –HJ-; jarduketa txertatuak –
JT-; sistema orokor eta lokalen sareetako hornidura publikoak gauzatzeko jarduketak –HPJ-.
Eremu hauek ondoren aipatzen den irizpide multzoarekin bat etorriz mugatzea planteatzen da:
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a.- Kasu bakoitzean, ondorio guztietarako bertan sartutako sailek eta, hala egokituz gero,
atxikirik dituztenek osatuak direla ulertuko da.
b.- Eremu hauetan sartzen dira, edo hauexei atxikitzen zaizkie, kasu bakoitzean
planteatutako hirigintzako garapenari lotutako sail guztiak, dirua irabazteko erabileretarako
izango diren edo zuzkidura edo hornidura publikoetarako izango diren zein espazioari
begiratuta segidakoak edo etenak diren alde batera utzita.
Zehazki, eremu horietan sartzen edota atxikitzen dira garapen horiei lotutako zuzkidura publiko
orokor eta lokaletarako diren sail guzti-guztiak, bai administrazioak sail horiek eskura ditzan bai,
hala egokituz gero, kasuan kasuko obrak gauzatu eta ordaintzera begira.
Oro har, hiri garapen jakin baten antolaketara zein bertan izan behar duten hornidura
estandarrak betetzera begira, erreferentziazko sailen multzoa hirigintza gauzatzeko eremu bati
berari lotu behar zaio, bai eremuan txertatuz bai eremuari atxikiz.
Edonola ere, komenigarri iritzi eta behar bezala justifikatzen den kasuetan, sistema orokor eta
lokalen hornidurak gauzatu behar diren sailak hirigintza gauzatzeko eremuetan sartze edota
atxikitze horren ordez, eta Arau Partikularretako bakoitzean adierazten den neurrian eta
moduan, dagokion kalte-ordain edota konpentsazio ekonomikora jo ahal izango da.
c.- Era berean, eremu horietan sartu edota atxikirik daudela jo behar da hirigintzako
antolaketari gainezarritako baldintzetan jasotzen diren tratatzeko, babesteko eta bestelako
neurriak gauzatu behar diren sailak, hirigintzako garapenek ukituak -aipatuen artean sartu
behar da, halaber, sortzen diren eraginen aurreko babes neurriak, zuzentzaileak edota
konpentsaziokoak gauzatzea, hauek gauzatu behar diren sailak dauden tokian daudela,
konpentsazioko neurrien kasuan bereziki-.
Edonola ere, komenigarri iritzi eta behar bezala justifikatzen den kasuetan, aipatu neurriak
gauzatu behar diren sailak hirigintza gauzatzeko eremuetan sartze edota atxikitze horren ordez,
dagokion kalte-ordain edota konpentsazio ekonomikora jo ahal izango da.
d.- Helburu planteatuak lortzeak justifikatuko du gauzatze eremu segidakoak edo etenak
mugatzea.
Espazio aldetik segidakoak zein etenak diren lurzoru hiritarrak izanik, eremu horiek eratzeko
bertan sartu edo atxikitzen dira kasuan kasuko sailak. Erabaki egokian Plan Orokor honetan
hartzen dira, edo bestela hirigintzako prozesuaren geroagoko faseetan hartu beharko dira,
betiere irtenbide bakoitzaren egokitasunaren arabera, planteatutako helburuak lortzera begira.
Espazio aldetik segidakoak diren lurzoru hiritargarrien kasuan, gauzatze unitateak eratzeko
uneak haiek hauetan sartuko dira, integraziora joz horretarako. Espazio aldetik etenak diren
kasuetan, aipatu sailak gauzatze eremu horiei atxikiko zaizkie.
2. - Jarduketa txertatuko eremuak –JT-:
Plan honetan aurreikusitako hirigintzako garapen berriek bere mugak egokitu beharko dituzte,
ondoko jarraibide hauen ildotik betiere:
* Hirigintzako Esku-Hartze Alderdietako Arau Partikularretan egiturazko antolaketaren lerrunaz
ezarritako programazio eta gauzatze orokorreko aurreikuspenei egokitu beharko zaizkie; bai
Plan honetan bertan mugatzen diren kasuan bai antolaketa xehekatua zehazteko
ondorioetarako garapeneko plangintzan egiten den kasuan.
* Horien mugatzea antolaketa xehekatuaren lerruneko berezko zehaztapen bat dela jotzen da;
beraz, antolaketa horrekin batera egin beharko da.
Plan honek antolaketa xehekatua ezartzen duen eremu edo azpi-eremuetan, antolaketa hau
jarduketa txertatuko eremuen mugaketaz osatzen da, arau lerrun horrexekin gainera.
Ostean, Plan honen garapenetan sustatu behar den plangintzan mugatzea planteatzen da,
baldin eta antolaketa xehekatua zehazteko eraginetarako plangintza hori formulatzea
aurreikusten bada. Kasu hauetan, baliteke dagokion plangintza xehekatuak ukitzen dituen
eremuen barnean egotea bai bere sailkapen eta kategoriagatik jarduketa txertatuen
modalitateari lotu behar zaizkion sailak, bai beste jarduketa modalitate batzuei lotuak –bakanak,
hornidurakoak, etab.-. Egoera hauek, asko jota ere, helburu horretarako plangintza berezia izan
behar duten eremu hiritarretan gertatuko dira.
* Salbuespen garrantzitsuena Plan honetako jarduketa txertatuko eremuak mugatzearekin dago
lotuta, nahiz kasuan kasuko antolaketa xehekatuaren zehaztapenerako garapenean sustatu
behar den plangintzara jo, baldin eta, gutxienez, honako baldintza hau betetzen bada: aipatu
plangintza xehekatu horren xede den eremuak ez hartzea jarduketa txertatuko eremu berean
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txertatu edota atxikitzea proposatzen den sailen multzoa, jarduketa eremuaren azalera
plangintza xehekatuak hartuko lukeena baino handiagoa izango litzateke eta.
Esku hartzeko eta plangintza xehekatua erabakitzeko eremua jarduketa txertatuaren eremu
osora ez zabaltzeak justifikatzen du Plan Orokor honetan egiten den mugaketa.
* Oro har, Plan honek egiten eta iradokitzen duen jarduketa txertatuko eremuen mugaketa
gutxieneko erreferentzia bat da honi dagokionez; ez dira, dena den, goranzko doiketetarako
hipotesiak baztertu behar, ezen beste sail batzuk txertatu edo atxiki baitaitezke, baldin eta
indarrean dagoen hirigintzako legedian ezarritako irizpideei egokitzen bazaizkie, edo, bestela,
orain bereizirik eta modu autonomoan hartzen diren bi eremu edo gehiagori tratamendu
unitarioa eman. Galarazita dago horietatik kanpo uztea plangintzak, Plan hau barne, horietan
txertatzea edota atxikitzea proposatzen duen sailak.
Eta komenigarri eta egokia dela justifikatuz gero, posible eta irekitzat hartu behar dira ondoko
balizko hauek: beste sail batzuk txertatzea edota atxikitzea; jarduketa txertaturako eremu
bakarra mugatzea Plan honek independente jotako bi edo gehiago hartuta; etab.
* Hirigintzako prozesuaren geroagoko faseetan, eta batez ere gauzatze unitateak mugatzeari
dagokionez, jarduketa txertatuko eremuak, era berean, proiektatutako eraikigarritasuna
banatzeko eremu gisa identifikatu behar dira. Hala eta guztiz, jarduketa txertatuko eremu horiek
ez dira, kontzeptu mailan, eraikigarritasuna banatzeko eremutzat hartu behar, ez baitira. Eta
horrexegatik hain zuzen, behar bezala justifikatutako salbuespenak izan badaitezke ere,
hirigintzako prozesuaren ondorengo faseetan eremu horiek gauzatze unitatetzat hartu eta
identifikatu behar dira.
Jarduketa txertatuko eremu posibleei buruz proposatzen den zerrenda -honen identifikazio
behin betiko eta zehatza hirigintzako prozesuaren geroagoko faseetan zehaztu beharko da,
plangintza xehekatuaren prestakuntzaren testuinguruan zehazki-, ondoko taulan datorrena da.
Beraz, orientazio gisako zerrenda bat izango da, arau baliorik gabea eta, aldi berean, irekia, eta
etorkizunean osatu edota birdoitu ahal izango da, are eremu mota honen mugaketari
dagokionez ere.
Eraikigarritasunari buruzko datuek ez dute Plan Orokorrak berariaz finkatzen dituen eraikinei
dagokien eraikigarritasuna jasotzen. Kasu guztietan datu xehekatuak, berriz, Arau
Partikularretako bakoitzean daude jasota.

JARDUKETA TXERTATUKO EREMUEN ZERRENDA -JTHIRIGINTZAKO
EREMUA/AZPI-EREMUA
1.14 JT
1.15 JT
5 JT
7.1 JT
15.5 JT
15.6 JT
18 JT
23 JT
24 JT
27 JT
29.1 JT
31.1 JT
32 JT
35-1 JT
36-1 JT
37-1 JT
38.4 JT
39-1 JT
40.1 JT
44 JT
45 JT
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AZALERA
-m²1.391
6.563
36.058
6.260
5.752
8.984
22.587
75.526
11.413
64.942
4.310
9.200
31.433
23.212
17.049
25.386
6.542
4.425
31.476
126.634
43.730

ERAIKIGARRITASUNA –m²(t)Jarduera
GUZTIRA
ekonomikoak
1.400
1.400
2.600
2.600
45.800
45.800
4.700
4.700
6.816
6.816
15.100
15.100
10.520
10.520
66.200
8.800
74.800
15.450
15.450
11.000
11.000
2.055
2.055
12.000
12.000
8.600
8.600
12.500
12.500
11.000
11.000
17.000
17.000
2.600
2.600
3.300
3.300
2.400
2.400
59.100
59.100
15.650
15.650
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46 JT
47 JT
48 JT
49 JT
50 JT
51 JT
52 JT
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82.000
81.950
91.261
54.080
123.195
72.731
10.215

30.342
-

40.350
46.000
32.000
74.000
43.200
6.200

30.342
40.350
46.000
32.000
74.000
43.200
6.200

3. - Hornidura jarduketen xede diren eremuak -HJ-:
Eraikigarritasun ponderatuaren hazkundearen ondorioz finkatu gabeko lurzoru hiritarren
sailkapena duten lursailek osatutako eremuak.
Eremu mota honi lotutzat jo behar dira bai aipatu eraikigarritasunaren hazkundeak zuzenean
ukitutakoak bai dagozkien hornidura publikoetarako direnak edo horiei lotuak, indarrean dagoen
hirigintzako legedian eta Plan Orokor honetan ezarritako irizpideekin bat aipatu hazkundeari
lotutzat hartu behar badira.
4. - Jarduketa bakaneko eremuak -JB-:
Lurzoru hiritar finkatutzat hartzeko beharrezko baldintzak betetzen dituzten lursailek itxuratzen
dituzte. Horrelakotzat hartuko dira, beraz:
- Lehendik dauden orubeak, hirigintza antolamenduak hiritartzea eraikuntzarako egokia eta
nahikoa dela jo duenean.
- Eraikitzeko moduko lurzatiak, orube bihurtzeko baldintza bakarra horietan hirigintzako obra
osagarriak egitea denean, eraikuntza hasi aurretik edo aldi berean.
5. - Hornidura edo zuzkidura publikoak gauzatzeko eremuak -HPJ-:
Hornidura publikoak gauzatzeko eremuetan hainbat motatako eta hainbat aurreikuspen
gauzatzeko lursailak sartzen dira:
* Bide sistemari eta beste batzuei dagokienez berregituratze operazioak hartu beharko dituzten
lurzoru hiritarreko eremuak: oro har, lurzoruak publikoak dira, eta bideei dagokienez egin
beharreko aldaketak zertzeko (Ama Kandidako biribilgunea, Kaletxiki, Gudarien etorbide eta
beste batzuen eraberritzea etab.); era berean, horietan egungo plazen espazioetan sestra
azpiko aparkalekuak gauzatzea aurreikusita dago, eta operazio hauen bidez espazio hauek
oinezkoek erabiltzeko berreskuratuko dira.
Eta gerta daiteke jarduketa jakin batzuetan lurzoru pribatuak ere ukituta geratzea, esate
baterako Ondarreta eta Mimendi kaleak zabaltzen direnean; kasu hauetan, administrazioak
beharrezko lursailak desjabetuko ditu, aurreikusitako helburuak lortzera begira.
* Espazio libreetarako eta beste hornidura batzuetarako sistemei, orokorrei zein lokalei,
dagokienez, kasu sorta zabala gertatzen da:
Alde batetik, lursailak Plan honetan aurreikusitako jarduketaren bati atxikirik geratzen diren
eremuak, esaterako 55 HEA.- Erroitz Parkea lortzekoaren kasuan, berariaz loturik geratzen
baitira lurzoru hiritargarrian aurreikusitako egoitza erabileretarako diren garapen berriei.
Beste kasu batzuetan, desjabetze bidez jardutea aurreikusten da, administrazioak lursailak
eskuratzera begira alegia.
Kasu batzuetan, desjabetzeko esku-hartzea modu bereizi eta independenteaz plantea daiteke,
hirigintzako garapenekin inolako erlaziorik izan gabe. Zehazki, hornidura publikoak gauzatzeko
eremuetan eragiten duten desjabetzeak dira; izan ere, eremu hauetan jarduketa mota hau
gauzatzeko eta ordaintzeko erantzukizuna administrazioari dagokiola ulertu behar da.
Beste batzuetan, desjabetzeko esku-hartze horiek ukitzen dituzten sailak jarduketa txertatuko
eremuetan egon daitezke sartuta, beste batzuekin batera; kasu hauetan, desjabetzearen
helburua aipatu lursailen lorpena aurreratzea da.
XV.1.5.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Indarrean dagoen hirigintzako legediak, hirigintzako antolaketa xehekatuaren esparruan,
kasuan kasuko erabileren ponderazio koefizienteak zehaztea aurreikusten du; hauek, dena
den, hainbanaketarako tresnen bidez gaurkotu ahal izango dira.
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Eginkizun honi ondoren azaltzen diren parametroetatik abiatuta heltzea proposatzen da:
a.- Oro har, horiek zehazteko unean indarrean dagoen hirigintzako legedian ezarritako
balorazio irizpideen arabera jokatu behar da; eta, etxebizitza babestuen kasuan, beharrezko
arreta eskaini behar zaie lurzoruaren hondar balioa finkatzeko irizpide arautzaileei.
b.- Oro har, erreferentziazko lurralde eremuak identifikatu edota mugatzetik abiaturiko
garapen berrietan aplikatu behar diren koefizienteak zehazteko, ondoko irizpide hauek
planteatzen dira:
* Hirigintzako Esku-Hartze Alderdi mugatu baten multzoak erreferentziazko lurralde eremu
bakarra osatzen du.
* Koefizienteak gaurkotu edota egokitu ahal izango dira, mugatzen diren antolaketako edota
plangintza xehekatuko zein gauzatzeko eremuetako baldintza eta ezaugarri zehatz eta
partikularretara.
c.- Tipologia zehatz bat erabiltzea komeni da, kasu guztietan alderaketa edo konparaziorako
erreferentzia orokor gisa. Beraz, erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzaren
erregimenari lotutako hirigintzako eraikigarritasuna kasu guztietarako erabilera-erreferentzia
izan daitekeela ulertzen da.
Alde batetik, erreferentzia tipologiko eta ekonomikoa da, aukera ematen duena bera
Hirigintzako Esku-Hartze Alderdietako koefizienteak alderatzeko eta kontrastatzeko. Izan ere,
duen balio ekonomikoa (lurzoruaren ondorio balioa) kasu guztietan berbera denez, erreferentzia
egokia da.
Bestetik, babes ofizialeko etxebizitzaren balio ekonomikoak urtero eguneratzen direnez,
eguneratze erreferentzia orokorra da, baita ponderazio koefizienteen mendean dauden
bestelako erabileretarako ere, eta duen balioa ez da bazterrean utzi behar, nahiz mugatuegi eta
laburregi gerta daitekeen.
Premisa orokor hauetatik abiaturik zehaztu ondoren, erabileren ponderazio koefizienteak
ondoren azaltzen den taulan ageri direnak dira:
ERABILERA
ETXEBIZITZA
Babes ofizialeko etxebizitzak –BOE–
Erregimen orokorreko etxebizitza tasatua –
ETErregimen bereziko etxebizitza tasatua –
ETBEtxebizitza librea –EL- (a.1)
Etxebizitza librea –EL- (a.2)
Etxebizitza librea –EL- (a.3.1)
Etxebizitza librea –EL- (a.3.2)
Etxebizitza librea –EL- (a.4)
INDUSTRIALA
TERTZIARIOA ERAIKIN EXENTUAN
MERKATARITZAKOA BEHE SOLAIRUAN
GARAJEAK
BOEei lotuak
ETei lotuak
ETBei lotuak
ELei eta jarduera ekonomikoei lotuak

PONDERAZIO KOEFIZIENTEAK
1,0
2,1
2,1
5,5
5,8
6,1
6,4
6,7
2,2
2,1
1,9
0,4
0,6
0,6
0,7

XV.1.6.- Hiritartze obren proiektuak
Aurreko aurreikuspenak, proiektatutako hiritartze obrak zehazteko eta gauzatzeko behar diren
proiektuak prestatzeko irizpideekin osatzen dira, batez ere ukitzen dituzten eremuak mugatzeari
eta helburu horretarako prestatu eta sustatu behar den proiektu mota identifikatzeari
dagokionez:
a.- Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2.006ko ekainaren 30eko Legearen 194. artikuluan
araututako hiritartze proiektuak.
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b.- Hiritartze obra osagarrien proiektuak, jarduketa bakanetan beharrezkoak diren obrak
xedatzeko sustatuak. Proiektu horiek aipatutako Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen
195.1 artikuluan arautzen dira.
c.- Aipatu legearen 195.2 artikuluan araututako bestelako obra proiektuak.
Proiektuak formulatzeko irizpideak lege horretan ezarriak dira, Plan Orokor honen garapenean
Hirigintzako Arau Orokorretan eta Partikularretan zehazten direnekin batera.
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1. eranskina.-ANTOLAMENDUAREN EZAUGARRIEI BURUZKO TAULA
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Ezaugarrien taulak

HIRIGINTZAKO ESKU-HARTZE ALDERDIAK. Erabilera nagusia
HIRIGINTZAKO ESKU-HARTZE
ALDERDIAK

2

AZALERA –m –
Jarduera
Ekipamendua
ekonomikoak

Egoitzakoa

Espazio libreak

1 HEA

Alde Zaharra

102.614

-

-

2 HEA

Ondarreta

62.122

-

-

-

3 HEA

Sarmendi

59.389

-

-

-

4 HEA

Arrate

45.502

-

-

-

5 HEA

Ama Kandida

36.058

-

-

-

6 HEA

La Salle

-

-

15.710

-

7 HEA

Kamioberri

8 HEA

Arantzibia-Idiazabal

8.207

-

-

-

37.389

-

-

-

9 HEA

Galardi

86.494

-

-

-

10 HEA

Leizaur

59.482

-

-

-

11 HEA

Olagain

21.908

-

-

-

12 HEA

Zumea

28.903

-

-

-

13 HEA

Txitibar

1.037

-

-

-

14 HEA

Zabalgunea

88.403

-

-

15 HEA

Exteberrieta

14.962

-

-

-

16 HEA

Algodonera

19.498

-

-

-

17 HEA

Larramendu auzoa

7.311

-

-

-

18 HEA

Izturitzaga

22.587

-

-

-

19 HEA

Karrika

31.732

-

-

-

20 HEA

Sorabilla

11.959

-

-

-

21 HEA

Errotagain

41.095

-

-

-

22 HEA

Allurralde

-

-

62.630

-

23 HEA

Bazkardo

75.526

-

-

-

24 HEA

Eguzkialde

11.413

-

-

-

-

-

3.960

-

11.196

-

-

-

25 HEA

Irigoien azpikoa

26 HEA

Berrozpe

27 HEA

Inquitex

-

64.942

-

-

28 HEA

Sorabillako Industrialdea

-

16.329

-

-

29 HEA

Azelain

-

12.616

-

-

30 HEA

Ubillots industrialdea.

-

64.272

-

-

31 HEA

Bordaberri

-

60.051

-

-

32 HEA

Ikutza

-

31.433

-

-

33 HEA

Ama Kandida industrialdea

-

26.079

-

-

34 HEA

Martin Ugalde

-

53.821

-

-

35 HEA

Ziako

-

24.622

-

-

36 HEA

Krupp

-

19.233

-

-

37 HEA

Krafft

-

50.739

-

-

38 HEA

Larramendi

-

31.939

-

-

39 HEA

Leizotz

-

143.749

-

-

40 HEA

Olaburu-Lizarkola

-

31.476

-

-

41 HEA

Arrantzu

-

6.254

-

-

42 HEA

Errota parkea

-

-

-

39.827

43 HEA

Garro parkea

44 HEA

Baltzusketa

45 HEA
46 HEA

-

-

-

52.310

126.634

-

-

-

Agirialai

43.730

-

-

-

Manterola

82.000

-

-

-
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47 HEA

Ballestagin

-

81.950

-

-

48 HEA

Illarramendi

-

91.261

-

-

49 HEA

Igerategi

-

54.080

-

-

50 HEA

Aritzaga

-

123.195

-

-

51 HEA

Antzizu

-

72.731

-

-

52 HEA

Bordaberri azpi

-

10.215

-

-

53 HEA

Dorrontxola berri

-

-

41.097

-

54 HEA

Erroitz parkea

-

-

-

26.427

55 HEA

Allurralde parkea

GUZTIZKOAK

-

-

-

36.797

1.137.151

1.070.987

123.397

155.361

Bide sistema orokorra

754.584

Trenbide sistema orokorra

139.329
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LURZORUAREN SAILKAPENA
LURZORUAREN SAILKAPENA

2

AZALERA –m –

LURZORU HIRITARRA

GUZTIZKO
AZALERAREN %

1.604.642

5,93

LURZORU HIRITARGARRIA

882.254

3,26

BIDE + TRENBIDE SISTEMA OROKORRA

893.913

3,30

LURZORU HIRITARREZINA

23.682.846

87,51

UDAL BARRUTIAN GUZTIRA

27.063.655

100,00

I.3.-

KALIFIKAZIO OROKORRA. Udalbarrutia
2

ERABILERA OROKORREKO ZONAK
A. EGOITZA ERABILERAKO ZONAK
B. JARDUERA EKONOMIKOEN ERABILERAKO ZONAK
D.1. BABES BEREZIA
Atxulondo-Abaloz
Adarra-Usabelartza.
Leitzarango biotopoa
D.2. INGURUMENA HOBETU BEHARREKO ZONAK
Azpikola harrobia
Buruntza harrobia
San Jose-Aizkibel harrobia
D.3. BASOGINTZA
D.4. NEKAZARITZA ETA ABELAZKUNTZAKO LANDAZABALEKO EREMUA
D.5. IBAI IBILGUAK ETA BABES EREMUAK
D.6. LANDA PARKEA
Leitzarango landa parkea
Allurraldeko landa parkea

AZALERA –m –
1.137.151
1.070.987
857.724
442.522
280.720
134.482
931.886
258.780
438.215
234.891
8.979.109
8.980.248
(1)
842.132
740.132
102.000

E.1. SO. BIDE SAREAK
E.2. SO. TRENBIDE SAREAK
F.1. ESPAZIO LIBREEN SISTEMA
G. KOMUNITATEAREN EKIPAMENDUKO ZONAK
H. ZERBITZUEN AZPIEGITURAK
UDAL BARRUTIAN GUZTIRA

754.584
139.329
155.361
123.397
(1)
27.063.655

(1) Zona hauen azalerak zonak berak dauden eremuen baitan zenbatu dira
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KALIFIKAZIO OROKORRA. Hirigintzako Esku-hartze Alderdiak eta Komunikazio Sistema Orokorra

HEA
A
LURZORU HIRITARRA
1 HEA
74.062
2 HEA
60.062
3 HEA
50.116
4 HEA
37.505
5 HEA
32.820
6 HEA
7 HEA
8.207
8 HEA
30.316
9 HEA
72.297
10 HEA
59.482
11 HEA
19.382
12 HEA
26.294
13 HEA
1.037
14 HEA
73.353
15 HEA
13.519
16 HEA
18.500
17 HEA
6.010
18 HEA
13.993
19 HEA
27.572
20 HEA
10.781
21 HEA
41.095
22 HEA
23 HEA
75.526
24 HEA
10.138
25 HEA
26 HEA
11.196
27 HEA
28 HEA
29 HEA
30 HEA
31 HEA
32 HEA
33 HEA
-
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E.1

60.328
18.329
12.616
61.498
60.051
31.433
26.079

15.010
2.060
4.860
1.301
3.238
7.073
2.153
3.297
1.443
998
1.301
7.821
4.160
1.275
4.614
2.774
-

E.2

F.1
-

G
-

13.542
4.413
6.696
15.710
14.197
2.526
456
11.753
773
1.178
62.630
3.960
-

H

GUZTIRA
-

102.614
62.122
59.389
45.502
36.058
15.710
8.207
37.389
86.494
59.482
21.908
28.903
1.037
88.403
14.962
19.498
7.311
22.587
31.732
11.959
41.095
62.630
75.526
11.413
3.960
11.196
64.942
18.329
12.626
64.272
60.051
31.433
26.079
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34 HEA
35 HEA
36 HEA

51.018
23.077
17.928

2.803
1.545
1.305

-

-

-

-

53.821
24.622
19.233

37 HEA
47.189
38 HEA
26.603
39 HEA
126.701
40 HEA
22.192
41 HEA
6.254
LH GUZTIRA
773.263
589.296
LURZORU HIRITARGARRIA
42 HEA
43 HEA
44 HEA
112.684
45 HEA
40.730
46 HEA
82.000
47 HEA
80.200
48 HEA
91.261
49 HEA
54.080
50 HEA
123.195
51 HEA
72.731
52 HEA
10.215
53 HEA
54 HEA
55 HEA
LHG GUZTIRA
235.414
431.682
HEA GUZTIRA
1.008.677
1.020.978
KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA
SO B-1
SO B-2
SO B-3
SO T-1
SO T-2
SO T-3
SO GUZTIRA
-

3.550
5.336
13.348
91.265

-

9.284
9.284

137.834

3.700
3.700

50.739
31.939
143.749
31.476
6.254
1.604.642

12.532
1.750
14.282
105.547

-

27.295
52.310
13.950
26.427
36.797
156.779
166.063

3.000
41.097
44.097
181.931

3.700

39.827
52.310
126.634
43.730
82.000
81.950
91.261
54.080
123.195
72.731
10.215
41.097
26.427
36.797
882.254
2.486.896

5.995
55.566
693.023
754.584

99.480
12.360
27.489
139.329

-

-

-

893.913

860.131

139.329

166.063

181.931

3.700

3.380.809

GUZTIRA
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Lurzoru hiritarrean eta hiritargarrian lehendik dauden eta aurreikusi diren garapenen kuantifikazioa, bide eta trenbide sistema orokorrak
barne

ERABILERA

LURZORU HIRITARRA

LURZORU HIRITARGARRIA

Guztizkoaren
%

Azalera
-m²-

GUZTIRA

Guztizkoaren
%

Azalera
-m²-

Azalera
-m²-

Guztizkoaren
%

A.- Egoitza

884.787

50

252.364

16

1.137.151

34

B.- Jar. ekonomikoak

637.555

36

433.432

27

1.070.987

32

E.1.- Bideak –SO–

61.561

3

693.023

43

754.584

22

E.2.- Trenbidea –SO-

99.480

6

39.849

2

139.329

4

0

0

155.361

10

155.361

5

82.300

5

41.097

2

123.397

3

1.765.683

100

1.615.126

100

3.380.809

100

F.1.- Esp. libreak –SO-SLG.- Ekipamendua
GUZTIRA

I.6.-

Espazio libreen kuantifikazioa
2

ESPAZIO LIBREAK
Oraingoa
Espazio libre lokalak
Espazio libreak (SO)
GUZTIZKOAK
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108.184
0
108.184

AZALERA –m –
Aurreikusia
120.940
129.266
250.206

GUZTIRA
229.124
129.266
358.390
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2. eranskina.ANDOAINGO UDALAK, 2011ko OTSAILAREN 24an, ANDOAINGO HIRI
ANTOLAKETAKO PLAN OROKORRA BEHIN BETIKO ONARTZEKO HARTUTAKO
ERABAKIAREN KOPIA.
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3. eranskina.Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak 2010eko maiatzaren
17an emandako txostenaren kopira.
* Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. Lur eta hirigintza
zuzendaritza
* Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. Herri Lan eta Garraio Sailburuordetza.
* Kultura Saila. Kultur Ondare Zuzendaritza
* Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Saila. Landa
garapen eta kostalde Zuzendaritza
* Uraren Euskal Agentziaren txostena.
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