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1 HEA.- ALDE ZAHARRA
I.-

AZALERA

102.614 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden eta Andoaingo Alde Zaharra osatzen duten egoitza erabilerako garapenak oro har
finkatzea. Halaber,gaur egun bizigarritasun baldintza egokiak betetzen ez dituzten, edota beren egoera orokorra
dela-eta, ordeztu edo eraberritu behar diren eraikinak ordeztea planteatu da. Plan orokorretik, zuzenean
gauzatzeko unitateak mugatu dira berariaz –ordezkatzeak–; horiek bakoitza banaka egin ahal izango dira edo
zenbait unitate, aldamenean daudenean eta txikiak badira, multzokatuz.
* Proposatutako 1.2 HJ: Kale Txiki 14, 16 eta 18 jarduketak, egungo eraikinak ordezkatzekoak, antolatu egin
beharko du, jarduketa eremuan, egungo iturriaren trasladoa eta instalazioa, jendearentzako sarbidea duen
punturen batean.
* Indarrean dagoen plangintza finkatzea; eta ondorioz, Kale Nagusia 23, 25 eta 27 zenbakietan eta Kale Berria 4
zenbakian aurreikusitako jarduketa gauzatu.
* Hirigintzako eraikigarritasuna handitzeko aukera Villa Marisolen –Kale Nagusia, 4-, aipatu bidearen aurrealdean
2,50 metro zabaleko espalOia egiteko behar besteko lur zerrenda lagatzeko baldintzapean.
* Berariaz mugatzen dira bere garapenera begira antolaketa xehekatua erredaktatzea beharko duten bi azpieremu:
a.- 1.14 JT.- Kaletxiki, 3 eta 5B eta honen ingurua, zona osoa antolatzeko egoitza erabilerako eraikin bat
jarrita 5B zenbakian hirugarren sektoreko erabilerak (tailer zaharrak) dituenaren ordez; berrian, gainera, Kaletxiki,
3an dagoen egoitza eraikin txikia hartu beharko da, gaur egun etxebizitza bat daukan hau antolaketarekin bat ez
datorrela jotzen baita.
Erredaktatu beharreko Hiri Antolaketako Plan Bereziak egokitu egin beharko du eremu hurbila, eta batez ere
beheko zona honen eta Arrate frontoiaren arteko oinezkoentzako lotura, bide batez multzo antolatuan txertatuz
2
Kaletxiki, 1eko eraikin berariaz finkatua. Behin betiko partzela pribatiboak 650 m (p) inguruko eremua hartu ahal
2
izango du, eta azpi-eremuko beste eremua erabilera eta jabari publikorako laga beharko da. Guztira 1.400 m (t)
2
antolatuko dira egoitza eraikin berrian. Hauetatik 282 m (t) planteatutako antolamenduarekin bat ez datozela eta
ordezkatu behar diren egoitza eraikinetatik datoz. 105/2008 Dekretuaren 24. artikulua betez, ateratzen diren
etxebizitzek udal erregimen tasatuari loturik geratu beharko dute. Horrela, gutxienez 12 etxebizitza antolatu ahal
izango dira; hauetatik 11 unitate babes publikoko erregimenera bideratuko dira, eta unitate bat egun dagoena
ordezkatzeko izango da, azken hau eraitsi egin beharko baita.
b.- 1.15 JT.- Jauregi baserria: mugatutako azpi-eremuaren berrantolaketa, baserria –Jauregi baserria edo
Leizaur dorrea- egungo parke eremuan txertatzea proposatuta, eta hau gaur egun baratzerako okupatzen den
eremuarekin handituta; eraikina, ostean, ekipamendurako izango litzateke nagusiki, eta Udalak egoki iritzitako
behin betiko erabilera zehatza izango luke. Antolaketak zehatz-mehatz aztertu beharko du espazio hauen
integrazioa, trenbide ingururako egungo sarbideak hobetuz horretan; gainera, parke publikoaren eremuaren
azpitik aparkaleku bat egiteko aukera aztertu beharko litzateke.
Egoitza eraikin berri bat antolatuko da, Juan Bautista Erro kaleko 5, 7 eta 9 zenbakiko blokeen segidan, eta
espazio hau trenbideko nasa bien arteko lotura proiektuarekin berrantolatuko da.
Erredaktatu behar den Plan Bereziak, espazio librea berrantolatzeaz gain, birkokatu egin beharko du taxien
egungo geralekua, tren geltokirako sarbide egokiekin batera. Guztira 2.600 m2(t) eta 20 etxebizitza antolatuko
dira; hauetako gutxienez 6 unitate babes publikokoak izango dira, eta 6 unitate egungoak ordezkatzeko
aurreikusten dira.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
Era berean, etxebizitza berriak garatzeko aurreikusten diren jarduketek unitateak eratu ahal izango dituzte
beheko solairuetan; aukera honetarako, dena den, Udalak berariaz emandako baimena beharko da.
* Gaur egun martxan dauden sistema orokorreko ekipamenduak finkatzea, eta udaletxea eraberritu eta
handitzea, sortzen diren premiei egoki erantzuteko behar hainbeste eremuez osatuz.
Egun dauden ekipamenduak, hala publikoak nola pribatuak, %20 handitu ahal izango dira, egungo baldintzekiko.
* Kaletxiki inguruan proposatutako jardueraren bitartez, kale honen beheko aldearen eta Arrate frontoiaren
multzoak eratzen duen goiko plataformaren arteko integrazio handiagoa sortuko da, frontoiaren beraren ingurua
egokitu egingo baita.
* 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.
* Bide sarea berregituratzea, eta Kaletxiki erregularizatzea, zirkulaziorako galtzadari 4,00 metroko sekzio
uniformea emanez eta, ahal den tokietan, aparkalekuak ezarriz, eta aldi berean, oinezkoentzako pentsatutako
eremuak berreskuraztea, espaloiak zabalduz; Kale Nagusiaren, Agustin Leitza kalearen eta La Salle etorbidearen
arteko bidegurutzea antolatzea, oraingo bidegurutzean sortzen diren trafiko interferentziak konponduko diren
moduan.
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Bideak eta trafikoa esparru osoan berregituratu beharko dira, betiere zirkulaziorako eta aparkalekurako
bideratutako eremuak zentzuz antolatzeko irizpideei jarraituz eta Udalak egindako trafiko-azterketa aintzat hartuz.
* Berariaz mugatutako azpi-eremuen ezaugarriak direla eta, are hauek dagozkien garapeneko antolamenduak
beharko dituztela (1.14 JT eta 1.15 JT) edota Plan Orokorreko zuzeneko jarduketak, mugatuak egon ahal ez, eta
indarrean dagoen legediak ezartzen duenari erantzunez, espazio libreei dagozkien erreserbak ondoren datorren
bezala zertuko dira:
- Sistema lokaleko espazio libreei dagokienez, alderdiaren barnean jarri beharreko eremua behar adinakoa
ez bada, gutxienez %50 jarduketa eremuan bertan gauzatu beharko da, honetan kontuan hartzeko gaur egun
dauden espazio libreak, eta eskatzen den eremuaren beste zatia 55 HEA.- Allurralde Parkearen alderdian jarriz;
ekarpen hau gauzatzeko, behar adina lur jarri beharko da -Udalari sailak lagata- edo bestela ekarpen ekonomiko
bat egin, hain zuzen Udala bera izan dadin lur horiek legez ezarritako bideei jarraiki eskuratzen dituena.
- Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat jartzeko obligazioa bete beharra
43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagata- edo
dagokion diru ordainketaz, Udalak modua izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
* Edozein jarduketaren aurretik hitzarmen bat izenpetu beharko dute udal administrazioak eta dagozkion
sustatzaileek, eta honetan finkatuko dira jarduketarako oinarriak eta alderdi bien arteko konpromiso zehatzak.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................74.062 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
1.1. HJ: Kaletxiki 28 eta 30 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.700 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 1.132 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 568 m²(t)
1.2. HJ: Kaletxiki 14, 16 eta 18 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.740 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 1.233 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 507 m²(t)
1.3 HJ: Kale Nagusia 15 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 670 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 556 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 114 m²(t)
1.4 HJ: Kale Nagusia 8 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.200 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
Sestra azpiko solairua, Oria ibaira begirako aldean, handitu ahal izango da, okupazioari dagokionez, fitxa
grafikoan zehaztutako lerroraino. Erabilera publikoko zortasun bat ezarri beharko da lur gainean,
oinezkoentzako ibilbideari jarraipena emateko.
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 702 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: .................................................................................. 498 m²(t).
1.5 HJ: Kale Nagusia 39 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 290 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:.......................................................... 66 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 224 m²(t)

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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1.6 HJ: Kale Nagusia 16 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 830 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
Sestra azpiko solairua, Oria ibaira begirako aldean, handitu ahal izango da, okupazioari dagokionez, fitxa
grafikoan zehaztutako lerroraino. Erabilera publikoko zortasun bat ezarri beharko da lur gainean,
oinezkoentzako ibilbideari jarraipena emateko.
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 578 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 252 m²(t)
1.7 HJ: Kale Nagusia 20 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................ 680 m²(t).
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
Sestra azpiko solairua, Oria ibaira begirako aldean, handitu ahal izango da, okupazioari dagokionez, fitxa
grafikoan zehaztutako lerroraino. Erabilera publikoko zortasun bat ezarri beharko da lur gainean,
oinezkoentzako ibilbideari jarraipena emateko.
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 479 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: .................................................................................. 201 m²(t).
1.8 HJ: Kale Nagusia 22 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 400 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 311 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: .................................................................................... 89 m²(t).
1.9 HJ: Kale Nagusia 24 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 400 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 295 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 105 m²(t)
1.10 HJ: Kale Nagusia 55 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 820 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 699 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: .................................................................................. 121 m²(t).
1.11 HJ: Kale Nagusia 57 eta Kale Berria 34 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 2.200 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 1.351 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: .................................................................................. 849 m²(t).
1.12 HJ: Kale Nagusia 23, 25 eta 27 eta Kale Berria 4 –indarrean dagoen plangintza–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 3.450 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 2.349 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................ 1.101 m²(t)
1.13 HJ: Kale Nagusia 4, Villa Mirasol -handitzea–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.100 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Oraingo eraikigarritasuna: .............................................................................................................. 621 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 479 m²(t)
1.14 JT: Kale Txiki 3 eta 5B –Hiri Antolaketako Plan Berezia* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.400 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 282 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................ 1.118 m²(t)
1.15 JT: Jauregi baserria –Hiri Antolaketako Plan Berezia* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 2.600 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 560 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................ 2.040 m²(t)
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b)

Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo egoitza eraikinen profila finkatuko da.
- Ekipamenduak: handitu egin ahal izango dira beharren eta eraikin tipologiaren arabera.
- Proiektuan diren jarduketak:
1.1. HJ: Kaletxiki 28 eta 30 –Kaletxiki erreferentzia- .................................................................................... V/II
VI/II profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 20 hartuta
1.2: HJ: Kaletxiki 14, 16 eta 18..................................................................................................................... V/II
1.3 HJ: Kale Nagusia 15 .............................................................................................................................. V/II
1.4 HJ: Kale Nagusia 8 ............................................................................................................................... IV/II
1.5 HJ: Kale Nagusia 39 ............................................................................................................................. IV/II
1.6 HJ: Kale Nagusia 16 ............................................................................................................................. IV/II
1.7 HJ: Kale Nagusia 20 ............................................................................................................................. IV/II
1.8 HJ: Kale Nagusia 22 ............................................................................................................................. IV/II
1.9 HJ: Kale Nagusia 24 ............................................................................................................................. IV/II
1.10 HJ: Kale Nagusia 55 .................................................................................................................... IV/II-III/II
1.11 HJ: Kale Nagusia 57 eta Kale Berria 34.................................................................................... IV/II – III/II
1.12 HJ: Kale Nagusia 23, 25 eta 27 eta Kale Berria 4 ........................................ indarrean dagoen plangintza
1.13 HJ: Kale Nagusia 4 ............................................................................................................................. IV/II
1.14 JT: Kaletxiki 3 eta 5B ......................................................................................................................... IV/III
V/II profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 20 hartuta
1.15 JT: Jauregi baserria
* Eraikuntza finkatua -ekipamendua- .................................egungo profila-estalkipekoaren egokitzapena
* Egoitza eraikuntza......................................................................................................................... VII/III
Profilak, edozein kasutan ere, sarbidearen araberakoak dira.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da. Gero, parametroak, erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparru bakoitzaren
berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
- Alde zaharreko zonetan gauzatu beharreko jarduketek egokitu egin beharko dute eraikin berrien garaiera,
aldamenean aurretik daudenak kontuan hartuta.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
- Aurreikusten diren jarduketetan onartzen da eraikin berrietan beheko solairuetan etxebizitzak jartzea. Dena den,
aukera hau gauzatzeko Udalak baimena eman beharko du, berariaz, kasuetako bakoitzerako.
- Jarduketa txertatuetan aurreikusitako eraikin berrietan, kasuan kasuko tipologian onartzen diren erabilera
orokorrak jasoko dira.
Egoitza eraikin berrietarako erregimen juridikoa:
1.14 JT: Kaletxiki 3 eta 5B
* Eraikigarritasun antolatua guztira -1.a lurzatia- ........................................................................... 1.400 m²(t)
Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna .................................................... 282 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria ................................................................................................ 1.118 m²(t)
1.15 JT: Jauregi baserria
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatia- .......................................................................... 2.600 m²(t)
Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna –Jauregi baserria- ................................................. 560 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- .......................................................................... 2.040 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna, orotara ............................................................................ 2.010 m² (t)
BOE erregimenari lotua -% 20-................................................................................................. 402 m²(t).
ET erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................... 402 m²(t).
Sustapen librekoa -% 60- ....................................................................................................... 1.206 m²(t)
* Eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak- ...................................... 590 m²(t).
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
* Jauregi baserria -ekipamendua– .................................................................................................... 560 m²(t)
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ................................................................................................................15.010 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
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1.3.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ................................................................................................................13.542 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Oro har, gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da, Udalaren lurzatietan proposatutako
jarduketak izan ezik; hauetan, izan ere, udaletxearekin lotuak dauden gainerako ekipamenduak zabaldu ahal
izango dira, oraingo eraikigarritasuna beste % 20 arte areagotuz.
1.16 HPJ: Udaletxea –eraberritzea eta handitzea–
* Eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 3.800 m²(t)
Sestra azpian:..................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasun berria %100
* Lehendik dagoen eta finkatu/eraberritu behar den eraikigarritasuna:.......................................... 1.800 m²(t)
* Ekipamendu eraikigarritasun berria –areagotzea-:...................................................................... 2.000 m²(t)
1.17 HPJ: Txistoki parkea –Ekipamendua, espazio librea, lurpeko aparkalekua* Eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 1.600 m²(t)
Sestra azpian:........................................................................................................ antolamendu xehatua
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak:
Aurreikusten diren jarduketak berezitzat jotzen dira. Beraz, jarduketa eta kontsiderazio berezi bidez bideratu
beharko dira.
1.16 HPJ: Udaletxe berria –ekipamendua- ................................................................................................ IV/III
VI/II profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 30 hartuta
1.17 HPJ: Txistoki parkea –Ekipamendua- ................................................................................................ IV/III
VI/II profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 30 hartuta
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Zuzenean gauzatuko da Plan Orokorra, aurrez xehetasunezko azterketak erredaktatuta, Plan Orokorraren behin
betiko onarpenetik abiatuta:
1.1 JT: Kaletxiki 28 eta 30
1.2 HJ: Kaletxiki 14, 16 eta 18
1.3 HJ: Kale Nagusia 15
1.4 HJ: Kale Nagusia 8
1.5 HJ: Kale Nagusia 39
1.6 HJ: Kale Nagusia 16
1.7 HJ: Kale Nagusia 20
1.8 HJ: Kale Nagusia 22
1.9 HJ: Kale Nagusia 24
1.10 HJ: Kale Nagusia 55
1.11 HJ: Kale Nagusia 57 eta Kale Berria 34
1.12 HJ: Kale Nagusia 23, 25 eta 27 eta Kale Berria 4 –indarrean dagoen plangintza baliozkotua–
1.13 HJ: Kale Nagusia 4
* Hiri Antolaketako Plan Berezia mugatutako bi azpi-eremuetan:
1.14 JT: Kaletxiki 3 eta 5B
1.15 JT: Jauregi baserria
* Andoaingo Udalak gauzatu behar dituen zuzkidura publikoetarako jarduketak
1.16 HPJ: Udaletxe berria
1.17 HPJ: Txistoki parkea –ekipamendua, espazio librea, sestra azpiko aparkalekua4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparruan jarduketa egituratzaile hauek aurreikusi dira:
1. - Kaletxiki antolatzea, Kale Nagusiaren, Agustin Leitza kalearen eta La Salle etorbidearen arteko
bidegurutzea bezalaxe.
2. - Udaletxea handitzeko erabiliko den lurzatia antolatzea, gaur egungo eraikina horretan txertatuz. oraingo
eraikin horren barrua eraberritu eta guztia ondoko eremuek osatuko duten multzoan txertatuko da.
3. - Txistoki parkea antolatzea. espazio librea berreskuratzea, ekipamendu komunitariorako eraikina
prestatzea eta sestra azpian aparkalekuak egiteko aukera.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
* Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, zuzeneko jarduketei ekin ahal izango zaie.
* 1.14 JT eta 1.15 JT azpi-eremuak garatzeko erredaktatu behar diren Plan Bereziak Plan Orokorra onartu
ondoren garatu ahal izango dira, betiere bi (2) urteko epean zehar behin betiko onarpenetik kontatzen hasita.
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* Espazio libreetako sistema orokorretarako derrigorrezko lagapenetarako zehaztapen zehatzak, edo ezarri edo
iradokitako beste edozein, indarrean dagoen legediari beste zuzkidurei buruz darizkion eskakizunei erantzuna
emateaz gain, finkaturik eta bideraturik geratu behar dute aurreikusitako edozein jarduketaren aurretik, eta
kasuan kasuko konpromisoak zehazten diren dokumentuan jasota.
* Aipatutako jarduketa publiko horiek honako epe hauetan erabaki beharko dira:
1. - Bide sarearen antolaketa: hiritartze obren proiektua, bide sistemaren azterketa orokorra egin ondoren.
2. - Udaletxea handitzea: obren proiektua. Andoaingo Udala.
3. - Txistoki parkea antolatzea. obren proiektua. Andoaingo Udala.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
* Aurreikusitako sistema orokor berriak zuzkidura publikoetarako jarduketak gauzatzetik ondorioztatzen direnak
dira.
* Sustapen pribatuko jarduketek jarri beharreko espazio libreetarako sistema orokorrak 42 HEA.-Errota Parkean
edo 43 HEA.-Garro Parkean zehazten dira; beharrezko sailak zuzenean jarriz edo behar adina diru ordainduz
Udalak hiri parke berria gauzatu ahal izan dezan.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
- Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
1.14 JT –a.1.-egoitza asentamendu zaharren lurzatiak- eta 1.15 JT –a.2.- eraikuntza irekiko egoitza erabilerako
lurzatiak- azpi-eremuen kalifikazio xehekaturako baldintzak bertan sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen
dituenak izango dira, betiere azaldutakoak oinarri hartuta.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuan diren jarduketak:
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira tipologia bakoitzaren arabera. Dena den, behe solairuan hirugarren sektoreko erabilerak
edota egoitza erabilerari lotutakoak ezarriko dira oro har; eta goi solairu erregularretan, berriz, egoitza erabilerak.
Sotoko solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
Egoitza eraikin berrien behe solairuetan etxebizitzak jarri ahal izango dira, betiere Udalak aurrez eta berariaz
emandako baimena izanez gero.
Etxebizitza kopurua, Arau orokorra aplikatzetik ondorioztatzen dena izango da. Dena den, unitate txikiagoak
onartuko dira a.1.- Egoitza asentamendu zaharren lurzatietan, baldin eta etxebizitzaren gutxieneko dimentsio
baldintzak betetzen badira eta, betiere, dagoen lurzatiketaren baldintza partikularrak errespetatzen badira.
* Komunitatearen ekipamenduak: gaur egungo parametro beretan finkatuko dira inolako jarduketarik aurreikusten
ez den guztiak. Hala ere, ekipamendu publikoak edota pribatuak oraingo azalera eraikiaren % 20 arte handitu
ahal izango dira; eta hori, dagokion Xehetasunezko Azterketaren bidez zehaztu eta antolatuko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da. Alde
Zaharrean txertatutako zonetan, eraikin berriek, garaierari dagokionez, kontuan izan beharko dituzte aldamenean
eta lehendik daudenak; edonola ere, gutxieneko garaiera ezarriak bete beharko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
Oria ibaiaren ondoan garatzen diren jarduketek fitxa grafikoan adierazten den oinplanoko okupazioa izan
dezakete sestra azpiko solairuetan, sestra gaineko okupazioa baino zabalago bat betiere. Horrela ateratzen den
espazioak erabilera publikoko zorra izan beharko du lur gainean.
Jarduketa txertatuetan, erredaktatu behar den antolamenduan aztertuko dira jabari baldintzak, eta jabari
publikorako lagako dira 1.15 JTn eraikinak hartzen ez dituen sailak; hala, lurzati pribatu bat mugatu ahal izango
2
da, gehienez ere 650 m (l) harturik, 1.14 JTn, eta bertan jarriko da egoitza eraikin berria.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- 1997ko irailaren 23ko ebazpenaren arabera –195 zk. EHAA, 1997ko urriaren 13koa– Euskal Herriko
Autonomia Erkidegoan balio arkeologikoa izan lezaketen zona gisa deklaratutako guneak:
* Berrozpe dorretxea –A–
* San Martin eliza –A–
* Udaletxea –A–
* Leizaur dorrea. Jauregi baserria. -A- EAEk deklaratu edo bideratzen hasitako multzo monumentalak eta monumentuak – I.a maila-:
* Berrozpe dorretxea. Kaletxiki, 19. 1964ko otsailaren 29ko BOE.
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- Udalaz gaindiko intereseko ondasun higiezinak –I.b maila-:
* San Martin eliza.
* Udaletxea
- Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b maila-:
* Jose Antonio Agirre plazako iturria
* Juan Bautista Erro, 3. Zabala enea etxea
* Kale Berria, 3. Jauregi baserria- Leizaur dorrea
* Kale Berria 6
* Kale Nagusia, 45. Karmentxonea
* Santa Kruz zubia
- Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b maila-:
* Goiko plaza eta pilotalekua
* Goikoplaza, 7
* Goikoplaza, 9
* Erretoretxea. Agustin Leitza kalea, 2
* Eskola kalea, 1
* Kaletxikiko iturria
* Kaleberria, 38 eta 40
* Kale Nagusia, 4. Villa Mirasol
* Kale Nagusia, 49. Argiñanea
* Kale Nagusia, 59. Zubi-Aurre
* Kaletxiki, 5 eta 7
* Kaletxiki, 16
* Santa Krutzeko garbitokia
katalogatuta dauden eta bidezko agirian jasota dauden eraikinak Arau Orokorra aplikatzetik ondorioztatzen diren
babes baldintzetara egokituko dira, indarrean dagoen araudi sektorial aplikagarrira bezalaxe.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua: esparruaren barruan, berariaz inolako plangintzarik bete beharrik ez duten zatiek
osatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatu eta islatutako zatiak, honako izendapenez:
1.1 HJ: Kaletxiki 28 eta 30
1.2 HJ: Kaletxiki 14, 16 eta 18
1.3 HJ: Kale Nagusia 15
1.4 HJ: Kale Nagusia 8
1.5 HJ: Kale Nagusia 39
1.6 HJ: Kale Nagusia 16
1.7 HJ: Kale Nagusia 20
1.8 HJ: Kale Nagusia 22
1.9 HJ: Kale Nagusia 24
1.10 HJ: Kale Nagusia 55
1.11 HJ: Kale Nagusia 57 eta Kale Berria 34
1.12 HJ: Kale Nagusia 23, 25 eta 27 eta Kale Berria 4
1.13 HJ: Kale Nagusia 4
1.14 JT: Kaletxiki 3 eta 5B
1.15 JT: Jauregi baserria
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Babes bereziko naturgune eta elementuak
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
- Mugatutako esku-hartze alderdietan –zuzeneko jarduketa- sartutako lursailak, eraikuntzarik hartuko ez dutenak,
udalari laga beharko zaizkio, eskubideen titularren kontura behar bezala hiritartu ondoren. Hiritartze lan horiek,
bidezko eraikuntza lizentzia lortzeko obra osagarri gisa erabaki ahal izango dira.
- Villa Marisol, Kale Nagusia, 4an aurreikusitako jarduketa dela eta, gauzatze proiektuan aurreikusi egin beharko
da finkaren Kale Nagusiranzko itxitura moldatzea; hala, Udalari behar besteko lurzoru laga beharko zaio, espaloia
gutxienez 2,50 metro hartuz zabaldu ahal izan dadin.
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- Jarduketarako azpi-eremuek jarri beharko dituzte indarrean dagoen legediaren aplikazioari darizkion bai sistema
lokaletarako zuzkidurak bai sistema orokorretarakoak.
- Kaletxiki eta aipatutako bideetako bidegurutzea hiritartzea: proiektu hau Udalak erabaki beharko du bide
osoaren luzera guztian. Proiektuaren kostuak eta hiritartze lanak gauzatzearen gastua Udalak ordainduko ditu.
Lur gaineko aparkalekuak ezartzeko eremuen berrantolaketa ere proiektu horretan aztertuko da.
- Txistoki parkearen antolaketa, ekipamendurako eraikina eta sestra azpiko aparkalekua, ibai ertzeko
pasealekuarekin batera: proiektu hau Udalak erabaki beharko du. Proiektuaren kostuak eta hiritartze lanak
gauzatzearen gastua Udalak ordainduko ditu.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Kaletxiki 14, 16 eta 18 –1.2 HJ-, kontserbazio egoera txarrean dauden eraikinak eraistea.
Kaletxiki, 3, 1.14 JT azpi-eremuan txertatua. Ez dator antolamenduarekin bat.
Kaletxiki, 5B, 1.14 JT azpi-eremuan txertatua. Ez dator antolamenduarekin bat.
Eraikin erantsiak eta degradatzaileak. Antolaketatik kanpo.
Dokumentu honetan antolaketarekin bat ez datozela iritzitako eraikinak aztertu egin beharko dira formulatu
beharreko antolamendu xehekatuan, eta honexek berretsi beharko du kontsiderazio hori.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
* Jarduketarako baldintza espezifikoak formulatu behar den antolaketa xehekatuan definituko dira, gauzatzeko
sustatzen diren bestelako dokumentuetan bezala.
* Xehetasunezko azterketa –HJ- eta Plan Berezia –JT- erredaktatzea. Jarduketa pribatuak:
1.1 HJ.- Kaletxiki 28 eta 30: 520 m²ko azalera gutxi gorabehera.
1.2 HJ.- Kaletxiki 14, 16 eta 18: 577 m²ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.3 HJ.- Kale Nagusia 15: 166 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.4 HJ.- Kale Nagusia 8: 441 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.5 HJ.- Kale Nagusia 39: 103 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.6 HJ.- Kale Nagusia 16: 252 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.7 HJ.- Kale Nagusia 20: 183 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.8 HJ.- Kale Nagusia 22: 146 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.9 HJ.- Kale Nagusia 24: 101 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.10 HJ.- Kale Nagusia 55: 268 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.11 HJ: Kale Nagusia 57 eta Kale Berria 34: 845 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.12 HJ.- Kale Nagusia 23, 25 eta 27 eta Kale Berria 4 –indarrean dagoen plangintza–:1.047 m -ko azalera
2
1.13 HJ.- Kale Nagusia 4: 2.239 m -ko azalera gutxi gorabehera.
2
1.14 JT: Kaletxiki 3 eta 5B: 1.391 m -ko azalera gutxi gorabehera
2
1.15 JT.- Jauregi baserria: 6.563 m -ko azalera gutxi gorabehera
Antolaketa xehatuak zehaztuko ditu jarduketa alderdien mugak.
* Zuzkidura edo hornidura publikoak gauzatzeko jarduketak –Andoaingo Udala-:
2
1.16 HPJ.- Udaletxea –eraberritzea eta handitzea–:1.044 m -ko azalera gutxi gorabehera
2
1.17 HPJ.- Txistoki parkea: 8.620 m -ko azalera gutxi gorabehera
* Kaletxiki antolatzea, Kale Nagusiaren, Agustin Leitza kalearen eta La Salle etorbidearen arteko bidegurutzeko
bideak bezalaxe.
* Ibai bazterreko pasealekua antolatzea.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Mugatutako azpi-eremuei dagokienez, baldintzak antolamendu xehatuan eta honen garapenean definitzen
direnak izango dira, eta behar izanez gero Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen diren
gauzatze unitateetan sustatzen den kudeaketa proiektuan definitzen direnak bezalaxe.
Hiritartze orokorreko zamak udalaren kontura ordainduko dira; eta honek, horniduretarako jarduketa bakoitzari
dagozkionak ezarriko ditu, zehazki honakoak:
* Horniduretako jarduketa bakoitza mugatutako azpi-eremuaren hiritartze osoaren kargura joango da, eta hiritartu
ondoren laga egin beharko da eraikinik gabeko espazio librea.
* 1.2 HJ.- Kaletxiki 14, 16 eta 18: gainera, fatxadan dagoen iturria birkokatu beharko du.
* 1.13 HJ.- Kale Nagusia 4: hiritartu ondoren, Kale Nagusiaren aurrealde osoan gutxienez 2,50 metroko espaloi
bat egiteko behar den eremua laga beharko du.
* 1.14 JT.- Kaletxiki 3 eta 5B: azpi-eremu osoa hiritartzea, beheko inguruaren eta Arrate pilotalekuko
2
plataformaren arteko oinezkoentzako lotura moldatuta. Gutxienez 560 m jartzea 42 HEA.-Errota Parkean, 43
HEA.-Garro Parkean, edo dirutan dagokion kopurua Udalari ematea, espazio libreen sistema orokorreko parke
gisa eskuratu ahal izan dezan. Sistema lokaleko behar adina espazio libre eta hornidurak antolatzea.
* 1.15 JT.- Jauregi baserria: hitzarmen bat egingo da jabeen eta Udalaren artean, eta honetan zehaztuko dira
eremua garatzeko baldintzak eta bete beharrekoak, Jauregi baserriaren beraren xedea barne. Honentzat, izan
ere, erabilera publikoa bultzatuko da, eta baratze saila espazio libre erabilerarako, egun dagoen parkean
2
txertaturik. Gutxienez 800 m jartzea 42 HEA.-Garro Parkean, edo dirutan dagokion kopurua Udalari ematea sail
hori eskuratu ahal izan dezan. Sistema lokaleko behar adina espazio libre eta hornidurak antolatzea.
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* Berariaz mugatutako hornidura jarduketa bakoitzak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea
dakarten guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen
ekarpenari –sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)/25 m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean
dagoen hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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2 HEA.- ONDARRETA
I.-

AZALERA

62.122 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden eta garai bateko zabalpenetako bat osatzen duten egoitza erabilerako garapenak
oro har finkatzea. Eraikuntza irekiko tipologiari dagozkion eraikinak dira, eraikuntzarik gabeko eremu txikiez
inguratuak. Eraikuntzei dagokienez, jarduketa bakarra Agustin Leitza kalearen eta Rikardo Arregi kalearen arteko
etxadia osatzeko proposatu den esku-hartzea da; ertz horretan mehelinak ageri dira bertan dauden bi eraikinetan.
Jarduketa hau finkatutako garapenen erremate gisa aurreikusi da. Beheko solairua arkupeduna izango da,
eraikinak hartzen duen azaleraren erdian gutxienez, eta oinezkoentzako pasagunea utzi beharko da sarbidearen
eta etxadi barnealdeko espazio librearen artean. Guztira 10 etxebizitza unitate antolatu ahal izango dira, udalaren
tasazio erregimenari loturik.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Agustin Leitza kaleko 15, 17 eta 19 zenbakien aurrean gaur egun aparkalekurako erabiltzen den eremua,
lorategiez eta zuhaitzez hornitutako eremu libre gisa berreskuratzea.
* Auzoaren goialdea eta ibaiaren aurrealdea oinezkoentzako ibilbide baten bidez lotzea, baliabide mekanikoak
erabiliz. Eta ibilbide hori, halaber, ibai bazterreko pasealekuan aurreikusitako oinezkoen ibilbideekin lotzea.
* Bide sarea berregituratzea, ibilgailuen zirkulaziorako galtzadari gutxienez 4,00 metroko sekzioa emanez eta
aparkalekuak zentzuz eratuz. Era berean, oinezkoentzako izango diren eremuak berreskuratzea eta espaloiak
zabaltzea.
Bideak eta trafikoa esparru osoan berregituratu beharko dira, betiere zirkulaziorako eta aparkalekurako
bideratutako eremuak zentzuz antolatzeko irizpideei jarraituz eta Udalak egindako trafiko-azterketa aintzat hartuz.
Berregituraketaren zati batek berekin dakar bi puntu zehatzetan jarduketa erabakigarria zertzea, gaur egun ez
baitute irteerarik:
- Ondarreta kaleko jarduketa, irekiz eta, beraz, bidea Txistoki Pasealekuraino iristen den tokiraino luzatuta;
gainera, sestrapeko aparkaleku bat egiteko aukera proposatuko da zona zabal honetarako, gutxi gorabehera
2
4.260 m emanez horri.
- Mimendi kalea irekitzea eta, beraz, Txistoki Pasealekuarekin bat egiten duen tokiraino luzatzea. Jarduketa
honek bere eragina du Ondarretaren aldameneko 3 HEAren alderdian.
* Rikardo Arregi kalearen eta Agustin Leitza kalearen arteko bidegurutzean biribilgune banatzailea eraikitzea.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................60.062 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
2.1 HJ: Rikardo Arregi kalea, 5B –etxadia osatzea–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.100 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
2.2 HPJ.- Ondarreta kalea -sestra azpiko aparkalekuaSestra azpian................................................................................................................................. 8.400 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
2.1 HJ.- Rikardo Arregi kalea, 5B:............................................................................................................... IV/II
V/II profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 20 hartuta.
Profilak, edozein kasutan ere, sarbidearen araberakoak dira.
2.2 HPJ.- Ondarreta kalea -sestra azpiko aparkalekuaSestra azpian:.............................................................................................................................................0/II

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak:
egoitza erabilerako eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik ondorioztatuko da.
Ordenantza horiek, ondoan dauden eta errematatuko diren eraikinen altuera aintzat hartuz aplikatuko dira.
Aparkaleku eraikinak Ordenantzen aplikaziotik ondorioztatzen den garaiera izango du.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Eraikin berrietan, tipologia honetan onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
2.1 HJ.- Rikardo Arregi kalea, 5B
* Eraikigarritasun antolatua guztira -a.2 lurzatia- ........................................................................... 1.100 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –ET- .............................................................................................. 970 m²(t).
* Eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak- ...................................... 130 m²(t).
- Sestra azpiko aparkalekuaren eraikina bakar-bakarrik garaje erabilerara bideratu ahal izango da.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
- Aurreikusten den eraikin berriaren beheko solairuan etxebizitzak jartzea onartzen da. Dena den, aukera hau
gauzatzeko Udalak baimena eman beharko du, berariaz.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................2.060 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Udalaren iritziz beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin
aurretik xehetasunezko azterketak erredaktatuko dira:
2.1 HJ.- Rikardo Arregi kalea, 5B
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparruan jarduketa egituratzaile hauek aurreikusi dira:
* 1.- Bide sarea oro har antolatzea, ibilgailuentzako eta oinezkoentzako eremuak zentzuz eratuz. Ondarreta
kalea eta Mimendi kalea irekitzea eta jarraitasuna ematea. Sestra azpiko aparkalekua Ondarreta kalean.
* 2.- Lorategietara bideratzeko moduko eremuak berreskuratzea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, zuzeneko jarduketari ekin ahal izango zaio.
Aipatutako jarduketa publikoak berehala gauzatu ahal izango dira, hiritartze obretarako proiektuak erredaktatuta,
bide sistema oro har aztertu ondoren.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuko jarduketa:
Eraikigarritasun baldintzak 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira tipologia bakoitzaren arabera. Dena den, behe solairuan eta goi solairu erregularretan,
egoitza erabilerak ezarriko dira. Sotoko solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
* Komunitatearen ekipamendua: gaur egungo parametro beretan finkatuko dira. Hala ere, ekipamendu publikoak
edota pribatuak oraingo azalera eraikiaren % 20 arte handitu ahal izango dira; eta hori, dagokion Xehetasunezko
Azterketaren bidez zehaztu eta antolatuko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatuko eraikuntzaren profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko da.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
ANDOAINGO UDALA

12

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

B DOKUMENTUA.- HIRIGINTZAKO ARAUAK
Arau partikularrak

D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
Egoitza eraikin berriaren beheko solairuak -2.1 HJ- igarotzeko zorra izango du, oinplanoan hartzen duen
azaleraren erdia hartuz gutxienez.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Ez dago ondasun katalogaturik.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua: esparruaren barruan, berariaz inolako plangintzarik bete beharrik ez duten zatiek
osatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatu eta islatutako zatia, honako izendapenaz:
2.1 HJ.- Rikardo Arregi kalea, 5B
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
- Mugatutako esku-hartze alderdian –zuzeneko jarduketa- sartutako lursailak, eraikuntzarik hartuko ez dutenak,
udalari laga beharko zaizkio, eskubideen titularren kontura behar bezala hiritartu ondoren. Hiritartze lan horiek,
bidezko eraikuntza lizentzia lortzeko obra osagarri gisa erabaki ahal izango dira.
- Bide sarea hiritartzea: proiektu hau Udalak erabaki beharko du bide osoaren luzera guztian. Proiektuaren
kostuak eta hiritartze lanak gauzatzearen gastua Udalak ordainduko ditu. Lur gaineko aparkalekuak ezartzeko
eremuen berrantolaketa ere proiektu horretan aztertuko da. Aparkalekurako eraikin proiektua Ondarreta kalean.
- Rikardo Arregi kalea 15, 17 eta 19 zenbakien aurreko eremu librea finkatzea: jarduketa hau Udalak erabaki
beharko du. Proiektuaren kostuak eta hiritartze lanak gauzatzearen gastua Udalak ordainduko ditu.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez da aurreikusi.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Horniduretarako jarduketak:
2
2.1 HJ.- Rikardo Arregi kalea, 5B: 407 m -ko azalera
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Alderdiko hiritartze orokorreko zamak udalaren kontura ordainduko dira; eta honek, horniduretarako aurreikusi
jarduketa bakoitzari dagozkionak ezarriko ditu, zehazki honakoak:
2.1 HJ.- Igarotzeko zortasun bat jarri beharko du beheko solairuan, eta bere kargura izango da ateratzen den
espazioa zein eraginen bat jasaten duten edo erremateko eraikin hau gauzatu ahal izateko moldatu behar diren
zonak hiritartzea.
Berariaz mugatutako hornidura jarduketak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea dakarten
guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen ekarpenari –
sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)/25 m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean dagoen
hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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3 HEA.- SARMENDI
I.-

AZALERA

59.389 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden eta garai bateko zabalpenetako bat osatzen duten egoitza erabilerako garapenak
oro har finkatzea. Eraikuntza irekiko tipologiari dagozkion eraikinak dira, eraikuntzarik gabeko eremu txikiez
inguratuak, eta etenik gabeko aurrealdea dute Ama Kandida etorbide aldera.
Eraikinetan burutuko den jarduketa bakarra Ama Kandida etorbideko 2 zenbakiko eraikina ordeztea izango da.
Eraikin berrian garajeak, hirugarren sektoreko erabilerak eta industria ezarriko dira.
Sarmendiko zabalgunearen eta laster batean 5 HEA.-alderdian gauzatuko den jarduketaren artean dagoen
eraikina ordezteko aukera izango da, gutxienez 40 etxebizitza antolatzea ahalbidetuz. Etxebizitza hauetatik
gutxienez 10 unitate babes ofizialeko erregimenekoak izango dira.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Ama Kandida etorbidearen aurrealdea, onartutako irizpideari jarraituz berregituratu ahal izango da, betiere 5
HEA.-alderdian aurreikusitakoari jarraipena emanez.
* Bide sarea berregituratzea, ibilgailuen zirkulaziorako galtzadari gutxienez 4,00 metroko sekzioa emanez eta
aparkalekuak zentzuz eratuz. Era berean, oinezkoentzako izango diren eremuak berreskuratzea eta espaloiak
zabaltzea.
Bideak eta trafikoa esparru osoan berregituratu beharko dira, betiere zirkulaziorako eta aparkalekurako
bideratutako eremuak zentzuz antolatzeko irizpideei jarraituz eta Udalak egindako trafiko-azterketa aintzat hartuz.
- Mimendi kalea irekitzea eta, beraz, Txistoki Pasealekuarekin bat egiten duen tokiraino luzatzea proposatzen da;
izan ere, gaur egun ez du irteerarik.
* Aurreikusten den jarduketa, Ziako errekarekiko gutxieneko erretiroei dagokienez, berregituratzean eta
etorkizuneko behin betiko trazatua zertzean, egokitu egin beharko zaio Uraren Euskal Agentziak gaiari buruz
ematen dituen txostenetan adierazten denari.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................50.116 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
3.1 HJ: Ama Kandida 2 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 3.950 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 1.534 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................ 2.416 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
3.1 HJ: Ama Kandida 2: .............................................................................................................................. VI/II
VIII/II profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 20 hartuta.
Profilak, edozein kasutan ere, sarbidearen araberakoak dira.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuko jarduketa: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik ondorioztatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
ANDOAINGO UDALA

14

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

B DOKUMENTUA.- HIRIGINTZAKO ARAUAK
Arau partikularrak

- Eraikin berriak a.2.- Eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzati tipologian baimendutako erabilera orokorrak
jasoko ditu, eta beheko solairuan etxebizitzak jarri ahal izango dira:
* Eraikigarritasun antolatua guztira ................................................................................................ 3.950 m²(t)
Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna ............................................................................ 1.534 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- .......................................................................... 2.416 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna, orotara ............................................................................. 3.950 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-..................................................................................................... 790 m²(t)
Sustapen librekoa -% 60- ....................................................................................................... 3.160 m²(t)
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................4.860 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
1.3.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................4.413 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
Oro har, gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. hala ere, handitzeak onar
daitezkeen kasuetan, oraingo eraikigarritasuna beste % 20 arte areagotu ahal izango da.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Udalaren iritziz beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin
aurretik 3.1 HJ: Ama Kandida 2 alderdirako xehetasunezko azterketa erredaktatuko da.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparruan jarduketa egituratzaile hauek aurreikusi dira:
* 1.- Bide sarea oro har antolatzea, ibilgailuentzako eta oinezkoentzako eremuak zentzuz eratuz. Ama
Kandida etorbide alderako aurrealdea antolatzea.
* 2.- Lorategietara bideratzeko moduko eremuak berreskuratzea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, zuzeneko jarduketari ekin ahal izango zaio.
Jarduketa publiko horiek honako epe hauetan erabaki beharko dira:
* 1.- Bide sarearen antolaketa: hiritartze obren proiektua, bide sistemaren azterketa orokorra egin ondoren.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuko jarduketa:
Eraikigarritasun baldintzak 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira tipologia bakoitzaren arabera. Dena den, behe solairuan egoitza erabilerak eta horiei
atxikitakoak ezarriko dira eta, goi solairu erregularretan, berriz, egoitza erabilerak. Sotoko solairuan, egoitza
erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira (garajeak eta trastetegiak).
* Komunitatearen ekipamendua: gaur egungo parametro beretan finkatuko dira. Hala ere, ekipamendu publikoak
edota pribatuak oraingo azalera eraikiaren % 20 arte handitu ahal izango dira; eta hori, dagokion Xehetasunezko
Azterketaren bidez zehaztu eta antolatuko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatuko eraikuntzaren profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko da.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
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Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Autonomia Erkidegoak balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa deklaratutako gunea.
* Sarmendi baserria
- Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b maila-:
* Rikardo Arregi kalea z/g.- Sarmendi baserria
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua: esparruaren barruan, berariaz inolako plangintzarik bete beharrik ez duten zatiek
osatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatu eta islatutako zatiak, honako izendapenez:
3.1 HJ: Ama Kandida etorbidea 2
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Babes bereziko naturgune eta elementuak
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
- Mugatutako esku-hartze alderdian –zuzeneko jarduketa- sartutako lursailak, eraikuntzarik hartuko ez dutenak,
udalari laga beharko zaizkio, eskubideen titularren kontura behar bezala hiritartu ondoren. Hiritartze lan horiek,
bidezko eraikuntza lizentzia lortzeko obra osagarri gisa erabaki ahal izango dira.
- Bide sarea hiritartzea: proiektu hau Udalak erabaki beharko du Planaren aplikazio esparru osoan. Proiektuaren
kostuak eta hiritartze lanak gauzatzearen gastua Udalak ordainduko ditu. Lur gaineko aparkalekuak ezartzeko
eremuen berrantolaketa ere proiektu horretan aztertuko da. Ama Kandidari buruzko azterketa xehatua egingo da
5 HEA.-alderdirako Plan Berezian.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Ez dago antolamendutik kanpoko elementurik. Ama Kandida 2 zenbakian dagoen eraikina ordeztuko da.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Horniduretarako jarduketak:
3.1 HJ: Ama Kandida 2: 1.999 m2-ko azalera
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Alderdiko hiritartze orokorreko zamak udalaren kargura izango dira; eta honek, horniduretarako aurreikusi
jarduketa bakoitzari dagozkionak ezarriko ditu.
Berariaz mugatutako hornidura jarduketak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea dakarten
guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen ekarpenari –
sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)m2² m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean dagoen
hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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4 HEA.- ARRATE
I.-

AZALERA

45.502 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Oraingo egoitza erabilerako garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Lehendik martxan dauden eta sistema orokorraren kalifikazioa duten ekipamenduak finkatzea.
Arrate pilotalekuak hobetu egin beharko ditu bere baldintzak, hiritarrei zerbitzu hobea eskaintzeko; gainera, plaza
hiritartu eta berreskuratu egin beharko da, oinezkoentzako erabileraz eta, agian, aire libreko pistaren bat
instalatuta, eta aparkaleku erabilera inguruko bideetara eraman beharko da; ostean, sestra azpian aparkaleku bat
izan daiteke, eremu osoa hartuta. Sestra azpian aparkaleku eraikin bat egiteak aukera emango du kota honetan
halako eremu bat edukitzeko, pilotalekuaren prestazioak hobetzera begira.
* 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 Hilerria-azpian eraikin
mailakatu bat.
* Bideak eta trafikoa esparru osoan berregituratu beharko dira, betiere zirkulaziorako eta aparkalekurako
bideratutako eremuak zentzuz antolatzeko irizpideei jarraituz eta Udalak egindako trafiko-azterketa aintzat hartuz.
* Eremu honetan eragina izango du Kaletxiki inguruan gauzatuko den jarduketak; behe zona honetatik
pilotalekuko plataformarainoko oinezkoentzako sarbideak hobetu egingo dira.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................37.505 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna –hornidura publikoak gauzatzeko jarduketak-:
4.1 HPJ.- José Luis López de la Calle parkea
Sestra azpian:................................................................................................................................ 8.000 m²(t)
4.2 HPJ.- Elizondo plaza
Sestra azpian:................................................................................................................................ 5.600 m²(t)
4.3 HPJ.- Arrate plaza
Sestra azpian:................................................................................................................................ 5.800 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
4.1 HPJ.- José Luis López de la Calle parkea .............................................................................................0/III
Jarriko den eraikinak mailakatua izan beharko du, eta lur gaineko espazio librea berreskuratu.
4.2 HPJ.- Elizondo plaza...............................................................................................................................0/II
4.3 HPJ.- Arrate plaza...................................................................................................................................0/II
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da. Gero, erredaktatu beharreko proiektuek doituko dituzte parametroak, esparru bakoitzaren
berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
- Jarduketa berriek tipologia honetan baimentzen diren erabilera orokorrak jasoko dituzte, eta lur gaina espazio
libre erabilerarako berreskuratuko dute, bereziki honakoa:
4.1 HPJ.- José Luis López de la Calle parkea –sestra azpiko aparkalekua4.2 HPJ.- Elizondo plaza -sestra azpiko aparkalekua4.3 HPJ.- Arrate plaza -sestra azpiko aparkalekua, pilotalekuko instalazioak handitzea-
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1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.301 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
1.3.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................6.696 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
* Oro har, gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. Hala ere, aipatutako
ekipamenduetan handitzeak onar daitezkeen kasuetan, oraingo eraikigarritasuna beste % 20 arte areagotu ahal
izango da.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Obra proiektuak aurreikusitako jarduketa publikoetarako.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Udalak ezarri lehentasun eta irizpideekin bat gauzatu ahal izango dira jarduketak.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
* Jarduketa publiko horiek Udalak ezartzen dituen epeetan zertu beharko dira:
- Bide sarearen antolaketa: hiritartze obren proiektua, bide sistemaren azterketa orokorra egin ondoren.
- Espazio libreak –Arrate plaza eta Elizondo plaza– berreskuratzea: hiritartze obren proiektua.
- Aparkaleku eraikina Hilerri zaharrean: hiritartze obren proiektua.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira, plangintza berririk behar ez duen
esparruan.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuan diren jarduketak:
Eraikigarritasun baldintzak 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira zehaztutako tipologia bakoitzaren arabera.
* Komunitatearen ekipamenduak: gaur egungo parametro beretan finkatuko dira. Hala ere, ekipamendu publikoak
edota pribatuak oraingo azalera eraikiaren % 20 arte handitu ahal izango dira; eta hori, dagokion Xehetasunezko
Azterketaren bidez zehaztu eta antolatuko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua: esparruaren barruan, berariaz inolako plangintzarik bete beharrik ez duten zatiek
osatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
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C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sarea berriro hiritartu beharko da, aparkamenduak antolatuz eta espazio libreak berreskuratuz: proiektu hau
Udalak erabaki beharko du Planaren aplikazio esparru osoan. Proiektuaren kostuak eta hiritartze lanak
gauzatzearen gastua Udalak ordainduko ditu.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Hornidura publikoak gauzatzeko jarduketak:
* Bide sarea eta aparkalekuak antolatzea eta espazio libreak berreskuratzea.
2
Hornidura publikoetarako hiru jarduketa mugatzea, sestra azpiko aparkalekuak egiteko: 4.1 HPJ, 5.080 m -ko
2
2
azalera, 4.2 HPJ, 2.794 -m ko azalera, eta 2.3 HPJ, 2.900 m -ko azalera.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bide sarea eta espazio libreak berreskuratzeko hiritartze obra orokorrak, berriz, udalak ordainduko ditu. Sestra
azpiko aparkalekuak egitea, baldintzak eta kudeaketa Udalak berak zehaztuko ditu.
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5 HEA.- AMA KANDIDA
I.-

AZALERA

36.058 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Eremu osoan esku hartzea, oraingo eraikinak eta erabilerak ordeztuz; era berean, egoitza erabilerako gune bat
antolatzea, “a.2 eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak” tipologiari jarraituz. Esparrua oso-osorik hartuko
duen Hiri Antolaketako Plan Berezia erredaktatu beharko da.
Antolaketa horren barruan, Ama Kandida etorbidea bere zabalera osoan aztertuko da, bide eta aparkaleku
egokiak ezarriz. Egoitza erabilerakoak diren ondoko lurzatiekiko lotuneak herrigunearen goialdean egingo dira,
komunikazio bertikaleko elementu bat jarriz horretarako (igogailua); barruko bide sarea eta Pio Baroja kalerako
lotunea erabakiko dira; eta, hiri espazio libreak nahiz ekipamenduak, indarrean dagoen hirigintza legeria
aplikatzetik ondorioztatuko den erreserbarekin bat etorriz ezarriko dira.
Hiri etorbide garrantzitsu honen trazatu eta diseinuak jarraitu egin beharko ditu Udalak ezarriko dituen irizpideak,
eta aurreikusita dagoen bizikleta sarearen zatia ere jasoko du.
Antolamenduak aurreikusi egin beharko du La Salle Berrozpe ikastetxearen eta Kaletxiki 15eko egoitza
eraikinaren atzealdea txertatzea eta hiritartzea.
Ziako erreka Ama Kandida etorbidean zehar aldatzea edota tratatzea udalaz gaindiko mailako erabaki eta
jarduketa bat da, bai beharrezko proiektuen garapen posibleei bai egin beharreko inbertsioari dagokienez. Ildo
honetatik, dagokien erakundeek (Foru Aldundiak edota Eusko Jaurlaritzak) erabaki beharko dute irekitze hori
komenigarria den, betiere irizpide funtzionalak, teknikoak eta ekonomikoak harturik aintzat, proposamen hau
bideragarri egitera begira.
Aurreikusten den jarduketa, Ziako errekarekiko gutxieneko erretiroei dagokienez, berregituratzean eta
etorkizuneko behin betiko trazatua zertzean, egokitu egin beharko zaio Uraren Euskal Agentziak gaiari buruz
ematen dituen txostenetan adierazten denari.
Antolaketa proposamenak, eta esparru honek erakusten dituen baldintza topografikoak aintzat hartuta, dimentsio
handiko behe solairuak ezarri ahal izango dira, behetik gora eraikiko diren eraikinen arteko eremuen zati bat
hartuz, hau da, orientagarri gisa egindako antolaketa planoetan islatzen den antolaketa-proposamenari jarraituz,
alegia.
2
Eraikuntza berriko 45.800 m²(t) prestatzea proposatzen da; horietatik 7.800 m (t) hirugarren sektoreko
2
erabileretara eta etxebizitzen osagarrietara bideratuko dira; 38.000 m (t) egoitza erabilerarako izango dira, eta
2
hauetatik 35.100 m (t) ordezkatu beharreko egungo eraikigarritasunaren igoera izango lirateke. Guztira 346
etxebizitza antolatzea proposatzen da; hauetatik 100 unitate babes ofizialeko erregimenari lotuta egongo lirateke.
Plan Bereziak aurreikusi egin beharko du eremuan bertan dauden egoitza unitateen birkokatzea, egun dauden
eta egoitza erabilerarekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak ateratzen diren beheko solairuetan
birkokatzeko aukera ere zehazturik.
Aparkalekurako sestra azpiko solairuak proiektatzen direnean, plaza soberakin bat ere antolatu beharko da,
inguruko erabiltzaileen beharrei erantzun egokia ematearren, 3 HEA.-Sarmendin sartuta dagoen Ama Kandida,
2an -3.1 HJ- aurreikusitako jarduketarekin desagertzen direnak barne harturik.
Jarduketa eremuaren ezaugarri eta neurriak direla eta, sistema lokaleko espazio libreen erreserba, gutxienez
2
15.200 m koa, gutxienez % 60 jarduketa eremuan bertan gauzatu beharko da, honetan kontuan hartzeke gaur
egun dauden espazio libreak (Rikardo Arregi kaletiko sarbidea duen goiko aldea) eta bideak babesteko dauden
ezpondak; eskatzen den eremuaren beste zatia 55 HEA.- Allurralde Parkearen alderdian jarri beharko da.
Ekarpen hau gauzatzeko, behar adina lur jarri beharko da (Udalari azalera jakin bat lagata) edo bestela ekarpen
ekonomiko bat egin, hain zuzen Udala bera izan dadin lur horiek eskuratzen dituena.
2
Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat –gutxienez 15.200 m ko bat- jartzeko
obligazioa bete beharra 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua
zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagata- edo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak
modua izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
Sustatzailearen eta Udalaren arteko zehaztapen eta konpromiso guztiak jarduera ororen aurretik izenpetu
beharko den Hitzarmen batean jaso beharko dira.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................32.820 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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5 JT: Ama Kandida
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:................................................................................. 45.800 m²(t)
Sestra gainean –goi solairuak–:................................................................................................... 38.000 m²(t)
Sestra gainean –behe solairua–: ................................................................................................... 7.800 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:................................................... 10.700 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: .............................................................................. 35.100 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila: ................................................................................................................................... VI(a)/III
VIII/III profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 20 hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
Eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik ondorioztatuko da. Gero, parametroak,
erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparruaren berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
Eraikin berrietan, tipologia honetan onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira. Egoitza eraikin
berrietarako erregimen juridikoa:
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatia- ........................................................................ 45.800 m²(t)
Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna .......................................................................... 10.700 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- ........................................................................ 35.100 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna, orotara ........................................................................... 38.000 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-............................................................................................... 7.600 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................. 7.600 m²(t)
Sustapen librekoa -% 60- ..................................................................................................... 22.800 m²(t)
* Eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak- .................................... 7.800 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................3.238 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hiri Antolaketako Plan Berezia –5.1 JT–
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Hiri Antolaketako Plan Berezia honakoak aztertu beharko ditu:
* Egoitza erabilera duten eraikinen antolaketa, egun dauden eta egoitza erabilerarekin bateragarriak diren
jarduera ekonomikoak hartu ahal izango dituen beheko solairu bat planteatuta.
* Sestra azpiko aparkaleku plazak eremuaren beraren zerbitzura jartzea, eta aldameneko Ama Kandida, 2an
eta zerbitzu mota hau ez duten aldameneko beste zona batzuetan desagertzen direnak hartzeko gain-hornidura
bat.
* Ama Kandida etorbide osoaren azterketa, Berrozpetik Bazkardoko biribilgunerainoko tartean: 7 metroko
galtzada, bidearen beste aldeko jarduera ekonomikoetarako zonetarako sarbideak; errekaren trazatua txertatzea
eskumena duen administrazioaren irizpideekin bat; administrazio publikoen kargurako jarduketa; lur gainean
behar adina aparkaleku jartzea; zuhaitz multzo integratua, oinezko eta txirrindularientzako espazioak, udal
bizikleta sarekoak.
Zonak, Ama Kandida etorbidearen birmoldaketari eta zertzeari dagokionez, bi jarduketaren eragina jasoko du,
honakoak baitira: 5 HEAko Plan Berezia eta 24 HEAko Plan Berezia; denborari dagokionez, antolamenduari
hasiera ematen dion jarduketa hauetako lehena izango da bide osoaren azterketa osoa planteatu beharko duena;
edonola ere, Udalaren irizpideei jarraiki.
* Beheko aldearen -Ama Kandida etorbidea- eta zabalgunearen arteko ibilgailuentzako lotura erabakitzea,
goragoko kota batez, garraio publiko bertikaleko elementu bat jarrita (igogailua).
* Antolaketa berriaren eta aurretik aldamenean dauden elementuen arteko bategite egokiak.
* Sistema lokaleko espazio libreen antolaketa, II. puntuan sartutako baldintzekin bat (gutxienez beharrezko
azaleraren % 60 eremuan bertan antolatuko da).

Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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* Indarrean dagoen legediaren arabera behar diren zuzkiduren erreserba, Udalaren irizpideekin bat.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hiri Antolaketako Plan Berezia: lau (4) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Plan Bereziaren esparruan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
2
Espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat –gutxienez 15.200 m ko bat- jartzeko obligazioa
bete beharra 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua zuzenean
jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagata- edo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak modua izan
dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Alderdi honetan jarraitu beharreko antolaketa xehekatuko baldintzak, erredaktatuko den Hiri Antolaketako Plan
Berezian zehaztuko dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira dagokion tipologiaren arabera. Dena den, behe solairuan hirugarren sektoreko
erabilerak (lehendik dauden eta egoitza erabilerarekin bateragarriak diren jarduerak birkokatzeko aukera) edota
egoitza erabilerari lotutakoak ezarriko dira oro har; eta goi solairu erregularretan, berriz, egoitza erabilerak.
Sotoko solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira (garajeak eta trastetegiak).
Ekipamendu zuzkidurei eta hiri espazio libreei dagokienez, indarrean dagoen hirigintza legeriak agintzen duena
beteko da, kontuan harturik aurreko II. puntuan jasotako baldintzak.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko garapen plangintzak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b maila-:
* Moleda y Cía.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoru hiritar finkatu gabea: garapen plangintza beharko duen esparrua -5 JT-.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Plan Bereziak, dagokion esparruan gauzatu beharreko hiritartze obra guzti-guztiak aurreikusi beharko ditu, eta
baita esparruaz kanpo egon arren, jarduketaren ondorioz nolabaiteko aldaketa jasango duten eremuetakoak ere;
salbuespena izango dira errekaren trazatua gauzatzeko behar direnak, dagokien herri administrazioen kargura
izango dira eta horiek.
Plan Bereziak eta geroko hiritartze proiektuak, alabaina, Ama Kandida etorbidearen luzera osoa hartuko du,
Berrozpetik Bazkardoko biribilguneraino; eta lehen azaldutako irizpideei eta Udalak beharrezko irizten dien
bestelakoei jarraituko die.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Gaur egun zutik dauden hirugarren sektoreko eta industriarako eraikin guztiak antolamenduz kanpokotzat jo dira.
Osterantzean, egoitza erabilerak hartzen dituzten eraikinak antolamenduarekin bat ez datozela jotzen da.
Antolamendu xehekatuak aztertu egin beharko du horiek finkatzea eta antolamenduan txertatzea, edo
antolamenduz kanpokotzat jo behar diren.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketa txertatua:
5.1 JT.- Ama Kandida: 36.058 m² gutxi gorabehera. Azterketaren eremua hedatu egingo da, hain zuzen
Udaletik planteatzen diren irizpideekin bat aldatu beharko diren eta, beraz, antolamenduak eta etorbide
osoarentzako trazatu berriaren planteamenduak eragiten dieten aldameneko zonetara.
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Jarduketaren baldintza espezifikoak berariaz jaso beharko dira sustatzaileek eta Udalak izenpetu behar duten
hitzarmenean.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Mugatutako alderdiari dagokionez, baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezian eta honen garapenean, Hiritartzeko
Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen diren gauzatze unitateetan sustatzen den kudeaketa
proiektuan definitzen direnak definitzen direnak izango dira.
Jarduketa integratu edo txertatuko –5. JT– hiritartze zamak, mugatutako esparru horretako eskubideen titularren
kontura ordainduko dira; baita esparruaz kanpo dauden eta aldatu behar direnak ere, lehenago azaldutakoarekin
bat, eta zehazki honakoak:
* Barneko hiritartze lan guztia.
* Beheko zona honen eta Arrate plaza, 9 eta 10en ondoko espazio publikoaren arteko oinezkoentzako lotura
(igogailu publikoa instalatzea), eta Rikardo Arregi kaleko goragoko bidearekikoa.
* Ama Kandida etorbidearen birmoldaketa osoa gauzatzea jarduketa fronte osoan zehar industriako lurzati
pribatuetaraino; erreka eta bizikleta sarearen zatia antolaketa berrian txertatzea eta eremutik beretik kanpo
ukituta geratzen diren elementuen aldaketa ere sartuta.
2
* Gutxienez 15.200 m jartzea espazio libreen sistema lokalerako; horietatik % 60 gutxienez eremuan bertan
egongo da, behar bezala hiritartuta; eta sailen beste zatia 55 HEA.-Allurralde Parkean jarri ahal izango da,
zuzenean edo behar adinako konpentsazio ekonomikora joz, Udala bera izan dadin sailak kudeatzen dituena.
* Indarrean dagoen hirigintzako legediak eskatzen diren zuzkidura guztiak betetzea eta jartzea.
2
* Zuzenean jartzea, edo dagokion konpentsazio ekonomikoaren bidez bestela, 15.200 m -ko azalera,
espazio libreen sistema orokorrerako, 42 HEA.-Errota Parkean edo 43 HEA.-Garro Parkean.
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6 HEA.- LA SALLE
I.-

AZALERA

15.710 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Dagoen irakaskuntza ekipamendu pribatua finkatzea. Jarduerarekin jarraitzeko beharrezkoa bada, instalazioak
2
handitzeko baimena emango da, gehienez 11.000 m (t) hartuz guztira. Handitze posible hau zehatz-mehatz
aztertu beharko da, espazio libreko edo jolas eta laket eremuetarako beharrezko azalera errespetatuz partzela
pribatuaren barnean, irakaskuntza eremuaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko.
Eraikigarritasunaren eta, beraz, prestazioen handitze batek berekin eraman beharko du aparkaleku antolaketa
egoki bat, ikastetxeari zerbitzua emateko. Aparkaleku hauek sestra azpian egokituta egon daitezke.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “G. Komunitatearen ekipamendurako zona Ekipamendu pribatua
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................15.710 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. Hala ere, eraikigarritasun hori guztira
2
11.000 m (t) arte areagotu ahal izango da, betiere lurzatiaren barruan eraikuntzarik hartuko ez duen eremua
eskola jarduerak berezkoa duen aisialdirako utziz.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
Eraikuntza profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da. Handituz gero, gehieneko profila III/II izango da.
Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira. Handituz gero, ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen den altuera
izango da gehienez.
C.- Erabilera baldintzak:
Gaur egungo erabilera finkatuko da.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira. Handitzea erabakitzen bada, Xehetasunezko Azterketa eta obren
proiektua aurkeztu beharko da, jarduketa horri ekiteko premia justifikatuz.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Ez dira aurreikusi.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Egungo hirigintzako eraikigarritasuna handitzeko aurreikuspena, behar bezala justifikatua, betiere lurzatiaren
barruan eraikuntzarik hartuko ez duen eremua eskola jarduerak berezkoa duen aisialdirako utziz.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Egungo eraikinak oraingo parametroetan finkatuko dira.
Handitzea erabakitzen bada, honako parametroak hartu beharko dira aintzat:
* Aurreikusitako eraikinen profila: Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Aurreikusitako eraikinen altuera: ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, lurzati osoa jabari
pribatukoa izango da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
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Ez dago katalogatutako eraikin bat bera ere.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoru hiritar finkatua.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5- Lur gaineko uren babeseko eremuak.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Irakaskuntzako ekipamendu pribatuko lurzati bati berariaz dagokion barne hirigintza.
Eremu honi eragin egingo dio La Salle etorbidearen birmoldaketak; hau 44 HEA.-Baltzusketan aurreikusitako
jarduketak aztertu eta erabaki beharko du. Lurzati pribatua ukitzeke geratuko da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Ez dira aurreikusi. Egoitza handitzea erabakitzen bada, aurrez Xehetasunezko Azterketa eta ondoren obren
proiektua erredaktatu beharko da, eraikigarritasuna handitzearen premia justifikatuz.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
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7 HEA.- KAMIOBERRI
I.-

AZALERA

8.207 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden egoitza erabilerako garapenak oro har finkatzea. Era berean, egoitzarako bi erakin
antolatzea eta eremu osoa hiritartzea; horretarako antolaketa xehekatua zehazteko, aurrez Hiri Antolaketako Plan
Berezia egin beharko da:
- 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 tipologia honekin: “a.2 eraikuntza irekiko egoitza lurzatiak”. Etxebizitza horietatik 16 babes publikoko
erregimenekoak izango dira. Sestra gaineko eraikin guztiak egoitza erabileretara bideratu ahal izango dira.
Aranzubi etxearen aldamenean aurreikusten den eraikina modu mailakatuan gauzatuko da, ahal delarik, eta
ateratzen den espazio libreranzko atzealdeko fatxadan jartzea arreta handiz aztertu beharko da, mailen arteko
garaiera aldeak direla eta.
Antolaketa orokorrak kontuan hartu beharko ditu lehendik daudenak, hauek multzoan txertatuta geratu beharko
dute eta.
- Kamioberri etxea, Geltoki auzoa, 3 eta antolaketa xehatuan jasotzen den partzela erantsia berariaz finkatzea.
- Antolamenduaren eta erredaktatu beharreko planeamenduaren baitan, Geltoki auzoa 2A eta 2Bn Iturralde etxea
ordezkatzea (Erroitz kaleari dagokion norabide berria aurreikusia); 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, lehengo 14 unitateen ordez alegia.
Sestra gaineko solairu guztiak egoitza erabileretara bideratu ahal izango dira.
- Dagoen erretenaren kanalizazioa lekualdatu eta birjartzea, jabari publikoko lurretatik joango den trazadura
batez.
* Zona hau birgaitzeak eta osatzeak, hobekuntza nabarmena ekarriko die finkatuko diren egoitza erabilerako
garapenei. Hauetan, halaber, espazio libreen baldintzak hobetu egin beharko dira, zonaren izaerarekin bat ez
datozen eraikuntza erantsiak ezabatuz.
* Jarduketa eremuaren ezaugarri eta neurriak direla eta, sistema lokaleko espazio libreen erreserba, gutxienez
2
1.880 m -koa, gutxienez % 60 jarduketa eremuan bertan gauzatu beharko da; eskatzen den eremuaren beste
zatia 55 HEA.- Allurralde Parkearen alderdian jarri beharko da. Ekarpen hau gauzatzeko, behar adina lur jarri
beharko da (Udalari azalera jakin bat lagata) edo bestela ekarpen ekonomiko bat egin, hain zuzen Udala bera
izan dadin lur horiek eskuratzen dituena.
2
Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat –gutxienez 1.880 m -ko bat- jartzeko
obligazioa bete beharra 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua
zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagata- edo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak
modua izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
* Sustatzailearen eta Udalaren arteko zehaztapen eta konpromiso guztiak jarduera ororen aurretik izenpetu
beharko den Hitzarmen batean jaso beharko dira.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ..........................................................................................................................8.207 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: Arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proposatu den hirigintza eraikigarritasuna:
7.1 JT: Kamioberri
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:................................................................................... 4.700 m²(t)
Sestra gainean:............................................................................................................................ 4.7200 m²(t)

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
7.2 HJ: Iturralde
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:................................................................................... 2.660 m²(t)
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 2.660 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 1.566 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 1.094 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da, egungo parametroetan finkatuta geratuko dira eta.
- Proiektuan diren jarduketak:
7.1 JT: Kamioberri...................................................................................................................................... IV/III
V/III profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren %20 hartuta.
7.2 HJ: Iturralde........................................................................................................................................... V/III
VI/III profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren %20 hartuta.
Profilak, edozein kasutan ere, sarbidearen araberakoak dira.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da. Gero, parametroak, erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparru bakoitzaren
berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintzak betetzen badira.
- Eraikin berrietan, tipologia honetan onartutako erabilera orokorrak aurreikusi beharko dira. Dena den, etxebizitza
erabilera sestra gaineko solairu guztietan onartuko da.
Egoitza eraikin berrietarako erregimen juridikoa:
7.1 JT.- Kamioberri
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatia- .......................................................................... 5.700 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................. 940 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-..................................................................................................... 940 m²(t)
Sustapen librekoa -% 60- ....................................................................................................... 2.820 m²(t)
Egun dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu
egin beharko ditu erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai
egungo eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere,
guztirako eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Hiri Antolaketako Plan Berezia –7.1 JT–
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Udalaren iritziz beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin
aurretik 7.2 HJ, Iturralde, Geltoki auzoa 2A eta 2B eremuari buruzko xehetasunezko azterketa erredaktatuko da
(Erroitz kaleari dagokion norabide berria aurreikusia).
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparrua osatzeko Plan Berezia. Proiektu horretan, Kamioberri finkatu eta berariaz txertatuko da, aldi berean
Iturralde etxea ordezteko aukera ahalbidetuz.
Plangintzak, Plazaola kaleari eta Plazaolako bideari jarraipena emateko modua erabaki beharko du,
oinezkoentzako ibilbide izango den moduan. Era berean, finkatuko diren eraikinei zerbitzua emango dien bide
sarea hobetzea eta bidezko lotuneak egitea aurreikusiko du. Ordezkapen hau ahalbidetzeko, Plan bereziak lur
zerrenda baten lagapena aurreikusi beharko du, 3,00 m zabaleko bat gutxienez, aipatu eraikinaren atzealdean;
honek aukera emango du handitzeko eta, betiere, higiezina atzerago jartzeko. Lagapena, printzipioz, Andoaingo
Udalari egingo zaio, eta hark lursailak jabeen esku utziko ditu, aipatu ordezkatzea burutzen bada.
Plangintzak, Plazaola kaleari eta Plazaolako bideari jarraipena emateko modua erabaki beharko du,
oinezkoentzako ibilbide izango den moduan. Era berean, finkatuko diren eraikinei zerbitzua emango dien bide
sarea hobetzea eta bidezko lotuneak egitea aurreikusiko du.
“10.4 (7 HEA)” zatia, 10 HEA.-alderdian kokatua, Udalari laga beharko diote jabeek, izenpetu behar den
hirigintzako hitzarmeneko akordioan.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hiri Antolaketako Plan Berezia: bi (2) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik.
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C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira, plangintza berririk behar ez duen
esparruan:
2
Hiri Antolaketako Plan Bereziaren esparruan: 6.975 m -ko azaleraz; aurreikusitako egoitza erabilerako eraikinen,
hiri espazio libreen eta komunikaziorako bide sareen zonakatze xehekatua garapen plangintzak zehaztuko du.
Kamioberri finkatzea –a.2 lurzatia- eta Iturralde etxea ordezkatzeko aukera –a.2 lurzatia-.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuan diren jarduketak:
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira zehaztutako tipologia bakoitzaren arabera. Dena den, behe solairuan egoitza erabilerak
edota horiei atxikitakoak ezarriko dira oro har; eta goi solairu erregularretan, berriz, egoitza erabilerak. Sotoko
solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
* Lurzati finkatuak: Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den,
“a. egoitza erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
* Jarduketa berriak: jabari baldintzak garapeneko antolamenduan eta kudeaketa proiektuan ezartzen direnak
izango dira, Udalak berak ezartzen dituen irizpideekin bat.
* “10.4 (7 HEA)” zatia, 10 HEA.-alderdian kokatua, Udalari laga beharko zaio izenpetu behar den hirigintzako
hitzarmeneko akordioan.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua: esparruaren barruan, berariaz inolako plangintzarik bete beharrik ez duten zatiek
osatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: garapen plangintza beharko duen esparrua.
7.1 JT: Kamioberri
7.2 HJ: Iturralde
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
- Plan Bereziak, dagokion esparruan gauzatu beharreko hiritartze obra guzti-guztiak aurreikusi beharko ditu, eta
baita esparruaz kanpo egon arren, jarduketaren ondorioz nolabaiteko aldaketa jasango duten eremuetakoak ere.
Era berean, egoera txarrean dagoen ibai ibilguaren trazadura ordeztea ere aurreikusi beharko du, trazadura
berria jabari publikoko sailetan barrena eginez; era berean, esparru barruan doan Plazaolaren kanalizazioa osatu
beharko du.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak.
Txabola bat kenduta, ez dago horrelako beste eraikinik.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketarako baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezian definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren bestelako
dokumentuetan bezala.
Jarduketa txertatua:
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2

7.1 JT: Kamioberri: 6.975 m²-ko azalera gutxi gorabehera, 7.2 HJri dagokion azalera (882 m ) barne hartuta.
Antolamendu xehekatuak zehaztuko ditu jarduketa eremuaren mugak, eta antolaketa egokitzeko behar diren
zatiak txertatu beharko dira.
II.8 Planoan "10-4 (7 HEA), gutxi gorabehera 200 m2ko azalerako lurzatia” gisa jasotakoa, 10 HEA.-Leizaurren
kokatua, jarduketa alderdi honetan txertaturik geratzen da, eta Udalari laga beharko zaio, erabilera eta jabari
publikoko lurzoruaren zati izateko.
*Horniduretarako jarduketa:
2
7.2 HJ: Iturralde: 882 m -ko azalera, jarduketa txertatuko eremuari txertatuko zaiona. Gauzatze unitate
independente bat osatuko du, Iturralde ordezteko aukera ahalbidetzearren.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Mugatutako azpi-eremuari dagokionez, baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezian eta honen garapenean,
Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen den gauzatze unitatean sustatzen den
kudeaketa proiektuan definitzen direnak izango dira.
Jarduketa txertatuko –7.1 JT– hiritartze zamak, mugatutako esparru horretako eskubideen titularren kontura
ordainduko dira, bereziki honakoak:
* Erreka desbideratzea eta kanalizatzea, honen hoditeria kontserbazio egoera txarrean dago eta.
2
* Gutxienez 1.880 m jartzea espazio libreen sistema lokalerako; horietatik % 60 gutxienez eremuan bertan
egongo da, behar bezala hiritartuta; eta sailen beste zatia 55 HEA.-Allurralde Parkean jarri ahal izango da,
zuzenean edo behar adinako konpentsazio ekonomikora joz, Udala bera izan dadin sailak kudeatzen dituena.
* Indarrean dagoen hirigintzako legediak eskatzen diren zuzkidura guztiak betetzea eta jartzea.
2
* Zuzenean jartzea, edo dagokion konpentsazio ekonomikoaren bidez bestela, 1.880 m -ko azalera, espazio
libreen sistema orokorrerako, 42 HEA.-Errota Parkean edo 43 HEA.-Garro Parkean.
* Berariaz mugatutako hornidura jarduketak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea dakarten
guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen ekarpenari –
sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)/25 m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean dagoen
hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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8 HEA- ARANTZIBIA-IDIAZABAL
I.-

AZALERA

37.389 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Indarrean dagoen plangintza, hau da, “Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, 8 zenbakiko Plazaola
zonari dagokiona” –2003ko otsailaren 18an behin betiko onartua– eta “8.1 Plazaola Alorreko Plana” –2003ko
apirilaren 15ean behin betiko onartua– baliozkotuko dira.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................30.316 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikin altxatu berrien eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................7.073 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Zona honetarako sarbide orokorra erabakitzearren, oraingo sarbide txikiaren ordez trenbidearen azpian pasabide
bat egitea aurreikusi da. Horretarako, biribilgune bat egingo da, eta horrek konponduko ditu Ama Kandidaren,
Gudarien etorbidearen eta Kaletxikiren arteko mugimenduak.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
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2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Gauzatze prozesuan dauden hiritartze lanak, indarrean dagoen plangintzan xedatutakoaren arabera bukatzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketa berririk ez da aurreikusi eremuan.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Gauzatzen ari diren hiritartze lanen zamak, mugatutako esparru horretako eskubideen titularren kontura
ordainduko dira.
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9 HEA.- GALARDI
I.-

AZALERA

86.494 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden eta garai bateko zabalpenetako bat osatzen duten egoitza erabilerako garapenak
oro har finkatzea. Eraikuntza irekiko tipologiari dagozkion eraikinak dira, eraikuntzarik gabeko eremu txikiez
inguratuak.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Lehendik martxan dauden ekipamenduak finkatzea, handitzeko aukera emanez, baldin eta behar bezala
justifikatutako arrazoiek hala eskatzen badute.
* Bide sarea berregituratzea, ibilgailuen zirkulaziorako galtzadak erregularizatuz eta behar diren aparkalekuak
ezarriz. Era berean, oinezkoentzako izango diren eremuak berreskuratzea eta espaloiak zabaltzea.
Bideak eta trafikoa esparru osoan berregituratu beharko dira, betiere zirkulaziorako eta aparkalekurako
bideratutako eremuak zentzuz antolatzeko irizpideei jarraituz eta Udalak egindako trafiko-azterketa aintzat hartuz.
* Extremadura kaleari jarraipena ematea, Baltzusketan egingo den egoitza erabilerako esparru berrian zehar; eta,
halaber, irteerarik gabeko kalea ezabatzeko aukera izatea, bigarren irteera bat ahalbidetuz Manterola esparru
berritik zehar.
La Salle etorbideko eta Galardi kaleko zatiak aldatzea, egungo malkarrak egokituta; eginkizun horiek
Baltzusketako esparru berrian aztertu eta erabakiko dira.
* Auzo osoari eta Leizaran ikastetxeari zerbitzua emango dion kirolgune bat sortzea. Eremu hori, 44 HEA,
2
Baltzusketa alderdirako erredaktatu beharko den plangintza xehekatuan antolatu eta erabakiko da, 3.600 m
inguruko azalera batez.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................72.297 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: Arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen
arabera agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
”

1.2.- “G. Komunitatearen ekipamendurako zonak zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................14.197 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. Hala ere, oraingo eraikigarritasun hori
beste % 20 arte areagotu ahal izango da, betiere lurzatiaren barruan eraikuntzarik hartuko ez duen eremua
eskola jarduerak berezkoa duen aisialdirako utziz.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
Eraikuntza profila:
- Oraingo eraikinen profila finkatuko da. Hala ere, handitzeko aukera ematen duten eraikin zatietan, beste solairu
bat erantsi ahal izango da.
Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira. Handituz gero, ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen den altuera
izango da gehienez.
C.- Erabilera baldintzak:
Gaur egungo erabilera finkatuko da.
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2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Esparru honekin zerikusia izango duten jarduketak –kirolgunea eta Extremadura kalearen luzapena– 44 HEA.Baltzusketa alderdirako aurreikusita dagoen jarduketan antolatu eta erabakiko dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparruan jarduketa egituratzaile hauek aurreikusi dira:
* 1.- Bide sarea oro har antolatzea, ibilgailuentzako eta oinezkoentzako eremuak zentzuz eratuz.
Extremadura kaleari jarraipena ematea, Baltzusketa esparruan zehar; eta, halaber, irteerarik gabeko kalea
ezabatzea.
* 2.- Lorategietara bideratzeko moduko eremuak berreskuratzea.
* 3.- Extremadura kalearen ondoan kirolgunea antolatzea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez da plangintzarik aurreikusi.
Jarduketa publiko horiek honako epe hauetan erabaki beharko dira:
* Bide sarearen antolaketa: hiritartze obren proiektua, bide sistemaren azterketa orokorra egin ondoren.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Azaldutako jarduketez aparte -kirol zona-, esparru honetan ez da bestelako sistema orokor berririk aurreikusi. Eta
deskribatu diren horiek, Baltzusketaren ondoko esparruan proposatutako plangintzan antolatu eta erabakiko dira.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Komunitatearen ekipamendua: gaur egungo parametro beretan finkatuko dira. Hala ere, ekipamendu publikoak
zein pribatuak oraingo azalera eraikiaren % 20 arte handitu ahal izango dira; eta hori, dagokion Xehetasunezko
Azterketaren bidez zehaztu eta antolatuko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Irakaskuntzako ekipamenduak handitzea erabakitzen bada, beharrezko baldintzak jasotzen dituen
Xehetasunezko Azterketa erredaktatu beharko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b maila* La Salle etorbidea 6. Urigain
katalogatuta dauden eta bidezko agirian jasota dauden eraikinak Arau Orokorra aplikatzetik ondorioztatzen diren
babes baldintzetara egokituko dira, indarrean dagoen araudi sektorial aplikagarrira bezalaxe.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
- Bide sarea atzera hiritartzea: jarduketa honetan, proiektuaren kostuak eta hiritartze lanak gauzatzearen gastua
Udalak ordainduko ditu. Lur gaineko aparkalekuak ezartzeko eremuen berrantolaketa ere proiektu horretan
aztertuko da.
- Azaldutako hiritartze obrak –Extremadura kaleari luzapena ematea; La Salle etorbidea eta Galardi kalea
aldatzea; eta kirolgunea antolatzea– 44 HEA, Baltzusketa alderdirako egingo den plangintzan aztertuko dira; eta
horrek eragiten dituen gastuak, lursailen titularrek ordainduko dituzte.
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2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez da aurreikusi.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Horrelakorik ez da aurreikusi.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
* Hiritartze lan orokorrak Udalaren kontura izango dira.
* Bide sarea –Extremadura kalearen luzapena eta egungo zatia egokitzea; La Salle etorbidea eta Galardi kalea
aldatzea; eta kirolgunea- hiritartzearen zamak, 44 HEA, Baltzusketa alderdiko eskubideen titularrek ordainduko
dituzte.
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10 HEA.- LEIZAUR
I.-

AZALERA

59.482 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden egoitza erabilerako garapenak oro har finkatzea. Era berean, auzo honetan bukatu
gabe edo eraberritu gabe dauden lurzatietako jarduketak gauzatzea aurreikusi da.
* Zona hau birgaitzeak eta osatzeak, hobekuntza nabarmena ekarriko die finkatuko diren egoitza erabilerako
garapenei. Hauetan, halaber, espazio libreen baldintzak hobetu egin beharko dira, zonaren izaerarekin bat ez
datozen eraikuntza erantsiak ezabatuz. Lehendik dauden eraikinetan egiten den obra orotarako, elementu erantsi
degradatzaile hauek bota edo egokitu egin beharko dira.
Tipologia bakaneko eraikinen estalkipeko solairuen bizigarritasun baldintzak hobetzeko eta egokitzeko jarduketak
ahalbidetuko dira. Era berean, estalkiaren altuera ere altxatu ahal izango da, baldin eta jarduketa horiek guztiak
lehendik badauden etxebizitza-unitateen zabalpen gisa gauzatzen badira eta erregistroan ere horiei lotetsiak
badaude; inolaz ere ez, ordea, elementu independente gisa.
* Aukera izango da “a.3.1.- egoitza erabilerako lurzatiak, dentsitate txikikoak” –komunak- lurzatietan dauden
eraikinak zatitzeko, azalera handia duten kasuetan, etxebizitza unitate gehiago ateratzearren, betiere ondoko
baldintza hauek beteta: ateratzen diren etxebizitzen batez besteko neurria 120 m2(t)-koa izango da,
etxebizitzaren erantsietarako azalera kontatzeke –garajeak edota trastetegiak-; gainera, lurzati pribatiboaren
barnean aparkaleku behar berriak bideratzeko aukera izango da.
* Oinezkoen ibilbideak luzatzea, maila desberdinen eta Plazaolako bidearen arteko lotuneak hobetuz.
* Planeamendu xehekatua gauzatzearen ondorioz eraikuntzarik gabe geratzen den eremua, aisialdirako
berreskuratzea.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................59.482 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
Eraikigarritasuna handitzea ahalbidetuko da, “a.4.- Eraikuntza bakaneko egoitza erabilerako lurzatiak” delakoetan
dauden estalkipeko solairuak behar bezala egokitzea ahalbidetzen duten jarduketak jasotzean, are garaiera
handiagotzera ere joz araudi orokorrari jarraiki, baldin eta jarduketa horiek guztiak lehendik badauden etxebizitza
unitateen handitze gisa gauzatzen badira eta erregistroan ere horiei lotetsiak badaude; inolaz ere ez, ordea,
elementu independente gisa.
1
- Proposatu den hirigintza eraikigarritasuna:
10.1 HJ
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................ 720 m²(t).
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
10.2 HJ
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................ 260 m²(t).
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 105 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:................................................................................ 155 m²(t).
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
10.1 HJ .....................................................................................................................................................II/II
10.2 HJ ......................................................................................................................................................II/I
Profilak, edozein kasutan ere, sarbidearen araberakoak dira. 10.1 HJn, Plazaola kaleko eraikinaren sestrari
dagokio.
* Eraikuntzaren garaiera:

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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- Egungo eraikinen garaierak finkatzen dira; garaiera handiagotzea baimenduko da, arau orokorrekin bat betiere,
estalkipeko solairua egokitu beharra duten “a.4” lurzatietako eraikinetan.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da. Gero, parametroak, erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparru bakoitzaren
berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Eraikin berrietan, tipologia honetan onartutako erabilera orokorrak aurreikusi beharko dira. Dena den, etxebizitza
erabilera sestra gaineko solairu guztietan onartuko da.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, Udalaren iritziz
beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin aurretik xehetasunezko azterketak erredaktatuko dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, aurreikusitako jarduketei ekin ahal izango zaie.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuan diren jarduketak:
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira zehaztutako tipologia bakoitzaren arabera. Dena den, behe solairuan egoitza erabilerak
edota horiei atxikitakoak ezarriko dira oro har; eta goi solairu erregularretan, berriz, egoitza erabilerak. Sotoko
solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua: esparruaren barruan, berariaz inolako plangintzarik bete beharrik ez duten zatiek
osatua.
* Lurzoru hiritarra, finkatu gabea: 10.1 HJ eta 10.2 HJ
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Horrelakorik ez dago.
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Mugatutako jarduketa unitate bakoitzak, egin beharreko hiritartze obra guztiak gauzatze proiektuaren osagarri
gisa erabaki beharko ditu; eta obra horiek, xehetasunezko azterketa batean ebaluatuko dira.
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2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Joakin Larreta kalean, trenbidearen trazadura tunelaren azpian dagoen eraikin zenbaki gabea.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
* Horniduretarako jarduketa:
2
10.1 HJ: 1.918 m2-ko azalera –10.1 HJ: 1.448 m2 + 10.3 HJ: 470 m -ko lursaila–
2
10.2 HJ: 663 m -ko azalera
2
* 10.4 HJ alderdiko gutxi gorabehera 200 m -ko azalera, 7.1 JT, Kamioberri alderdiko jarduketa txertatuari
atxikiko zaio.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Horniduretarako jarduketen –10.1 HJ eta 10.2 HJ– hiritartze zamak, mugatutako esparruetako eskubideen
titularren kontura ordainduko dira.
Berariaz mugatutako hornidura jarduketak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea dakarten
guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen ekarpenari –
sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)/25 m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean dagoen
hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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11 HEA.- OLAGAIN<0}
I.-

AZALERA

21.908 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Oraingo egoitza erabilerako garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Lehendik martxan dauden eta sistema orokorraren kalifikazioa duten ekipamenduak finkatzea.
* Alderdi honek badu 2009ko irailaren 30ean behin betiko onartutako Plan Berezi bat; hau oso-osorik
baliozkotzen da, helburu nagusitzat baitu Leitzaran ibaiko ertzeko espazio libreak egituratu eta berreskuratzea.
* Bide sarea berregituratzea eta, ahal den puntuetan, aparkalekuak ezartzea. Era berean, oinezkoentzako izango
diren eremuak berreskuratzea eta espaloiak zabaltzea. Oinezkoentzako eremuei jarraipena ematea eta, beraz,
espazio hauek integratzea.
Bideak eta trafikoa esparru osoan berregituratu beharko dira, betiere zirkulaziorako eta aparkalekurako
bideratutako eremuak zentzuz antolatzeko irizpideei jarraituz eta Udalak egindako trafiko-azterketa aintzat hartuz.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................19.382 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera
agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
1.2.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................2.526 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
Gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. Hala ere, ekipamenduetan handitzeak onar
daitezkeen kasuetan, oraingo eraikigarritasuna beste % 20 arte areagotu ahal izango da, baliozkotutako Plan
Bereziko zehaztapenekin bat.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Ibai bazterreko pasealekua oinezko eta txirrindularientzako ibilbide gisa gauzatzea, herrigunea eta honen
inguruko eremuetan aurreikusitako espazio libreak uztatuko dituen moduan.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Espazio libreak antolatzeko aurreikusitako 11 HPJ jarduketa indarrean dagoen Plan Berezian garatutako
antolamenduaren jarraipen gisa aztertuko da.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
* Ez da garapen plangintzarik aurreikusi.
* Aipatutako jarduketa publiko horiek honako epe hauetan erabaki beharko dira:
- Bide sarearen antolaketa: hiritartze obren proiektua, bide sistemaren azterketa orokorra egin ondoren.
- Espazio libreak eta ibai bazterreko pasealekua berreskuratzea: Hiritartze obren proiektua.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
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IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Komunitatearen ekipamenduak: gaur egungo parametro beretan finkatuko dira. Hala ere, ekipamendu publikoak
zein pribatuak oraingo azalera eraikiaren % 20 arte handitu ahal izango dira; eta hori, dagokion Xehetasunezko
Azterketaren bidez zehaztu eta antolatuko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Ekipamenduetarako lurzatietan edonolako handitzeak egin ahal izateko, xehetasunezko azterketa egin beharko
da; eta bolumen, altuera eta profil berriak azterketa horretan finkatuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
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
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Aurreikusitako hirigintzak, bide sarea oro har berrantolatzea eta ibai bazterreko pasealekua egitea dakar
berarekin, espazio libreak itxuratzearekin batera.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketak:
* Bide sarea eta aparkalekuak antolatzea eta espazio libreak berreskuratzea.
* Ibai bazterreko pasealekua, proposatutako oinezkoen ibilbideei jarraipena emanez antolatzea.
* Espazio libreen antolaketa.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bide sarea, espazio libreak eta ibai bazterreko pasealekua birgaitzeko hiritartze obra orokorrak Udalak
ordainduko ditu.
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12 HEA.- ZUMEA
I.-

AZALERA

28.903 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden egoitza erabilerako garapenak oro har finkatzea, eta horrez gain, behar beste eraiki
gabe edo egoera txarrean dauden eraikinak ordezteko aukera ahalbidetzea. Era berean, auzo osoa eta batez ere
ibaiaren aurrealdea hobetzea proposatu da, behe solairuei atxikiak dauden edota fatxada degradatzen duten
eraikuntzak birmoldatuz edo eraitsiz. Ibai aldera irekitako behe solairuei fatxada egokia eman beharko zaie. Zati
hauetan espresuki debekatua dago gehienezko lerrokadura gisa baimendutako behe solairuak berak baino
azalera handiagoa okupatzen duen eranskin oro.
Zona hau birgaitzeak eta osatzeak, hobekuntza nabarmena ekarriko die finkatuko diren egoitza erabilerako
garapenei. Lurzati hauetan, halaber, espazio libreen baldintzak hobetu egin beharko dira.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Ondare eraikiari dagokionez, honako jarduketak aurreikusi dira:
- Zumea kalea 4 zenbakiko eraikin nagusiari atxikia dagoen eraikinaren baldintzak hobetzea, eranskina
babespeko eta garrantzi handiko eraikin horretan txertatu beharko baita, behe solairuan gaur egun duen egitura
konponduz, ez baitator multzo arkitektonikoarekin bat.
- Zona birgaitzeko helburuekin bat ez datozen behe solairuko zatiak hobetzea edo, bidezko bada, eraistea.
Edozein kasutan ere, lehen solairuan dauden eta egoera hori erakusten duten zati guztiak ezabatzea. Hala
gertatzen da Zumea kaleko 12, 14 eta 16 zenbakietan.
Antolaketatik kanpo geratzen dira aintzat hartutako lerrokaduretatik kanpo eraikin nagusiari atxikitako zatiak.
Eraikin hauetan planteatzen den obra orok ezinbestekoa izango du aipatutako lerrokaduretara egokitzea eta
Udalari lagatzea lerrokadura hauen eta ibai ibilguaren bazterraren arteko zatiak, gutxienez 6 metroko zabalera
harturik ibilgutik, hain zuzen ibaiertzeko pasealekurako erabiltzeko.
- Honako eraikin hauek ordeztea: Zumea kaleko 6 eta 8 zenbakiak elkarren ondoan daudenez, eta lurzatien
baldintzak aintzat harturik, bietan aldi berean jardungo da; Berria kaleko 13 eta 48 zenbakietan, hurbileko
eraikinekiko elkarguneak behar bezala konponduko dira, atzealdeko fatxadak etxadiko patio aldera irekiz.
- Zumea kaleko 10 eta 12 zenbakiak ordezkatuz gero, IV/II eta V/II profila hartu ahal izango da, hurrenez hurren, ,
ibaiko frontean gehienezko lerrokaduretara egokiturik. Profil hau, edonola ere, bide horretako sostengu sestrari
dagokio.
- Aingurasategi kaleko 10B zenbakian egiteke dagoen eraikuntza, jabetzaren eta Udalaren artean itundutako
hitzarmenean ezarritako baldintzen arabera gauzatuko da.
- Aingurasategi kalearen, Kale Berriaren eta ibairen arteko zona antolatzeko, aurrez Hiri Antolaketako Plan
Orokorra erredaktatu beharko da. Dena den, erortzear dauden eraikin guztiak eraitsi eta eremu osoa birgaitu
beharko da, egoitza erabilerako eraikin bat eraikiz, tipologia irekikoa, guztira 50 etxebizitza unitate hartuko
dituena; hauetatik gutxienez 14 babes publikoko erregimenari lotuta egongo dira, eta beste 14 etxebizitza unitate
lehendik dauden eta antolaketatik kanpo geratzen direnetatik ateratzen dira.
Jabeen eta Udalaren arteko zehaztapen eta konpromiso guztiak jarduera ororen aurretik izenpetu beharko den
Hitzarmen batean jaso beharko dira. Jarduketaren kudeaketa konplexua dela eta, kontuan hartu beharko da
antolaketa xehekatuak eta honen garapenerako agiriak udal ekimenekoak izateko aukera.
- Leitzaran kaleko 2 zenbakiko eraikinean bistan geratzen den mehelinean baoak irekitzeko aukera ahalbidetzea,
inguratzen duen espazio publiko aldera fatxada bateratua osatuko den moduan. Eragiketa hau eraikin osoa
aintzat hartuz aztertuko da eta jabe guztiek batera gauzatu beharko dute.
- Zumea kaleak, Kale Berriak eta Aingurasutegi kaleak osatzen duten etxadiko espazio libre guztia
berreskuratzea; eta horretarako, zona birgaitzeko desegokiak diren eraikin guztiak eraistea. Udalak bultzatu
egingo ditu eraiste lan hauek, eta desjabetze bidez kudeatuko den zuzkidura publikorako jarduketa bat
planteatuko du. Helburu hau lortzeko, antolaketatik kanpo geratuko da egungo eraikin txikia, eta ateratzen den
espazioa hiritartu egingo da.
* Jarduketa eremuaren ezaugarri eta neurriak direla eta -12.5 JT-, sistema lokaleko espazio libreen erreserba,
2
gutxienez 2.180 m -koa, gutxienez % 60 jarduketa eremuan bertan gauzatu beharko da; eskatzen den eremuaren
beste zatia 55 HEA.- Allurralde Parkearen alderdian jarri beharko da. Ekarpen hau gauzatzeko, behar adina lur
jarri beharko da (Udalari azalera jakin bat lagata) edo bestela ekarpen ekonomiko bat egin, hain zuzen Udala
bera izan dadin lur horiek eskuratzen dituena.
2
* Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat –gutxienez 2.180 m ko bat- jartzeko
obligazioa bete beharra 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua
zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagata- edo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak
modua izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
* Auzoko espazio publikoan honako jarduketak aurreikusi dira:
- Bide sarea oro har berrantolatzea, ibilgailuen zirkulaziorako galtzaden sekzioak erregularizatuz, lur gaineko
aparkamendua antolatuz eta espazio libreak oinezkoen erabilpenerako berreskuratuz.
Oria ibai aldera dauden irteerarik gabeko kaleak antolatzea, gaur egun bertan dauden garajeetara sartzeko
aukera ipiniz eta oinezkoentzako eremuak berreskuratuz.
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- Oria eta Leitzaren ibaien bazterrean pasealeku bat egitea, ondoko gainerako esparruetan egindako
pasealekuen jarraian eta, horrela, oinezkoentzako ibilbide sare bat egituratzea.
- Santa Krutz ermita dagokion moduan eraberritzea, eremua berriro hiritartuz eta ibai bazterreko pasealekuan
txertatuz.
* Aurreikusi diren jarduketek, edo Plan Orokor honen aurreikuspenen garapenean sortzen direnek, kontuan hartu
beharko dituzte Uraren Euskal Agentziak eman txostenari darizkion puntualizazio eta zehaztapenak.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................26.294 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proposatu den hirigintza eraikigarritasuna:
12.1 HJ: Kale Berria 48 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................ 622 m²(t).
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 422 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:................................................................................ 200 m²(t).
12.1 HJ: Kale Berria 13 –ordezkapena–
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 952 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 202 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:................................................................................. 750 m²(t)
12.3 HJ: Zumekalea 6 eta 8 –ordezkapena* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 940 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 744 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:................................................................................. 156 m²(t)
12.4 JA: Aingurasategi kalea, 10B –egin beharreko eraikina–
Udalaren eta jabeen artean itundutako hitzarmeneko xedapenak.
Sestra gainean:............................................................................................................................ 806,90 m²(t)
12.5 JT: Ezkerranea
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 5.440 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
Sestra azpiko eraikigarritasuna egokitu egin beharko da erredaktatuko den antolaketan; sestra azpiko
solairuak egin ahal izango dira ateratzen den azalera librean, udalaren irizpideei jarraiki.
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 1.488 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 3.952 m²(t)
Zumea kalea, 10 eta 12: ateratzen den eraikigarritasuna gehienezko lerrokadurak eta zehaztutako profila
aplikatzetik ateratzen dena izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
. 12.1 HJ: Kale Berria 48 .............................................................................................................................. V/II
. 12.1 HJ: Kale Berria 13 .............................................................................................................................. V/II
. 12.3 HJ: Zumekalea 6 eta 8 ...................................................................................................................... IV/II
. 12.4 JA: Aingurasategi kalea, 10B ..................................................................... indarrean dagoen plangintza
. 12.5 JT: Ezkerranea................................................................................................................................. VI/III
VII/III profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren % 20 hartuta.
. Zumea kalea, 10 eta 12: ordezkapen kasuan, profila IV/II eta V/II izango da, hurrenez hurren.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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Profilak, edozein kasutan ere, sarbidearen araberakoak dira.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Zumea kaleko 10 eta 12 ordezkatuz gero, altuerak araudi orokorra aplikatzetik ateratzen direnak izango dira.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da. Gero, parametroak, erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparru bakoitzaren
berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
Aurreikusten diren egoitza eraikin berrien behe solairuetan etxebizitzak jarri ahal izango dira (ordezkapenak,
handitzeak, antolaketa berria), betiere Udalak aurrez eta berariaz emandako baimena izanez gero.
- Eraikin berrietan, tipologia honetan onartutako erabilera orokorrak aurreikusi beharko dira. Dena den, 12.5 JT
alderdi osoan, sestra gaineko solairu guztietan etxebizitza erabilera onartuko da.
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatia-............................................................................. 5.440 m²(t)
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna –EL-: .............................................. 1.488 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- ................................................................................. 3.774 m²(t)
BOE erregimenari lotua -%20-................................................................................................ 1.052 m²(t)
ET erregimenari lotua -%20-................................................................................................... 1.052 m²(t)
Sustapen librekoa -%60- ........................................................................................................ 3.158 m²(t)
* Eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak-.......................................... 178 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
- Zuzkidura edo hornidura publikoetarako jarduketek -12.6 HPJ eta P2 HPJ- espazio mugatu hauek itxuratzen
dituzten espazio libreetan onartzen diren erabilerak izango dituzte.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................2.153 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
1.3.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): .....................................................................................................................456 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
Gaur egungo hriigintza eraikigarritasuna finkatuko espresuki.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Hiri Antolaketako Plan Berezia –12.5 JT–.Udalaren ekimena, alderdia garatzeko dokumentuen erredakzioari
dagokionez.
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Udalaren iritziz beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin
aurretik xehetasunezko azterketa erredaktatuko da:
12.1 HJ.- Kale Berria 48 –ordezkapena–
12.2 HJ.- Kale Berria 13 –ordezkapena–
12.3 HJ.- Zumea kalea 6 eta 8 –ordezkapena–
12.4 JA.- Aingurasategi kalea, 10B –egin beharreko eraikina–
* Zuzkidura publikoetarako jarduketak:
12.6 HPJ.- etxadiko espazio librea
P2 HPJ.- ibai ibilguaren ertzeko pasealekua
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Xehetasunezko antolaketaren bitartez, ordezkapeneko zein antolaketako esku-hartzeak burutzeko mugatu diren
esparruak, Plan Orokorra behin betiko onartzen den unetik aurrera gauzatu ahal izango dira. Hala ere, esparru
bakoitzak jarduketa eremuan dagozkion barne-hiritartze lan guztiak gauzatu beharko ditu, Hirigintzako Eskuhartze Alderdi osorako ezarritako antolaketa baldintza orokorrei jarraituz.
12.5 JT alderdian formulatu behar den Plan Bereziak antolatu egin beharko du alderdian txertaturik geratuko den
bizikleta sarearen zatia.
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Izaera orokorreko aurreikuspenak –bideak eta espazio libreak antolatzea, ibai bazterreko pasealekua
egituratzea– Udalak erabakiko ditu, esku hartuko den esparru osoa aztertuko duten proiektuetan.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hiri Antolaketako Plan Berezia: bi (2) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik.
Zuzeneko jarduketak: Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi, aurreikusitako bizikleta sarearen trazatua izan ezik.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira, plangintza berririk behar ez duen
esparruan.
Hiri Antolaketako Plan Bereziaren esparruan: aurreikusitako egoitza erabilerako eraikinen, hiri espazio libreen eta
komunikaziorako bide sareen zonakatze xehekatua garapen plangintzak zehaztuko du. Hiri espazio libreetarako,
2
2.180 m -ko azalera aurreikusiko da gutxienez.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuan diren jarduketak:
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira tipologia bakoitzaren arabera. Dena den, behe solairuan hirugarren sektoreko erabilerak
edota egoitza erabilerari lotutakoak ezarriko dira oro har; eta goi solairu erregularretan, berriz, egoitza erabilerak.
Udalak aurrez baimenduz gero, eraikin berrietan etxebizitza unitateak prestatu ahal izango dira beheko
solairuetan. Sotoko solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
Jarduketa txertatuaren eremuan -12.5 JT- etxebizitzak jarri ahal izango dira eraikin berriko beheko solairuetan,
hirugarren sektoreko erabileretarako egin beharko den erreserban izan ezik -178 m2(t) gutxienez-. Sestra azpiko
aparkaleku bat jarri ahal izango da espazio librearen azaleraren azpian, zona osoaren zerbitzurako; proposamen
hau Udalarekin adostu beharko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Autonomia Erkidegoak deklaratutako edo bideratzen hasitako monumentuak:
* Zumeako Santa Krutz ermita –I.a maila- Udal intereseko ondasun higiezinak
* Kaleberria 50, Banco Guipuzcoano –II.b maila* Leitzaran kalea 4, 6, 8 eta 10; Aingurasutegi 3 eta 5 –II.b maila* Zumea kalea 4, Olajauna –II.b maila* Maindiko iturria –II.b maila2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua: esparruaren barruan, berariaz inolako plangintzarik bete beharrik ez duten zatiek eta
gauzatzeko dauden jarduketek osatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatutako esparrua, garapen plangintza beharko duena:
12.1 HJ: Kale Berria 48 –ordezkapena–
12.2 HJ: Kale Berria 13 –ordezkapena–
12.3 HJ: Zumekalea 6 eta 8 –ordezkapena12.4 JA: Aingurasategi kalea, 10B –egin beharreko eraikina–
12.5 JA: Ezkerranea –Hiri Antolaketako Plan Berezian mugatutako esparrua–
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
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VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
- Plan Bereziak, dagokion esparruan gauzatu beharreko hiritartze obra guzti-guztiak aurreikusi beharko ditu, eta
baita esparruaz kanpo egon arren, jarduketaren ondorioz nolabaiteko aldaketa jasango duten eremuetakoak ere.
- Plan Orokorra zuzenenean gauzatzeko mugatu diren esparruetan, bakoitzari dagozkion hiritartze lan guztiak
gauzatu beharko dira, eraikuntza proiektuaren osagarri gisa egingo den hiritartze proiektu baten bidez.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
* Kale Berria 5
* Kale Berria 42
* Aingurasategi kalea, 7
* Zumea kalea 10, 12, 14 eta 16. Beheko solairu zatiak ibai ibilgurako aldean
* Zumea kalea 15: etxadian dagoen eraikin erantsia
Formulatu behar den antolamendu xehekatuak aztertu eta zehaztuko ditu egun dauden eta antolamenduarekin
bat ez datozela iritzitako eraikinen baldintzak.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketarako baldintzak formulatu behar den antolaketa xehekatuan definituko dira, hori garatzeko sustatzen
diren bestelako dokumentuetan bezala.
Jarduketa txertatua:
2
12.5 JT: Ezkerranea 4.426 m -ko azalera gutxi gorabehera
Garapeneko antolaketa izango da jarduketa alderdiaren mugak zehaztuko dituena.
* Ateratzen den eraikinak okupatzen ez duen sailaren azalera laga egin beharko da, behar bezala hiritartu
ondoren, jabari eta erabilera publikorako.
2
* Gutxienez 2.180 m ko azalera bat antolatzea, espazio libreen sistema lokalen sarera bideratzeko.
* Bidegorria jartzea, aldameneko zonetan planteatuen jarraipen gisa, udalerriko bizikleta sarearen zati izanik.
* Espazio libre gisa antolatzen den azalera inguruko zonei zerbitzua emateko lur azpiko aparkalekura bideratu
ahal izango da.
2
* Gutxienez 2.180 m jartzea 42 HEA.- Errota Parkean edo 43 HEA.- Garro Parkean, edo dirutan dagokion
kopurua Udalari ematea, espazio libreen sistema orokorreko parke gisa eskuratu ahal izan dezan.
Horniduretarako jarduketa:
2
12.1 HJ: Kale Berria 48: 141 m -ko azalera
2
12.2 HJ: Kale Berria 13: 202 m -ko azalera
2
12.3 HJ: Zumekalea 6 eta 8: 442 m -ko azalera
2
12.4 JA: Aingurasutegi kalea, 10B: 142 m -ko azalera
* Eraikinek hartzen ez duten sailen azalera laga egin beharko da erabilera eta jabari publikorako; bai jarduketa
aurreikusien kasuan bai antolaketa honen garapenean sortzen diren bestelakoetan.
* Aurreikusitako ordezkapen jarduketen kasuan, edo egin daitezkeenen eta lurzati pribatiboak ibai ibilguraino
iristen direnen kasuan -Zumea kalea-, erabilera eta jabari publikorako laga beharko da eraikitzetik, beheko
solairuan eta erdisotoan zehaztutako lerrokadurez, ateratzen den espazioa; jabeek 3 metro zabaleko babes
zerrenda bat mantenduko dute, eraikinik gabeko espazio libre pribatu gisa; eta behar besteko azalera izango da,
6 metro zabalekoa gutxienez, ibaiertzeko pasealekua egiteko.
Zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketak:
* Bide sare osoa antolatzea.
2
* Oria eta Leitzaran ibaien bazterreko pasealekua antolatzea. P2 HPJ jarduketa mugatzen da, 3.433 m ko
azaleraz, pasealekua gauzatu ahal izatearren gaur egun pribatiboak diren zatietan; ordezkapen jarduketek edo
hasieran finkatzen diren eraikinek laga egin beharko dituzte eraikinik gabeko sail libreak; sistema honen bidez
lagatzen ez direnak, Udalak desjabetu egin beharko ditu.
- Berreskuratutako hiri espazio libreak antolatzea. 12.7 HPJ zuzkidura publikoetarako jarduketa mugatzen da,
gutxi gorabehera 220 m2-ko azaleraz, Aingurasutegi, Berria eta Zumea kaleen artean dagoen etxadiko patioa
zertzeko.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Baldintza zehatzak formulatu behar den garapeneko antolaketan definitzen direnak izango dira, eta honen
garapenean Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen den gauzatze unitatean sustatzen
den kudeaketa proiektuan definitzen direnak.
Jarduketa txertatuko –12.5 JT– hiritartze zamak, mugatutako esparru horretako eskubideen titularren kontura
2
izango dira. Gutxienez 2.180 m jarri beharko dira 42 HEA.-Errota Parkean, 43 HEA.-Garro Parkean, edo dirutan
dagokion kopurua Udalari eman, espazio libreen sistema orokorreko parke gisa eskuratu ahal izan dezan.
Horniduretarako jarduketen hiritartze zamak, espresuki mugatutako esparruetako eskubideen titularren kontura
ordainduko dira.
Berariaz mugatutako hornidura jarduketa bakoitzak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea
dakarten guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen
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ekarpenari –sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)/25 m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean
dagoen hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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13 HEA- TXITIBAR
I.-

AZALERA

1.037 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden eta garai bateko zabalpenetako bat osatzen duten egoitza erabilerako garapenak
oro har finkatzea. Garai bateko asentamenduen tipologiari jarraituz eginak daude.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ..........................................................................................................................1.037 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera
agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esku-hartzerik ez da aurreikusi.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez da plangintzarik aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Horrelakorik ez da aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Ez dago ondasun katalogaturik.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
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V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Ez dira aurreikusi.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez da aurreikusi.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketa berririk ez da aurreikusi eremuan.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
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14. HEA- ZABALGUNEA
I.-

AZALERA

88.403 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Indarrean dagoen plangintza, hau da, “Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, 20.1, 20.2 zonei eta 21
Zabalpena eremuari dagokiena” –1998ko abenduaren 15ean behin betiko onartua– eta “20.1, 20.2 zonen eta 21
Zabalpena eremuaren Alorreko Plan Bateratua” –1998ko abenduaren 15ean behin betiko onartua– baliozkotuko
dira, gerora egindako aldaketak bezalaxe.
2
* Gauzatze unitate bat mugatzen da -15.6-2 Gauzatze Unitatea-, 2.260 m -ko azaleraz, 15 HEA.-Etxeberrieta
delakoari lotutako egoitza eraikin bat ezartzeko, eta aldameneko auzo honen berritzea ahalbidetuz horrela.
Gauzatzeko dagoen 2 zk.ko ekipamendu lurzatiak azalera txikiagoa izango du; “2 eta 3 ekipamendu erreserba”
deituak bildu ahal izango dira, hartzen duten azken xedearen arabera.
* Esparru honetan dagoeneko gauzatu dira aurreikusitako egoitza erabilerako garapen guztiak; beraz, egiteke
geratzen diren bakarrak ekipamenduak dira, eta hauek, Udalak ikusitako premien arabera eta horrek emandako
irizpideei jarraituz gauzatuko dira.
* Zeferino Ansa Zeharbideko, Patxi Etxeberria Zeharbidea, 1 eta 2ko eta Pedro Manuel Ugartemendia
Zeharbidea, 1 eta 3ko eraikinen atzealdeko lorategietan, beheko solairuei erantsitako atalak eraiki ahal izango
dira, baldintza jakin batzuetan, betiere multzo homogeneoa eratuz eraikin multzoetako bakoitzean.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................73.353 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen
arabera agintzen duen emaitza izango da.
* Zeferino Ansa Zeharbideko, Patxi Etxeberria Zeharbidea, 1 eta 2ko eta Pedro Manuel Ugartemendia
Zeharbidea, 1 eta 3ko eraikinetan beheko solairuei erantsitako atalak eraiki ahal izango dira. Hauek konputatu
egingo dira hirigintzako eraikigarritasunera begira eta, beraz, egun dagoenarekiko hazkundea izango dira.
* 15.6-2 JT azpi-eremu mugatuaren hirigintzako eraikigarritasunak 15 HEA.-Etxeberrieta delakoaren Arau
partikularrean dago jasota. Egoitza erabilerako eraikin hau gauzatzeko, kontuan hartu beharko da 15.6 JTri oro
har ematen zaion irtenbidea.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
* Eraikin bereziak:
Zeferino Ansa Zeharbideko, Patxi Etxeberria Zeharbidea, 1 eta 2ko eta Pedro Manuel Ugartemendia Zeharbidea,
1 eta 3ko eraikinetan beheko solairuei erantsitako atalak eraiki ahal izango dira. Horrelakoetan, baldintza hauek
bete beharko dira:
- Modu unitarioan eta homogeneoan egingo dira, eraikin multzo bakoitzean.
- Beheko solairuari atxikitako atal gisa jarriko dira, atzealdeko lorategian eta goiko solairuan dauden
etxebizitza unitateei inolako trabarik sortu gabe.
- Gehienez 3,50 metroko sakonera izango dute fatxada lerrotik hasita, eta gutxienez 6,00 metro utzi beharko
dituzte eraikinik gabe, jabetzaren mugarekiko.
- Ahal delarik, itxituretan arotzeriako elementu arinak eta elementu gardenak erabiliko dira. Hauetarako
proposamena Udalarekin adostu beharko da.
C.- Erabilera baldintzak:
Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................3.297 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
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1.3.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ................................................................................................................11.753 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
Eraikuntza baldintzak Udalak edo administrazio eskumendunak ezarriko ditu, eremu honetan zehaztu gabe
dagoen eraikuntzari ekiteko unean.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira. Falta diren ekipamenduak gauzatzea.
* Mugatutako gauzatze unitatea -15.6-2 JT- 15 HEA.-Etxeberrietako 15.6-1 JT azpi-eremuarekin batera
antolatuko da, erredaktatu behar den Hiri Antolaketako Plan Berezian.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparru hau oraindik orain gauzatu da; beraz, ekipamenduetara bideratutako lurzatiak bakarrik geratzen dira
antolatzeke, eta hauek, Udalak ikusitako premien arabera eta horrek emandako irizpideei jarraituz gauzatuko
dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
15.6-2 JT azpi-eremuaren antolaketa xehatua garapenerako proposatzen den antolamendu xehatuan garatzen
dena izango da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira. Zeferino Ansa
Zeharbideko, Patxi Etxeberria Zeharbidea, 1 eta 2ko eta Pedro Manuel Ugartemendia Zeharbidea, 1 eta 3ko
eraikinetan handitzea baimenduko da, beheko solairuei atalak erantsiz, betiere lehen azaldutako baldintzekin bat.
* Oraindik gauzatu gabe dauden ekipamendurako lurzatietan bete beharreko eraikigarritasun baldintzak Udalak
berak finkatuko ditu, herrian antzematen dituen premien arabera.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Ekipamendurako lurzatietan, Udalak ezarritako xedapenak beteko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
Horrela, Zeferino Ansa Zeharbideko, Patxi Etxeberria Zeharbidea, 1 eta 2ko eta Pedro Manuel Ugartemendia
Zeharbidea, 1 eta 3ko eraikinetan onartzen diren handitzeek hirigintzako eraikigarritasuna handitzea ekarriko
dute; beraz, bete egin beharko dira indarrean dagoen hirigintzako legediak horrelakoei dagokienez ezartzen
dituen betekizun eta obligazioak.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
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VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Gauzatze prozesuan dauden hiritartze lanak, indarrean dagoen plangintzan xedatutakoaren arabera bukatzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Horrelakorik ez da aurreikusi.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
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15 HEA.- ETXEBERRIETA
I.-

AZALERA

14.962 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Auzoak badu duela gutxiko antolaketa, hau da, “Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Etxeberrieta
inguruari dagokiona”– 2001eko ekainaren 12an behin betiko onartua–, “203ko uztailaren 15eko Agindua,
Etxeberrieta auzoa, LA.1 gauzatze unitatea eta beste batzuk birgaitze integratuko eremu gisa deklaratzeko
espedientea irekitzeari buruzkoa”, eta “Etxeberrieta ingurua birgaizteko plan berezia” –2006ko maiatzaren 5ean
behin betiko onartua–.
* Plan Orokor honetatik zona osoa berregitea aurreikusten da. Proposamen honetarako sostengu dira, batetik,
erabat gauzatzeko egotea, eta, bestetik, alegazio epean zehar aurkeztu diren proposamen batzuei eman
erantzun gisa, Udalak beste proposamen bat ahalbidetzea, hasierako helburua posible egingo duen antolaketa
eta eraikigarritasuna bermatzera begira, eta duela gutxi eraikitako Zabalune ingurua gauzatu ondoren.
* Eremua osorik aztertzen da, multzo osoa alegia, independenteak izan daitezkeen hainbat jarduketa planteatuta,
hala nola zuzenean jarduteko azpi-eremuak -15.5 JT- eta garapeneko plangintza aurrez erredaktatu beharra
dagoen beste bat -15.6 JT-; eta modu independentean bideratzeko aukera dagoen eraikinen ordezkatze edota
handitzeak, gaur egun kontserbazio egoera hobeagoan baitaude.
- Aita Larramendi kalea 3ko –15.1 HJ-, 10 eta 12ko –15.2 HJ- eta 1 eta 3ko –15.3 HJ- eraikinak
ordezkatzeko aukera; horiek guztiak kontserbazio egoera on samarrean daude, are duela gutxi hobekuntza
batzuk egin dizkietela, baina irisgarritasun baldintzarik egokienak ez dituzte. Ordezkapenak egungo
eraikigarritasunaren handitze bat antolatzen du, eta zonarako profil orokorrera jotzea; ordezkatzeko aukera
horrek ez dakar jarduketa ezinbestean gauzatu beharrik.
Jarduketa unitate bakoitzak dagokion hiritartzea erabaki beharko du, are azpi-eremutik kanpo geratzen dena ere
gauzatze horrek eragin badiezaioke. Ildo honetatik, Udalak ezarri ahal izango du agiri honetan jaso gabeko
hiritartze kargaren bat, baliatzen duen hiri espazioa modu egoki batez gauzatzeko, esate baterako
oinezkoentzako komunikazioetan edo beste batzuetan hobekuntzak egitea. 15.1 HJ eremuak irtenbidea eman
beharko dio 15 HEAren eta 16 HEAn gaur egun oso erabilpen txikia duen ondoko espazio librearen arteko
oinezkoentzako komunikazioaren egokitzapenari, are espazioaren beraren egokitzapenari ere dagokion
erabilerara begira.
- Aita Larramendi atzealdea 1 eta 3an garaieran handitzea planteatzen da; hau egin ahal izateko,
ezinbestekoa izango da jarduketa berean eraikin multzorako sarbideak prestatzea. Erredaktatu behar den obra
proiektuak aztertu egingo du bi eraikin unitateak batera zertzeko aukera; izan ere, kanpoaldean komunikazio
bertikalen instalazio irtenbide bat erabaki beharko da, betiere egungo komunikazio-kaxaren itxuraketa zehatzaren
eta etxebizitza unitateetarako sarbideen arabera. Multzo osoari unitate tratamendua eman beharko zaio eta,
beraz, irtenbideak homogeneoa izan beharko du.
- Berariaz mugatzen da 15.5 JT jarduketa azpi-eremua. Honi dagokionez, agiri honek behar adina
zehaztapen ditu eraikigarritasunari, eraikin formaren parametroei, zonakatze xehekatuari eta beste hainbat
alderdiri buruz, hain zuzen berehala gauzatu ahal izan dadin, betiere obligazio, karga eta bestelako parametroen
doiketa zehatzaren arabera, horiek guztiak Udalak eta promotoreek izenpetu beharko duten Hirigintzako
Hitzarmenean jaso beharko dira eta.
Azpi-eremu hau zehaztapenen arabera garatuko da, eraikigarritasunari eta erredaktatu den antolaketari
(Etxebarrietako area birgaitzeko plan berezia) darizkion babes motetakoren bati lotutako etxebizitzen estandarrak
aplikatzeari dagokionez. Eraikuntzako bolumenak berrantolatzera joko da, alderdi osoak koherentzia izan dezan,
bai barnean bai txertatuta dagoen auzo osoarekiko.
Horrela, 64 etxebizitza antolatu ahal izango dira, eta hauetatik 12 unitate BOE erregimenari lotuta egongo dira.
Azpi-eremuan bertan behar adina azalera egongo da indarrean dagoen legediak jasotzen dituen parametroak
betetzeko behar diren espazio libreetarako; eta azpi-eremu osoa hiritartu beharko da, are kanpoan geratzen diren
zatiak ere, gauzatze lanetan zehar ukituta geratuko edo gera baitaitezke. Formulatu behar den xehetasunezko
azterketak zehatzago aztertuko du honen eta antolaketa berriko beste egoitza lurzatien artean ezar daitekeen
zortasuna, posible izan dadin lurzati honetako garajeetarako arrapaletatik aldamenekoetara ere iristea, sarbideak
ez bikoiztearren alegia.
Xehetasunezko azterketa bat erredaktatu beharko da, Arau partikular honetan aurreikusten diren zehaztapenak
argitzeko.
- 15.6 JTren antolaketarako antolaketa xehekatura joko da –Hiri Antolaketako Plan Berezia-. Azpi-eremu
honek konpondu beharko ditu egungo egoeraren ondoriozko arazoak, eta egungo eraikin unitate guztiak
birkokatzeko irtenbidea eman beharko du, ateratzen den espazioa auzoan behar bezala eta egoki txertatuta.
Planteatzen den jarduketaren helburua auzo honen gune zaharra birsortzea da, gaur egun oso degradatuta
baitago. Izan ere, egun indarrean dauden hirigintzako baldintzak direla eta ez da birsortze hori gauzatzeko
modurik egongo, zeren eta jarduketa oso mugatuta baitago, besteak beste eraikigarritasuna asko handiagotzeko
aukerarik ez dagoelako.
Helburuak lortzeko eta lurzoru txiki honen benetako egoera dela eta, hurbil samar duen beste lur zati bat lotetsiko
zaio -15.6.2 JT-, honetan egoitza eraikin bat antolatu eta lehendik dauden elementuen konplexutasuna dela eta
fasekako gauzatzeari ekiteko modua egongo baita; eta eraikin honetan birkokatu beharko dira antolaketatik
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kanpo geratzen diren eraikinetako etxebizitzak, hain zuzen ere 15.6.1 JT azpi-eremuan dauden ia-ia guztiak;
neurri txikiko 77 etxebizitza identifikatu dira, eta gehienak oso kontserbazio egoera txarrean daude.
Aurreikusitako eraikigarritasuna 15.100 m2(t)koa da, eta hauetatik 5.770 m2(t) ordezkatu beharko den egungo
eraikigarritasunetik datoz; guztira 165 etxebizitza behintzat antolatzen dira, eta antolaketatik kanpo geratuko dira
77 unitate. Hauek birkokatu egin beharko dira, azalerari dagokionez gaur egun dituzten baldintzekin bat, eta,
edonola ere, eskatutako gutxienekoa betez.
15.6.2 JT antolatzeko eta gauzatzeko baldintza 15.6.1 JTrekin batera aztertzea izango da; aipatu lehenean zertu
beharko dira bigarren azpi-eremutik datozen birkokatze gehien-gehienak. Erredaktatu behar den Plan Bereziak,
geroagoko hiritartze eta kudeaketa dokumentuekin batera, azpi-eremu biak oso-osorik jaso beharko dituzte, eta
ez da onartuko horietako bat modu independentean garatzea.
Antolamenduak aztertu egin beharko du aparkaleku erabilera duten sestra azpiko solairuen antolaketa, eta
unitate hauetatik zehar aldameneko hurrekoetarako sarbidea ahalbidetu beharko du, beharrezko zortasunak
ezarriz eta plaza kopuruen gain hornidura bat aurreikusiz, hain zuzen finkatzen diren eraikinetan arlo honi
dagokionez dauden gabeziak konpentsatzearren.
* Etxeberrieta auzo osoaren antolaketa oro har aztertzen da. Horrela, egin beharreko erreserbak eta etxebizitza
estandarrak betetzekoak jasotzen dira halaber, betiere indarrean dagoen legedian zehaztutakoarekin bat.
Dokumentu honek errespetatu egiten dituenez indarrean dagoen planeamendu xehekatutik ondorioztatzen diren
15.5 JT azpi-eremuko eraikuntza parametroak, 15.6 JT azpi-eremuak jaso egiten ditu 15.5 JT azpi-eremuan
erreserbei dagokienez dauden soberakin eta gabeziak.
* Jarduketarako azpi-eremuen ezaugarri eta neurriak direla eta, sistema lokaleko espazio libreen erreserbaren
gutxienez %60 jarduketa eremuan bertan gauzatu beharko da; eskatzen den eremuaren beste zatia 56 HEA.Allurralde Parkearen alderdian jarri beharko da. Ekarpen hau gauzatzeko, behar adina lur jarri beharko da
(Udalari azalera jakin bat lagata) edo bestela ekarpen ekonomiko bat egin, hain zuzen Udala bera izan dadin lur
horiek eskuratzen dituena.
* Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat jartzeko obligazioa bete beharra
HEA.-42.- 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.
* Sustatzailearen eta Udalaren artean, eta aurreikusitako jarduketa bakoitzari dagokionez, hartzen diren
zehaztapen eta konpromiso guztiak jarduera ororen aurretik izenpetu beharko den Hitzarmen batean jaso
beharko dira.
* Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzearen ondorioz ezarri beharreko hornidura, ekipamendu eta espazio
libreei dagokienez, Udalak egoki iritzitako zehaztapenak ezarri ahal izango ditu, zonaren garapena bultzatuz eta
aldameneko zonak, Gaztetxea kasu, txertatuz, hauek hobekuntza jaso ahal izango baitute Etxeberrieta alderdia
gauzatzen denean.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................13.519 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: ordezkapena edota handitzea baimentzen den eraikinetan, arauzko
eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da,
horietako bakoitzerako aurreikuspen partikularrak gauzatzen ez diren bitartean.
1
- Proposatu den hirigintza eraikigarritasuna:
15.1 HJ.- Aita Larramendi kalea 3 –ordezkapena* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 2.400 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Oraingo eraikigarritasuna: .............................................................................................................. 560 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 1.840 m²(t)
15.2 HJ.- Aita Larramendi kalea 10 eta 12 –ordezkapena* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 4.900 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Oraingo eraikigarritasuna: ........................................................................................................... 2.638 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 2.262 m²(t)

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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15.3 HJ.- Aita Larramendi kalea 1 eta 3 –ordezkapena* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 2.200 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Oraingo eraikigarritasuna: ........................................................................................................... 1.200 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 1.000 m²(t)
15.4 HJ.- Aita Larramendi atzealdea 1 eta 3 –areagotzea* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 2.100 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Oraingo eraikigarritasuna: ........................................................................................................... 1.500 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:................................................................................. 600 m²(t)
15.5 JT.- LA21 –Xehetasunezko azterketa* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 6.816 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 6.816 m²(t)
15.2 HJ.- Aita Larramendi zaharra –Hiri Antolaketako Plan Berezia 15.6.1 JT eta 15.6.2 JT* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:..................................................................................................................... 15.100 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:..................................................... 5.770 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 9.330 m²(t)
15.6 JTk espazioan bereiziriko bi azpi-eremu hartzen ditu; hauen zehaztapen partikularrak honakoak dira:
15.6.1 HJ.- Aita Larramendi 1 –Hiri Antolaketako Plan Berezia 15.6.1 JT eta 15.6.2 JT* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 9.800 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:............................................... (1) 1.770 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 8.030 m²(t)
(1) ordezkatu behar den eraikigarritasuna 15.6.1 JTn lehendik dauden eraikinetatik dator
15.6.1 HJ.- Aita Larramendi 2 –Hiri Antolaketako Plan Berezia 15.6.1 JT eta 15.6.2 JT* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 5.300 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:............................................... (1) 4.000 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 1.300 m²(t)
(1) ordezkatu behar den eraikigarritasuna 15.6.1 JTn lehendik dauden eraikinetatik dator
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
15.1 HJ.- Aita Larramendi kalea 3 –ordezkapena-.................................................................................... VII/III
15.2 HJ.- Aita Larramendi kalea 10 eta 12 –ordezkapena- ....................................................................... VII/III
15.3 HJ.- Aita Larramendi kalea 1 eta 3 –ordezkapena- ........................................................................... VII/III
15.4 HJ.- Aita Larramendi atzealdea 1 eta 3 –areagotzea-........................................................................ VI/III
15.5 JT.- LA 21 –Xehetasunezko azterketa- ............................................................................................. VII/III
VIII/III profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren %20 hartuta.
15.6 JT.- Aita Larramendi zaharra –Hiri Antolaketako Plan Berezia- ............................................. VII/III – VI/III
VII/III profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren %20 hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Egungo eraikinen garaierak finkatzen dira ordezkapen edota handitze jarduketetan, bakoitzerako egin diren
aurreikuspen partikularrak gauzatzen ez diren bitartean.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da. Gero, parametroak, erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparru bakoitzaren
berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera
erregulatzeko baldintzak aintzat hartuz; eta erabilera baimenduak egokitu egingo dira ordezkapen edota handitze
kasuetan.
- Gaur egun zutik dauden eta hasieran finkatzen diren eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko
da, baldin eta dagokien ordenantzan ezarritako baldintza bereziak betetzen badira.
- Proiektatutako eraikin berrietako beheko solairuetan etxebizitza erabilera ezarri ahal izango da, betiere Udalak
aurrez emandako aldeko txostenaz.
- Jarduketa berrietan, kasuan kasuko tipologian onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
Egoitza eraikin berrietarako erregimen juridikoa:
15.5 JT.- LA21
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatia- .......................................................................... 6.816 m²(t)
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* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-............................................................................... 6.816 m²(t)
BOE erregimenari lotua -%20-................................................................................................ 1.364 m²(t)
Sustapen librekoa -%80- ........................................................................................................ 5.452 m²(t)
15.6 JT.- Aita Larramendi zaharra
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatia- ........................................................................ 15.100 m²(t)
* Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna ................................................................................. 5.770 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-............................................................................... 9.330 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna guztira………………………………………………… …. 15.100 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-............................................................................................... 3.020 m²(t)
ET erregimenari lotua % 29 .................................................................................................... 4.384 m²(t)
Sustapen librekoa -% 51- ....................................................................................................... 7.696 m²(t)
15.6 JTk espazioan bereiziriko bi azpi-eremu hartzen ditu; hauen zehaztapen partikularrak honakoak dira:
15.6.1 JT.- Aita Larramendi 1
* Eraikigarritasun antolatua guztira -2.a lurzatia- ........................................................................... 9.800 m²(t)
* Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna ................................................................................. 1.770 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-............................................................................... 8.030 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna guztira………………………………………………… …. 9.800 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-............................................................................................... 1.960 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 34- ................................................................................................. 3.324 m²(t)
Sustapen librekoa -% 46- ....................................................................................................... 4.516 m²(t)
15.6.2 JT.- Aita Larramendi 2
* Eraikigarritasun antolatua guztira -2.a lurzatia- ........................................................................... 5.300 m²(t)
* Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna ................................................................................. 4.000 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-............................................................................... 1.300 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna guztira………………………………………………… …. 5.300 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-................................................................................................................. 1.060 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................. 1.060 m²(t)
Sustapen librekoa -% 60- ....................................................................................................... 3.180 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.443 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, Udalaren iritziz
beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin aurretik xehetasunezko azterketak erredaktatuko dira.
15.1 HJ.- Aita Larramendi kalea 3 –ordezkapena-................................................................................. VI(a)/III
15.2 HJ.- Aita Larramendi kalea 10 eta 12 –ordezkapena- .................................................................... VI(a)/III
15.3 HJ.- Aita Larramendi kalea 1 eta 3 –ordezkapena- ........................................................................... VII/III
15.4 HJ.- Aita Larramendi atzealdea 1 eta 3 –areagotzea-........................................................................ VI/III
* Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, aurrez Xehetasunezko Azterketa erredaktatu eta hirigintzako hitzarmena
izenpetuta:
15.5 JT.- LA 21 –Xehetasunezko azterketa* Hiri Antolaketako Plan Berezia mugatutako zona guztietarako; guztia batera zertzea izango da garapenerako
baldintza:
15.6 JT.- Aita Larramendi zaharra
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
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A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Zuzkidura jarduketetarako azpi-eremuak Plan Orokorra onartzen denetik aurrera garatu ahal izango dira.
* 15.5 JT Plan Orokorra onartzen denetik aurrera garatu ahal izango da.
* 15.6 JTk dagozkion garapenerako antolamendua eta kudeaketa dokumentuak eduki beharko ditu.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
* 15.5 JT: zuzenean gauzatuko da Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera. Onarpen hau egiten
denetik aurrera, gehienez sei (6) hilabeteko epea izango da. Jarduteko sistema kontzertazioa izango da. Dena
den, dagokion hirigintzako esku-hartze planaren barnean berraztertu ahal izango da aukera hau.
* 15.6 JT: Hiri Antolaketako Plan Bereziaren erredakzioa: bi (2) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik.
* Ordezkapen edota handitze/areagotze jarduketa guztiak gauzatu ahal izango dira Plan Orokorra behin betiko
onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
* Horniduretarako jarduketak: zonakatze xehekatuaren baldintzak egokitu egingo dira erredaktatu behar diren
Xehetasunezko Azterketetan; “a.2.- egoitza erabilerako lruzatiak, eraikuntza irekikoak” behin betiko lurzati
eraikigarrietara mugatuko dira, eta beste lur guztiak “e.1.- Komunikaziorako bide sareak” zonan geratuko dira.
* 15.5 JT.- LA21: baldintzak fitxa partikularrari erantsitako planoan islatutakoak dira.
* 15.6 JT azpi-eremuko kalifikazio xehekaturako baldintzak bertan sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen
dituenak izango dira. Fitxa honi erantsitako planoetan sartzen da, halaber, azpi-eremu honen antolaketa
xehekatua, balio orientagarriaz; alderdiaren antolaketa orokorraren barnean.
Espazio libreen sistema lokalera bideratzeko behar den azaleraren % 60 behintzat erreserbatu beharko da; eta
zerbait falta izanez gero, 55 HPJ Alurralden jarri ahal izango da.
Indarrean dagoen legediak eskatzen duen ekipamendu hornidura, Udalak ezartzen dituen jarraibideekin bat,
aldameneko zonetan jarri ahal izango da (Gaztetxerako eraikina handitzea).
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Oro har, finkatu egiten dira egungo egoitza lurzatietako baldintzak, ordezkapen edota handitze/areagotze
jarduketak aurreikusita daudenetakoak alegia, jarduketa hauek gauzatzen ez diren bitartean.
* Proiektuan diren jarduketak:
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira ezarritako tipologiaren arabera. Dena den, sestra gaineko solairu guztietan egoitza
erabilerak ezarriko dira. Sotoko solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
Etxebizitza kopurua Arau Orokorra aplikatzetik ateratzen dena izango da. 15.6 JTn dauden etxebizitzak
birkokatzean errespetatu egingo dira baldintzak, egungo unitateen azalerei dagokienez; edonola ere, bete egin
beharko da orokorrean ezarrita dagoen gutxienekoa.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Ordezkatzea ahalbidetzen den egungo eraikinak orain dituzten parametroetan finkatzen dira, harik eta agiri
honetan jasotako aurreikuspenak garatzen diren arte.
* Arau partikularrak jaso egiten ditu jarduketa txertatuko zonetarako garapeneko antolamendua erredaktatzeko
unean kontuan hartu behar diren zehaztapenak.
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan, Arau partikular honetan eta garatu behar den
antolaketan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza erabilerako lurzati” gisa kalifikatutako guztiak jabari
pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Horniduretarako jarduketak: Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar
finkatu gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz hirigintza eraikigarritasun ponderatua
handituko bada.
* Jarduketa txertatuak: Lurzoru hiritarra, finkatu gabea.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
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VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
* Mugatutako esku-hartze azpi-eremuetan –zuzeneko jarduketa- sartutako lursailak, eraikuntzarik hartuko ez
dutenak, udalari laga beharko zaizkio, eskubideen titularren kontura behar bezala hiritartu ondoren. Hiritartze lan
horiek, bidezko eraikuntza lizentzia lortzeko obra osagarri gisa erabaki ahal izango dira.
* 15.5 JT.- LA21: azpi-eremua osorik hiritartu beharko da, espazio libre lokalen sistemen sareari gutxienez 2.726
2
m ko ekarpena eginez. Udalak aukera izango du egoki iritzitako kargak, hots, indarrean dagoen antolaketa
berezia aplikatzetik ondorioztatzen direnak ezartzeko.
* 15.6 JT.- Aita Larramendi zaharra: azpi-eremua osorik hiritartu beharko du, indarrean dagoen legedia betez
behar diren zuzkidurak jartzeaz gain.
* Jarduketarako azpi-eremuek jarri beharko dituzte indarrean dagoen legediaren aplikazioari darizkion bai sistema
lokaletarako zuzkidurak bai sistema orokorretarakoak.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
* Horniduretarako jarduketak: eraikin osagarri guztiak.
* 15.6 JT: antolamenduz kanpokotzat jotzen dira egungo eraikin guztiak, eta bereziki ondoren datozen egoitza
eraikinak:
Aita Larramendi kalea 5etik 19ra bakoitiak
Aita Larramendi atzealdea 2tik 8ra bikoitiak
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Proposatutako jarduketa guztiak ekimen pribatukoak izango dira, eta Andoaingo Udalak ekimena izan dezake
15.6 JTn aztertu behar den antolamenduaren kasuan, izaera berezikoa eta konplexua baita.
2
15.1 HJ.- Aita Larramendi kalea 3: 1.206 m
2
15.2 HJ.- Aita Larramendi kalea 10 eta 12: 944 m
2
15.3 HJ.- Aita Larramendi kalea 1 eta 3: 695 m
2
15.4 HJ.- Aita Larramendi atzealdea 1 eta 3: 394 m
2
15.5 HJ.- LA21: 5.752 m -ko azalera
2
15.6 JT.- Aita Larramendi zaharra: 8.984 m -ko azalera gutxi gorabehera
Garapeneko antolaketa izango da jarduketa alderdiaren mugak zehaztuko dituena.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Jarduketa integratu edo txertatuen hiritartze zamak, mugatutako azpi-eremu horietako eskubideen titularren
kontura ordainduko dira; baita esparru edo alderditik kanpo dauden eta aldatu behar direnak ere, eta zehazki
honakoak:
* Azpi-eremuko bertako barneko hiritartze lan guztia.
* Indarrean dagoen hirigintzako legediak eskatzen diren zuzkidura guztiak betetzea eta jartzea.
* 15.1 HJ: gainera, oienzkoentzako konexio egokia ezarri beharko du 15 HEA.-eremuan eratutako
2
plataformaren eta aldameneko espazio librearen arrean; gutxienez 2.762 m jartzea espazio libreen sistema
lokalerako; horietatik % 60 gutxienez eremuan bertan egongo da, behar bezala hiritartuta; eta sailen beste zatia
55 HEA.-Allurralde Parkean jarri ahal izango da, zuzenean edo behar adinako konpentsazio ekonomikora joz,
Udala bera izan dadin sailak kudeatzen dituena; eta zuzenean edo dagokion konpentsazio ekonomikoaz egin
2
beharko da beste 2.726 m -ren ekarpena, espazio libreen sistema orokorrerako, 42 HEA.- Errota Parkean edo 43
HEA.-Garro Parkean.
2
* 15.6 JT: gutxienez 6.040 m jartzea espazio libreen sistema lokalerako; horietatik % 60 gutxienez eremuan
bertan egongo da, behar bezala hiritartuta; eta sailen beste zatia 55 HEA.-Allurralde Parkean jarri ahal izango da,
zuzenean edo behar adinako konpentsazio ekonomikora joz, Udala bera izan dadin sailak kudeatzen dituena; eta
2
zuzenean edo dagokion konpentsazio ekonomikoaz egin beharko da beste 6.040 m -ren ekarpena, espazio
libreen sistema orokorrerako, 42 HEA.- Errota Parkean edo 43 HEA.- Garro Parkean.
* Berariaz mugatutako hornidura jarduketa bakoitzak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea
dakarten guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen
ekarpenari –sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)/25 m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean
dagoen hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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16 HEA.- ALGODONERA
I.-

AZALERA

19.498 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Indarrean dagoen plangintza, hau da, “Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, 22. zonari, Algodonera,
dagokiona”– 1998ko urtarrilaren 27an behin betiko onartua– eta “22 zonaren, Algodonera, Alorreko Plana” –
1998ko urtarrilaren 27an behin betiko onartua–.
* Esparru honetan aurreikusitako egoitza erabilerako eraikin guztiak erabat gauzatuta daude. Bide azpiko
sestrapeko solairuan gauzatzeko dagoen proiektua bideratu beharko da, ondoko zatietan gauzatutako jarduketak
osatuz.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Udalak, oraingo ekipamendua berak ezarritako baldintzei jarraituz eraberritu beharko du; era berean,
ondorioztatzen den hiri espazio librea birgaituko du, Etxeberrietan gauzatu beharko diren espazioekin loturik eta
konektaturik utziz.
* Ibai bazterreko espazio libreak ondoko espazioekin uztartuko dira, oinezkoentzako aurreikusi den ibilbidea
osatuz. Era berean, 42 HEA.- Errota Parkean antolatuko den parkearekin ere komunikatua geratuko da,
oinezkoentzako pasabide bat egingo baita.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................18.500 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera
agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): .....................................................................................................................998 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparru hau oraindik orain gauzatu da; beraz, ekipamenduetara bideratutako lurzatia bakarrik geratzen da
antolatzeke, eta hau, Udalak ikusitako premien arabera eta horrek emandako irizpideei jarraituz eraberrituko da.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira:
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B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Ekipamendurako lurzatian, gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. * Handitzea
erabakiz gero, oraingo eraikigarritasuna beste % 50 arte areagotu ahal izango da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Ekipamendurako lurzatietan, Udalak ezarritako xedapenak beteko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Gauzatze prozesuan dauden hiritartze lanak, indarrean dagoen plangintzan xedatutakoaren arabera bukatzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Horrelakorik ez da aurreikusi. Bidearen sestra azpiko eraikinari dagozkion obrak Andoaingo Udalak berak egingo
ditu.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
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17 HEA. - LARRAMENDI AUZOA
I.-

AZALERA

7.311 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Ondare eraikia finkatzea.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Eremu honetan aurreikusitako egoitza erabilerako eraikin guztiak erabat gauzatuta daude. Bide azpiko
sestrapeko solairuan gauzatzeko dagoen proiektua bideratu beharko da, ondoko zatietan gauzatutako jarduketak
osatuz.
* Oraingo bide sarea aldatzea aurreikusi da; eragiketa hori, 18 HEA.- Izturitzaga alderdian aurreikusitako garapen
plangintzan aztertu eta erabakiko da.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ..........................................................................................................................6.010 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera
agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.301 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Oraingo bide sareari buruzko jarduketa, ondoko Izturitzaga esparruan aurreikusitako garapen plangintza
gauzatzerakoan erabakiko da.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
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D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Oraingo bide sarean aurreikusitako aldaketa 18 HEA.- Izturitzaga alderdian aurreikusitako garapen plangintzan
erabakiko da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Bide sarea aldatzeaz –18 HEA.- Izturitzaga– eta bide azpiko obrak osatzeaz gain, hauei Andoaingo Udalak ekin
beharko baitie, ez da bestelako jarduketarik aurreikusi.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bide sarean aurreikusitako aldaketaren hiritartze zamak, 18 HEA.- Izturitzaga alderdiko eskubideen titularren
kontura ordainduko dira.
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18 HEA.- IZTURITZAGA
I.-

AZALERA

22.587 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Eremu osoa antolatzeko aurreikuspena, erredaktatuko den Hiri Antolaketako Plan Berezian guztia xehetasun
osoz aztertuta honako baldintza hauei jarraituz:
* Kontserbazio egoera onean dauden hainbat egoitza erabilerako eraikin finkatzea. Karrika kalea 1, 1B, 5, 9, 10
eta 12. Eraikin nagusiak bereziki finkatu egingo dira. Hala ere, zonaren antolaketa berriarekin bateraezinak diren
eranskinak ezabatzeko aukera aztertuko du plangintzak, esate baterako, Asindegi etxearen lurzatian dagoena,
garajerako erabiltzen dena, edota Iturriotz etxearen eranskinak.
* Kontserbazio egoera txarrean dauden edota etxebizitza gisa erabiltzeko baldintza egokirik ez duten hainbat
eraikin –bizigarritasun baldintzak betetzen ez dituztenak beharrezko sarbide egokirik ez dutenak–
antolamenduarekin bat ez datozela jotzen da. Kasu horietan, plangintzak etxe horietako jendeari beste bizileku
bat emateko aukera ahalbidetuko du, hainbat gauzatze unitatetan: Karrika kalea, 8an, 8 etxebizitzarekin, eta
erortzeko zorian dagoen “Prefabricados de hormigón Iturria” industri erabilerako eraikinean.
Antolamenduak kontuan hartu beharko du antolaketan txertatzeko edo, aitzitik, antolaketatik kanpo uzteko
hainbat eraikin, zehazki honakoak: Karrika kalea, 3, bi etxebizitzarekin, eta Karrika kalea, 7, etxebizitza batekin.
* Orientagarri gisa, 6 etxebizitza bloke antolatu dira, “a.2 eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak”
tipologiari jarraituz. Etxebizitza berriak, guztira, birkokatu beharko direnak barne harturik, gutxienez 92 izango
dira; hauetatik 32 babes publikoko erregimenekoak izango dira.
* Bide sare orokorra berregituratzea, bi biribilguneen arteko Karrika kalearen zatia, herrigunera sartzeko noranzko
bakarreko kale egitea aurreikusiz. Herrigunetik irteteko, aldiz, Karrika kalearen eta Aiztondo kalearen arteko
biribilgunea erabiliko da, hau ere noranzko bakarrekoa izango baita. Aparkalekurako eremuak 19 HEA.-alderdian
egituratuko dira, eta jarduketa honen ondorioz, oinezkoentzako eremuak berreskuratuko dira. Deskribatutako bide
sare osoa hiritartzea, fisikoki eremu honetatik kanpo dagoen Karrika eta Aiztondo arteko biribilguneko jarduketa
bera barne, 18 HEA.-alderdiko eskubideen titularren kargura izango da. Udalak parte hartu ahal izango du, eta
beharrezko antolamendua erredaktatzea eta erabakitzea bultzatu, zona hau birsortzeko bidean.
* Izturitzaga dorrea birgaitu eta oraindik erabaki gabe dagoen ekipamenduren batera bideratzea. Aurrealdean
espazio librea antolatuko da eta, dauden desnibelak kontuan hartuta, sestra azpian aparkalekuak ezartzeko
aukera emango du. Jarduketak, dena den, eraikin berezi honen jatorrizko fatxaden gaur egungo egitura
errespetatu beharko du, nahiz eta barrualdea, emango zaion erabilera hartzeko eraberritu ahal izango den.
* Ondoko lurzatian ekipamendu erabilerako eraikin bat egingo da, eta jarduketa hori aurez deskribatutako
jarduketan txertatuko da, espazio libreak jarraipena emango zaien moduan.
* Plan Bereziak kontuan hartu beharko ditu Istuitza errekaren baldintzak, betiere bere garaian Uraren Euskal
Agentziak ematen dituen txosten eta jarraibideekin bat.
* Jarduketa eremuen ezaugarri eta neurriak direla eta, sistema lokaleko espazio libreen erreserba, gutxienez
2
4.105 m koa, gutxienez % 60 jarduketa eremuan bertan gauzatu beharko da; eskatzen den eremuaren beste
zatia 55 HEA.- Allurralde Parkearen alderdian jarri beharko da. Ekarpen hau gauzatzeko, behar adina lur jarri
beharko da (Udalari azalera jakin bat lagata) edo bestela ekarpen ekonomiko bat egin, hain zuzen Udala bera
izan dadin lur horiek eskuratzen dituena.
2
* Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat –gutxienez 4.105 m ko bat- jartzeko
obligazioa bete beharra 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua
zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagata- edo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak
modua izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
* Jabeen eta Udalaren arteko zehaztapen eta konpromiso guztiak jarduera ororen aurretik izenpetu beharko den
Hitzarmen batean jaso beharko dira. Jarduketaren kudeaketa konplexua dela eta, kontuan hartu beharko da
antolaketa xehekatuak eta honen garapenerako agiriak udal ekimenekoak izateko aukera.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................13.993 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikin nagusien eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da –Karrika kalea, 1, 1B, 5, 9, 10 eta 12-.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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Egoitza erabilerako eraikinak:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 10.520 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna: ....................................................... 1.320 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-: ................................................................................ 9.200 m²(t)
Ekipamendu erabilerako eraikuntza:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.600 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
Sestra azpiko eraikigarritasuna areagotu edo handitu ahal izango da, aldameneko espazio librea
aparkalekuekin okupatuz gero.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da –Karrika kalea 1, 1B, 5, 9, 10 eta 12–.
- Proiektuko jarduketa –egoitza erabilera-: ......................................................................................................... IV/III
- Proiektuko jarduketa –ekipamendu erabilera-: ..................................................................................................III/III
Profilak, edozein kasutan ere, sarbidearen araberakoak dira.
Adierazitakoak baino profil handiagoak hartu ahal izango ditu Plan Bereziak zonako puntu jakin batzuetan, eraikin
berezien kasuan, betiere Udalarekin adostutako moduan.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira –Karrika kalea 1, 1B, 5, 9, 10 eta 12–.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da. Gero, parametroak, erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparru bakoitzaren
berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
Ekipamenduko lurzatia, emango zaion erabileraren arabera, berezitzat hartu ahal izango da eta, beraz, garaiera
bereziak planteatu ahal izango dira.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Egoitza eraikin berrietan, tipologia honetan onartutako erabilera orokorrak aurreikusi beharko dira. Dena den,
etxebizitza erabilera behe solairuan onartuko da, gutxieneko azalera betez eta plangintzak hirugarren sektoreko
erabilerei buruz ezartzen duena errespetatuz.
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatiak-....................................................................... 10.520 m²(t)
Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna ............................................................................ 1.320 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- .......................................................................... 9.200 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna, orotara ........................................................................... 10.120 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-............................................................................................... 2.024 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................. 2.024 m²(t)
Sustapen librekoa -% 60- ....................................................................................................... 6.072 m²(t)
* Egoitzarako eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak-.................... 400 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
- Antolatzen den ekipamendurako lurzatiak lurzati mota honetarako berariaz araututako erabilerak hartu ahal
izango ditu, Andoaingo Udalaren iritzien arabera.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................7.821 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
1.3.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): .....................................................................................................................773 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
Izturitzaga dorretxea bereziki finkatuko da.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hiri Antolaketako Plan Bereziak ezarritakoa beteko da esparru osoan.
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4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Hiri Antolaketako Plan Bereziak ezarritakoa beteko da esparru osoan, bereziki udal ekimenaz.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hiri Antolaketako Plan Berezia: sei (6) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Ekipamenduetara bideratuko diren lurzatiak Udalaren jabetzakoak dira.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Hiri Antolaketako Plan Berezia: Garapen plangintzak zehaztuko du egoitza erabilerako oraingo eta etorkizuneko
eraikinen, komunitatearen ekipamenduk lurzatien, Izturitzaga dorrearen eta honi erantsita dagoen erabaki gabeko
lurzatiaren, hiri espazio libreen eta komunikaziorako bide sareen zonakatze xehekatua; lehenago azaldutako
premisei eta, bereziki, ondoren adierazten diren gutxienekoei jarraiki:
- Antolamenduak bideratuko du egun dagoen ekipamendua–Izturitzaga dorretxea- eta aurreikusita dagoena
txertatzea, multzo osoa espazio librean txertatuz.
- Espazio libreen sistema lokalera bideratzeko behar den azaleraren % 60 behintzat erreserbatu beharko da; eta
zerbait falta izanez gero, 55 HEA.- Allurralden jarri ahal izango da.
- Iztuitza errekaren tratamendua Uraren Euskal Agentziak ematen dituen txosten eta jarraibideekin bat
bideratzea.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira oro har.
* Proiektuan diren jarduketak:
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira ezarritako “a.2.” tipologiarentzat. Dena den, sestra gaineko solairu guztietan egoitza
erabilerak ezarriko dira, hirugarren sektoreko erabileretarako gutxieneko erreserba errespetatuta. Sotoko
solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
* Komunitatearen ekipamenduak: Izturitzaga dorretxea bere egungo parametroetan finkatuko da eta gainera,
2
aurreikusitako erakina egingo da, sestra gainean guztira 1.600 m -ko azalera izango duena. Aldiz, sestra azpiko
azalerak, ekipamenduak eta espazio libreak gerora egingo den garapen plangintzan zehaztuko dira, Arau
partikular honetan azaldutako irizpideekin eta Andoaingo Udalaren beren irizpideekin bat.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
* Ekipamendurako lurzati berriari buruzko xedapenak garapen plangintzak ezarriko ditu. Edozein kasutan ere,
gehienez III/III profila izango du, nahiz eta zati batean bolumenari beste solairu bat erantsi ahal izango zaio, itxura
berezia emanez.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak Plan Orokor honen garapenean erredaktatu behar den antolaketak zehaztuko ditu.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Autonomia Erkidegoak deklaratutako edo bideratzen hasitako monumentuak –I.a maila-:
* Izturitzaga dorrea: EAEk monumentu izendatua edo horretarako espedientea abiarazia –Estatuko aldizkari
ofiziala, 1964ko otsailaren 29ko alea–; EAEk balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa izendatua –1997ko
irailaren 23ko Ebazpena- B mailako babesa.
- Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b maila-:
* Asindegi baserria, Karrika kalea 1
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoru hiritar finkatu gabea: garapen plangintza beharko duen esparrua.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Plan Bereziak, dagokion esparruan gauzatu beharreko hiritartze obra guzti-guztiak aurreikusi beharko ditu, eta
baita esparruaz kanpo egon arren, jarduketaren ondorioz nolabaiteko aldaketa jasango duten eremuetakoak ere,
bideei buruz orokorrean deskribatutako jarduketa kasu.
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2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
* Karrika kalea, 3 –egoitza erabilera-, erredaktatu beharreko Plan Berezian berrestekoa.
* Karrika kalea, 7 –egoitza erabilera-, erredaktatu beharreko Plan Berezian berrestekoa.
* Karrika kalea, 8 –egoitza erabilera-, erredaktatu beharreko Plan Berezian berrestekoa.
* Karrika kalea z/g –industri erabilera–
* Aurreikusitako antolaketarekin bat ez datozen eranskinak, erredaktatuko den plangintzan erabakitzen denaren
pean geratuko dira.
Antolamendu xehekatuak aztertu eta zehaztu egin beharko ditu aipatu egoitza eraikinak geratuko diren
baldintzak, dokumentu honetan antolaketarekin bat ez datozela irizten baitzaie horiei.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketarako baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezian definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren bestelako
dokumentuetan bezala. Plan Bereziak 18 HEA.-osorik hartuko du, eta baita honetatik kanpo dauden eta 19 HEA.barruan bideak aldatu eta gauzatzeko beharrezko diren sailak ere.
Jarduketa txertatua, Hiri Antolaketako Plan Berezia, udal ekimenez nagusiki:
18 JT: 18 HEA.- Izturitzaga: 22.587 m²-ko azalera gutxi gorabehera, eta garapeneko antolaketak mugatu
beharko du, behin betiko, jarduketa eremua.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Hirigintzako alderdi honi dagokionez, baldintzak aipatutako Hiri Antolaketako Plan Berezian eta honen
garapenean, Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen diren gauzatze unitateetan
sustatzen den kudeaketa proiektuan definitzen direnak izango dira.
Jarduketa txertatuko –18.1 JT– hiritartze zamak, mugatutako esparru horretako eskubideen titularren kontura
ordainduko dira, baita esparruaz kanpo egon arren, aurreikusitako plangintzaren eragina jasoko duten
eremuetakoak ere.
* Indarrean dagoen hirigintzako legediak eskatzen diren zuzkidura guztiak betetzea eta jartzea.
2
* Gutxienez 4.105 m jartzea espazio libreen sistema lokalerako; horietatik %60 gutxienez eremuan bertan
egongo da, behar bezala hiritartuta; eta sailen beste zatia 55 HEA.-Allurralde Parkean jarri ahal izango da,
zuzenean edo behar adinako konpentsazio ekonomikora joz, Udala bera izan dadin sailak kudeatzen dituena; eta
2
zuzenean edo dagokion konpentsazio ekonomikoaz egin beharko da beste 4.105 m -ren ekarpena, espazio
libreen sistema orokorrerako, 42 HEA.-Errota Parkean edo 43 HEA.-Garro Parkean.
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19 HEA.- KARRIKA
I.-

AZALERA

31.732 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun zutik dauden egoitza erabilerako garapenak finkatzea. Fatxada ibaira begira duten behe solairuetako
baldintzak hobetu eta kokaturik dauden eremuari egokitzea proposatu da, eremu hori espazio librearen eta ibai
bazterreko pasealekuaren ondoan baitago.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
* Bide sare orokorra berregituratzea: Aiztondo kalea noranzko bakarreko kale bihurtuko da, ondoko 18 HEA.Izturitzaga, alderdirako egingo den plangintza xehekatuan ezarriko denaren arabera.
* Espazio libreak berreskuratuko dira, hobetuz eta ibai bazterreko ingurune honetan dauden espazio libreen
jarraian egokituz.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................27.572 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera
agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................4.160 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Bide sareko baldintzen aldaketa arazoak 18 HEA.-alderdirako aurreikusi den Hiri Antolaketako Plan Berezian
erabakiko dira.
* Ibai bazterreko espazio libreak ondoko espazioekin uztartuko dira, oinezkoentzako aurreikusi den ibilbidea
osatuz. Era berean, 42 HEA.- Errota Parkean antolatuko den parkearekin ere komunikatua geratuko da,
oinezkoentzako pasabide bat egingo baita.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira:
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B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sarea eraberrituko da jarduketa hori, 18 HEA.- Izturitzaga alderdiko Hiri Antolaketako Plan Berezian egingo
da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketa berririk ez da aurreikusi eremuan.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak.
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20 HEA- SORABILLA
I.-

AZALERA

11.589 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Oraingo egoitza erabilerako garapenak finkatzea eta, auzoaren eraketaren ikuspegitik begiratuta, aparteko
garrantzirik ez dutenak eraberritzea edo ordeztea, oraingo bizigarritasun eta irisgarritasun baldintzak hobetu
daitezen.
Etxebizitza handiak Arau orokorrean finkatutako parametroei jarraituz azpibanatu ahal izango dira.
* Errekalde etxea –Sorabilla auzoa 223- ordezkatzeko eta ingurura egokitzeko aukera. Proiektu honetarako,
eraikin erantsi guztiak bota beharko dira, eta gainera ingurua egokitzeko behar diren lanak ere jaso beharko dira.
Jarduketa honetarako, aurreikusitako Plan Berezia erredaktatu beharko da.
* Espazio libreak eraberritzea, gaur egungo ekipamenduak plazan txertatuz eta, horrela, dagokien erabilera
ematea.
* Dauden ekipamenduak finkatzea.
* Trafikoa eta barruko kaleak berregituratzea.
* Plan Berezi bat erredaktatzea, Sorabillako herrigune osoa babestea eta birgaitzea aztertzeko, betiere
kontserbatu eta hobetu beharreko gunetzat hartuta. Andoaingo Udalak berak sustatuko du jarduketa hau.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................10.781 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proposatu den hirigintza eraikigarritasuna:
20.1 HJ.- Errekalde –ordezkapenaEgoitza erabilerako eraikinak:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 920 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
Lehendik dagoen egoitza erabilerako eraikigarritasuna:................................................................... 584 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-: ................................................................................... 336 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Ekipamenduak: handitu egin ahal izango dira beharren eta tipologiaren arabera.
- Proiektuan diren jarduketak:
20.1 HJ.- Errekalde –ordezkapena- .............................................................................................................III/II
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
- Eraikin berrietan, kasuan kasuko tipologian onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira, eta etxebizitza
erabilera onartuko da beheko solairuan.
20.1 HJ.- Errekalde .................................. a.3.- Egoitza erabilerako lurzatiak, dentsitate txikikoak –komunak–.
1.2.- Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.178 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak:
Gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira. * Multzo osorako Plan Berezi bat erredaktatzeak berekin dakar
herriguneko baldintzak hobetzeko eta egokitzeko irtenbideak zehatz-mehatz aztertzea eta aurrera eramatea.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Ez da aurreikusten.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Babes eta birgaitze Plan Berezia Plan Orokor hau onartu ondoren erredaktatu ahal izango da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira, formulatu beharreko Plan Berezian
zehaztuak.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Egun dauden ekipamenduak finkatzea.
* Proiektuan diren jarduketak: eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira;
erabilera baldintzak, berriz, Arau orokorrean finkatuko dira ezarritako tipologiaren arabera. Dena den, beheko
solairuan etxebizitzak jarri ahal izango dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira oro har, eraikin horietarako inolako eskuhartzerik aurreikusi ez bada behintzat. Egoitza erabilerako eraikinak eraberritu edo ordeztu ahal izango dira,
indarren dauden araudiek agindutako bizigarritasun eta irisgarritasun baldintzetara egokitzearren.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora egokituko dira. Dena den, “a.- egoitza
erabilerakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- EAEk deklaratu edo bideratzen hasitako multzo monumentalak eta monumentuak; udalaz gaindiko interesa
– I.a maila* Sorabillako San Martin de Tours eliza: higiezin hau, EAEko monumentu edo monumentu multzo izendatzeko
proposatu da; EAEk balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa izendatutako gune arkeologikoa –1997ko
irailaren 23ko Ebazpena-.
- Udal intereseko ondasun higiezinak:
* Erretoretxea. Sorabilla auzoa 220 –II.a maila2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Gauzatu beharreko jarduketak formulatu behar den Plan Berezian definituak izango dira.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Ez dago horrelakorik, pixkanaka-pixkanaka kendu beharko diren eraikin osagarri desegokiak izan ezik.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Ez da jarduketa garrantzitsurik aurreikusten, Errekalde etxea ordezkatzeko aukera izan ezik, betiere Hiri
Antolaketako Plan Berezi bat prestatzeko baldintzapean.
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3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Berariaz mugatutako hornidura jarduketa bakoitzak, eta hirigintzako eraikigarritasun ponderatua areagotzea
dakarten guztiek, erantzun egin beharko dute bai sistema orokorreko bai sistema lokaleko espazio libreen
ekarpenari –sistema orokorrei dagokienez, 10 m²(s)/25 m²(t)- zein bestelako hornidurei dagokienez, indarrean
dagoen hirigintzako legediko zehaztapenekin bat.
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21 HEA- ERROTAGAIN
I.-

AZALERA

41.095 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da , hau da, “Sorabilla Alorreko Plana” –1994ko irailaren 21ean behin
betiko onartua–, esparru osoa plan horren arabera gauzatu baita.
* Oraingo egoitza erabilerako garapena finkatuko da, alderdi honetan eta, zehazki, indarrean dagoen antolaketan
komunitatearen ekipamendura bideratzen den lurzatian, Presagian eta Olabide etxeak birkokatzea ahalbidetuz,
N-1 errepideko Saihesbidearen proiektuak ukitzen ditu eta.
Jarduketa honek lurzati hori desafektatzea eskatzen du, hain zuzen egoitza eraikin bat jartzeko, Presagain eta
Olabide birkokatzeko; ukitutakoek eta Udalak izenpetu beharko duten hirigintzako hitzarmenak jaso beharko ditu
baldintza zehatzak.
* 42 HEA.-Errota Parkea alderdian aurreikusitako plangintzaren ondorioz, N-1 errepidearen azpiko oinezkoen
pasabidea hobetu egingo da. Gainera, pasabide horrek, Sorabilla auzoaren eta garapen berri horren arteko
lotunea erraztuko du. Era berean, oinezkoentzako pasabidea egitearekin, parkea eta herrigunea elkartuko dira.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................41.095 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasuna eraikin finkatuetan: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proposatu den hirigintza eraikigarritasuna:
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:................................................................................................................................. 500 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Eraikin finkatuak: gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
21.1 HJ -birkokatzea- ............................................................................................................................... II(b)/II
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak: eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik
ondorioztatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
* Gaur egungo eraikinen erabilera finkatuko da.
* Eraikin berriak tipologia antolatuan –“a.3 Egoitza erabilerako lurzatiak, garapen txikikoak”- baimendutako
erabilera orokorrak jasoko ditu, eta bloke erako edo eraikin atxiki motako antolaketara jo ahal izango da.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
Xehetasunezko Azterketa bat egingo da 21.1 HJ lurzatian, eta honetan zehaztuko dira Presagian eta Olagain
etxeen ordez eraikuntza bakaneko egoitza erabilerako eraikin bat jartzeko baldintzak.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparru finkatua da.
21.1 HJ gisa identifikatutako jarduketaren garapena.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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Ez da eperik zehazten proposatutako ordezkapenerako. Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera
garatu ahal izango da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Proiektuko jarduketa: eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera
baldintzak, berriz, Arau orokorrean finkatuko dira ezarritako tipologiaren arabera. Dena den, beheko solairuan
etxebizitzak jarri ahal izango dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
Presagian egoitza eta Olagain baserria ordezkatzea ahalbidetzen da, bide sistema orokorrak ukitzen baititu.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
VI.- PROIEKTUA GAUZATZEKO ERREGIMEN BEREZIA
1.- Hirigintza erregimena
Jarduketa berririk ez da aurreikusi eremuan, hiritartze orokorrari dagokionez.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Antolamendutik kanpo geratzen dira, berariaz, eraikin erantsi edo nekazaritza eta abelazkuntzako erabilera
dutenak, bere garaian emandako lizentziekin bat ez badatoz eta legeztatzeko aukerarik ez badute.
21.1 HJ azpi-eremuan birkokatuko diren eraikinak eraitsi egin beharko dira, birkokatze hori gauzatzen den unean.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Alderdian ez da bestelako jarduketa garrantzitsurik aurreikusten; salbuespena izango da Presagian eta Olagain
etxeak, N-1 errepideko Saihesbidearen proiektuak ukitzen dituenak, birkokatzea ahalbidetuko duen eraikin berria
ezartzea.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez, Plan Orokor honetako hirigintzako arauetan ezartzen denera joko da.
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22 HEA.- ALLURRALDE
I.-

AZALERA

62.630 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Dagoen ekipamendua finkatzea. Jarduerarekin jarraitzeko beharrezkoa bada, instalazioak handitzeko baimena
emango da. Horretarako, ordea, Xehetasunezko Azterketa bat erredaktatu beharko da, eta instalazioen behin
betiko eraketa plan horretan zehaztuko dira.
* Oria ibai bazterreko pasealekua eratzea, ibai bazterretan aurreikusitako oinezkoen ibilbideei jarraipena emanez.
* Ekipamendu orokorren alderdia. Honek, hobetzeko edota handitzeko, Plan berezi bat beharko du, zona osoosoa aztertzeko edo, bestela, instalazioetako bakoitza bere aldetik aztertzeko –hornidura publikoak gauzatzeko
jarduketa-.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “G. Komunitatearen ekipamendurako zonak zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................62.630 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. Hala ere, oraingo eraikigarritasun hori
beste % 40 arte areagotu ahal izango da, betiere lurzatiaren barruan eraikuntzarik hartuko ez duen eremua
jarduerek berezkoa duten aisialdirako utziz.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da. Instalazioak handituz gero, gehieneko profila erredaktatu beharreko
plangintzan finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira. Handituz gero, ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen den altuera
izango da gehienez.
C.- Erabilera baldintzak:
Gaur egungo erabilera finkatuko da.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira. Handitzea erabakitzen bada, Xehetasunezko Azterketak
erredaktatu beharko dira –hornidura publikoak gauzatzeko jarduketa-, hauetan justifikatuz eta zehaztuz jarduketa
honen beharra.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Ibai bazterreko pasealekuaz aparte, oraingoz behintzat ez da jarduketa aipagarririk aurreikusi. Ekipamenduak
handitzea erabakitzen bada, Udalak sustatuko ditu gauzatu beharreko jarduketak.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira:
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Oraingo hirigintza eraikigarritasuna % 40 arte handitu ahal izango da, baldin eta premia hori behar bezala
justifikatzen bada.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Egungo eraikinak oraingo parametroetan finkatuko dira.
Handitzea erabakitzen bada, honako parametroak hartu beharko dira aintzat:
* Aurreikusitako eraikinen profila: Xehetasunezko Azterketan zehaztuko da.
* Aurreikusitako eraikinen altuera: ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
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Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, lurzati guztiak
jabari publikokoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Ez dago katalogatutako eraikin bat bera ere.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoru hiritar finkatua.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Ondoko hiritartzea eta egoitzako hirigunearekiko komunikazioak hobetzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Oraingoz ez dira aurreikusi.
Sistema orokorren sareko zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa: handitzea erabakitzen bada,
Xehetasunezko Azterketa erredaktatu beharko da, eraikigarritasuna handitzearen premia justifikatuz horretan.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez Plan Orokor honetako Hirigintzako Arauetan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
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23 HEA.- BAZKARDO
I.-

AZALERA

75.526 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Eremu honetan plangintza xehekatua egin beharko da, izan ere, gehienbat industriarako erabili izan den eremu
hau egoitza erabilerarako eta hirugarren sektorerako birmoldatuko baita. Hiri Antolaketako Plan Bereziak aztertu
eta txertatu egin beharko du antolaketa berria, orain martxan dauden eta finkatuko diren garapen guztiekin eta
proposatzen diren berriekin batera.
Alderdi honen garapenerako bideratu eta gauzatu egin beharko da N-1 errepidearen Saihesbidea eta gaur
egungo errepide zati hori hiribide bihurtu; proiektu honen gauzatze epeetan atzerapenik gertatuz gero, alderdi
honetako jarduketak bideratu egin beharko ditu sarbide orokor egokiak, aurreikusitako erabilerekin bat; gainera,
SAPA enpresa bere kokagune berrira trasladatu beharko da ezinbestean, 51 HEA.-Antzizu alderdiaren barnean.
Hauek dira, esparru osoa garatzeko aintzat hartu beharreko hasierako irizpideak:
* Egungo egoitza garapenak antolaketa berrian txertatzeko aukera, Alejandro Calonge 1, 2, 3, 4 eta 5; eta
Alejandro Calonge 3W eta 5W. Antolaketa xehekatuak finkatuko ditu eraikin multzo honetarako baldintzak, eta
kontserbazio edota ordezkapenari dagozkion neurriak hartuko ditu.
* Kontserbazio egoera onean eta gaur egun erabat martxan dauden jarduera ekonomikoak finkatzea, hau da,
Bazkardo auzunea 4W, 5W eta 6W zenbakietan garatzen direnak.
* Finkatzea “Mármoles y granitos Andoain” delakoari dagozkion eraikina eta erabilerak finkatzea –Bazkardo
auzunea 7W eta 8W-, eta eraikigarritasuna eraberritzea eta, hala egokituz gero, areagotzea ahalbidetzea,
erabilera egun indarrean dagoen araudira egokitze ko beharrei erantzutearren.
* Eremuan behar bezala txertatzeko eraketa desegokia duten industri jarduerak –Bazkardo auzunea 1W eta 2W
2
zenbakietan garatzen direnak, guztira 5.600 m (t)-ko azaleraz– ordezteko aukera ahalbidetzea, antolaketa
orokorrean behar bezala uztartuko diren eraikin egokiak antolatuz.
* Aurreikusitako eraikigarritasuna “a.2 eraikuntza irekiko egoitza lurzatiak” tipologiaz antolatzea, guztira 63.700
2
2
m (t) izanik egoitza erabilerarako, eta 2.500 m (t) hirugarren sektoreko erabileretarako, egoitza lurzatietan;
2
ostean, 3.000 m (t) prestatu beharko dira, hirugarren sektorerako, lurzati propioan. Multzoak gutxi gorabehera
550 etxebizitza unitate hartuko ditu; hauetatik 40 berariaz finkatuta geratuko dira, eta gutxienez 204 unitate
antolatuko dira babes publikoko erregimenari loturik.
* Bai sestra gainean bai sestra azpian eraikinak ezarriko badira, uholde arriskuei buruzko informea egin beharko
da nahitaez; eta ibai alderako lerrokadurak, informe horren arabera erabakiko dira. Errespetatu egin beharko da
Oria ibaiaren ibilguarekiko 15 metroko gutxieneko erretiroa, indarrean dagoen Lurraldeko Alorreko Planeko
zehaztapenekin bat.
2
* Indarrean dagoen hirigintza legeriak sistema lokaletako espazio libreen –gutxienez 25.500 m -ko azaleraz- eta
ekipamenduen inguruan ezarritako betekizunak esparruaren barruan konpondu beharko dira. Aurreikuspen
hauen baitan, Oria ibaiaren ertzeko pasealekua taxutu beharko da, herrigune osorako proposatutako ibilbideei
jarraipena emanez.
2
* Espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat –gutxienez 25.500 m ko bat- jartzeko obligazioa
bete beharra 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu eremua zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –
Udalari lagata- edo dagokion diru ordainketaz, udal administrazioak modua izan dezan etorkizuneko hiri parke
horretako lurrak kudeatzeko.
* Sustatzailearen eta Udalaren arteko zehaztapen eta konpromiso guztiak jarduera ororen aurretik izenpetu
beharko den Hitzarmen batean jaso beharko dira.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................75.526 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak printzipioz finkatzen diren
egoitza eraikinen oraingo parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da:
- Alejandro Calonge 1, 2, 3, 4 eta 5
- Alejandro Calonge 3W eta 5W
- Bazkardo auzunea 4W, 5W eta 6W
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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Egoitza erabilerako eraikinak:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 66.200 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
- Jarduera ekonomikoetarako eraikinak –eraikin berria–:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 3.000 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
- Jarduera ekonomikoetarako eraikinak –ordezkapena, Bazkardo auzunea 1W eta 2W-:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 5.600 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna –Bazkardo auzunea 1W eta 2W-:... 1.925 m²(t)
Jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasun berria –areagotzea-:................................................ 3.675 m²(t)
Jarduera ekonomikoetarako eraikinak –Mármoles y granitos Andoain handitzea-:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 2.942 m²(t)
Sestra azpian:........................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 100 areagotzea
Lehendik dagoen eraikigarritasuna –Bazkardo auzunea 7W eta 8W-: .......................................... 2.442 m²(t)
Jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasun berria –areagotzea-:................................................... 500 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila
- Aurrez dauden egoitza eraikinetan: gaur egungo parametroetan finkatuko dira.
- Egoitza erabilera: ..................................................................................................................IV/III-tik VIII/III-ra
- Jarduera ekonomikoak –eraikin berria–: ...................................................................................................III/III
- Jarduera ekonomikoak –ordezkapena–: ...................................................................................................III/III
- Jarduera ekonomikoak –areagotzea-:..........................................................................................................II/I
* Eraikuntzaren garaiera:
- Hasieran finkatutako eraikinak: Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira,
kasuan kasuko erabilera baldintzak aintzat hartuz.
- Eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik ondorioztatuko da. Gero, parametroak,
erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparruaren berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
- Espresuki finkatuko diren eraikinak: gaur egungo erabilerak finkatuko dira.
- Eraikin berrietan, aurreikusitako tipologietako bakoitzean onartzen diren erabilera orokorrak jasoko dira.
Egoitza erabilerako eraikinak:
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatiak-....................................................................... 66.200 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-............................................................................. 63.700 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-............................................................................................. 12.740 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-................................................................................................ 12.740 m²(t)
Sustapen librekoa -% 60- ..................................................................................................... 38.220 m²(t)
* Egoitzarako eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak-................. 2.500 m²(t)
- Jarduera ekonomikoetarako eraikinak –eraikin berria–:........... c.- Hirugarren sektoreko erabilerako lurzatiak
- Jarduera ekonomikoetarako eraikinak –ordezkapena–:........... c.- Hirugarren sektoreko erabilerako lurzatiak
- Jarduera ekonomikoetarako eraikinak –handitzea–:........................................b.- Industri erabilerako lurzatia
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hiri Antolaketako Plan Bereziak ezarritakoa beteko da esparru osoan.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Jarduketa hau aurrera eramango bada, aurrez N-1 errepidearen saihesbidea gauzatu beharko da, eta gaur
egungo errepide zati hori hiribide bihurtu. Proiektu honen gauzatze epeetan atzerapenik gertatuz gero, alderdi
honetako jarduketak bideratu egin beharko ditu sarbide orokor egokiak, aurreikusitako erabilerekin bat. Gainera,
“SAPA Placencia S.L.” enpresako industri jarduera lekuz aldatu beharko da espresuki -51 HEA.-Antzizu-, hau da,
jarduera ekonomikoetako esparru batean kokatu beharko da, eta Udalak berretsi egin beharko du horretarako
hartzen den akordioa.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hiri Antolaketako Plan Berezia Plan Orokorra behin betiko onartu eta N-1 errepidearen Saihesbidea eraikitzeko
proiektua onartu ondoren erredaktatu ahal izango da; gainera, baldintza izango du SAPA enpresa udalerriko
jarduera ekonomikoetarako beste alderdi batera eramatea -51 HEA.-Antzizu-. Plan Orokorra behin betiko
onartzen denetik aurrera epea sei (6) urtekoa izango dela jotzen da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
2
43 HEA.-Garro alderdiko sailak jartzea –gutxienez 25.500 m -, hiri parke bat antolatzeko.
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Eremu honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Alderdi honetan jarraitu beharreko antolaketa xehekatuko baldintzak, erredaktatuko den Hiri Antolaketako Plan
Berezian zehaztuko dira, hasierako antolaketa baldintzei jarraituz:
* a.2.-. Eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak: hasieran, Alejandro Calonge 1, 2, 3, 4 eta 5ean
kokatutako egoitza erabilerako garapenak finkatzea.
* a.4.-. Eraikuntza bakaneko egoitza erabilerako lurzatiak: Alejandro Calonge 3W eta 5W
* c.- Hirugarren sektoreko erabileretarako lurzatiak: Bazkardo auzunea 4W, 5W eta 6W zenbakietan kokaturiko
jarduera ekonomikoak finkatzea.
* c.- Hirugarren sektoreko erabileretarako lurzatiak: Gaur egun Bazkardo auzunea 1W eta 2W zenbakiek
okupatzen dituzten lurzatietan garatzen diren jarduera ekonomikoak finkatzea. Eraikin horiek ordeztea proposatu
da.
* b.- industri erabilerako lurzatiak: Bazkardo auzunea 7W eta 8W zenbakietan dauden erabilerak finkatzea.
Eraikin berriek honako tipologia hauetara egokitu beharko dute:
* Egoitza erabilerako lurzatiak, “a.2. Eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak” tipologiakoak.
* Jarduera ekonomikoetarako lurzatia, “c. hirugarren sektoreko erabileretarako lurzatia”.
2
* Espazio libreetara –gutxienez 25.500 m -ko eremua- eta udal mailako ekipamenduetara bideratuko diren
eremuak plangintza xehekatuak finkatuko ditu, indarrean dagoen hirigintza legeriak agintzen duenari jarraituz.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Egoitza erabilerako, jarduera ekonomikoetarako eta ekipamenduetarako lurzatiak Hiri Antolaketako Plan Bereziak
zehaztuko ditu, hasierako baldintzen arabera.
Eraikigarritasun baldintzak aurreko 1.1. puntuan ezarritakoak berak izango dira; erabilera baldintzak, berriz, Arau
orokorrean finkatuko dira zehaztutako tipologiaren arabera. Dena den, behe solairuan hirugarren sektoreko
erabilerak ezarriko dira oro har (indarrean dagoen hirigintza legeriak agindutako gutxieneko hornidurari
erantzutearren) edota egoitza erabilerari atxikitakoak; eta goi solairu erregularretan, berriz, egoitza erabilerak.
Sotoko solairuan, egoitza erabilerari atxikitako erabilerak ezarri ahal izango dira.
Ekipamendu zuzkidurei eta hiri espazio libreei dagokienez, indarrean dagoen hirigintza legeriak agintzen duena
beteko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
- Eraikin finkatuak: oraingo parametroak.
- Proiektuko eraikinak:
* Aurreikusitako eraikinen profila: 1.1. puntuan zehaztutakoa.
* Aurreikusitako eraikinen altuera: ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezian zehaztutako “Zonakatze xehekatuan” ezarritakora egokituko
dira. Dena den, “a.- egoitza erabilerakoak”, “b. industri erabilerakoak” eta “c. hirugarren sektoreko
erabileretakoak” gisa kalifikatuak dauden lurzati guztiak jabari pribatukoak izango dira; eta, “g.- komunitatearen
ekipamendua” bezala kalifikatutakoak, berriz, jabari publikoari atxikiko zaizkio.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Udalaz gaindiko intereseko ondasunak:
* Portu y Cia –industri instalazioak eta zentral elektrikoa-, egungo “Mármoles y granitos Andoain” –I.b maila2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua izango dira berariaz finkatutako lurzati, eraikin eta erabilerak hartzen dituzten alderdiko
zonak.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea alderdiaren beste zatia izango da, honetarako eraldaketa sakona proposatzen da
eta.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Esparru hau oso-osorik hartuko duen plangintza xehekatua egin beharko denez, hiritartze lanak plangintza
horretan aztertuko dira.
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2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Eraikinak eta erabilerak ordeztea proposatu denez, plangintza xehekatuak erabakiko ditu proposatuko den
antolamenduaz kanpo geratuko diren eraikinak.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketarako baldintzak formulatu beharreko Plan Berezian definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren
bestelako dokumentuetan bezala.
Jarduketa txertatua:
23.1 JT: Bazkardo: 75.526 m²-ko azalera gutxi gorabehera, eta garapeneko antolaketak berak mugatu
beharko du, behin betiko, jarduketa eremua.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Hirigintzako araudi orokorrak ezartzen duenera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Hirigintzako alderdiari dagokionez, baldintza zehatzak Hiri Antolaketako Plan Berezian eta honen garapenean,
Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen diren gauzatze unitateetan sustatzen den
kudeaketa proiektuan definitzen direnak izango dira.
Jarduketa txertatuko –23 JT– hiritartze zama guztiak, mugatutako esparru horretako eskubideen titularren kontura
2
ordainduko dira; gainera, 43 HEA.- Garro Parkea alderdiko sailak jarri beharko dira –gutxienez 25.500 m -, hiri
parke bat antolatzeko.
Hiritartze lanak alderdiaren barne hiritartzeari dagozkio, alderditik kanpo geratu arren jarduketak ukituko dituenei
bezalaxe. Ildo honetatik, Udalak beharrezko irizten dien kargak ezarri ahal izango ditu, antolaketa behar bezala
gauzatzera begira.

24 HEA.- EGUZKIALDE
I.-

AZALERA

11.413 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Eremu osoan esku hartzea, oraingo eraikinak eta erabilerak ordeztuz; era berean, egoitza erabilerako gune bat
antolatzea, “a.2 eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak” tipologiari jarraituz, eta dorre eraikin bat altxatzea
proposatuz hiri erremate gisa. Esparrua oso-osorik hartuko duen Hiri Antolaketako Plan Berezia erredaktatu
beharko da.
Jarduketak honako sailak hartuko ditu: 24 HEA.-alderdi osoa, eta baita 32 HEA.- Ikutza alderdiko hainbat sail zati
eta egoitza eraikin; azken hauek Eguzkialden birkokatu beharko dira. Errekalde etxea eta Lau-Bide etxea egoitza
eraikinak antolaketatik kanpo geratuko dira, ez datozelako hirigintza antolaketarekin bat; lehenagoko Hiri
Antolaketako Arauez geroztik botatzeko daude eraikinok.
Hauek dira, esparru osoa garatzeko aintzat hartu beharreko hasierako irizpideak:
* “a.2. Eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak” tipologiako antolaketa burutzea, dokumentu honetan
ezarritako eraikigarritaasun baldintzak betez. Dena den, hirugarren sektorerako gutxieneko erreserba bat egin
beharko da, bereziki dorre eraikinean kokatuta. Horrela, gutxienez 135 etxebizitza antolatu ahal izango dira;
hauetatik gutxienez 44 unitate babes publikoko erregimenera bideratuko dira, eta 25 unitate egun daudenak
ordezkatzeko izango dira.
* Esparru honetan aurreikusitako etxebizitza-garapen berriei zerbitzua emateko beharrezkoa den bide sare
egokia erabaki beharko da, inguruan lehendik dauden erabilerak eta jarduera ekonomikoak ezartzeko
antolaketarekin bat etorriz. Alderdi honetako bide orokorrek jarraitu egin beharko dute aldameneko 48 HEA.Illarramendirantz, eta jarduketa bion arteko beharrezko koherentzia aurreikusi beharko da.
* 5 HEA.-Ama Kandida alderdian aurreikusitako jarduketak gauzatu beharko du Ama Kandida etorbide osoaren
antolaketa orokorra; hau egitea ezinezko baldin bada, Eguzkialden erredaktatu behar den antolaketa xehekatuak
jasoko du trazatu osoa, jarraitu beharreko ildoak planteatuta bertan, eta hiritartzeko zama gisa bideratuz
alderdiari dagokion aurrealdea gauzatzea, Ziako errekaren aldaketari dagokion jarduketaren salbuespenaz.
etorbide osoan, antolatu egin beharko dira ibilgailuentzako, aparkalekuetarako eta oinezkoentzako espazioak, eta
ardatz honetan zehar doan udalerriko bizikleta sarearen trazatua bideratu eta txertatu beharko da.
* Ziako erreka Ama Kandida etorbidean zehar aldatzea edota tratatzea udalaz gaindiko mailako erabaki eta
jarduketa bat da, bai beharrezko proiektuen garapen posibleei bai egin beharreko inbertsioari dagokienez. Ildo
honetatik, dagokien erakundeek (Foru Aldundiak edota Eusko Jaurlaritzak) erabaki beharko dute irekitze hori
komenigarria den, betiere irizpide funtzionalak, teknikoak eta ekonomikoak harturik aintzat, proposamen hau
bideragarri egitera begira.
Aurreikusten den jarduketa, Ziako errekarekiko gutxieneko erretiroei dagokienez, berregituratzean eta
etorkizuneko behin betiko trazatua zertzean, egokitu egin beharko zaio Uraren Euskal Agentziak gaiari buruz
ematen dituen txostenetan adierazten denari.
* Alderdiaren ezaugarriak direla eta, eta indarrean dagoen legediak ezartzen dituen zehaztapenei erantzutearren,
espazio libreetarako erreserbak honela egingo dira:
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- Sistema lokaleko espazio libreei dagokienez, alderdiaren barnean antolatu eta, beraz, jarri beharreko
2
eremua behar adinakoa ez bada –gutxienez 5.960 m -ko azalera-, gutxienez % 50 jarduketa eremuan bertan
gauzatu beharko da, eta eskatzen den eremuaren beste zatia 55 HEA.- Allurralde Parkearen alderdian jarri;
ekarpen hau gauzatzeko, behar adina lur jarri beharko da -Udalari sailak lagata- edo bestela ekarpen ekonomiko
bat egin, hain zuzen Udala bera izan dadin lur horiek legez ezarritako bideei jarraiki eskuratzen dituena.
- Era berean, espazio libreen sistema orokorraren sarerako eremu jakin bat jartzeko obligazioa bete beharra
2
–gutxienez 5.960 m -ko azalera- 42 HEA.- Errota Parkera edo 43 HEA.- Garro Parkera eramango da, aipatu
eremua zuzenean jartzeko prozeduraren bidez –Udalari lagata- edo dagokion diru ordainketaz, Udalak modua
izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
* Indarrean dagoen hirigintza legeriak sistema lokaletako zuzkiduren eta ekipamenduen inguruan ezarritako
betekizunak esparruaren barruan konpondu beharko dira.
* Edozein jarduketaren aurretik hitzarmen bat izenpetu beharko dute udal administrazioak eta dagozkion
sustatzaileek, eta honetan finkatuko dira jarduketarako oinarriak eta alderdi bien arteko konpromiso zehatzak.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................10.138 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 15.450 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
(ateratzen den espazio librearen azpiko aparkaleku eraikin bat antolatu ahal izango da)
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna: ....................................................... 2.710 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................ 12.740 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila: ................................................................................................................ V-V(a)/III eta XIII/III
* Eraikuntzaren garaiera:
Eraikinen altuera, arau orokorretan jasotako ordenantzak aplikatzetik ondorioztatuko da. Gero, parametroak,
erredaktatu beharreko plangintzak doituko ditu, esparruaren berariazko topografiaren ezaugarriak aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
* Eraikin berrietan, antolatutako tipologian onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
* Egoitza eraikinetarako erregimen juridikoa:
Egoitza erabilerako eraikinak:
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatiak-....................................................................... 15.450 m²(t)
Lehendik dagoen egoitza eraikigarritasuna: ........................................................................... 2.710 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- ........................................................................ 12.740 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasuna, orotara.............................................................................................. 14.900 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 20-............................................................................................... 2.980 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................. 2.980 m²(t)
Sustapen librekoa -% 60- ....................................................................................................... 8.940 m²(t)
* Egoitzarako eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak-.................... 550 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
* Etxebizitza unitateak jarri ahal izango dira eraikin berrietan. Kontu hau behar bezala aztertu beharko da
erredaktatu beharreko Plan Berezian.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.275 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hiri Antolaketako Plan Berezia –24 JT–Antolaketak txertatu egin beharko ditu 32 HEA.-hirigintzako esku-hartze
alderdiko sailak; hauek 32-2 (24 JT) eta 32-4 (24 JT) zenbakiekin identifikatuta geratuko dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Aurreikusitako antolaketa gauzatuko bada, azalera handi bat birgaitu beharko da aurrez; izan ere, azalera
horretan, eraikin bakanetako egoitza erabilerak eta industri erabilerak nahasita baitaude gaur egun. Gaur egun,
berez industri erabilerakoa den eremu batean –32 HEA, Ikutza– egoitza erabilerek hartzen duten eremua esparru
honi eranstearekin, erabilera horiek beste kokaleku batera eramateko aukera izango da; horrela, libre geratuko
dira jarduera ekonomikoetarako esparru hau osatzeko behar diren lursailak.
Jarduketak, beraz, baldintza izango du Errekalde etxea –Ama Kandida etorbidea 15- eta Lau-Bide etxea –Ama
Kandida etorbidea 17- eraikinei dagozkien birkokatzeak bideratzea, aipatu eraikinok antolaketatik kanpo geratuko
dira eta.
Ama Kandida etorbidearen aurrealdea antolatzerakoan, 5 HEA.- Ama Kandida alderdirako proposatu diren
irizpideei jarraituko zaie, bide egituratzaile inportante horri jarraipena ematearren.
Alderdian txertatzen den udalerriko bizikleta sarearen zatia aurreikustea eta antolatzea.
Jarduketa aurrera eramateko, Ziako errekaren tratamendua bideratu beharko da, erredaktatu behar den
proiektuaren arabera.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hiri Antolaketako Plan Berezia: bi (2) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Plan Bereziaren esparruan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
2
42 HEA.- Erropa Parkea alderdiko edo 43 HEA.- Garro Parkea alderdiko sailak jartzea –5.960 m -ko azalera-, hiri
parke bat antolatzeko.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Alderdi honetan jarraitu beharreko antolaketa xehekatuko baldintzak, erredaktatuko den Hiri Antolaketako Plan
Berezian zehaztuko dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Erredaktatu behar den antolamendu xehekatuak jasoko ditu baldintzak.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Antolatutako eraikinen profila –egoitza erabilera–:Plan Orokorreko xedapen gisa ezarriko dira.
* Antolatutako eraikinen altuera –egoitza erabilera–:Arau orokorretatik ondorioztatzen denera egokituko da.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko garapen plangintzak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Formulatu behar den plan bereziak ezarriko du kategoria banaketa.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Plan Bereziak, dagokion esparruan burutu beharreko hiritartze obra guzti-guztiak gauzatzea aurreikusi beharko
du, eta baita esparruaz kanpo egon arren, jarduketaren ondorioz nolabaiteko aldaketa jasango duten
eremuetakoak ere.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Eraikinak eta erabilerak ordeztea proposatu denez, plangintza xehekatuak erabakiko ditu proposatuko den
antolamenduaz kanpo geratuko diren eraikinak. Dokumentu honetan, eta jasotzen dituen aurreikuspenen
arabera, ondoren aipatzen direnak antolamenduarekin bat ez datozela jotzen da.
24 HEA: formulatu beharreko Plan Berezian berretsi beharrekoa
* Ama Kandida, 1, Maria Luisa etxea –egoitza erabilera–
* Ama Kandida, 3, Landes etxea –egoitza erabilera–
* Ama Kandida, 5, Gure Babesa –egoitza erabilera–
* Ama Kandida, 7, Eguzkialde –egoitza erabilera–
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* Industri pabilioia, materialen biltegia –industri erabilera–
32 HEA: jarduketari atxikitako sailak. Antolaketatik kanpo.
* 32.3.- Ama Kandida 15, Errekalde etxea –egoitza erabilera–:312 m²(l)/ 262 m²(t)
* 32.4.- Ama Kandida 17, Lau Bide etxea –egoitza erabilera–:370 m²(l)/ 690 m²(t)
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketarako baldintzak aipatutako Hiri Antolaketako Plan Berezian definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren
bestelako dokumentuetan bezala.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezian definitzen direnak izango dira, eta honen garapenean Hiritartzeko
Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen den gauzatze unitatean sustatzen den Birzatitze Proiektuan
definitzen direnak; eta zehazki honakoak:
* Barneko hiritartze lan guztia.
* Ama Kandida etorbidearen birmoldaketa osoa gauzatzea jarduketa fronte osoan zehar; errekaren
tratamendua ere hartzen du, eta dagokien erakundeek aztertu eta gauzatu beharko dute jarduketa; eta eremutik
beretik kanpo ukituta geratzen diren elementuen aldaketa ere sartuta.
2
* Gutxienez 5.960 m jartzea espazio libreen sistema lokalerako; horietatik % 50 gutxienez eremuan bertan
egongo da, behar bezala hiritartuta; eta sailen beste zatia 55 HEA.-Allurralde Parkean jarri ahal izango da,
zuzenean edo behar adinako konpentsazio ekonomikora joz, Udala bera izan dadin sailak kudeatzen dituena.
* Indarrean dagoen hirigintzako legediak eskatzen diren zuzkidura guztiak betetzea eta jartzea.
2
* Zuzenean jartzea, edo dagokion konpentsazio ekonomikoaren bidez bestela, 5.960 m -ko azalera, espazio
libreen sistema orokorrerako, 42 HEA.- Errota Parkean edo 43 HEA.- Garro parkean.
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25 HEA- IRIGOIEN AZPIKOA
I.-

AZALERA

3.960 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Gaur egungo sorospen ekipamendua finkatzea eta Irigoien azpikoa etxea birgaitzeko aukera aztertzea, Udalak
erabakitzen duen erabilerara bideratzearren. Jarduerarekin jarraitzeko beharrezkoa bada, instalazioak handitzeko
baimena emango da.
Aldameneko alderdien antolaketa berria planteatzen da, ekipamendu biak bereizten dituen eta zona honi
zerbitzua ematen dion bideko espazioa utzita, gaur egun ibilgailuentzako bide gisa duen norabidea baliogabetuz.
Etorkizunean, bide honek egun bezala funtzionamendu argi eta beharrezkoa izateari uzten dionean, bakarbakarrik dauden ekipamenduei zerbitzua emateko erabili ahal izango da edo, edonola ere, oinezkoen zirkulazioak
hartu.
44 HEA.- Agirialai, eremuko jarduketa gauzatzerakoan, egoitzaren mugako zona espazio librerako gorde beharko
da, garatzen den jardueraren lagungarri gisa.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “G. Komunitatearen ekipamendurako zonak” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ..........................................................................................................................3.960 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Gaur egun indarrean dagoen hirigintza eraikigarritasuna finkatuko da. * Handitzea erabakiz gero, oraingo
eraikigarritasuna beste % 40 arte areagotu ahal izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
Eraikuntza profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da. Instalazioak handituz gero, baldintzak Udalak erabakiko ditu.
Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira. Handituz gero, ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen den altuera
izango da gehienez.
C.- Erabilera baldintzak:
Egoitza hartzen duen lurzatian, gaur egungo erabilera bera finkatuko da. Aitzitik, oraindik ez da erabaki Irigoien
azpikoa etxean gaitu beharreko ekipamendua.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira. Handitzea erabakitzen bada, obren proiektua aurkeztu beharko
da, jarduketa horri ekiteko premia justifikatuz.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Ez dira aurreikusi.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Handitzea erabakitzen bada eta erabaki hori behar bezala justifikatzen bada, oraingo eraikigarritasun hori beste
% 40 arte areagotu ahal izango da, betiere lurzatiaren barruan eraikuntzarik hartuko ez duen eremua aisialdirako
utziz.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Egungo eraikinak oraingo parametroetan finkatuko dira.
Handitzea erabakitzen bada, honako parametroak hartu beharko dira aintzat:
* Aurreikusitako eraikinen profila: Udalak zehaztuko du.
* Aurreikusitako eraikinen altuera: ordenantzak aplikatzetik ondorioztatzen denera egokituko da.
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D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, lurzati guztiak
jabari publikokoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Autonomia Erkidegoak balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa deklaratutako gunea.
Irigoien azpikoa etxea ospitalea: -1997ko irailaren 23ko ebazpena-.
- Udal intereseko ondasun higiezinak
Irigoien azpikoa etxea ospitalea: -II. a maila2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoru hiritar finkatua.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Sorospenerako ekipamendu publiko bati berariaz dagozkion hiritartze lanak egingo dira. 44 HEA.-Agirialai alderdi
edo eremuko hiritartze lanak gauzatzerakoan, egoitzaren mugan espazio librerako azalera bat gorde beharko da,
garatzen den jardueraren aisialdirako.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Ez dira aurreikusi. Egoitza handitzea erabakitzen bada, aurrez obren proiektua erredaktatu beharko da,
eraikigarritasuna handitzearen premia justifikatuz.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Ekipamenduen arteko tarteko bidea erabiltzeari uzten zaionean, birmoldatzeari ekin ahal izango zaio alderdiko
baldintzak hobetzeko beharrarekin bat, batez ere Irigoien Azpikoa etxeari dagokionez.
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26 HEA.- BERROZPE
I.-

AZALERA

11.196 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da , hau da, “5.3 Berrozpe alderdiaren Barne Eraberrikuntzako Plan
Berezia”, 1997ko azaroaren 28an behin betiko onartutakoa.
* Oraingo egoitza erabilerako garapenak finkatu egingo dira oro har.
* Gaur egun gutxi erabiltzen diren behe solairuetako lokalak etxebizitza erabilerarako egokitu ahal izango dira, gai
horren inguruko Ordenantzan ezarritakoari jarraituz.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “A egoitza erabilerako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................11.196 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera
agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
- Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
- Gaur egun zutik dauden eraikinen behe solairuetan etxebizitzak ezartzea onartuko da, baldin eta dagozkien
ordenantzetan ezarritako baldintza partikularrak betetzen badira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
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* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Gauzatze prozesuan dauden hiritartze lanak, indarrean dagoen plangintzan xedatutakoaren arabera bukatzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Horrelakorik ez da aurreikusi.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Gauzatzen ari diren hiritartze lanen zamak, mugatutako esparru horretako eskubideen titularren kontura izango
dira.
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HEA 27. - INQUITEX
I.-

AZALERA

64.650 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Industri erabilerako partzelan dauden industri garapenak oro har finkatzea, N-1 errepidetik iristeko biribilgunetik
hurbil daudenak izan ezik; hauentzat, ordezkapen jarduketa bat aurreikusten da. Adunako bide/errepide ondoko
eraikin txikia eraitsi egin beharko da, hain zuzen ardatza oso-osorik handitu eta egokitu ahal izatearren.
Eremu osoa antolatzeko Hiri Antolaketako Plan Berezi bat prestatzea aurreikusten da; horretarako hainbat
baldintza hartu beharko dira kontuan, honakoak:
* Adunarako bide/errepidea zabaltzea alderdiaren aurrealde osoan dagokion zatian, 8 metroko zabaleraz
(kontuan hartu beharko da indarrean dagoen Ballestagineko Alorreko Plana), 1 metroko babes zerrenda
zuhaizdunaz, bidegorriaz eta gutxienez 2 metroko espaloia eginda. Andoaingo Udalak finkatu beharko ditu, behin
betiko, oinezkoentzako espazioetarako eta bidegorrirako zabalerak finkatzeko unean kontuan hartu behar diren
irizpideak; izan ere, Udalaren asmoa da bizikleta bideen sarea udalerri osoan antolatzea, eta zati hau
aldameneko udalerriarekiko komunikazioa izango da.
Biderako sailak, lehenago deskribatuak, behar bezala hiritarturik laga beharko dira, bere garaian Udalak ezartzen
dituen baldintzetan.
* Alderdirako ibilgailuentzako sarbide bakarra egin beharko da, eta barnean bideratuko dira beharrezko
loturak eta instalazioetarako sarbide egokian; gainera, behar beste aparkaleku antolatu beharko da, detektatzen
den eskariari erantzuteko, kontuan harturik, betiere, egungo jarduera eta instalazio berrietan aurreikusten dena.
* N-1etik sartzeko biribilgunetik hurreneko eraikinak botatzea, Adunarako bidearen ondoko eraikinarekin
batera, eta eraikinik gabeko eta industri edota hirugarren sektoreko erabilerako lurzoru libreak antolatzea, guztira
2
11.000 m (t) hartuta.
Instalazio berriek behar beste aparkaleku eduki beharko dute partzela pribatiboan, aurreikusten diren jarduerei
zerbitzua emateko.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................60.328 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Eraikin finkatuak: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen arabera
agintzen duen emaitza izango da.
- Proiektuan diren jarduketak:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 11.000 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Eraikin finkatuak: gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
Eraikin berriak:...........................................................................................................................................III/II
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Eraikin finkatuak: oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak:
Eraikin berriak:..................................................................................................................................12 metro.
Eraikinen garaiera gehienez 16 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren %20aren pareko azalera hartuta.
C.- Erabilera baldintzak:
- Eraikin finkatuak: dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko
erabilera baldintzak aintzat hartuz.
- Proiektuan diren jarduketak:
Jarduera ekonomikoetara bideratuko den lurzatia; industri erabilerak –b lurzatia- zein hirugarren
sektorekoak –c lurzatia- har ditzake, araudi aplikagarri orokorrarekin bat.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................4.614 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
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2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Eremuaren multzoa zein honetatik kanpoko baina gauzatzearen ondorioetarako bertan planteatutako garapenari
lotutako jarduketak tratamendu unitario baten gai izango dira, programazio eta gauzatze ondorioetarako;
horretarako 27.1 JT alderdia mugatuko da, eta honek eremua bera eta honetatik kanpo behar diren sailak hartuko
ditu, ukitu egingo baitira planteatzen diren helburuak behar bezala lortu ahal izatera begira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Gaur egun dauden garapenak oro har finkatzea, N-1 errepidetik sartzeko biribilgunetik hurbil daudenak eta bide
orokorraren trazatu berrian sartzen den eraikina izan ezik; hauetan, instalazio berriak antolatzea planteatzen da.
Eremu osoa aztertzen duen Hiri Antolaketako Plan Bereziak hainbat baldintza bete beharko ditu, ondoren
datozen puntu hauen arabera:
* Adunarako bide/errepidea zabaltzea, alderdi edo eremuaren aurrealde osoan dagokion zatian. Andoaingo
Udalak finkatu beharko ditu, behin betiko, oinezkoentzako espazioetarako eta bidegorrirako zabalerak finkatzeko
unean kontuan hartu behar diren irizpideak; izan ere, Udalaren asmoa da bizikleta bideen sarea udalerri osoan
antolatzea, eta zati hau aldameneko udalerriarekiko komunikazioa izango da.
Biderako sailak, lehenago deskribatuak, behar bezala hiritarturik laga beharko dira, bere garaian Udalak ezartzen
dituen baldintzetan.
* Alderdirako ibilgailuentzako sarbide bakarra egin beharko da, eta barnean bideratuko dira beharrezko
loturak eta instalazioetarako sarbide egokian; gainera, behar beste aparkaleku antolatu beharko da, detektatzen
den eskariari erantzuteko, kontuan harturik, betiere, egungo jarduera eta instalazio berrietan aurreikusten dena.
* Aurreikusten diren instalazio berriek partzela pribatuan bideratu beharko dute beharrezko aparkaleku
zuzkidura.
* Udalak aukera izango du beharrezko iritzitako baldintzak ezartzeko, antolamendu xehekatua prestatu
aurretik inolaz ere.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
27 JT alderdi osoaren Plan Berezi bat formulatu eta onartuko da, bi (2) urteko epean Plan Orokor honen behin
betiko onarpenetik hasita.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Kalifikazio xehekatua arautzeko baldintzak; azpi-zona xehekatuen tipologiak zehaztea eta mugatzea; eraikinak
berariaz finkatzea; lurzati antolatuen eraikigarritasun fisikoa; eraikin proiektatuen forma; lurzatiketa, jabari eta
erabilera baldintzak; sustatu behar den Plan Berezian ezarritakoak izango dira; baita eremutik kanpo dauden
zatietan ere, bideen antolaketak ukitzen dituenean.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
- Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak: Plan Berezian antolatuko dira, Arau Partikular honetan eta araudi orokorrean
erregulatutako parametroekin bat.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
- Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
- Proiektuan diren jarduketak: Plan Berezian antolatuko dira, Arau Partikular honetan eta araudi orokorrean
erregulatutako parametroekin bat.
D.- Jabari baldintza partikularrak
- Eraikin finkatuak: Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den,
“b. industri erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
- Proiektuan diren jarduketak: formulatu beharreko Plan Bereziak finkatuko ditu.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Udalaz gaindiko intereseko ondasun higiezinak –I.b maila* Inquitex. Sorabilla auzoa, 219
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Formulatu behar den plan bereziak ezarriko du 27 JT eremuko kategoria banaketa.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
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VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Sustatu behar den Plan Bereziak eta hau garatzeko formulatu behar diren proiektuek definituko dute 27 JT
alderdiko hiritartze erregimena; 27 HEA.-alderdiaren aurrealde osoan zabalagotu beharko da bidea, txirrindulari
eta oinezkoentzako zirkulazioak bezala, hain zuzen lehenago adierazi moduan.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Plan Bereziak berariaz zehaztuko ditu antolaketatik kanpo geratzen diren eraikinak, aurreikusitako helburuak
lortzera begira. Antolatutako proposamenarekin bat, antolaketatik kanpo geratzen da Adunarako bidearen ondoko
eraikin txikia, eraikin berrietarako zonan dauden bestelako txikiekin batera.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
27 JT alderdirako Hiri Antolaketako Plan Berezian definituko dira, hau gauzatzeko sustatu behar diren beste
dokumentuetan bezala.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez, Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezian eta honen garapenean Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede
horrekin mugatzen den gauzatze unitatean sustatzen den Birzatitze Proiektuan definitzen direnak izango dira;
ostean, barneko hiritartze osoa jaso beharko dute, 27 HEA.-alderdiaren aurrealdean bidea zabaltze eta
zertzearekin batera, eta dagokion azalera lagaz, gainera, behar bezala hiritartuta.
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28 HEA.- SORABILLAKO INDUSTRIALDEA
I.-

AZALERA

16.329 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Oraingo industri garapenak oro har finkatu egingo dira. Zona honek hobekuntza izango du sarbideetan, N-1
errepidearen saihesbidearen proiektua gauzatzen eta pabilioietarako eta eraikinik gabeko zonan, Sorabilla auzoa,
209tik 217ra bitartekoaren ondoan, aurreikusten den aparkalekurako sarbide orokorra antolatzen denean.
Aparkalekurako partzela, II.8 planoan 28.1 JT gisa identifikatua, 30 HEA.- Ubillots Industrialdeko 30.2 JT azpieremuari lotuta geratzen da; 28.1 JTri dagozkion hirigintzako eskubideak aipatu 30.2 JTn errekonozituko dira, eta
dokumentu honetan aparkalekurako bideratzen den espazioa laga egin beharko da, behar bezala hiritarturik,
erabilera eta jabari publikorako.
Jabeek eta Udalak izenpetu beharreko hitzarmen batean jaso beharko dira, bere garaian, akordio hauek.
Udalak, bere aldetik, gauzatu egingo du bidearen aurrealdeko errematea, bidegorria eta espaloia eginez eta
zonarako sarbide orokorra itxuratuz.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................16.329 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen
arabera agintzen duen emaitza izango da.
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
30 HEA.- Ubillots Industrialdean aurreikusten den jarduketak garatu beharko du gaur egun eraikinik ez duen
zonan aurreikusten den aparkalekua; izan ere, hortxe kokatzen dira orain 28.1 JTri dagozkion eraikuntza
eskubideak.
Jarduketa hau garatu aurretik, hitzarmen bat egin beharko dute jabeek eta Udalak, honetan finkatzearren
eraikinak hartuko dituen 30.2 JT partzelaren baldintzak zein erabilera eta jabari publikoko aparkalekurako izango
den 28.1 JT partzelarenak.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira, eta ez da jarduketa berririk aurreikusten alderdi honetan,
lehenago deskribatu moduan aparkalekua egitea izan ezik.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
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D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Alderdi hau aldatu egingo da bideei dagokienez, N-1 errepidearen saihesbidearen proiektuan planteatutako
sarbide berriagatik; hala, bide berri honetara ematen duen aldea hobetu beharko da, bidegorri bat eta espaloiak
ere jarriz oinezkoen eta txirrindularien Adunaranzko trafikoei segida emateko. Lan hauek Andoaingo Udalak egin
beharko ditu.
Aurreikusten den aparkalekua hiritartzeko lanak lurzatiko eraikuntza eskubideen titularren kargura izango dira;
eskubide hauek 30.2 JTra igaroko dira; ateratzen den espazioa laga egin beharko da, behar bezala hiritarturik,
erabilera eta jabari publikorako eta alderdiaren zerbitzurako.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Ez da eraikuntza jarduketarik aurreikusten; 28.1 JTri dagokion eraikigarritasuna 30.2 JT azpi-eremura aldatuko
da, eta alderdi honetan ateratzen den espazioa erabilera eta jabari publikorako laga beharko da.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez, Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Udalak zerga bereziren bat ezarri ahal izango du, inguruko bideen hobekuntzarako.
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29 HEA.- AZELAIN
I.-

AZALERA

12.616 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden industri garapenak –Jose Mendiola, S.L– oro har finkatzea, eta “24.1 Alorreko
Planean” –2001eko abenduaren 4an behin betiko onartutakoan– jasotako aurreikuspenak gauzatzea, alderdia
beteko duen eta egiteko dagoen eraikuntza gauzatuta.
25 Mendiola zonari eta 24.1 Alorrari buruzko Xehetasunezko Azterketan, 2010eko martxoaren 25ean behin betiko
onartuan, jasotako aurreikuspenak baliozkotzea.
* Aurreikusita dagoen biribilgunea egitean, esparru honetako sarbide orokorrak hobetzea eta barruko bide sareari
jarraipena ematea; hemen berrantolatu egin beharko dira aparkalekurako izango diren zonak.
* N-1 errepideko saihesbidearen proiektuak ukitu egingo du sarrerako bidea; hau bide sistema orokorraren
proiektuan aurreikusten den biribilgunetik zertuko da.
* Ibai bazterreko pasealekua, udal barruti osorako aurreikusita dauden oinezkoen ibilbideei jarraipena emanez
antolatu beharko da.
* Gaur egungo enpresak, oraingo eraikuntza baldintzak aldatzeko baimena eskatuko balu, aplikagarri zaion
araudi sektorialak –ibai ertzak eta erreka ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak– agintzen dituen babes
tarteak utzi beharko ditu; eta Uraren Euskal Agentziak ezartzen dituen zehaztapenak bete beharko ditu, zona
honetako zortasuneko zerrenda mugatzeari dagokionez.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................12.616 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
29.1 JB: indarrean dagoen plangintzako xedapenak beteko dira.
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 2.055 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
Sestra azpian solairuak eraikitzeko baimena emango da, aurreikusitako erabilerarako beharko diren aparkaleku
arazoak konpontzearren.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuko jarduketa –29.1 JB–:...........................................................................................................................I/II
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuko jarduketa –29.1 JB–:...........................................................................................................15,50 metro.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Eraikin berrietan, tipologia honetan onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* 2010eko martxoaren 25ean behin betiko onartutako Xehetasunezko Azterketan garatutako aurreikuspenak
gauzatzea.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Gaur egungo garapenak finkatu egingo dira oro har. Hala ere, edonolako aldaketa eskatzen delarik ere, Oria
ibaira dagokion babes gunea errespetatu beharko da, indarrean dagoen legediarekin bat.
* Xehetasunezko Azterketan jasotako aurreikuspenak gauzatzea gauzatzeko dagoen lurzatian, zonan behar diren
aparkalekuak eta ibaiertzeko oinezkoentzako pasealekua antolatuz.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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* Ibai bazterreko pasealekua oinezkoentzako ibilbide gisa gauzatzea, gutxienez 3 metroko zabalera emanda.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen xehetasunezko azterketan jasotakoak.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira:
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Gaur egungo industri erabilerako lurzatien oraingo baldintzak finkatuko dira. Baina, baldintza horietakoren bat
aldatzen bada, ibai ibilgura nahitaez utzi beharreko tartea errespetatu beharko da.
* Proiektuko jarduketak –29.1 JB–:indarrean dagoen Xehetasunezko Azterketako aurreikuspenak.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Proiektuko jarduketak –29.1 JB–:indarrean dagoen plangintza
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatu eta islatutako zatia, honako izendapenaz: 29.1 JT
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
N-1 errepidearen saihesbidearen proiektuan aurreikusitako sarbide berriak nabarmen aldatuko du esparru
honetako bide sarea. Era berean, ondoko esparruan, 42 HEA.- Errota Parkean, aurreikusitako jarduketak ere
aztergai dugun esparru honetan eragingo du.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago. Mendiola enpresak obra baimenen bat eskatzen badu, aztertu egingo da uretarako zorrak
ukitzen duen zatia antolaketatik kanpo uzteko aukera.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Aurreikusten den jarduketa -29.1 JT- indarrean dagoen antolamenduan ezarritakoaren arabera garatuko da.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez, Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu den jarduketako hiritartze zama guztiak eskubideen titularren kontura ordainduko dira; eta baita
esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere. Indarrean dagoen plangintza
xehekatuko aurreikuspenak betetzeko dira.
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30 HEA.- UBILLOTS INDUSTRIALDEA
I.-

AZALERA

64.272 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden industri erabilerako garapenak oro har finkatzea. Era berean, auzo honetan bukatu
gabe dauden lurzatietan jarduera ekonomikoetako garapen berriak antolatzea –industria edota hirugarren
sektoreko garapenak–, esparrua osatzearren. Jarduketa horiek banan-banan nahiz batera, eraikin bakar batez,
garatu ahal izango dira.
30.2 HJko jarduketak hartu egingo du 28.1 HJtik datorren eraikigarritasuna, eta honexi loturik geratuko da;
eraikigarritasun aldaketaren eta baldintza orokorren inguruko doiketak jaso egin beharko dira Andoaingo Udalak
eta erabilera eta jabari publikoko aparkalekurako sailen jabeek izenpetu beharko duten hitzarmen batean. Beraz
30.2 HJn eraikigarritasuna errekonozituko da, eta 28.1 HJri dagokion azalera erabilera eta jabari publikorako laga
beharko da, behar bezala hiritarturik.
* Karrerape alderik alde irekiko zona bat egitea ahalbidetzea, Ubillots auzunea, 3ko fatxadari atxikirik, industri
eraikinaren eta aldameneko egoitza eraikinaren arteko lurzati librean.
Jarduketa honek baldintza batzuk bete beharko ditu:
- Uraren Euskal Agentziak emandako derrigorrezko txostena eduki beharko du.
- Lurzati pribatiboaren barnean, bete egin beharko du jarduerari zerbitzua emateko aparkaleku hornidura,
2
Araudi Orokorrak jasotzen dituen zehaztapenen arabera -1 plaza/100 m (t)-. Hau ez bada posible espazio
fisikorik ez dagoelako, parte hartu beharko du bide publikoan aparkatzeko plaza-sorta bat prestatzeko obretan hornidura publikoak gauzatzeko jarduketa, hasieran-, Udalak zehazten duen neurrian.
- Aurreikusitako biribilgunea gauzatzeko beharrezko sailak laga beharko ditu, betiere zonako bide baldintzak
hobetzearren.
- Eraikigarritasuna handitzeak berekin dakar indarrean dagoen legediak ezartzen dituen betekizun eta
obligazioak bete beharra.
* Esparrurako sarbide orokorrak hobetzea, aurreikusitako biribilguneak eginez.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................61.498 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
30.1 HJ:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 1.200 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
30.2 HJ:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 2.400 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
30.3 HJ:
Sestra gainean –karrerapea–: ..................................................................300 m²(ok) -150 m²(t) konputagarri
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuko jarduketa:
* 30.1 HJ: ................................................................................................................................................... IV/II
* 30.2 HJ: ................................................................................................................................................... IV/II
Jarduketa biak batera bideratzen badira, sestra gaineko profila gehienez bost (V) solairutara iritsiz handitu
ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
* 30.3 HJ.- karrerape irekia: ..............................................................................................................................I
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuko jarduketa: Arau orokorra aplikatuko da.
* 30.1 HJ: ............................................................................................................................................16 metro
* 30.2 HJ: ............................................................................................................................................16 metro

1
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Jarduketa biak batera bideratzen badira, eraikinen garaiera gehienez 18 metroraino iritsiz handitu ahal izango da,
gehienez ere sestra gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
* 30.3 HJ.- karrerape irekia: .....................................................................................obra proiektuan zehazteko
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Eraikin berrietan, kasuan kasuko tipologian onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................2.774 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Gauzatze unitate bakoitzerako xehetasunezko azterketa bat egingo da; edo bestela, bi alderdiak –31.1 HJ eta
31.2 HJ– batera erabakiko dira.
* Obra proiektuak 30.3 HJ jarduketa gauzatzeko.
* Bidea egokitzea eta erabielra eta jabari publikoko aparkalekua egitea -30.4 HPJ4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Gaur egungo garapenak finkatu egingo dira oro har. Hala ere, edonolako aldaketa eskatzen delarik ere, Oria
ibaira dagokion babes gunea errespetatu beharko da –15 metroko tartea–.
* Esparrua osatzeko adierazi diren aurreikuspenak gauzatuko dira.
* Eraikigarritasuna handitzeak berekin dakar indarrean dagoen legediak ezartzen dituen betekizun eta obligazioak
bete beharra.
* Udalñak beharrezko iritzitako kargak ezarri ahal izango dizkie jarduketa azpi-eremuei, bideak orokorrean
gauzatzeko eta aparkaleku berria kokatu ahal izateko.
* 30.2 HJko eskubideen titularrek (eraikigarritasun hau 28.1 HJra aldatzen da) erabilera eta jabari publikorako
laga beharko dute, behar bezala hiritarturik eta aparkalekurako, 28.1 HJri dagokion azalera.
* 30.3 HJko eskubideen titularrek, aurreikusitako jarduketa egin aurretik, laga egin beharko dituzte biribilgunea
gauzatzeko beharrezko sailak.
* Ibai bazterreko pasealekua oinezkoentzako ibilbide gisa gauzatzea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Plan Orokorra behin betiko onartu ostean, Xehetasunezko Azterketari ekin ahal izango zaio.
C.- Sistema orokor publikoak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da eremuaren zatiren bati eragiten dion sistema orokor berririk aurreikusten, biribilgunea izan
ezik; jarduketa hau aurreikusitako bide orokorraren erreformari lotuta geratzen da, 18 HEA.- Izturitzagan garatu
behar den jarduketatik eta beronen kontura.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira:
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Gaur egungo industri erabilerako lurzatien oraingo baldintzak finkatuko dira. Baina, baldintza horietakoren bat
aldatzen bada, ibai ibilgura nahitaez utzi beharreko tartea errespetatu beharko da.
* Proiektatu diren jarduketak –30.1 HJ eta 30.2 HJ– 1.1 puntuan azaldu dira. Industri erabilerak edo hirugarren
sektorekoak ezarri ahal izango dira.
* 30.3 HJko jarduketa: aurreikusitako karrerape irekia industri jardueraren handitzetzat hartzen da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Proiektuan diren jarduketak:
- 30.1 HJ:
Lurzatiaren azalera: .......................................................................................................................... 494 m²(l)
Behe solairuan hartuko den azalera: ............................................................................................. 320 m²(ok)
Sestra azpiko solairuan har daitekeen azalera: ............................................................................. 320 m²(ok)
- 30.2 HJ:
Lurzatiaren azalera: .......................................................................................................................... 952 m²(l)
Behe solairuan hartuko den azalera: ............................................................................................. 600 m²(ok)
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Sestra azpiko solairuan har daitekeen azalera: ............................................................................. 600 m²(ok)
- 30.3 HJ
Behe solairuan hartuko den azalera –karrerape irekia- ................................................................. 300 m²(ok)
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” eta “c. hirugarren sektoreko erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango
dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatu eta islatutako zatiak, honako izendapenez: 30.1 HJ, 30.2 HJ eta
30.3 HJ.
* Era berean, erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak ere lurzoru hiritar finkatu
gabearen barruan sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna
handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
N-1 errepidearen saihesbidearen proiektuan aurreikusitako sarbide berriak nabarmen aldatuko du esparru
honetako bide sarea. Aurreikusitako unitate bakoitzak, dagokion lurzatiaren barruko hiritartze lanak erabaki
beharko ditu, aurreikuspen horiek gauzatzearen eragina jasotzen duten gainerako eremuetakoak bezalaxe.
Barne bideen aldaketa eta aparkalekua gauzatzea -30.4 HPJ- Andoaingo Udalaren kargura izango dira. Honek
kargak ezarri ahal izango dizkie aurreikusitako jarduketei.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Horniduretarako jarduketa:
2
* 30.1 HJ, 494 m -ko azalera duena.
2
* 30.2 HJ, 952 m -ko azalera duena.
2
* 30.3 HJ, 2.943 m -ko azalera duena.
Zuzkidura edo hornidura publikoak gauzatzeko jarduketak:
* 30.4 HPJ, gutxi gorabehera 2.352 m²-ko azaleraz.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez, Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu diren hornidura jarduketako hiritartze zama guztiak eskubideen titularren kontura ordainduko
dira; eta baita esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
Udalak aukera izango du beharrezko iritzitako kargak ezartzeko, aurreikusitako aparkalekua gauzatzera begira 30.4 HPJ-.
30.2 HJko eskubideen titularrek (eraikigarritasun hau 28.1 HJra aldatzen da) erabilera eta jabari publikorako laga
beharko dute, behar bezala hiritarturik eta aparkalekurako, 28.1 HJri dagokion azalera.
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31 HEA- BORDABERRI
I.-

AZALERA

60.051 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gaur egun martxan dauden industri garapenak, duela gutxi gauzatuak, oro har finkatzea, barnean harturik “13.1
zonako –Bordaberri- xehetasunezko azterketan” –2007ko uztailaren 27an behin betiko onartutakoan– jasotakoak.
Horiek egitean osatuko da esparrua.
Sorabilla auzoko 238 zenbakitik 241era bitartean dauden egoitza eta industri garapenen ordez jarduera
ekonomikoetako beste batzuk –hirugarren sektorekoak edota industrialak– jartzea proposatu da –hauek birkokatu
ahal izango dituzte egungo egoitza erabilerak-, guztiak ere Hiri Antolamenduko Plan Berezi batean aztertuak;
aipatu planak eraikin berriak eta barruko bide egokiak taxutuko ditu.
* N-1 errepidearen saihesbidea gauzatzean, oraingo errepidea hiribide bihurtuko da. Eta jarduketa horri esker,
eremu osorako sarbideak hobetu eta egokitu egingo dira. Proiektu honetan, jarduera ekonomikoetarako zona 52
HEA.- Bordaberriazpi alderdirako xedatutakoarekin zabaltzea aurreikusi da.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................60.051 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da, betiere antolamenduko aurreikuspenen arabera eta
eraikuntzarako lizentzien bidetik gauzatua, eta berariaz baliozkotzen dira “13.1 alderdia, 13 zona Bordaberriko
Xehetasunezko Azterketan” jasotako zehaztapenak.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
31.1 JT:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 12.000 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuko jarduketa:
* 31.1 JT: ....................................................................................................................................................III/II
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren %20aren pareko azalera hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuko jarduketa:
* 31.1 HJ: ...........................................................................................................................................12 metro.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
- Eraikin berrietan, tipologia hauetan onartutako erabilera orokorrak aurreikusi beharko dira. Dena den, industri
edota hirugarren sektoreko erabilerak antolatu ahal izango dira, hala egokituz gero egoitza erabilerako eraikin bat
antolatzeaz gain egun dauden etxebizitza unitateak birkokatzeko. Garapeneko plangintza izango da xehekatutako
lurzatiak definituko dituena.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Hiri Antolaketako Plan Berezia –31.1 JT–.
Berariaz mugatutako azpi-eremuaren multzoa zein honetatik kanpoko baina gauzatzearen ondorioetarako bertan
planteatutako garapenari lotutako jarduketak tratamendu unitario baten gai izango dira, programazio eta gauzatze
ondorioetarako; horretarako jarduketa txertaturako alderdia mugatuko da, eta honek azpi-eremua bera eta
planteatutako bideak zertzeko zein ingurua txertatzeko beharrezko sailak hartuko ditu.

1
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4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Sorabilla auzoan 238 zenbakitik 241era hartzen duten eraikinak ordezteko aukera ahalbidetzea, behar baino
gutxiago eraikiak baitaude.
* Esparruan barruko bideen trazadura, aurreikusitako jarduketen bidez osatzea eta hobetzea. Era berean, sarrera
berria hiribide batetik egitea aurreikusiko da eta, ondoko 52 HEA.-garatzen denean, jarduera ekonomikoetarako
eremua handituko denez, esparrua eta eremu hau lotzea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hiri Antolaketako Plan Berezia, Plan Orokorra behin betiko onartu eta gero, gehienez ere lau (4) urteko epeaz.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira:
2
Hiri Antolaketako Plan Bereziaren zehaztutako 9.200 m -ko zonakatze xehekatuari jarraituko zaio.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Proiektuan diren jarduketak:
- 31.1 JT: 1.1 puntuan zehaztutakoak. Industri erabilerak edota hirugarren sektorekoak ezarri ahal izango
dira, lehendik dauden egoitza unitateak birkokatzearekin batera.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Proiektuan diren jarduketak:
- 31.1 JT: Hiri Antolaketako Plan Berezia, 1.1 puntuan azaldutako xedapenen arabera.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” eta “c. hirugarren sektoreko erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango
dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* 31.1 JT alderdian formulatu behar den Plan Bereziak zehaztuko du azpi-eremu honetako lurzoruaren kategoria.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
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
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
N-1 errepidea hiribide bihurtzeak nabarmen aldatuko ditu bai esparruaren barruko kaleak, baita aurreikusita egon
arren, oraindik gauzatu ez diren garapenak ere. Hauek behar bezala erabaki beharko dituzte bideak eta
aparkalekuak.
31.1 JT azpi-eremuan, hiritartzeko erregimena sustatu behar den Plan Berezian zein hau garatzeko formulatuko
diren proiektuetan zehaztuko da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago. Hiri Antolaketako Plan Bereziak zirkunstantzia hau aintzat hartuko du garatu beharreko
esparruan.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
31.1 JT azpi-eremuko jarduketarako baldintza zehatzak Hiri Antolaketako Plan Berezian definituko dira,
gauzatzeko sustatzen diren bestelako dokumentuetan bezala.
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2

Jarduketa txertatua: 31.1 JT: guztira 9.200 m -ko azalera duena.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Honi dagokionez, Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
31.1 JT azpi-eremuari dagokionez, baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezi aipatuan eta honen garapenean,
Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen den gauzatze unitatean sustatzen den
kudeaketa proiektuan definitzen direnak izango dira.
Hiri Antolaketako Plan Bereziak, mugatutako esparru honetako berariazko hiritartze lanak erabaki beharko ditu,
Sorabillako auzoarekin lotzen duen landabiderako sarbidea hobetuz.
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32 HEA.- IKUTZA
I.-

AZALERA

31.433 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Alderdi osoaren antolaketarako Hiri Antolaketako Plan Berezi bat erredaktatuko da -32 JT-, ondoren azaltzen
diren baldintza guztiei irtenbidea emateko:
* Oraingo industri erabilerako garapenak finkatu egingo dira oro har. Horrela, errematerako bi eraikin berri egiteari
esker, jarduera ekonomikoetarako eremua osatuko da.
Eraikin berri horiek, dagokien lurzatiaren barruan konponduko beharko dituzte beren aparkamendu premiak.
Horretarako, sestra azpian bidezko solairuak eraikiko dira baina, betiere, behar diren garajeak ipintzeko bakarrik
prestatuko dira.
* Plan Bereziak aztertu egin beharko du Ama Kandida etorbidea 13an dagoen industri erabilerako eraikinaren
egoera, baimendutako gehienezko lerrokadurak urratzen ditu eta. Eraikin hau lurzatian bertan ordezkatu ahal
izango da, garaiera handiagoko beste baten bidez egungo eraikigarritasuna konpentsatzeko.
* Egoitza erabilerako honako eraikin hauek antolamenduz kanpokotzat jo dira: –Errekalde etxea, Lau-Bide etxea
eta Ikutzazarra–, 32.2 HEA.-alderdiko esparru batzuk –32.2(44 JT), 32.3(24 JT) eta 32.4 (24 JT)–. Hauen kasuan,
lehenaren egoitza erabilera 44 HEA.-Agirialai alderdian birkokatuko da, eta beste biak 24 HEA.-Eguzkialde
alderdian.
* Zona osoko hiritartze lan orokorrak egiten direnean, sarbide sarea formalizatuko da, oinezkoentzako
espazioekin eta bidegorriarekin. Ziako erreka Ama Kandida etorbidean zehar irekitzea udalaz gaindiko mailako
erabaki eta jarduketa bat da, bai beharrezko proiektuen garapen posibleei bai egin beharreko inbertsioari
dagokienez. Ildo honetatik, dagokien erakundeek (Foru Aldundiak edota Eusko Jaurlaritzak) erabaki beharko dute
irekitze hori komenigarria den, betiere irizpide funtzionalak, teknikoak eta ekonomikoak harturik aintzat,
proposamen hau bideragarri egitera begira.
Aurreikusten den jarduketa, Ziako errekarekiko gutxieneko erretiroei dagokienez, berregituratzean eta
etorkizuneko behin betiko trazatua zertzean, egokitu egin beharko zaio Uraren Euskal Agentziak gaiari buruz
ematen dituen txostenetan adierazten denari.
* Ama Kandida etorbidearen aurrealdearen zati handi bat 5 HEA.-Ama Kandida alderdirako aurreikusi den
garapeneko plangintzatik erabakiko da. Aurreikusitako jarduketa hau 5 HEA.-alderdiaren aurretik bideratzen
bada, kontuan hartu beharko dira etorbide osoa bideratzeko ezarritako zehaztapenak.
* Jarduera ekonomikoetarako esparru berrian, 48 HEA.-alderdian, aurreikusi den antolaketan, lehendik dauden
garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................31.433 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 8.600 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuko jarduketa:..........................................................................................................................................III/II
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Eraikin finkatuak: oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuan diren jarduketak:......................................................................................................................12 metro.
Eraikinen garaiera gehienez 16 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
C.- Erabilera baldintzak:
- Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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- Eraikin berriak tipologia hauetan –b.-industri erabileretarako edo c.- hirugarren sektoreko erabileretarako
lurzatiak- baimendutako erabilera orokorrak jasoko ditu.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Alderdi osorako Hiri Antolaketako Plan Berezi bat formulatuko da, bertako antolaketa xehekatua zehaztatzera
begira; honek egungo parametroetan finkatuko ditu lehendik dauden eraikin gehienak, baldin eta baimendutako
gehienezko lerrokadurak betetzen badituzte, eta barruko zein inguruan txertatzeko bide sarea zehatz-mehatz
aztertuko du, jarduera ekonomikoetarako eraikin berrien ezarpenarekin batera –b edo c lurzatiak-.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alderdiaren multzoa zein honetatik kanpoko baina gauzatzearen ondorioetarako bertan planteatutako garapenari
lotutako jarduketak tratamendu unitario baten gai izango dira, programazio eta gauzatze ondorioetarako;
horretarako berariaz mugatu da jarduketa txertatuko 32. JT alderdia. Ondoko jarraibide eta baldintza hauek
beteko dira:
* Alderditik bertatik kanpoko jarduketatzat hartuko dira 48 HEA.-industri alderdi berrirako sarbideak
gauzatzeko bide sarea birmoldatzea eta egokitzea.
* Ama Kandidaren aurrealdea birmoldatu beharko da –ibilgailuentzako bidea, bidegorria, espaloi
zuhaizdunak-, ardatz osorako ezartzen diren baldintzekin bat.
* Jarduketa aurrera eramateko, Ziako errekaren tratamendua bideratu beharko da.
* Era berean, berariaz antolamendutik kanpo geratzen diren etxebizitzak birkokatzen diren arte ezin izango
da gauzatu.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Plan Berezi bat prestatu eta onartuko da, gehienez bi (2) urteko epean Plan Orokorraren behin betiko onarpenetik
kontatzen hasita; epe hau luzatu ahal izango da, azaldutako baldintzen ondorioz bada –egoitza garapenak 24
HEA.—Eguzkialde eta 44 HEA.- Agirialain birkokatzea-.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Kalifikazio xehekatuaren erregulazio baldintzak alderdian sustatu behar den Plan Berezian ezarritakoak izango
dira; edonola ere, b.- industri erabilerak edota c.- hirugarren sektoreko erabilerak lurzatiak hartu beharko dituzte.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Formulatu beharreko Plan Berezian erregulatuak izango dira, Arau Partikular honetan jasotako zehaztapenekin
bat betiere.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Plan Berezia, dokumentu honetako aurreikuspenetan oinarritua.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak formulatu behar den garapeneko plangintzak zehaztuko ditu.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoruaren kategoria formulatu beharreko Hiri Antolaketako Plan Bereziak zehaztuko du.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Erregimen hori formulatu beharreko Plan Bereziak eta dagokion jarduketa txertatuko alderdirako Hiritartze
Jarduketarako Programak definituko dute.
Zona osoko bideak guztiz hiritartzea, aparkamenduetara bideratuko diren eremuak berrantolatuz. Eta, Ama
Kandida hiribidearen aurrealdea, 5 HEA.-alderdian aurreikusitakoari jarraituz erabakitzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Gaur egun zona honetan dauden egoitza erabilerako eraikinak antolamenduz kanpo geratuko dira:
* 32.2.- Ama Kandida z/g, Ikutzazarra –egoitza erabilera* 32.3.- Ama Kandida 15, Errekalde etxea –egoitza erabilera–
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* 32.4.- Ama Kandida 17, Lau-Bide etxea –egoitza erabilera–
* Ama Kandida 13: gehienezko lerrokaduretatik kanpo –industri erabilera-. Hiri Antolaketako Plan Berezian
aztertu beharrekoa.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Hiri Antolaketako Plan Berezian definituko dira, hau gauzatzeko sustatu behar diren beste dokumentuetan
bezala.
2
Jarduketa txertatua: 32 JT: 31.433 m -ko azalera duena.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
32 JT azpi-eremuari dagokionez, baldintzak Hiri Antolaketako Plan Berezi aipatuan eta honen garapenean,
Hiritartzeko Jarduketa Programetan eta xede horrekin mugatzen den gauzatze unitatean sustatzen den
kudeaketa proiektuan definitzen direnak izango dira.
Hiri Antolaketako Plan Bereziak erabaki beharko du mugatutako alderdiaren berezko hiritartze osoa, baita bideei
dagokienez alderditik kanpo beharrezko diren aldaketengatik ondorioztatzen diren kontuak ere.
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33 HEA.- AMA KANDIDAKO INDUSTRIALDEA
I.-

AZALERA

26.079 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Oraingo industri garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Zona osoko hiritartze lan orokorrak egiten direnean, auzorako sarbidea formalizatuko da, ibilgailuen
zirkulaziorako galtzadak egokituz eta lur gaineko aparkalekuak berrantolatuz. Eta, Ama Kandida hiribidearen
aurrealdea, 5 HEA.-alderdian aurreikusitako garapen plangintzan erabakiko da. Jarraitasuna emango zaio
barruko bide sare pribatiboari, goialdean aurreikusitako biribilguneraino, eta barne trafikoei beste irteera bat
emango zaie.
* Jarduera ekonomikoetarako esparru berrian, 48 HEA.-alderdian, aurreikusi den antolaketan, lehendik dauden
garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................26.079 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen
arabera agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Bide sareak eta aparkamenduek hartuko duten azalera antolatzea.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Gaur egungo industri erabilerako lurzatien oraingo baldintzak finkatuko dira. Dena den, lurzati horiek, sortzen
diren premia berrien arabera azpibanatu eta egokitu ahal izango dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, barruko banaketa izan ezik, eraikin
horietarako inolako esku-hartzerik aurreikusi ez bada behintzat. Barruko banaketari dagokionez, arau orokorrak
ezarritako parametroak errespetatuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
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Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Zona osoko bideak guztiz hiritartzea, aparkamenduetara bideratuko diren eremuak berrantolatuz. Eta, Ama
Kandida hiribidearen aurrealdea, 5 HEA.-alderdian aurreikusitakoari jarraituz erabakitzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketa berririk ez da aurreikusi eremuan.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Barruko bide sarea antolatzetik ondoriozta daitezkeen hiritartze zamak, mugatutako esparru horretako
eskubideen titularren kontura ordainduko dira, barruko bide sarea pribatiboa da eta. Aitzitik, Ama Kandida
hiribidea antolatzeak eragiten dituen zamak, 5 HEA.-alderdian aurreikusitako jarduketaren kontura izango dira.
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34 HEA.- MARTIN UGALDE
I.-

AZALERA

53.821 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Indarrean dagoen plangintza baliozkotuko da , hau da, “Andoaingo 6.3 Alderdiaren Barne Eraberrikuntzako Plan
Berezia, 1999ko abenduaren 14an behin betiko onartutakoa.
* Gaur egun martxan dauden industri eta hirugarren sektoreko erabilerako garapenak oro har finkatzea; horrela,
gauzatzeke dauden garapenak gauzatzean –34.1 JB– jarduera ekonomikoen eremua osatuko da.
* Gaur egungo egoitza erabilerak finkatzea. Hala ere, Txitxarrainberri etxeari erantsitako eraikuntzen apaindura
eta osasun baldintzak egokitu egin beharko dira, Gudarien etorbidea 25 eta 27 zenbakietan lurzatiko eremu libre
aldera eraikiak dauden eranskinek bezalaxe. Eraikin hau ordezkatzea ahalbidetzen da, ezarpenari dagokionez
egokiago bat antolatuta eta lurzatiaren aurrealde osoan behar adina espazio erreserbatuz gutxienez 3 metro
zabaleko espaloia egiteko; ostean, babes eremu berde eta zuhaizdun bat aurreikusiko da Gudarien etorbidera
begirako aldean. Eraikin berriak –a.2.- eraikuntza irekiko egoitza erabilerako lurzatiak- lehendik dauden egoitza
erabilerak hartu ahal izango ditu, eta eraikigarritasuna areagotze bat planteatzen da, hirugarren sektoreko
erabilerarako.
: Errespetatu egin beharko da Ziako errekaren ibilguarekiko 10 metroko erretiroa, indarrean dagoen Lurraldeko
Alorreko Planeko zehaztapenekin bat.
* GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, oso-osorik 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.
* Bidea, jarduera ekonomikoetarako esparru guztietan aurreikusitakoei 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.-alderdian, aurreikusi den antolaketan, lehendik dauden
garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................51.018 m²
Ibai ibilguari dagokion azalera barne.
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
34.1 JB: indarrean dagoen Plan Bereziak zehaztutakoa.
34.2 HJ: Gudarien etorbidea 25 eta 27
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:................................................................................... 2.600 m²(t)
Sestra gainean:....................................................................................................................... 2.600 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den egoitza eraikigarritasuna: ........................................ 1.232 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-:.............................................................................. 1.368 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuko jarduketa:
34.1 JB: ............................................................................... indarrean dagoen Plan Bereziak zehaztutakoa.
34.2 HJ: Gudarien etorbidea 25 eta 27 ....................................................................................................... IV/II
V/II profila baimentzen da sestra gaineko okupazioaren %20 hartuta
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
- Proiektuko jarduketa: indarrean dagoen Plan Bereziak zehaztutakoa.
34.1 JB: indarrean dagoen Plan Bereziak zehaztutakoa.
34.2 HJ.- Gudarien etorbidea 25 eta 27: Arau orokorraren aplikazioa.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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C.- Erabilera baldintzak:
- Eraikin finkatuak: Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko
erabilera baldintzak aintzat hartuz.
- Proiektuan diren jarduketak:
34.1 JB: indarrean dagoen Plan Bereziak zehaztutakoa.
34.2 HJ: Gudarien etorbidea 25 eta 27
* Eraikigarritasun antolatua guztira –a.2 lurzatia- .......................................................................... 2.600 m²(t)
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna –egoitza erabilera-: ...................... 1.232 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea, hirugarren sektoreko erabilera- ............................. 1.368 m²(t)
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................2.803 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da –34.1 JB-, indarrean dagoen Plan Bereziaren jasotako xedapenen
arabera.
* Xehetasunezko azterketa 34.2 HJ alderdian, beharrezko zehaztapenak eginez, jabari eta erabilera publikorako
lagaz perimetro osoan gutxienez 3 metro zabaleko espaloia eta zerrenda zuhaizduna egin ahal izateko behar
adina azalera.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Zuzenean gauzatuko da, 34.1 JB eta 34.2 HJ alderdietako Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera,
eta lehendik eginez, betiere, Xehetasunezko Azterketa.^
* 34.2 HJn aurreikusitako jarduketak erabilera eta jabari publikorako laga beharko du gutxienez 3 metroko espaloi
bat egin ahal izateko azalera.
* Barruko bideen trazadura osatzea eta hobetzea.
* Gudarien etorbidearen aurrealdea antolatzea, bidea oso-osorik hartuz Udalaren ekimenez erredaktatuko den
hiritartze proiektuan jasotako baldintzen arabera.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen Plan Berezia 34.1 JB alderdiko jarduketari dagokionez; Xehetasunezko azterketa 34.2 HJ
alderdia garatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
34.2 HJn formulatu behar den Xehetasunezko Azterketak doitu eta ezarriko du ateratzen den lurzatirako
zonakatze xehekatua.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden industri eta hirugarren sektoreko erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak
finkatuko dira.
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira, erantsitako
eraikin desegokietan izan ezik; Gudarien etorbidea 25 eta 27 ordezkatzea ahalbidetuko da.
* Proiektuan diren jarduketak:
– 34.1 JB: indarrean dagoen Plan Bereziak zehaztutakoak.
- 34.2 HJ: Xehetasunezko Azterketan finkatutakoak.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Proiektuan diren jarduketak:
- 34.1 JB: indarrean dagoen Plan Bereziak zehaztutakoak.
- 34.2 HJ: Xehetasunezko Azterketan finkatutakoak.
D.- Jabari baldintza partikularrak
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Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako”, “b. industri erabilerako” eta “c. hirugarren sektoreko erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak
jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Herriko Autonomia deklaratu edo bideratzen hasitako monumentuak –2001eko urtarrilaren 24ko
EHAA. I.a maila
* Laborde Hnos. enpresako pabilioia, bulegoak eta etxebizitzak.
* Laborde Hnos. enpresako jangelak.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatu eta islatutako zatia, honako izendapenaz: 34.1 JB eta 34.2 HJ
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sare osoa hiritartuko da,, aparkalekuetara zuzendutako eremuak berrantolatuz. Era berean, Gudarien
etorbidearen aurrealdea oso-osorik antolatu beharko da.
Berariaz mugatutako 34.2 HJ azpi-eremuan aurreikusitako jarduketak behar bezala hiritarturik laga beharko du
gutxienez 3 metro zabaleko espaloia eta babes zerrenda antolatzeko adina azalera; honen zehaztapena
Andoaingo Udalaren eginkizuna izango da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2
Jarduketa bakana: 34.1 JB, 712 m -ko azalera duena, indarrean dagoen Plan Bereziaren arabera.
2
Horniduretarako jarduketa: 34.2 HJ: 2.101 m -ko azalera duena gutxi gorabehera.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu den jarduketa bakaneko hiritartze zamak eskubideen titularren kontura ordainduko dira; eta baita
esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
32.2 HJ alderdiko hiritartze zamak eskubideen titularren kontura ordainduko dira; eta baita esparruaz kanpo
derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere. Ostean, gutxienez 3 metro zabaleko lur
zerrenda bat laga beharko da erabilera eta jabari publikorako, ateratzen den lurzatiaren perimetro osoan,
espaloiak egin ahal izateko.
Gudarien etorbidearen aurrealde osoa antolatzeak eragindako zamak Udalak zehaztu eta esleituko ditu.
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35 HEA.- ZIAKO
I.-

AZALERA

24.622 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Hiri Antolaketako Arauetan jasotako aurreikuspenetatik datozen garapeneko baldintzak finkatzen dira, eta
xehetasunezko azterketa bat formulatu beharko da zehaztapen partikularretarako; edo, bestela, Hiri Antolaketako
Plan Berezi bat, plangintza orokor hartan eta dokumentu honetan jasotako parametroak aldatzen badira. Edonola
ere, garapeneko plangintzak ondoko baldintza hauek errespetatu beharko ditu:
* Gaur egungo egoitza zein industri erabilerako garapenak finkatuko dira, baldin eta proposatutako antolaketa
orokorrarekin bateragarriak eta egokiak badira.
* Garapenak osatzea, Arau Partikular honetan zehazten diren baldintzak aplikatzetik ondorioztatzen diren
industriak edota hirugarren sektoreko erabilerak ezarriz.
* Erreka desbideratzea, kasuan kasuko departamentuek emandako irizpideei jarraituz.
* Eraikin berrietara sartzeko barne bide guztiak antolatzea, eta finkatuko diren gaur egungo bideak hobetzea;
atzeko bidea, jarduera ekonomikoetarako eremu osoan aurreikusitako bidearen jarraipen gisa eratzea. Era
berean, Gudarien etorbidearen aurrealdea hiritartzea, Udalak bide osorako proposatuko dituen irizpideekin bat
etorriz.
GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, oso-osorik 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.-alderdian, aurreikusi den antolaketan, lehendik dauden
garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
* Errespetatu egin beharko da Ziako errekaren ibilguarekiko 10 metroko erretiroa, indarrean dagoen Lurraldeko
Alorreko Planeko zehaztapenekin bat.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................23.077 m²
Ibai ibilguari dagokion azalera barne.
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Lurzati finkatuetako eraikigarritasuna Xehetasunezko Azterketan finkatua izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
35 JT: Xehetasunezko Azterketa –hazkundea-.............................................................................. 12.500 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Proiektuko jarduketa:..........................................................................................................................................III/II
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren %20aren pareko azalera hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Proiektuko jarduketa:.................................................................................................................................12 metro.
Eraikinaren garaiera gehienez 16 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren %20aren pareko azalera hartuta.
C.- Erabilera baldintzak:
Aurreikusitako tipologian berariazkoak diren erabilera orokorrak baimenduko dira. Era berean, gaur egungo
egoitza erabilerak ere onartuko dira, baldin eta jarduera ekonomikoen eremuan txertatuak badaude.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.545 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Xehetasunezko azterketa egitea –35 JT–, eremu osoa jasoz bertan.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Zuzenean gauzatuko da, xehetasunezko azterketa behin betiko onartzen denetik aurrera.
* Barruko bideen trazadura osatzea eta hobetzea.
* Gudarien etorbidearen aurrealdea antolatzea, bidea oso-osorik hartuz Udalaren ekimenez erredaktatuko den
hiritartze proiektuan jasotako baldintzen arabera. Jarduketak gutxienez 3 metroko zerrenda bat laga beharko du
biderako alde osoan, behar bezala hiritartuta, espaloia jarrita eta babeseko zuhaitz zerrenda batez.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Xehetasunezko azterketa, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera formulatua, gehienez urtebeteko
(1 urte) epea ezarriz.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek orientazio gisa “Zonakatze Xehekatua” planoan islatuak dira, eta Xehetasunezko Azterketan
finkatu beharko dira behin betiko.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Lehendik martxan dauden egoitza erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira, erantsitako
eraikin desegokietan izan ezik.
* Proiektuan diren jarduketak: Xehetasunezko Azterketa
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat, eta formulatu beharreko Xehetasunezko Azterketak horrela jasotzen badu.
* Proiektuan diren jarduketak: Xehetasunezko Azterketa, plangintza orokor honetako zehaztapenen arabera.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako”, “b. industri erabilerako” eta “c. hirugarren sektoreko erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak
jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatu gabea, hiritartzea falta izateagatik -Xehetasunezko Azterketa-.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sare osoa hiritartuko da,, aparkalekuetara zuzendutako eremuak berrantolatuz. Era berean, Gudarien
etorbidearen aurrealdea oso-osorik antolatu beharko da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Xehetasunezko Azterketa
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2

Jarduketa txertatua: 35 JT, 23.212 m -ko azalera duena, Xehetasunezko Azterketa. Jarduteko sistema
kontzertazioa izango da. Dena den, dagokion hirigintzako esku-hartze planaren barnean berraztertu ahal izango
da aukera hau.

ANDOAINGO UDALA

107

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

B DOKUMENTUA.- HIRIGINTZAKO ARAUAK
Arau partikularrak

3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu den jarduketa txertatuko hiritartze zamak eskubideen titularren kontura ordainduko dira; eta baita
esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
Gudarien etorbidearen aurrealde osoa antolatzeak eragindako zamak Udalak zehaztu eta esleituko ditu.
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36 HEA.- KRUPP
I.-

AZALERA

19.233 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Xehetasunezko Azterketa bat formulatu beharko da, Arau Partikular honetan jasotako zehaztapenekin bat; eta
honako baldintza hauek bete beharko ditu:
* Gaur egungo industri garapenak finkatuko dira, baldin eta proposatutako antolaketa orokorrarekin bateragarriak
eta egokiak badira.
* Garapenak osatzea, industriak edota hirugarren sektoreko erabilerak ezarriz.
* Erreka desbideratzea, kasuan kasuko departamentuek emandako irizpideei jarraituz.
* Eraikin guztiek errespetatu egin beharko dute Ziako errekaren ibilguarekiko 10 metroko erretiroa, indarrean
dagoen Lurraldeko Alorreko Planeko zehaztapenekin bat.
* Eraikin berrietara sartzeko barne bide guztiak antolatzea, eta finkatuko diren gaur egungo bideak hobetzea;
atzeko bidea, jarduera ekonomikoetarako eremu osoan aurreikusitako bidearen jarraipen gisa eratzea. Era
berean, Gudarien etorbidearen aurrealdea hiritartzea, Udalak bide osorako proposatuko dituen irizpideekin bat
etorriz.
GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, oso-osorik 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.-alderdian, aurreikusi den antolaketan, lehendik dauden
garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................17.928 m²
Ibai ibilguari dagokion azalera barne.
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Lurzati finkatuetako eraikigarritasuna Xehetasunezko Azterketan finkatua izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
36 JT: erredakzio bidean dagoen xehetasunezko azterketak ezartzen duena –handitzea-. .......... 11.000 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Proiektuko jarduketa:..........................................................................................................................................III/II
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Proiektuko jarduketa:.................................................................................................................................12 metro.
Eraikinaren garaiera gehienez 16 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
C.- Erabilera baldintzak:
Aurreikusitako tipologian berariaz onartzen diren erabilera orokorrak.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.305 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Xehetasunezko azterketa egitea –36 JT–, eremu osoa jasoz bertan.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Zuzenean gauzatuko da, formulatu beharreko xehetasunezko azterketa behin betiko onartzen denetik aurrera.
* Barruko bideen trazadura osatzea eta hobetzea.
* Gudarien etorbidearen aurrealdea antolatzea, bidea oso-osorik hartuz Udalaren ekimenez erredaktatuko den
hiritartze proiektuan jasotako baldintzen arabera. Jarduketak gutxienez 3 metroko zerrenda bat laga beharko du
biderako alde osoan, behar bezala hiritartuta, espaloia jarrita eta babeseko zuhaitz zerrenda batez.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Xehetasunezko Azterketa, antolamendu orokorra onartu ondoren, gehienez re urtebeteko (1 urte) epea ezarriz.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek orientazio gisa “Zonakatze Xehekatua” planoan islatuak dira, eta aurreikusita dagoen
Xehetasunezko Azterketan finkatu beharko dira behin betiko.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Proiektuan diren jarduketak: 36 JT: 1.1 puntua
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat. Xehetasunezko Azterketak zehaztukodu alderdi hau.
* Proiektuan diren jarduketak: Xehetasunezko Azterketan finkatu beharrekoak, antolamendu orokor honetako
zehaztapenen arabera.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” eta “c. hirugarren sektoreko erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango
dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatu gabea, hiritartu gabe dagoelako.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sare osoa hiritartuko da, aparkalekuetara zuzendutako eremuak berrantolatuz. Era berean, Gudarien
etorbidearen aurrealdea oso-osorik antolatu beharko da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2

Jarduketa txertatua: 36 JT, 17.049 m -ko azalera duena. Jarduteko sistema kontzertazioa izango da. Dena den,
dagokion hirigintzako esku-hartze planaren barnean berraztertu ahal izango da aukera hau.
2
Horniduretarako jarduketa: 36.1 HJ: 18.3016 m -ko azalera duena.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu den hornidura jarduketako hiritartze zamak eskubideen titularren kontura ordainduko dira; eta
baita esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
Gudarien etorbidearen aurrealde osoa antolatzeak eragindako zamak Udalak zehaztu eta esleituko ditu.
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37 HEA.- KRAFFT
I.-

AZALERA

50.739 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Krafft lurzatiko gaur egungo industri garapena finkatzea, bere egungo parametroetan.
* Hiri Antolaketako Arauetan ezarritako xedapenen arabera egin den eta baliozkotzen den Xehetasunezko
Azterketan zehaztutako lurraldearen gainerakoa antolatzea:
- 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.
- Eraikin berrira sartzeko barne bide guztiak antolatzea, eta finkatuko diren gaur egungo bideak hobetzea;
atzeko bidea, jarduera ekonomikoetarako eremu osoan aurreikusitako bidearen jarraipen gisa eratzea. Era
berean, Gudarien etorbidearen aurrealdea hiritartzea, Udalak bide osorako proposatuko dituen irizpideekin bat
etorriz.
* GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, oso-osorik 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.-alderdian, aurreikusi den antolaketan, lehendik dauden
garapenak aintzat hartu beharko dira, hauek behar bezala erabaki daitezen.
* Eraikinek errespetatu egin beharko dute Ziako errekaren ibilguarekiko 10 metroko erretiroa, indarrean dagoen
Lurraldeko Alorreko Planeko zehaztapenekin bat.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................47.189 m²
Ibai ibilguari dagokion azalera barne.
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
2
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da –guztira 14.000 m gehienez–.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
37 JT: Xehetasunezko azterketa tramitazio bidean –hazkundea-.................................................. 17.000 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuko jarduketa: Xehetasunezko Azterketa
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuera finkatuko da.
- Proiektuko jarduketa: Xehetasunezko Azterketa
C.- Erabilera baldintzak:
Aurreikusitako tipologian berariaz onartzen diren erabilera orokorrak.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................3.550 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Xehetasunezko azterketan –37 JT– jasotako aurreikuspenak gauzatuko dira.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Zuzenean gauzatuko da, xehetasunezko azterketa behin betiko onartzen denetik aurrera.
* Barruko bideen trazadura osatzea eta hobetzea.
* Gudarien etorbidearen aurrealdea antolatzea, bidea oso-osorik hartuz Udalaren ekimenez erredaktatuko den
hiritartze proiektuan jasotako baldintzen arabera. Jarduketak gutxienez 3 metroko zerrenda bat laga beharko du
biderako alde osoan, behar bezala hiritartuta, espaloia jarrita eta babeseko zuhaitz zerrenda batez.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Xehetasunezko azterketa, indarrean.
C.- Sistema orokor publikoak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek orientazio gisa “Zonakatze Xehekatua” planoan islatuak dira, honek jaso egiten baititu indarrean
dagoen Xehetasunezko Azterketakoak.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Proiektuan diren jarduketak: Xehetasunezko azterketa, indarrean.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Proiektuan diren jarduketak: Xehetasunezko azterketa, indarrean.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” eta “c. hirugarren sektoreko erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango
dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Udalaz gaindiko intereseko ondasun higiezinak –I.b maila-: Krafft
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea, hiritartu gabe dagoelako; berariaz mugatu eta islatutako zatia, honako
izendapenaz: 37.1 JT
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sare osoa hiritartuko da,, aparkalekuetara zuzendutako eremuak berrantolatuz. Era berean, Gudarien
etorbidearen aurrealdea oso-osorik antolatu beharko da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2

Jarduketa txertatua: 37.1 JT, 25.386 m -ko azalera duena, Xehetasunezko Azterketa indarrean. Jarduteko
sistema kontzertazioa izango da. Dena den, dagokion hirigintzako esku-hartze planaren barnean berraztertu ahal
izango da aukera hau.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu den jarduketa txertatuko hiritartze zamak eskubideen titularren kontura ordainduko dira; eta baita
esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
Gudarien etorbidearen aurrealde osoa antolatzeak eragindako zamak Udalak zehaztu eta esleituko ditu.
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38 HEA. 38. - LARRAMENDI
I.-

AZALERA

31.939 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Gudarien etorbidea 49 eta 51 zenbakietako industri garapena, Gudarien etorbidea 61 zenbakiko hirugarren
sektoreko erabilera –Super Amara– eta Gudarien etorbidea 55 zenbakiko hirugarren sektoreko erabilera –
Telefónica—finkatu egingo dira, guztiak ere beren gaur egungo parametroetan; salbuespena izango da Super
Amara-ren lokalaren eraikigarritasuna handitzea, honetan tarteko solairua osorik egokitzea baimenduko baita.
* Lurraldearen gainerakoa antolatzea, esparrua oso-osorik ordeztea eta osatzea planteatuz. Hain zuzen ere, hiru
gauzatze unitate mugatu dira espresuki, Plan Orokorra zuzenean gauzatzeko, eta baita lurzati hutsa antolatzeko
unean Plan Berezi batera joko den alderdi bat ere, egungo garapenen eta bide sistema orokor berriaren –GI-131artean.
* 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.
* Gudarien etorbidea 61eko –Super Amara-ren lokala- lurzatian aurreikusten den jarduketarako baldintza izango
da lurzatiaren aurrealde osoan gutxienez 3 metro zabaleko azalera bat lagatzea, behar bezala hiritartuta, babes
zerrenda berdearekin eta espaloiarekin. Lurzati honetan bertan egun dagoen industri erabilerako beste
eraikigarritasuna egungo parametroetan finkatzen da; aipatu handitze horrek, izan ere, bakar-bakarrik
supermerkaturako lokalari eragingo dio.
* Era berean, aurreikusitako beste jarduketek ere Super Amara-ren lurzatiari ezarritako baldintza bera izango
dute, betiere oinezkoen eta txirrindularien trafikoei irtenbide egokia emateko behar besteko lur zerrenda lortzera
begira.
* GI-131 errepidearen saihesbidea egiten denean, oraingo errepidea, Gudarien etorbidea, oso-osorik hartuko
duen hiritartze proiektu bat egin beharko da. Horretan, 7,00 metroko sekzioko errodadura-galtzada izango duen
bidea antolatuko da, baita espaloi egokiak, 1 metro zabaleko babes zerrenda, lur gaineko aparkalekuak, gaur
egungo garapenei egokitutako sarbideak eta bidegorria ere. Proiektu hori Udalaren kontura erredaktatuko da,
honek erabakiko baititu gerora gauzatzeko baldintzak.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................26.603 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
38.1 HJ: Gudarien etorbidea 53 –ordezkapena* Industria edota hirugarren sektoreko erabilerako eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 2.300 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen industri erabilerako eraikigarritasuna: ................................................................ 937 m²(t)
* Industria edota hirugarren sektoreko erabilerako eraikigarritasun berria –hazkundea-: .............. 1.363 m²(t)
38.2 HJ: Gudarien etorbidea 57 eta 59 –ordezkapena* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:.......................................................................................................................... 820 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 411 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................... 409 m²(t)
* Hirugarren sektoreko erabilerako eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 1.800 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna:........................................................ 700 m²(t)

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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* Hirugarren sektoreko erabilerako eraikigarritasun berria –hazkundea-: ...................................... 1.100 m²(t)
38.3 HJ: Gudarien etorbidea 61 –Super Amararen lokala handitzea* Hirugarren sektoreko erabilerako eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 2.444 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
* Oraingo eraikigarritasuna: ........................................................................................................... 1.797 m²(t)
* Hirugarren sektoreko erabilerako eraikigarritasun berria –hazkundea-: ......................................... 647 m²(t)
38.4 JT: Gudarien etorbidea 61B –eraikuntza berriaSestra gainean:....................................................................................................................... 2.600 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 50
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak:
38.1 HJ: Gudarien etorbidea 53 ...................................................................................................................III/II
38.2 HJ: Gudarien etorbidea 57 eta 59 .................................................................................................... II-IV/II
38.3 HJ: Gudarien etorbidea 61 –Super Amararen lokala handitzea- ...............................oraingo parametroak
38.4 JT: Gudarien etorbidea 61B .................................................................................................................III/II
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuera finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak: Arau orokorra aplikatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
Aurreikusitako tipologian berariazkoak diren erabilera orokorrak baimenduko dira. Era berean, 38.2 HJ garapen
alderdian egoitza erabilera onartuko da, gaur egungo etxebizitzak berrezartzearren.
38.1 HJ: Gudarien etorbidea 53: industri erabilerak edota hirugarren sektorekoak38.2 HJ: Gudarien etorbidea 57 eta 59: egoitza erabilerak –EL- eta hirugarren sektorekoak
38.3 HJ: Gudarien etorbidea 61 –Super Amararen lokala handitzea-: hirugarren sektoreko erabilerak
38.4 JT: Gudarien etorbidea 61B: hirugarren sektoreko erabilerak
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................5.336 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira.
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, Udalaren iritziz
beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin aurretik xehetasunezko azterketak erredaktatuko dira:
Antolaketari esker, esparrua guztiz osatu eta eraberrituko da; eta, aldi berean, Gudarien etorbidearen aurrealdea
gauzatzeko bidea emango du, hau erabat eraberritu behar baita. Jarduketetako bakoitzak behar adina sail jarriko
du, behar bezala hiritartuta gutxienez 3 metroko zerrenda batean, espaloia eta babes zerrenda zuhaizduna jarrita.
* Hiri Antolaketako Plan Berezia -39.4 JT- egun dauden garapenen eta GI-131 errepideko Saihesbidearen
trazatuaren artean hutsik geratzen den lurzatian.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Zuzenean gauzatuko da, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
* Super Amaran -38.3 HJ- aurreikusten den jarduketak bete egin beharko ditu ondoren datozen baldintzak:
- Bere lurzatiaren aurrealdea hiritartu beharko du Udalak emango dituen eta dokumentu honetan
zirriborratzen diren irizpideen arabera, eta erabilera eta jabari publikorako laga beharko du, behar bezala
hiritartuta, espaloia eta babes zerrenda zuhaizduna jarri ahal izateko 3 metro zabaleko zerrenda.
- Bere sarbideak hobetu beharko ditu, kontuan harturik zona honetako trafikoa moteldu egin beharko dela,
egoki irizten zaien neurriak hartuta.
- Bere aparkaleku eremua behar bezala egokitu beharko du, ezarri nahi den jarduera berriari tokia egiteko,
betiere aldameneko lurzatian aurreikusten den garapena kontuan hartuta. Aparkalekuak behar adina plaza izan
beharko ditu jarduera osorako, araudi orokorrarekin bat.
* Hiri Antolaketako Plan Berezia, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik hasita. Honek hainbat baldintza
bete beharko ditu, honakoak:
- Eraikin berezia jartzea hiri alderdi honen erremate gisa, aldamenean lehendik daudenak kontuan hartuta.
- Ibilgailuentzako sarbide egokiak prestatzea, are beharrezko aldaketak eginez, Super Amara eta Upategi
baserria izeneko lurzatirako.
- Behar beste aparkaleku jartzea lurzati pribatuan, araudi orokorrarekin eta ezarri behar den jarduerarekin
bat.
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- Gudarien etorbidea berreskuratzeko eta berregituratzeko trazatuaren jarraipena, Udalak bide ardatz oso
honetarako eman dituen irizpideekin bat.
* Barruko bideen trazadura osatzea eta hobetzea.
* Gudarien etorbidearen aurrealdea antolatzea, bidea oso-osorik hartuz Udalaren ekimenez erredaktatuko den
hiritartze proiektuan jasotako baldintzen arabera. Jarduketek gutxienez 3 metroko zerrenda bat laga beharko dute
biderako alde osoan, behar bezala hiritartuta, espaloia jarrita eta babeseko zuhaitz zerrenda batez.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Xehetasunezko azterketa, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
Hiri Antolaketako Plan Berezia: bi (2) urteko epea, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
38.4 azpi-eremurako Hiri Antolaketako Plan Bereziak ezarriko du dagokion zonakatzea.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Proiektuan diren jarduketak: aurreikusitako jarduketak Xehetasunezko Azterketan definitu eta zehaztuko dira 38.1 HJ, 38.2 HJ eta 38.3 HJ jarduketak-, eta Hiri Antolaketako Plan Bereziak -38.4 JT- definitu eta zehaztuko
ditu lurzati bakoitzaren baldintzak.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Proiektuan diren jarduketak: ikus 1.1 puntua eta “lerrokadurak eta sestrak” planoa.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako”, “b. industri erabilerako” eta “c. hirugarren sektoreko erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak
jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea, Hiri Antolaketako Plan Bereziaren alderdia -38.4 JT-.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sare osoa hiritartuko da,, aparkalekuetara zuzendutako eremuak berrantolatuz. Era berean, Gudarien
etorbidearen aurrealdea oso-osorik antolatu beharko da.
Bereziki mugatutako jarduketa esparru bakoitzak, dagozkion barne hiritartze lanak ezezik, esparruaz kanpoko
eremuak ere hiritartu beharko ditu, baldin eta garapen berriak behar bezala ezarri ahal izateko aldatu egin behar
badira. Gutxienez 3 metroko zerrenda bat laga beharko dute biderako alde osoan, behar bezala hiritartuta,
espaloia jarrita eta babeseko zuhaitz zerrenda batez.
38.3 HJ eta 38.4 JT alderdiak Super Amara lurzatira sartzeko bidearen hobekuntza xehetasun osoz aztertu
beharko du, eta aldi berean bere sarbidea antolatu.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Honako eraikin hauek ordeztu ahal izango dira, antolaketa orokorrarekin ez baitatoz bat:
* Gudarien etorbidea 53 –industria–
* Gudarien etorbidea 57 eta 59 –etxebizitzak eta industria–
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Baldintzak formulatu beharreko xehetasunezko azterketetan zehaztuko dira, gauzatzeko sustatzen diren
bestelako dokumentuetan bezala.
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2

* 38.1 HJ, 2.225 m -ko azalera duena.
2
* 38.2 HJ, 2.008 m -ko azalera duena.
2
* 38.3 HJ, 8.436 m -ko azalera duena.
2
* 38.4 JT, 6.542 m -ko azalera duena.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu diren jarduketa aurreikusietako hiritartze zamak eskubideen titularren kontura ordainduko dira;
eta baita esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
Udalak berak zehaztu eta esleituko ditu Gudarien etorbide osoaren antolaketari dagozkion zamak; jarduketa
bakoitzeko sustatzaileen kargura izango dira lurzatiek Gudarien etorbide aldera duten eremua lagatzea eta
hiritartzea.
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39 HEA.- LEIZOTZ
I.-

SUPERFICIE

143.749 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
* Indarrean dagoen plangintza xehekatua baliozkotuko da, oraingo garapenak plangintza horri jarraituz eginak
baitira.
*GI-131 errepideko saihesbidea gauzatzearen eraginez, esparru honetako sarbide orokorra aldatu egingo da,
saihesbide horren proiektuan Andoain eta Urnieta udalerrien mugan biribilgune bat egitea aurreikusi baita.
Zuzeneko irteera bat egingo da, barneko bidetik Gudarien etorbide alderantz, aurreikusitako jarduketaren parean,
planoetan jasota dagoen moduan.
* Leizotz auzoa 6X eta 6Z zenbakien arteko kaleari jarraipena emango zaio, jarduera ekonomikoetara bideratuko
diren 50 HEA.-eta 51 HEA.-alderdietan garatu beharreko antolaketaren zati gisa.
* Oraingo industri garapena finkatuko da, oraindik garatu gabe dauden lurzatiak gauzatzeko aukera ahalbidetuz.
GI-131 errepideko Saihesbidearen proiektuak planteatutako sarbideak gauzatzen direnean, lurzati horien
jatorrizko egitura hein batean aldatu egingo da.
* Jarduketek Leizotzeko barne bideekiko errespetatu beharko dituzten gehienezko lerrokadurak zehazten dira.
* Leizotz auzoa 1 zenbakiko Aranaztegi etxea finkatuko da.
* Krafft-en lurzatian eta aldamenekoan -39.3 JB- gauzatzeko dagoen jarduketak, gauzatzera iritsiz gero,
planoetan iradokitzen den bidea zertu beharko du, aukera emanez, horrenbestez, jarduera ekonomikoetarako
zonen arteko konexioa izan dadin.
* Garbigune bat jarriko da lurzati librean, GI-131 errepide berritik alderdirako sarbide nagusiaren ondoan, gutxi
2
gorabehera 3.700 m -ko azaleraz; jardueraren garapena ahalbidetu ahal izateko beharrezko eraikinak egingo
dira.
* Oraindik gauzatzeke dagoen hirugarren sektoreko erabilerako lurzatiaren ondoko espazioa antolatuko da. Tokiz
aldatuko diren aparkaleku orokorren azalera berrantolatzen denean, espazio hori eta gauzatzeke dagoen lurzatia
batera erabiltzeko eta gozatzeko moduan gera daitezke, neurri batean. 39.1 HJ alderdian planteatutako
jarduketak lurzatia bera zein inguruko sailak hartzen ditu, hauek ere berregituratu egin beharko dira eta; horrela,
2
eraikinak bere lurzatia edukiko du, 2.200 m (l) gutxi gorabehera, eta honetatik kanpo antolatu ahal izango dira
aurreikusitako jarduerari zerbitzua emateko aparkalekuak, Gudarien etorbidearen eta Leizotzeko barruko
bidearen arteko loturarako bidea egitearekin batera; gainera, aparkaleku orokorrak berrantolatu eta gauzatu
beharko dira, egungoen ordez.
- Industri edota hirugarren sektoreko erabilerarako 39.2 HJ azpi-eremuan aurreikusitako jarduketa garatzeko
unean, kontuan hartuko dira Alorreko Plan zaharreko A lurzatiaren Xehetasunezko Azterketan dauden
zehaztapenak –dokumentu hau 1998ko urriaren 15ean onartu zen behin betiko-, Plan Orokorraren dokumentu
honetatik planteatzen diren aldaketak eta bide sistema orokorra gauzatzeak lurraldean ekarriko dituen aldaketek
eragiten dituzten baldintzak jasota.
Xehetasunezko azterketa bat erredaktatu beharko da parametro berriak garatzeko, zonakatze xehekatua
zehazteko, eta hasierako dokumentutik (1998ko Xehetasunezko Azterketa) ateratzen diren zehaztapenak
doitzeko.
* Errespetatu egin beharko da Ziako errekaren ibilguarekiko 10 metroko erretiroa, indarrean dagoen Lurraldeko
Alorreko Planeko zehaztapenekin bat.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ......................................................................................................................126.701 m²
Ibai ibilguari dagokion azalera barne.
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da, baina ondoko parametro hauen arabera handitu ahal
izango da:
Solairuan har lezakeen azalera: ........................................................................................... 0,60 m²(ok)/m²(l)
Gehienezko eraikigarritasuna: .................................................................................................0,80 m²(t)/m²(l)
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
39.1 JT
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 3.000 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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39.2 HJ
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 3.000 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
39.3 JB
Sestra gainean:...............................................................Indarrean dagoen Alorreko Planak agintzen duena.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
Aurreikusitako handitzeak ............................................................................................................................III/II
- Proiektuan diren jarduketak:
39.1 HJ .................................................................................................................................................... V/II
39.2 HJ ................................................................................................................................................... IV/II
39.3 JB .........................................................................Indarrean dagoen Alorreko Planak agintzen duena.
Sestra gaineko profila gehienez bost (V) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren %20aren pareko azalera hartuta.
* Eraikuntzaren garaiera:
- Oraingo eraikinen altuera finkatuko da.
Aurreikusitako handitzeak ...................................................................................................................12 metro.
- Proiektuan diren jarduketak:
39.1 HJ ............................................................................................................................................16 metro
39.2 HJ ............................................................................................................................................16 metro
39.3 JB .........................................................................Indarrean dagoen Alorreko Planak agintzen duena.
Eraikinaren garaiera gehienez 20 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren %20aren pareko azalera hartuta.
C.- Erabilera baldintzak:
- Gaur egungo eraikinen erabilera finkatuko da.
- Proiektuan diren jarduketak: aurreikusitako tipologian –b.-industri erabileretarako edota c.- hirugarren sektoreko
erabileretarako lurzatiak- baimendutako erabilera orokorrak jasoko ditu.
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ................................................................................................................13.348 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
1.3.- Zerbitzuen azpiegituretarako zonak
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................3.800 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: jarduera –Garbigune- garatzeko beharrezkoak
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.

2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
* Oraingo garapenak oro har finkatu egingo dira. Aipatutako parametroen araberako handitzerik izanez gero,
itxuraketa berria xehetasunezko azterketa batean antolatu beharko da.
* Plan Orokorra zuzenean gauzatuko da. Hala ere, Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, Udalaren iritziz
beharrezkoa bada, zuzeneko jarduketari ekin aurretik xehetasunezko azterketak erredaktatuko dira, 39.1 JT eta 39.2
HJ azpi-eremuak gauzatu aurretik.
* Hornidura publikoak gauzatzeko jarduketa -39.4 HPJ-: deskribatutako aurreikuspenak gauzatzea, zerbitzu
azpiegituretarako lurzatia –garbigunea- ezartzeko.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
* Zuzenean gauzatuko da, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera, betiere dagozkion
xehetasunezko azterketak aurrez eginda.
* Antolaketari esker, esparrua guztiz osatu eta eraberrituko da; eta, aldi berean, Gudarien etorbidearen
aurrealdea gauzatzeko bidea emango du, hau erabat eraberritu behar baita.
* 39.1 HJ jarduketak antolatu eta gauzatu egin beharko du ateratzen den lurzati pribatuaren eta garbigunearen
lurzatiaren artean egoteagatik tokiz aldatu beharko diren aparkalekuen azalera; gainera, gauzatu egin beharko du
alderdi barruko bidearen eta Gudarien etorbidearen arteko lotura, GI-131 errepideko obrak direla eta itxita
dagoena.
Aurreikusitako lotura hau antolatu aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundian dagokion departamentuari kontsulta egin
beharko zaio, edo, hala egokituz gero, GI-131 zaharra berrantolatzeko eta atzera hiritartzeko proiektutik ateratzen
denera jo, lotura bera hiri bide bihurtu ahal izatearren.
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- Alorreko Planeko eta Leizotzeko Konpentsazio Proiektuko “J” lurzati zaharreko sailak laga egin beharko
dira, garbigunea jartzeko antolatutako 39.4 HPJ azpi-eremuan txertatuta geratuko baitira.
- Landare-pantaila bat jarri beharko da, 2 metro zabalekoa gutxienez, egungo GI-131 errepidearen eta
Aranaztegi kalearen aurrealdean, garbigunerako izango den lurzatian aurreikusiaren jarraipen gisa; 2,20 metroko
bidegorria eta 2 metroko espaloia ere jarri beharko dira.
- Aparkaleku hornidura lurzati pribatuaren barnean bideratu beharko da (sestra azpian eta kanpoaldean),
hain zuzen plaza beharrak estaltzearren aurreikusitako jarduerekin bat.
Sestra azpiko solairuak gauzatzeko unean, kontuan hartu beharko da hurbil dela trenbideko tunela; beraz,
ADIFen berrespena beharko da.
Erabilera honetarako egungo eremuko aparkaleku hornidura berrantolatu egin beharko da, berriekin bete ahal
izatearren 39 HEA.-alderdiko hornidura orokorra. Formulatu behar den antolamenduak justifikatu egin beharko du
hau, alderdiaren zonakatze xehekatua doituz eta zehaztapen hau betez.
- Eraikinaren barne banaketa onartuko da, hirugarren sektoreko erabilerak jartzeko; ateratzen den batez
2
2
besteko neurria 75 m (t) izango da, lokaleko, eta araudi orokorrak ezartzen duen gutxienekoa -40 m (u)-betetzen
duten jarduerak gehienez % 50 izan daitezke.
* 39.2 HJ jarduketak kontuan hartu beharko ditu indarrean dagoen 1998ko Xehetasunezko Azterketan jasotako
zehaztapenak, dokumentu honetan planteatzen diren aldaketekin batera. Baldintza eta betekizun guztiak
xehekatu egin beharko dira erredaktatu beharreko Xehetasunezko Azterketan, eta ondoko hauek hartu beharko
dira kontuan:
- Aparkaleku hornidrua lurzati pribatuaren barnean bideratu beharko da (sestra azpian eta kanpoaldean),
hain zuzen plaza beharrak estaltzearren aurreikusitako jarduerekin bat.
- Eraikinaren barne banaketa onartuko da, hirugarren sektoreko erabilerak jartzeko; ateratzen den batez
2
2
besteko neurria 75 m (t) izango da, lokaleko, eta araudi orokorrak ezartzen duen gutxienekoa -40 m (u)-betetzen
duten jarduerak gehienez % 50 izan daitezke.
* Garbigunea jartzea ahalbidetzen duen jarduketak -39.4 HPJ- kontuan hartu beharko du aldameneko 39.1 HJ
azpi-eremuko jarduketa.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Xehetasunezko azterketa, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Garbinunea jartzeaz aparte, esparru honetan ez da bestelako sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
Beharrezko xehetasunezko azterketek -39.1 JT eta 39.2 HJ- zehaztuko dute zonakatze xehekatua, azpieremuetako bakoitzean.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
* Lehendik martxan dauden industri erabilerako lurzatietan, gaur egungo baldintzak finkatuko dira.
* Proiektuan diren jarduketak: formulatu beharreko xehetasunezko azterketetan doituko dira baldintzak.
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
39.1 HJ –hirugarren sektoreko erabilera–
39.2 HJ –industria edota hirugarren sektoreko erabilerak–:
39.3 JB: indarrean dagoen Alorreko Plana –industri erabilera–
39.4 HPJ –zerbitzu azpiegituretarako lurzatia, garbiguneaC.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
* Gaur egungo eraikinak beren oraingo parametroetan finkatuko dira, eraikin horietarako inolako esku-hartzerik
aurreikusi ez bada behintzat.
* Proiektuan diren jarduketak: ikus 1.1 puntua eta “lerrokadurak eta sestrak” planoa.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “a. egoitza
erabilerako”, “b. industri erabilerako”, “c. hirugarren sektoreko erabilerako” eta “h. zerbitzu azpiegituretarako”
lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
* Lurzoru hiritar finkatua.
* Lurzoru hiritar finkatu gabea: berariaz mugatu eta islatutako zatiak, honako izendapenez: 39.1 JT eta 39.2 HJ.
* Erabilera aldatzeko jarduketak eta oraingo baldintzak aldatzekoak lurzoru hiritar finkatu gabearen barruan
sartuko dira, baldin eta jarduketa horien ondorioz neurtutako hirigintza eraikigarritasuna handituko bada.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
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C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Bide sare osoa hiritartuko da, aparkalekuetara zuzendutako eremuak berrantolatuz.
Bereziki mugatutako jarduketa esparru bakoitzak, dagozkion barne hiritartze lanak ezezik, esparruaz kanpoko
eremuak ere hiritartu beharko ditu, baldin eta garapen berriak behar bezala ezarri ahal izateko aldatu egin behar
badira. Lurzati barruan behar adina azalera erreserbatu beharko da, bai aparkalekuetarako bai karga lanetako
maniobretarako.
39.1 JT alderdiak bideratu egin beharko du azpi-eremuaren hiritartze osoa, eta lurzati pribatibotik kanpo antolatu
ahal izango ditu aurreikusitako jarduerari zerbitzua emateko aparkalekuak, Gudarien etorbidearen eta Leizotzeko
barruko bidearen arteko loturarako bidea egitearekin batera; gainera, aparkaleku orokorrak berrantolatu eta
gauzatu beharko ditu, egungoen ordez.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Aurreikusitako jarduketak:
2
* 39.1 JT, 4.425 m -ko azalera duena.
2
* 39.2 HJ, 1.915 m -ko azalera duena.
2
* 39.3 JB, 23.228 m -ko azalera duena, oraingo eraikuntzak hartzen duen azalera ere horretan sartuz.
Instalazioak handitzea erabakitzen bada, indarrean dagoen Alorreko Planean ezarritako xedapenei jarraituz,
tarteko bide bat eraiki beharko da, Leizotz auzorako gaur egungo bidearen eta baserrietara sartzeko bidearen
arteko lotune diren bi bideen artean. Baserrietarako bideak, aldatu ondoren, 50 HEA.-eta 51 HEA.-alderdiei ere
sarbidea emango die.
2
* 39.4 HPJ, 3.700 m -ko azalera duena –garbigunea jartzea3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu diren jarduketetako hiritartze zamak eskubideen titularren kontura ordainduko dira; eta baita
esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
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40 HEA.- OLABURU-LIZARKOLA
I.-

AZALERA

31.476 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Alderdi 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 uzten dira berariaz, eta lurralde zati
oso honetan hiri parke bat antolatzen da, espazio libreen sistema orokorren sareko 43 HEA.- Garro Parkean
antolatutakoen segidan. Parke hau erabilera eta jabari publikorako laga beharko da, Andoaingo Udalak ezarri
beharko dituen irizpideekin bat hiritartu ondoren.
Leizaran 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.
* Aztertzea gaur egun erabilerarik ez duen “Papelera Leizarán”en lurzatian dauden eraikinak, birgaitzeko,
eraberritzeko 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)-z handitzea ahalbidetzen da; hau, dena den, aztertu eta antolatu
egin beharko da formulatu behar den plangintzan.
* Berariaz galarazten da merkataritzako ekipamendu handiak ezartzea.
* Aplikagarri den araudi sektorialetik ondorioztatzen diren baldintzak –eraikinen atzeratzea eta ur ibilguen
babesguneak- aintzat hartzea. Errespetatu egin beharko da Leitzaran errekaren ibilguarekiko 15 metroko
erretiroa, indarrean dagoen Lurraldeko Alorreko Planeko zehaztapenekin bat.
* Antolatutako erabileraren arabera behar diren aparkalekuak lurzatien beren barruan bideratzea.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................22.192 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da –“Celulosa Intex” eta “Papelera Leizarán”1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna –areagotzea-:
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 2.400 m²(t)
Sestra azpian:................................................................................ Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 60
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila: .........................................................................................................................................III/II
* Eraikuntzaren garaiera: Arau orokorra aplikatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
- Eraikin finkatuak: industri erabilera finkatzen da “Celulosas Intex”-en lurzatian, jarduerak jarraitzen duen
bitartean; berariaz debekatuta dago beste industri erabilerarik jartzea. Jarduera hau etenez gero, hirugarren
sektoreko erabilerak jarri ahal izango dira.
“Papelera Leizarán”i dagozkion eraikinak, Plan Berezitik aurrera mantenduz gero, hirugarren sektoreko edo
ekipamenduko erabileretara bideratuko dira; azken erabilera honen kasuan, betiere Udalak ezarri irizpide eta
baldintzen arabera.
- Proiektuko jarduketa: hirugarren sektorekoen edota ekipamendukoen modalitateetan baimendutako erabilera
orokorrak jasoko ditu.
”

1.2.- “F. Espazio libreen sistema orokorra zona
A.- Zonaren azalera osoa: ..........................................................................................................................9.284 m²

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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B.- Eraikuntza baldintzak:
Arau orokorrak aplikatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Hiri parkea.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hiri Antolaketako Plan Bereziak ezarritakoa beteko da esparru osoan -40 JT-.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Hiri Antolaketako Plan Berezia Plan Orokor hau behin betiko onartu eta gero formulatu ahal izango da, eta
erredakziorako ekimena Udalarena izatea proposatzen da. Betiere, zehaztapen hauek hartu beharko dira
kontuan:
* “Celulosas de Andoain”en lurzatian dauden eraikinak eraistea, eta espazio honetan espazio libre bat
antolatzea, udalerriko espazio libreen sistema orokorren sarean txertatzeko. Parke hau, hiritartu ondoren,
erabilera eta jabari publikorako laga beharko da.
Ibaiertzeko pasealekua aldameneko zonetan aurreikusien jarraipen gisa moldatzea.
* Plan Bereziak aztertu egin beharko du “Papelera Leizarán”i dagozkion eraikinak, egungo ezaugarriekin
kontserbatu ahal izango baitira, eraberritu ondoren betiere, edo, bestela, kontserbazio egoeraren arabera,
ordezkatu.
Eraikuntza elementu adierazgarriren bat mantendu beharko da, antolaketa berrian txertatuta.
* Plan Bereziak aztertu egin beharko ditu “Celulosas Intex”en baldintzak, hasiera batean finkatuta geratuko
baita, egungo erabilera mantenduz, eta jardueraren aldaketa batek erabilera aldatzea ekarriko duelako
aurreikuspena eginez, hirugarren sektoreko erabilera batera alda baitaiteke.
* Aplikagarri den araudi sektorialetik ondorioztatzen diren baldintzak –eraikinen atzeratzea eta ur ibilguen
babesguneak- aintzat hartzea.
* Antolatutako erabileraren arabera behar diren aparkalekuak lurzatien beren barruan bideratzea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
HIRI ANTOLAKETAKO PLAN BEREZIA: lau (4) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Aldameneko espazio libreen jarraipen gisa sistema orokorreko hiri parke bat antolatzea aurreikusten da.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, erredaktatu beharreko Plan Bereziak zehaztuko ditu “Zonakatze Xehekatua" planoan, betiere
ondoko baldintza hauekin bat:
* Lurzati finkatua -“Celulosas Intex”- industri erabilerakotzat kalifikatuko da.
* “Papelera Leizarán”i dagokion lurzatia hirugarren sektoreko edota ekipamenduko erabileraz kalifikatuko da
* Hirigunetik hurbilen dauden sailak hiri espazio libre gisa kalifikatuko dira, udalerriko sistema orokorren sarearen
barnekotzat.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Formulatu beharreko Plan Bereziak finkatuko ditu zehaztapen guztiak, Arau Partikular honek ezartzen
dituenetatik abiatuta betiere.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Proiektuko jarduketa: 1.1 puntuan ezarritakoa eta erredaktatu beharreko Hiri Antolaketako Plan Bereziak ezartzen
dituen xedapenak.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak Plan Berezian zehaztuko dira; kontuan hartuko da hiri espazio libreetarako sailak laga egingo
zaizkiola, behar bezala hiritartuta, Andoaingo Udalari.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b mailaPapelera Leizarán
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoruaren kategoria formulatu beharreko Hiri Antolaketako Plan Bereziak zehaztuko du.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
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VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Esparrua oso-osorik antolatu beharko da, bidearen aurrealde guztia hiritartzea aurreikusiz. Bide horri 6,00
metroko sekzioko errodadura-galtzada emango zaio eta 2,00 metro zabaleko espaloiaz hornituko.
Hiri parkea antolatzea, espazio libreen sistema orokorrean txertatzeko eta erabilera honetara bideratutako
aldameneko zonekin lotzeko; Leitzaran ibaiaren ondoko ibaiertzeko pasealeku bat aurreikusiko da, aurreikusten
diren oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbideen jarraipen gisa.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
* Antolaketatik kanpo: “Celulosas de Andoain”en lurzatiko eraikinak
* Beste eraikinei dagokienez, formulatu behar den Plan Bereziak aztertuko du horien egoera, batez ere “Papelera
Leizarán”i dagozkionen kasuan.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Alderdi osoaren jarduketa txertatua.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Bereziki mugatu den jarduketa txertatuko hiritartze zama guztiak eskubideen titularren kontura ordainduko dira;
eta baita esparruaz kanpo derrigorrez egin beharreko aldaketen eraginez sortzen direnak ere.
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41 HEA.- ARRANTZU
I.-

AZALERA

6.254 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Eremu honi eragin egiten dio, neurri batean, AHTren trazatuak, inguru honetatik igarotzen baita Oria ibaiaren
gaineko bidezubia.
Gaur egun martxan dauden industri erabilerako garapenak oro har finkatzea, beren oraingo parametroetan. Soilsoilik, instalazioen higiene, apaindura eta osasun baldintzak hobetzera bideratutako jarduketak onartuko dira.
Lurzatiaren barruko hirigintza egokitzea, onartutako erabilerak behar dituen aparkalekuak ezarriz.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ..........................................................................................................................6.254 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo parametroen
arabera agintzen duen emaitza izango da.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gaur egungo eraikinen profila finkatuko da.
* Eraikuntzaren garaiera:
Oraingo eraikinen altuerak finkatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Dagoeneko zutik dauden eraikinen gaur egungo erabilerak finkatuko dira, kasuan kasuko erabilera baldintzak
aintzat hartuz. Espresuki debekatua dago beste industri erabilerak ezartzea.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARRA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Egungo garapenak finkatzea, bakar-bakarrik higiene, apaindura eta osasungarritasunari dagozkion hobekuntzak
onartuz instalazioetan.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Ez dira aurreikusi.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Ez dira aurreikusi.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira:
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Gaur egungo garapenak finkatuko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Gaur egungo garapenak finkatuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, “Zonakatze xehekatua” planoan ezarritakora joko da. Dena den, “b. industri
erabilerako” lurzati gisa kalifikatutako guztiak jabari pribatukoak izango dira.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Lurzoru hiritar finkatua.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
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C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Esparrurako sarbide orokorra hobetzea.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Arrantzu baserria, antolamenduarekin bat ez datorren eraikina. AHTren trazatu proiektuak eragiten dio.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Ez dira aurreikusi.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Ez da obra berririk aurreikusten hiritartzeari dagokionez, egungo baldintzak hobetzea eta mantentzea izan ezik.
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42 HEA.- ERROTA PARKEA –E.L.S.O.I.-

AZALERA

39.827 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Parke erabilera izango duen eremu berria, N-1 errepideko Saihesbidearen proiektua formalizatu eta gauzatu
ondoren -beronen mendean baitago antolatu eta, ondoren, gauzatu ahal izateko- garatuko den espazio libreen
sistema orokorraren sarekoa.
Espazio libreen sistema orokorrerako sailak lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketetako 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 behar besteko ekarpen ekonomikoaz bestela, administrazioa bera izan dadin
jabetza bideratzen duena.
Espazio librea antolatu beharko da, kirol ekipamenduak antolatu ahal izatearren aldameneko Allurraldeko
eremuan daudenei loturik; ibaiertzeko pasealeku bat planteatuko da, oinezkoentzako ibilbideen jarraipena
ahalbidetzeko eta Zabalgune inguruarekiko lotura bideratzeko oinezkoentzako zaldain batez bidez. Sorabilla
auzoa eta eremu hau lotzen dituen N-1 errepidearen azpiko oinezkoentzako pasabidea hobetu beharko da, eta
Algodonera auzoarekin zein Zalbalgunearekin lotzeko oinezkoentzako pasagune bat jarri. Modu horretara,
espazio libre desberdinak elkarlotuko dira oinezkoentzat eta txirrindularientzat eta, bestalde, Sorabilla auzoa
herrigunearekin uztartuko da.
Proiektuaren erredakzioa eta beharrezko obrak gauzatzea Udalaren kontura izango da; eta honek, proiektua
agintzeko momentuan emango ditu jarduketa behar bezala erabakitzeko jarraitu beharreko baldintzak.
Errespetatu egin beharko da Oria ibaiaren ibilguarekiko 30 metroko erretiroa eraikin berrien kasuan, eta 20
metrokoa hiritartze lanei dagokienez, indarrean dagoen Lurraldeko Alorreko Planeko zehaztapenekin bat.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ................................................................................................................12.532 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
”

1.2.- “F. Espazio libreen sistema orokorra zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................27.295 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
Arau orokorrak aplikatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Hiri parkea.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hornidura publikoetarako plan berezi bat erredaktatuko da -42 HPJ-, eta obra eta hiritartze proiektuak ondoren.
Ondorio guztietarako, interes publikoko jarduketatzat hartuko da, hiritar guztientzako zerbitzua eskainiko du eta.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Sail hauek neurri handi batean lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketen eskubideen titularrek jarriko
dituztenez, Udalaren aukera izango da alde batetik sailak aurrez lortzeko eta, bestetik, gauzatu beharreko
hiritartzeko obretarako programazioa egitea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hornidura publikoetarako plan berezia: sei (6 urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera
C.- Sistema orokor publikoak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketek jarri beharko dituzte etorkizuneko hiri parkeko sailak, bakoitzari
dagokion neurrian, hain zuzen ere indarrean dagoen legedia aplikatzetik ateratzen diren zehaztapenei
erantzutearren. Lurzoruak zuzenean laga ahal izango dituzte jarduketen promotoreek, edo bestela behar adinako
ordain ekonomikoa eskainiz Udalak sailak desjabetzeari ekin diezaion.
Ekarpen hauek denboran mailakatuak izango direnez, desjabetze proiektu bat erredaktatuko da hiri parkeko
azalera osoa hartuta; eta Administrazioak berak gestionatu beharko du proiektua, eta bideratu, arlo honetan
indarrean dagoen legediak ezartzen duen epearen barnean.
Parkearen antolaketa, Andoaingo Udalaren kontura gauzatuko da.
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IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
* e.1.Komunikazio sareak –Bide sistema orokorra- ...................................................................12.532 m²
* f.1.- Hiri espazio libreak –Errota parkea–.........................................................................................27.295 m²
Oria ibaiaren babes zona –f.2- ere eremu honen azaleran sartu da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Hiri parkea eta ezarri beharreko eraikinak, Arau orokorrean xedatutakoaren arabera egingo dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Eremu osoak itxuratzen du sistema orokorreko hiri parkea.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Erabilera eta jabari publikoko zona.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Autonomia Erkidegoak balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa deklaratutako gunea.
Errota/Azelain baserria edo Sorabilla errota: - 1997ko irailaren 23ko ebazpena-.
2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Hornidura publikoetarako plan berezia.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Parkea oso-osorik hiritartu beharko da, parkearen zerbitzurako beharrezkoak diren eraikinak ere antolaketan
sartuz eta ibai bazterrei eta ibaiertzeko landaretzari tratamendu egokia emanez, babestu egin behar baitira.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Ez dago horrelakorik. Zona honetan Errota baserriaren hondarrak daude, ez besterik.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Sistema orokorreko zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa.
3.3.- Erabileren ponderazio koefizienteak
3.4.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Hiritartzearen zamak Andoaingo Udalaren konturakoak izango dira, bidezko proiektuak egitearen kostuak ere
zama horietan sartuz.
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43 HEA.- GARRO PARKEA –E.L.S.O.I.-

AZALERA

53.310 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Sistema orokorreko hiri parke handi bat antolatzea. Jarduketa horretan, herrigunetik sarbide egokiak egitea
aurreikusi beharko dira, Goiburu pasealekutik, eta Olaburu-Lizarkolan, Leitzaran ibaiaren ondoan, aurreikusitako
parkeari dagokion beheko zonarekiko lotura, ibaiertzeko sailak Balzusketari dagozkion 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 jarduketetako 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 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.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “F. Espazio libreen sistema orokorra zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................52.310 m²
Leitzaran ibaiaren babes zonaren –F.2- zati bat ere eremu honen azaleran sartu da.
B.- Eraikuntza baldintzak:
Arau orokorrak aplikatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Hiri parkea.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hornidura publikoetarako plan berezi bat erredaktatuko da -43 HPJ-, eta obra eta hiritartze proiektuak ondoren.
Ondorio guztietarako, interes publikoko jarduketatzat hartuko da, hiritar guztientzako zerbitzua eskainiko du eta.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Sail hauek neurri handi batean lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketen eskubideen titularrek jarriko
dituztenez, Udalaren aukera izango da alde batetik sailak aurrez lortzeko eta, bestetik, gauzatu beharreko
hiritartzeko obretarako programazioa egitea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hornidura publikoetarako plan berezia: sei (6) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokor publikoak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketek jarri beharko dituzte hiri parkeko sailak, bakoitzari dagokion neurrian,
hain zuzen ere indarrean dagoen legedia aplikatzetik ateratzen diren zehaztapenei erantzutearren. Lurzoruak
zuzenean laga ahal izango dituzte jarduketen promotoreek, edo bestela behar adinako ordain ekonomikoa
eskainiz Udalak sailak desjabetzeari ekin diezaion.
Ekarpen hauek denboran mailakatuak izango direnez, desjabetze proiektu bat erredaktatuko da hiri parkeko
azalera osoa hartuta; eta Administrazioak berak gestionatu beharko du proiektua, eta bideratu, arlo honetan
indarrean dagoen legediak ezartzen duen epearen barnean.
Parkearen antolaketa, Andoaingo Udalaren kontura gauzatuko da.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
* f.1.1.- Hiri espazio libreak –Garro parkea– ..................................................................................86.708 m²
Leitzaran ibaiaren babes zona–f.2- ere eremu honen azaleran sartu da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Hiri parkea eta ezarri beharreko eraikinak, Arau orokorrean xedatutakoaren arabera egingo dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Eremu osoak itxuratzen du sistema orokorreko hiri parkea.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Erabilera eta jabari publikoko zona.
ANDOAINGO UDALA

130

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

B DOKUMENTUA.- HIRIGINTZAKO ARAUAK
Arau partikularrak

E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Hornidura publikoetarako plan berezia.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.2.- Balio estrategiko handiko esparruak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Parkea oso-osorik hiritartu beharko da, parkearen zerbitzurako beharrezkoak diren eraikinak ere antolaketan
sartuz eta ibai bazterrei eta ibaiertzeko landaretzari tratamendu egokia emanez, babestu egin behar baitira.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Sistema orokorreko zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa.
3.3.- Erabileren ponderazio koefizienteak
3.4.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Hiritartzearen zamak Andoaingo Udalaren konturakoak izango dira, bidezko proiektuak egitearen kostuak ere
zama horietan sartuz.
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44 HEA.- BALTZUSKETA
I.-

AZALERA

126.634 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Alderdi sortu berria, Galardi egoitza-gunearen ondoko eremua hartzen duena. Herrigunearen zabalpen berri gisa
planteatu da.
Egoitza erabilerako lurzorutzat kalifikatzea proposatzen da; eta Leizaurren, hots, lehengo Lorategi Hiriaren
ondoko eremuan dentsitate txikiko etxebizitzak eratzea proposatzen da, eraikuntza irekiko tipologiari jarraituz, eta
gaur egungo egoitza erabilerako eraikinak ere antolamenduan txertatuz –Baltzusketa Txiki, Aizetzu etxea eta
Bion etxea, hauez gain kontuan hartuz Baltzusketa Txiki, Aizetxu etxea eta Bion etxea izeneko multzoa,
aurreikusitako garapenaren aldameneko lurzoru hiritarrezinean-. Formulatu beharreko Alorreko Planean garatuko
den behin betiko antolaketak kontuan hartu beharko du aipatu eraikinak finkatzeko eta beharrezko irizten zaion
ondoko lurzatiko azalerarekin txertatzeko aukera hau. Sekula ez da onartuko nekazaritza eta abelazkuntzako
eraikin erantsiak eta egun egon daitezkeen nekazaritza eta abelazkuntzako erabilerak mantentzea.
Antolaketa xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztu beharko da, honako baldintza hauek
aintzat hartuz:
- Hirigintzako eraikigarritasun aurreikusia honako lurzatietan zertuko da: “a.2.- egoitza erabilerako lurzatiak,
eraikuntza irekikoak”, “a.3..- egoitza erabilerako lurzatiak, dentsitate txikikoak”, 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. Gutxi gorabehera 478 etxebizitza
unitate berri garatuko dira; hauetatik 357 babes publikoko erregimenekoak izango dira. Eta lehendik dauden
eraikinetan 9 etxebizitza unitate finkatuko dira.
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.
Alderdi honetako kirolgunea, Udalak ezartzen dituen baldintzen arabera kokatuko da. Alderdi honek bideratu
behar du 9 HEA.- Galardi alderdian kokatutako kirol ekipamendua, modua emanez bai ikastetxeak bai egun
dauden egoitza garapenek eta aurreikusten diren berriek erabil dezaten.
- Hiri espazio libreetarako utzi beharreko azalerari dagokionez, indarrean dagoen hirigintza legeriak agintzen
2
duena beteko da, gutxienez 22.600 m -ko erreserba eginda. Espazio hauek zerbitzua eman beharko diete bai
egoitza garapen berriari bai aldameneko alderdiei.
- Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzearen ondorioz esparru honetan ezarri beharreko sistema orokorreko
2
2
espazio libreak, guztira 22.600 m hartzen dutenak, bi zatitan daude: 13.950 m jarduketa alderdian bertan
txertatuta, goiko aldean, 43 HEA.- Garro Parkearekiko kontaktuan, eta bestea 54 HEA.- Erroitz Parkean, hor
beste hiri parke handi bat eratzea aurreikusi baita, egoitza erabilerako eremu honen aldamenean; behar beste
sail jarri beharko da, zuzenean –Udalari lagaz-, edo dagokion diru ordainketa eginez bestela, Udalak modua izan
dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
- Alderdian bertan bideratu beharko dira indarrean dagoen hirigintzako legedia aplikatzetik ondorioztatzen diren
hornidura guztiak.
- 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. Zona
hau 46 HEA.-Manterola alderdi sortu berriarekin lotzeko, harbeta bidez egingo den bide bat egitea aurreikusi
beharko da.
* Esparru honen barruan, garapen berriei zerbitzua emateko beharrezkoak diren bideak ipini beharko dira,
zirkulazio-uztaiak osatuz, eta ahal den neurrian saihestuz irteerarik gabeko kaleak egitea.
* Garraio bertikaleko elementu mekanikoa egokitzea, Extremadura kaletik.
* Edozein kasutan ere, aurreikusitako eskaerari erantzuteko behar hainbat aparkaleku ipini beharko dira lur
gainean.
* Hirigunea eta espazio libreak –bai esparruaren barrukoak, bai Manterola -Erroitz Parkea- ibarrean
aurreikusitakoak- lotuko dituzten oinezkoen ibilbideak sustatuko dira. Horiez gain, herri osoko jendeak erabiltzen
duen Plazaola bidearekin uztartzeko pasealekua ere egingo da.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “A. Egoitza erabilerako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ......................................................................................................................112.684 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:..................................................................................................................... 59.100 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
- Gehienezko profila, eraikuntza irekiko tipologian –a.2 lurzatiak-: ............................................................IV/III - V/III
Gehienezko profil hau eraikineko fatxada nagusi guztietan aplikatuko da. Elementu bereziak jarri ahal izango dira,
sestra gainean okupatutako azaleraren % 20 hartuz gehienez ere, esangura berezia eman beharra duten
eraikinen kasuan.
- Gehienezko profila, garapen edo dentsitate txikiko eraikuntzaren tipologian –komunak– -a.3 lurzatiak-: .........III/III
Gehienezko profil hau eraikineko fatxada nagusi guztietan aplikatuko da. Elementu bereziak jarri ahal izango dira,
sestra gainean okupatutako azaleraren % 20 hartuz gehienez ere, esangura berezia eman beharra duten
eraikinen kasuan.
- Gehienezko profila, eraikuntza bakaneko tipologian –a.4 lurzatiak-:............................................................. II(b)/III
* Eraikuntzaren garaiera:
Arau orokorra aplikatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
* Eraikin finkatuak: etxebizitza edota hirugarren sektoreko erabilera soilik.
* Eraikin berrietan, antolatutako tipologian onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
- Egoitza eraikinetarako erregimen juridikoa:
Egoitza erabilerako eraikinak:
* Eraikigarritasun antolatua guztira .............................................................................................. 59.100 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-............................................................................. 56.500 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 55-............................................................................................. 31.075 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-................................................................................................ 11.300 m²(t)
Sustapen librekoa -% 25- ..................................................................................................... 14.125 m²(t)
* Egoitzarako eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak-................. 2.600 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
”

1.1.- “F. Espazio libreen sistema orokorra zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................13.950 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
Arau orokorrak aplikatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Hiri parkea.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Erredaktatu beharreko Alorreko Planak, esparrua bera antolatzeaz gain, esparruaz kanpoko hainbat lursail ere
antolatu beharko ditu, baldin eta esparru honetako jarduketen ondorioz aldatuko badira: 9 HEA.- Galardi alderdiko
sailak, bide sarea konpontzeko –La Salle etorbidea, Extremadura kalea eta Galardi kalea–, eta kirol ekipamendua
ezarri beharreko eremua.
Jarduketa hau aurrera eramatea lotu egingo zaio, nolabait, 46 HEA.- Manterola eremuaren garapenari; izan ere,
Extremadura kalearen jarraipena sail hauetan planteatu beharko baita. Era berean, trenbidearen azpian dagoen

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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ibilgailuen zirkulaziorako pasabidea aldatu beharko da, eta Ama Kandida eta Gudarien etorbideko biribilgunea
egin, hori izango baita herrigunearen berezko irteera. Obra handi hau Udalak erabaki beharko du. Horretarako,
bidezko erakundeen laguntza bilatu beharko du, sarbide hau gauzatu berriko garapen inportanteek ere baliatuko
baitute; esate baterako, Arantzubia-Idiazabalekoak.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparru osorako Alorreko Plana, esparruaz kanpo egon arren nolabaiteko eragina jasoko duten eremuak ere
sartuz, ondoko baldintza hauei jarraiki:
* Egungo bide sarearekiko loturak bideratzea, Extremadura kalearen jarraipena 6 eta 14 bitarteko zenbaki
bikoitiei dagokien zatian, eta La Salle etorbidea eta oinezkoentzakoak etorkizuneko parkeekin –Garro eta Erroitzegokitzea.
* Garraio bertikaleko elementu mekanikoa jartzea, Extremadura kalearekiko loturarako.
* Lehendik dauden egoitza eraikinak txertatzea eta Baltzusketako multzoa, lurzoru hiritarrezinean kokatua,
aldameneko zonan kontsideratzeko aurreikuspena.
* Hornidura lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen duen
erregelamenduan ezarritakoak izango dira, eta alderdian bertan kokatuko dira.
Jarduketak egokitu egin beharko du 9 HEA.- Galardi alderdian aurreikusten den kirolgunea, Institutuarekiko eta
Baltzusketarekiko loturan.
* Sistema lokaleko zuzkiduretarako erreserba –espazio libreak- behar bezala aztertu beharko da, ahal den
neurrian horren kokapen eta antolaketak zerbitzua eman ahal diezaien bai auzo berri honi bai lehendik dauden
eta horrelako espaziorik ez dutenei; gainera, Baltzusketatik hurbileko goiko aldea parke gisa erreserbatuko da.
Espazio hauek erabilera eta jabari publikorako laga beharko dira, behar bezala hiritartuta.
* Sistema orokorreko zuzkiduretarako –espazio libreak– lur erreserba, 54 HEA.- Erroitz Parkea alderdian
2
2
dago 8.650 m -ko azalera-; beste 13.950 m alderdian bertan txertaturik geratuko dira, Garro Parkearen
aldamenean -43 HEA-.
* Baltzusketaerdikoa eta Baltzusketaberri baserriak finkatzeak berekin dakar antolamendu xehekatuan 50
metroko gutxieneko erretiro bat errespetatu beharra bere abeltzaintzako jarduera mantentzen duten eta ezarriko
diren egoitza eraikinen artean.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
54 HEA.- Erroitz Parkea alderdiko sailak jartzea, hiri parke bat antolatzeko.
Alderdian txertatzea espazio libreen sistema orokorrerako azalera. Erabilera eta jabari publikorako laga beharko
da, behar bezala hiritartuta.
Jarduketa alderdi honen aldameneko 9 HEA.- Galardi alderdian aurreikusitako kirolgunea hiritartzea.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean finkatuko da, eta egiturazko hirigintza
erregimenean xedatutakoari lotuko zaio. Honakoak zertu ahal izango dira: “a.2.- egoitza erabilerako lurzatiak,
eraikuntza irekikoak”, “a.3.- egoitza erabilerako lurzatiak, dentsitate txikikoak”, eta “a.4.-egoitza erabilerako
lurzatiak, eraikuntza bakanekoak”, lorategi-hiriaren ondoko eremuan.
Garapen plangintzan aintzat hartu beharko dira gutxienekotzat jo diren oinarrizko baldintza hauek:
-Sistema orokor izaerako zuzkiduren erreserba:
* f.1.1.- Hiri espazio libreak. ...........................................................................................................13.950 m²
Espazio honen kokapena Garro Parkearen -43 HEA- aldamenean zehaztuko da.
-Sistema lokalen izaerako zuzkiduren erreserba:
* f.1.1.- Hiri espazio libreak. ...........................................................................................................25.600 m²
Espazio honen kokapenak alderdi berriari eta aldamenean lehendik daudenei eman beharko die zerbitzua; era
berean, Baltzusketatik hurbileko goiko aldea xede honetarako erreserbatuko da.
- Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzetik ondorioztatzen den erreserba egin beharko da komunitatearen
ekipamendurako, alderdian bertan. Plangintzak kirol ekipamendua 9 HEA.- Galardi alderdian ezartzea
aurreikusiko du, eskolaren eta Extremadura kalearen ondoko sailetan, hain zuzen ere.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntzen baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira. Eta, erabilera ezartzerakoan,
arau orokorreko xedapenetara joko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira, proposatuko tipologien arabera.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
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Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Horrelakorik ez dago. Lehendik dagoen zuhaizti interesgarria mantendu edo birjarri beharko da.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Hiritartzeko erregimena sustatu behar den Alorreko Planean zein hau garatzeko formulatuko diren proiektuetan
zehaztuko da; bereziki alderdi hauek jasoko dira bertan:
* Gorago adierazi dugun bezala, esparruaren barruko zein kanpoko bideak egingo dira, esparru berriari eta
ondoko eremuei zerbitzua emango dieten moduan.
* Auzo honi eta ondokoei zerbitzua emateko beharrezkoak diren hiri espazio libreak antolatuko dira, 54 HEA.Erroitz Parkea alderdian aurreikusitako sistema orokorreko parke berriarekin eta Plazaolako bidearekin lotuko
duen oinezkoentzako ibilbidea eginez.
* Eremu honetan lehendik zeuden azpiegiturak berriro ezarri beharko dira, bidezko aldaketak egin ondoren.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Antolaketatik kanpo geratzen dira egoitza eraikin nagusiei erantsitako eraikin guztiak, lehendik dauden
azpiegitura elementuak –antenak, dorreak, etab.-, eta Manterola ibarreko aisialdiko baratzeak eta eraikin
erantsiak.
Oraingoz, egoitza erabilerako eraikin hauek finkatuko dira: Aizetxu etxea, Baltzusketa Txiki eta Bion etxea. Dena
den, zehaztasunak plangintza xehekatuan finkatuko dira, etxe hauei lotetsitako lurzati pribatuaren saila bezalaxe.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Alorreko Planean definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren bestelako dokumentuetan bezala.
2
Alorreko Planak alderdia bera hartuko du -44 JT: 126.634 m -, bideak aldatzeari, kirol ekipamendua zertu ahal
izateari eta beste hainbat gauzari dagokionez antolaketa behar bezala gauzatzeko beharko diren aldameneko
alderdietako sailekin batera.
2
Jarduketa honi 8.650 m -ko azalera erantsiko zaio espazio libreen sistema orokorrerako –54 HEA.- Erroitz
Parkea alderdiaren 54.1 zatia-.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira: esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak; ondoko esparruetan antolamenduaren eragina jasoko duten eremuetako hiritartze kostuak;
oraingo azpiegitura orokorrak berrezartzeak edo aldatzeak eragiten dituen gastuak, horiek egokitu egin beharko
baitira.
Zuzenean jartzea, edo dagokion konpentsazio ekonomikoaren bidez bestela, sistema orokorreko hiri parkerako
sailak -54 HEA.- Erroitz Parkea alderdiko 54.1 zatia-.
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45 HEA.- AGIRIALAI
I.-

AZALERA

43.730 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Alderdi 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 zertuko da: “a.2.- egoitza erabilerako lurzatiak, eraikuntza
irekikoak”, “a.3.- egoitza erabilerako lurzatiak, dentsitate txikikoak”, 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 gune bat sortzeko modua egingo da. Gutxi gorabehera 137 etxebizitza antolatu ahal
izango dira; hauetatik 7 antolaketatik kanpo geratzen direnak birkokatzeko izango dira, eta 97 unitate babes
ofizialeko erregimenekoak izango dira.
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.
Berariaz finkatuko diren egoitza erabilerako eraikinei -Buruntza auzoa, 111X eta 111W- lotetsiak geratuko diren
lurzatiak, plangintza xehekatuak zehaztuko ditu. Zortzi etxebizitza unitate izango dira.
- Alderdi honen garapenak irtenbidea eman beharko dio Buruntza auzoa 106an dagoen Ikutza zaharraren
birkokatzeari, hau antolaketatik kanpo geratuko da eta; egoitza eraikin honek 4 etxebizitza unitate dauzka, eta 32
HEA.-Ikutza jarduera ekonomikoetarako alderdian dago.
- Indarrean dagoen hirigintza legeriak ezarritakoaren arabera beharrezkoak diren ekipamenduak eta erabilerak
antolatuko dira. Horiek kokalekua Udalak zehaztuko du. Erabilera honetarako erreserbatu egingo da barreneko
zona, San Juan Egoitzarekiko kontaktuan.
- Sorospenerako eta titularitate pribatuko ekipamendu bat ezartzea alderdiaren goiko aldean; ekipamendu honek
dagokion lurzatiaren barnean zertu beharko du aparkalekurako behar duen azalera, funtzionamendu egoki
baterako beharrezkoa den neurrian.
- Hiri espazio libreetarako utzi beharreko azalerari dagokionez, indarrean dagoen hirigintza legeriak agintzen
2
duena beteko da, gutxienez 6.120 m -ko erreserba eginda, neurri batean goiko aldean kokaturik lurzoru
hiritarrezinarekiko kontaktuan.
- Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzearen ondorioz esparru honetan ezarri beharreko sistema orokorreko
2
espazio libreak 54 HEA.- Erroitz Parkea alderdian daude -6.120 m ko azalera gutxienez-, hor hiri parke handi bat
eratzea aurreikusi baita. behar beste sail zuzenean jartzeko prozedurari jarraiki –Udalari lagaz-, edo dagokion
diru ordainketa eginez bestela, Udalak modua izan dezan etorkizuneko hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
- Bideei dagokienez, Ama Kandida etorbidetiko sarbidea planteatzen da, gaur egun Egoitzaren eta
industrialdearen artean dagoen eta hobetu beharko den bidetik zehar; aldameneko alderdi berriekiko loturak
aztertu beharko dira, zirkuituei jarraitasuna emanez alegia.
Sarbide orokorrerako bide hau 48 HEA.- Illarramendi alderdian aurreikusitako jarduketak zertu beharko du.
Esparru honen barruan, garapen berriei zerbitzua emateko beharrezkoak diren bideak ipini beharko dira,
zirkulazio-uztaiak osatuz, eta irteerarik gabeko kaleak egitea saihestuz.
Edozein kasutan ere, aurreikusitako eskaerari erantzuteko behar hainbat aparkaleku ipini beharko dira lur
gainean.
- Zona dauden airetiko azpiegiturak aldatzea.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “A. Egoitza erabilerako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................40.730 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
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* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:..................................................................................................................... 15.650 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Lehendik dagoen egoitza erabilerako eraikigarritasuna:................................................................... 723 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –handitzea-: ................................................................................ 14.927 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gehienezko profila, eraikuntza irekiko tipologian:............................................................................................... IV/III
Gehienezko profil hau eraikineko fatxada nagusi guztietan aplikatuko da. Elementu bereziak jarri ahal izango dira,
sestra gainean okupatutako azaleraren % 20 hartuz gehienez ere, esangura berezia eman beharra duten
eraikinen kasuan.
Gehienezko profila, garapen txikiko eraikuntzaren tipologian –komunak–: .........................................................III/III
Gehienezko profil hau eraikineko fatxada nagusi guztietan aplikatuko da. Elementu bereziak jarri ahal izango dira,
sestra gainean okupatutako azaleraren % 20 hartuz gehienez ere, esangura berezia eman beharra duten
eraikinen kasuan.
* Eraikuntzaren garaiera:
Arau orokorra aplikatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
* Eraikin finkatuak: soilik etxebizitza erabilera
* Eraikin berrietan, antolatutako tipologian onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
- Egoitza eraikinetarako erregimen juridikoa:
* Eraikigarritasun antolatua guztira .............................................................................................. 15.650 m²(t)
Lehendik dagoen egoitza erabilerako eraikigarritasuna:............................................................ 723 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- ........................................................................ 15.840 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna, orotara ........................................................................... 15.300 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 55-............................................................................................... 8.415 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................. 3.060 m²(t)
Sustapen librekoa -% 25- ....................................................................................................... 3.825 m²(t)
* Egoitzarako eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak-.................... 350 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
1.2.- “G. Komunitatearen ekipamendurako zonak” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ..........................................................................................................................3.000 m²
Azalera hau orientazio gisa sartzen da. Alorreko Planak zehaztu beharko du ekipamendurako lurzatia, eta
zonaren muga orokorrak halaber.
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:....................................................................................................................... 5.200 m²(t)
Sestra azpian.......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Gehienezko profila.................................................................................................................................. IV/II
Adierazitako profil hori eraikin bakoitzeko fatxada nagusi bietan errespetatu beharko da.
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta, elementu bereziak jarrita.
* Eraikuntzaren garaiera:
Arau orokorra aplikatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
Komunitatearen ekipamendua, sorospena –pribatua–
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Esparrua oso-osorik hartuko duen Alorreko Plana egingo da, eta gainera, esparruaz kanpo egon arren
nolabaiteko eragina jasoko duten eremuak ere bere baitan hartuko ditu; esate baterako, bide sarea erabakitzeko

Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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beharrezkoak diren sailak. Ondoko eremu berrietan, hain zuzen ere, bide horiei jarraipena emanez egingo dira
berriak.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alderdi osoaren Alorreko Plana, 48 HEA.-eta 49 HEA.-alderdietarakoekin koordinatu beharko dena bideei
antolaketa eta jarraitasuna emate aldera.
Irigoien eta San Juan Egoitzaren arteko bide txikia ez da, inola ere, ibilgailuentzako sarbidetzat hartu behar,
zeren eta etorkizunean bakar-bakarrik oinezkoentzako sarbidea izango baita, eta Irigoien etxearen laketerako
ingurua bide batez.
Esparrua garatzerakoan, lehengo bide sarearekiko lotuneak erabaki beharko dira, landalurraren goialdean
oraingo baserrietara sartzeko etorkizunean egingo diren oinbideak bezalaxe.
Hornidura lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen duen
erregelamenduan ezarritakoak izango dira, eta alderdian bertan kokatu beharko dira. Beheko aldea, San Juan
Egoitzarekiko kontaktuan dena, erreserbatu egingo da, komunitatearen ekipamendura bideratzeko.
Ekipamendu pribatuko lurzatiak bere barnean bideratu beharko du beharrezko aparkaleku hornidura, jardueraren
funtzionamendu egokirako beharrezkoa den neurrian.
Sistema lokaleko zuzkiduretarako erreserba –espazio libreak–, auzo berri honi ez ezik, lehendik dauden
etxebizitzei ere zerbitzua emango dien moduko lekuan ipiniko dira, azken horiek ez baitute horrelako eremurik.
Sistema orokorreko zuzkiduretarako erreserba –espazio libreak–, 54 HEA.- Erroitz Parkea alderdian kokatuko da.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
2
54 HEA.- Erroitz Parkea alderdiko sailak jartzea –6.120 m -ko azalera gutxienez-, hiri parke bat antolatzeko.
Aurreikusten den ekipamendua –sorospenekoa, titularitate pribatukoa- sistema orokorrekoa izango da.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean finkatuko da, eta egiturazko hirigintza
erregimenean xedatutakoari lotuko zaio. Honakoak zertu ahal izango dira: “a.2.- egoitza erabilerako lurzatiak,
eraikuntza irekikoak” eta “a.3.- egoitza erabilerako lurzatiak, dentsitate txikikoak”.
Garapen plangintzan aintzat hartu beharko dira gutxienekotzat jo diren oinarrizko baldintza hauek:
-Sistema lokalen izaerako zuzkiduren erreserba:
* f.1.1.- Hiri espazio libreak. .............................................................................................................6.120 m²
Espazio honen kokapenak alderdi berriari eta aldamenean lehendik daudenei eman beharko die zerbitzua;
gainera, lurzoru hiritarrezinaren aldamenan dagoen goiko aldea erreserbatu beharko du.
- Komunitatearen ekipamendurako erreserba, indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzetik ondorioztatzen
dena izango da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntzen baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira. Eta, erabilera ezartzerakoan,
arau orokorreko xedapenetara joko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira, proposatuko tipologien arabera.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Horrelakorik ez dago.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Alderdi osoaren eta ukituko diren alderditik kanpoko zatien hiritartzeko erregimena, sustatu behar den Alorreko
Planean zein hau garatzeko formulatuko diren proiektuetan zehaztuko da; bereziki alderdi hauek jasoko dira
bertan:
* Alderdiaren hiritartze orokorra.
* Gorago adierazi dugun bezala, esparruaren barruko zein kanpoko bideak egingo dira, esparru berriari eta
ondoko eremuei zerbitzua emango dieten moduan.
* Auzo honi eta ondokoei zerbitzua emateko beharrezkoak diren hiri espazio libreak antolatuko dira.
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* Eremu honetan lehendik zeuden azpiegiturak berriro ezarri beharko dira, bidezko aldaketak egin ondoren.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
* Buruntza auzoko 111n dagoen Gure Atsegina etxea antolaketatik kanpo uztea iradokitzen da; honek 3
2
etxebizitza eta 431 m (t) ditu. Alorreko Planak baloratuko du eraikin hau antolaketa berrian mantentzea eta
txertatzea, edo hemen antolaketatik kanpo uzteko egindako iradokizuna zehaztu ahal izango du.
* Alderdiak bideratu egiten du Buruntza auzoa 106an dagoen Ikutza zaharraren birkokatzea, 32 HEA.- Ikutzan;
2
honek 4 etxebizitza eta 292 m (t)-ko azalera du.
* Berariaz antolamendutik kanpo geratuko dira finkatuko diren nagusiei erantsitako eraikinak, antolaketa
berriarekin bat ez datozela irizten zaien kasuetan.
* Era berean, antolaketatik kanpo geratuko dira aldatu behar diren airetiko azpiegitura guztiak.
* Oraingoz, egoitza erabilerako eraikin hauek finkatuko dira: Buruntza auzoa 111W eta 111X zenbakikoak,
kontserbazio egoera onean baitaude eta guztiz beteak. Dena den, zehaztasunak plangintza xehekatuan finkatuko
dira, etxe hauei lotetsitako lurzati pribatuaren saila bezalaxe.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Formulatu behar den Alorreko Planean definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren bestelako dokumentuetan
bezala.
2
Jarduketa txertatua, 43.730 m -ko azalerakoa –45 JT--; eta horri, ondoko alderdietako hainbat lursail erantsiko
zaizkio, antolaketa gauzatu ahal izateko beharrezkotzat jo diren sailak.
2
Jarduketa honi 6.120 m -ko azalera atxikiko zaio espazio libreen sistema orokorrerako –54 HEA.- Erroitz Parkea
alderdiaren 54.2 zatia-.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira: esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak; ondoko esparruetan antolamenduaren eragina jasoko duten eremuetako hiritartze kostuak;
oraingo azpiegitura orokorrak berrezartzeak edo aldatzeak eragiten dituen gastuak, horiek egokitu egin beharko
baitira.
Zuzenean jartzea, edo dagokion konpentsazio ekonomikoaren bidez bestela, sistema orokorreko hiri parkerako
sailak -54 HEA.- Erroitz Parkea alderdiko 54.2 zatia-.
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46 HEA.- MANTEROLA
I.-

AZALERA

82.000 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Alderdi sortu berria, Arantzibia-Idiazabal 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 jarraituz aztertuko da. Era berean, auzoko bizimodua bilduko duen
erdigune bat sortzeko modua egingo da. Gutxi gorabehera 261 etxebizitza antolatu ahal izango dira; hauetatik 11
antolaketatik kanpo geratzen diren eraikinak birkokatzeko izango dira, eta 187 unitate babes erregimenekoak
izango dira.
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.
- Antolaketatik kanpo geratuko dira bi egoitza eraikin: Aldapeta etxea, 7 etxebizitza eta 680 m²(t) dituena –hau
egungo kokalekutik hurbilen duen blokean birkokatu beharko da-, eta Manterola baserria, 4 etxebizitza eta 462
m²(t) dituena. Era berean, antolaketatik kanpo geratuko dira egungo eraikin erantsiak edo nekazaritzaabelazkuntzako erabilera dutenak.
- 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. Hiri espazioak –plazak eta jolas eremuak- antolatu beharko dira, egoitza bilbean txertaturik, eta
2
mazela erreserbatuta 29.700 m inguruko azaleraz, zonakatze xehekatuaren planoan orientazio huts moduan
islatuta dagoen bezala.
- Indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzearen ondorioz esparru honetan ezarri beharreko sistema orokorreko
2
espazio libreak, gutxienez 11.657 m -ko azaleraz, 54 HEA.- Erroitz Parkea alderdian kokatuko dira, hor hiri parke
handi bat eratzea aurreikusi baita, egoitza alderdi honen aldamenean; behar beste sail jarri beharko da,
zuzenean –Udalari lagaz-, edo dagokion diru ordainketa eginez bestela, Udalak modua izan dezan etorkizuneko
hiri parke horretako lurrak kudeatzeko.
- Bideei dagokienez:
* Gaur egun irteerarik ez duen Extremadura kaleari jarraipena ematea La Salle Etorbideko elkargunetik –
1etik 9ra bitarteko zenbaki bakoitiei dagokion kale zatia-, batetik esparru berri honi eta 44 HEA.- Baltzusketa
egoitza alderdi berriari zerbitzua emateko eta, aldi berean, oraingo egoitza erabilerako asentamenduen baldintzak
hobetzeko.
Esparru honen barruan, garapen berriei zerbitzua emateko beharrezkoak diren bideak ipini beharko dira.
Saihestu egingo da irteerarik gabeko kaleak egitea. Bide orokorrak eraberritu egin beharko du Plazaolaren
zubiaren azpiko pasagunea, Idiazabal aunditik hurbil, zirkulazio egokirako behar adina handi izango den beste
begi bat zabalduta. Jarduketa honek errespetatu egin beharko ditu Plazaolaren bidezubiaren forma ezaugarriak,
hau antolaketan txertatuko baita.
* Edozein kasutan ere, aurreikusitako eskaerari erantzuteko behar hainbat aparkaleku ipini beharko dira lur
gainean.
* Hirigunea eta espazio libreak –bi 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.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “A. Egoitza erabilerako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................82.000 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
1
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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* Egoitza eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:..................................................................................................................... 30.342 m²(t)
Sestra azpian:......................................................................... Sestra gaineko eraikigarritasunaren % 75
* Lehendik dagoen eta ordezkatu behar den eraikigarritasuna: ....................................................... 1.142 m²(t)
* Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea-: .............................................................................. 29.200 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Gehienezko profila, eraikuntza irekiko tipologian .................................................................................. IV/III
Adierazitako profil hori eraikin bakoitzeko fatxada nagusi bietan errespetatu beharko da.
Sestra gaineko profila gehienez bost (V) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta, elementu bereziak jarrita.
* Eraikuntzaren garaiera:
Arau orokorra aplikatuko da.
C.- Erabilera baldintzak:
* Eraikin berrietan, antolatutako tipologian onartzen diren erabilera orokorrak aurreikusiko dira.
- Egoitza eraikinetarako erregimen juridikoa:
* Eraikigarritasun antolatua guztira .............................................................................................. 30.342 m²(t)
Lehendik dagoen egoitza erabilerako eraikigarritasuna:......................................................... 1.142 m²(t)
Egoitza eraikigarritasun berria –areagotzea- ........................................................................ 29.200 m²(t)
* Egoitza erabilerako eraikigarritasuna, orotara ........................................................................... 29.142 m²(t)
BOE erregimenari lotua -% 55-............................................................................................. 16.018 m²(t)
ET erregimenari lotua -% 20-.................................................................................................. 5.828 m²(t)
Sustapen librekoa -% 25- ....................................................................................................... 7.286 m²(t)
* Egoitzarako eraikigarritasun berriaren beste zatia –hirugarren sektoreko erabilerak-................. 1.200 m²(t)
Egun dagoen eraikigarritasuna Katastroko datuei buruzkoa da, baina hauek kontrastatu egin beharko ditu
erredaktatu behar den garapeneko antolaketak. Agiri honek zehaztu egin beharko ditu bai egungo
eraikigarritasuna bai legez indarrean dauden estandarren aplikaziotik ondorioztatzen direnak; betiere, guztirako
eraikigarritasun antolatua errespetatu beharko du.
Sestra gaineko solairuetan egoitza erabilerak ezarriko dira baina, betiere, hirugarren sektorerako hornidura txiki
bat bermatuz. Hau, ahal dela behintzat, auzoko gune berrian kokatuko da, hiri espazio libreen ondoan.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Esparrua oso-osorik hartuko duen Alorreko Plana egingo da, eta gainera, esparruaz kanpo egon arren
nolabaiteko eragina jasoko duten eremuak ere bere baitan hartuko ditu; esate baterako, bide sarea erabakitzeko
beharrezkoak diren sailak. Ondoko eremu berrietan, hain zuzen ere, bide horiei jarraipena emanez egingo dira
berriak.
Jarduketa hau aurrera eramango bada, aurrez trenbide azpiko ibilgailuentzako pasagunea aldatu eta Ama
Kandida eta Gudarien etorbideko biribilgunea egin beharko da, hauxe izango delako auzoaren berezko irteera.
Obra handi hau Udalak erabaki beharko du. Horretarako, bidezko erakundeen laguntza bilatu beharko du, sarbide
hau gaur egun gauzatze bidean dauden garapen inportanteek ere baliatuko baitute; esate baterako,
Plazaolakoak.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Esparru osorako Alorreko Plana, esparruaz kanpo egon arren nolabaiteko eragina jasoko duten eremuak ere
sartuz.
Esparru honen barruan, garapen berriei zerbitzua emateko beharrezkoak diren bideak ipini beharko dira
(Extremadura kalearen jarraipena). Saihestu egingo da irteerarik gabeko kaleak egitea. Bide orokorrak eraberritu
egin beharko du Plazaolaren zubiaren azpiko pasagunea, Idiazabal handitik hurbil, zirkulazio egokirako behar
adina handi izango den beste begi bat zabalduta. Jarduketa honek errespetatu egin beharko ditu Plazaolaren
bidezubiaren forma ezaugarriak, hau antolaketan txertatuko baita.
Zuzkidura lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen duen
erregelamenduan ezarritakoak izango dira.
Sistema lokaleko zuzkiduretarako erreserba –espazio libreak–, auzo berri honi ez ezik, lehendik dauden
etxebizitzei ere zerbitzua emango dien moduko lekuan ipiniko dira, azken horiek ez baitute horrelako eremurik,
2
eta goiko aldea -29.700 m gutxi gorabehera- espazio libre gisa erreserbatuko dira, lurzoru hiritarrezinarekiko
kontaktuan.
Sistema orokorreko zuzkiduretarako erreserba –espazio libreak–, 54 HEA.- Erroitz Parkea alderdian kokatuko da.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
54 HEA.- Erroitz Parkea alderdiko sailak jartzea, hiri parke bat antolatzeko.
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IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean finkatuko da, eta egiturazko hirigintza
erregimenean xedatutakoari lotuko zaio. Honakoak zertu ahal izango dira gehienbat: “a.2.- egoitza erabilerako
lurzatiak, eraikuntza irekikoak” eta “a.3.- egoitza erabilerako lurzatiak, dentsitate txikikoak”.
Garapen plangintzan aintzat hartu beharko dira gutxienekotzat jo diren oinarrizko baldintza hauek:
-Sistema lokalen izaerako zuzkiduren erreserba, alderdi berriari eta lehendik aldamenean daudenei zerbitzua
emateko. Xede berberaz erreserbatu beharko da, gainera, zonakatze xehekatuan dagokion planoan orientazio
huts gisa grafiatutako mazela.
- Komunitatearen ekipamendurako erreserba, indarrean dagoen hirigintza legeria aplikatzetik ondorioztatzen
dena izango da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntzen baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira. Eta, erabilera ezartzerakoan,
arau orokorreko xedapenetara joko da.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira, proposatuko tipologien arabera.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Udal intereseko ondasun higiezina –II.b maila-: Plazaolaren bidezubia.
2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Horrelakorik ez dago.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Alderdi osoaren eta ukituko diren alderditik kanpoko zatien hiritartzeko erregimena, sustatu behar den Alorreko
Planean zein hau garatzeko formulatuko diren proiektuetan zehaztuko da; bereziki alderdi hauek jasoko dira
bertan:
* Gorago adierazi dugun bezala, esparruaren barruko zein kanpoko bideak egingo dira, esparru berriari eta
ondoko eremuei zerbitzua emango dieten moduan.
* Auzo honi eta ondokoei zerbitzua emateko beharrezkoak diren hiri espazio libreak antolatuko dira, 54 HEA.Erroitz Parkea alderdian aurreikusitako sistema orokorreko parke berriarekin eta Plazaolako bidearekin lotuko
duen oinezkoentzako ibilbidea eginez.
* Eremu honetan lehendik zeuden azpiegiturak berriro ezarri beharko dira, bidezko aldaketak egin ondoren.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Antolamendutik kanpo geratzen dira, berariaz, eraikin erantsi edo nekazaritza eta abelazkuntzako erabilera
dutenez gain, egoitza erabilerako honako eraikinak:
* Manterola baserria, Leizotz auzoa, 30: 4 etxebizitza - 462 m²(t)
* Aldapeta etxea, Plazaola Trena, 4: 7 etxebizitza - 680 m²(t)
Datu hauek Katastroko erregistrokoak dira, baina Alorreko Planaren dokumentuan egiaztatu beharko dira.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Formulatu behar den Alorreko Planean definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren bestelako dokumentuetan
bezala.
2
Jarduketa txertatua, 82.000 m -ko azalerakoa –46 JT--; eta horri, ondoko alderdietako hainbat lursail erantsiko
zaizkio, antolaketa gauzatu ahal izateko beharrezkotzat jo diren sailak.
2
Jarduketa honi 11.657 m -ko azalera atxikiko zaio espazio libreen sistema orokorrerako –54 HEA.- Erroitz Parkea
alderdiaren 54.3 zatia-.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira: esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak; ondoko esparruetan antolamenduaren eragina jasoko duten eremuetako hiritartze kostuak;
oraingo azpiegitura orokorrak berrezartzeak edo aldatzeak eragiten dituen gastuak, horiek egokitu egin beharko
baitira.
Zuzenean jartzea, edo dagokion konpentsazio ekonomikoaren bidez bestela, sistema orokorreko hiri parkerako
sailak -54 HEA.- Erroitz Parkea alderdiko 54.3 zatia-.
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47 HEA.- BALLESTAGIN

I.-

AZALERA

81.950 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
“Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen zenbait Alderdiren 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 alderdiaren Alorreko Plana” (2008ko urriaren 29ko GAO, 208 zk.koa).
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................80.200 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Hirigintza eraikigarritasuna: arauzko eraikigarritasuna, aipatutako espedienteetan zehaztukoa bera da.
* Eraikigarritasun antolatua guztira: ............................................................................................. 40.350 m²(t)
Alorreko Planak finkatutako pabilioiari dagokion eraikigarritasuna ere jasotzen da.
2
Ez da jasotzen aurreikusitako komunitatearen ekipamenduari dagokion eraikigarritasuna -360 m (t)b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Indarrean dagoen Alorreko Planak agintzen duena.
* Eraikuntzaren garaiera:
Indarrean dagoen Alorreko Planak agintzen duena.
C.- Erabilera baldintzak:
* Eraikigarritasun antolatua guztira –jarduera ekonomikoak-:...................................................... 40.350 m²(t)
’b.- industri erabilerak’ lurzatietako eraikigarritasuna: ........................................................... 39.426 m²(t)
‘c.- hirugarren sektoreko erabilerak’ lurzatietako eraikigarritasuna........................................... 924 m²(t)
‘g.- komunitatearen ekipamendua’ lurzatietako eraikigarritasuna: ............................................ 360 m²(t)
1.2.- Bide sistema orokorra “SO, B”
A.- Zonaren azalera osoa (SO): ..................................................................................................................1.750 m²
B.- Eraikitzeko baldintza orokorrak: ez dira aurreikusi.
C.- Erabilera baldintzak: zona osoari dagozkionak.
2.- Hirigintza sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Sektore osorako indarrean den Alorreko Plana.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Indarrean dagoen Alorreko Planaren espedientean jasotako aurreikuspenak garatuko dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Indarrean dagoen Alorreko Planak agintzen dituenak.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Indarrean dagoen Alorreko Planeko aurreikuspenak.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, Alorreko Planaren espedienteko "Zonakatze Xehekatua" planoan jasotakoak dira.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Alorreko Plana
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Alorreko Plana
D.- Jabari baldintza partikularrak
Alorreko Plana
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E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Lurzoruaren kategoria indarrean dagoen Alorreko Planean jasoa
da.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Indarrean dagoen antolamenduak zehaztua.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Indarrean dagoen antolamenduak zehaztuak.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Jarduketa txertatu edo integratua, indarrean dagoen Alorreko Plana.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Indarrean dagoen antolamenduak zehaztuak.
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48 HEA.- ILLARRAMENDI
I.-

AZALERA

91.261 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Jarduera ekonomikoen erabilera izango duen zonalde bat eratzera bideratutako esparru berria, berau osoki
antolatutako duen Alorreko Plan baten bidez garatuko dena.
Esparru edo alderdi 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.
* Antolaketatik kanpo geratuko dira Illarramendi -Buruntza auzoa 105- eta Perikotegi –Buruntza auzoa 108baserriak; erredaktatu behar den garapeneko plangintzak aztertu egin beharko du egoitza erabilerako eraikin
hauek Toki Eder, Serorategi eta Elizalde Txiki etxeek osatutako multzotik hurbil birkokatzerik ba ote dagoen.
Antolaketa xehekatuak bidezko antolamendua zehaztu beharko du, honako baldintza hauek aintzat hartuz:
* Lehendik dauden aipatu garapenei dagozkien lurzati pribatuak finkatzea eta mugatzea.
* Plastigaur enpresa handitzearen emaitzaz sortzen diren eraikinak finkatzeak eta multzoan txertatzeak berekin
dakar enpresak parte hartzea alorreko hiritartze karga orokorretan, garatutako eraikigarritasunaren arabera
betiere.
* Hirugarren sektoreko erabileretarako eraikinek lurzati barruan bideratu beharko dute aparkaleku beharra;
erabilera honetarako okupatu ahal izango dira sestra azpiko solairuak.
* Osterantzean, industri erabileretarako lurzatiek lurzati pribatuen barnean egin beharko dituzte jarduerari
zerbitzua emateko beharrezko aparkalekuak, sestra azpiko solairuetan edo eraikinik gabeko lurzati librean;
horrelakoetan aurreikusi beharko dira, gainera, zamalanetarako espazioak.
* Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde
Planeko zehaztapenen arabera, Andoain ‘A kategoria: zentraltasun goreneko udalerriak’ kategorian sartzen da;
beraz, dokumentu horretan jasotako irizpideak aplikatu beharko dira, merkataritzako ekipamenduak antolatzen
badira.
* Kaleak malda egokiekin eraikitzea, jarduera ekonomikoetarako eraikin berrien sarbideak eta finkatuko diren
eraikinen sarbideak erabakiz, eta zona hau esparru osoarekin lotuz. Bertan sartzeko bideak, San Juan Egoitzaren
ondokoak, 45 HEA.- Agirialain finkatzen diren egoitza eraikinetarako sarbide baldintzak mantentzeko moduan
aztertu beharko dira.
Erabilera eta jabari publikoko espazioetako aparkaleku hornidura eremuari berari zerbitzua emateko eta
aldameneko eremuetako beharrei erantzuna emateko izango da, batez ere Cenia eta Orbelan enpresak dauden
inguruko beharrei, enpresa hauek ez baitute behar beste toki bere inguruan.
* Sistema lokalen sareko ekipamendu eta espazio libreetarako erreserbak, babes pantaila moduan ipiniko dira;
hau da, jarduera ekonomikoetarako eraikinen eta lehendik martxan dauden nahiz etorkizunean egingo diren
egoitza erabilerako eraikinen arteko babes pantaila moduan, alegia.
Ildo horri jarraituz, landarezko hesi egoki bat ipini beharko da GI-131 errepidearen trazadura berriaren mugan.
* Jarduera ekonomikoetarako eraikin berrien eta lurzoru hiritarrezinean kokatutako egoitza eraikinen arteko tartea
finkatzen da, gutxienez 25 metrokoa izango baita; alderdi honek lurzoru hiritarrezinarekin muga egiten duenean,
gutxienez 5 metro zabaleko landare hesi bat jarriko da, eta neurri ertaineko zuhaitzak aldatuko dira bertan.
* Jarduketa honetarako baldintza izango da Eguzkialden aurreikusten den biribilgunetik sarbide nagusiak
bideratzea; ildo honetatik, koherentzia izan beharko da Illaramendin eta ondoko Eguzkialden garatu behar diren
antolamenduen artean.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................91.261 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Lehendik dauden eraikinak: eraikin hauek espresuki finkatuko dira: Buruntza auzoa 143 eta 144 zenbakiak –
industri erabilera–, Gaztañaga sagardotegia, Irurain etxea eta Irurainberri etxea, Buruntza auzoko 190, 109 eta
110 zenbakiak dagozkienak, eta hirugarren sektorerako –ostalaritza—nahiz etxebizitzarako erabiltzen direnak.
* Aurrez dauden egoitza eraikinetan –birkokatzeko aukera-: eraikigarritasuna egungoa izango da etxebizitza
erabileraz.
* Proiektuan diren eraikinak:
* Jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 46.000 m²(t)
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Sestra azpian: sestra azpian baimendutako hirigintzako eraikigarritasuna, gehienez ere, sestra gainean
baimendutako hirigintzako eraikigarritasunaren % 60aren parekoa izango da; sestra azpiko bi solairutan
eraiki ahal izango da, betiere Hirigintzako Arau Orokorretan izaera orokorrez ezarritako baldintzetan.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
* Lehendik dauden eraikinak: gaur egungo parametroetan finkatuko dira.
* Proiektuan diren eraikinak:............................................................................................................... Gehienez: III/II
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
Adierazitako profil hori erreferentziazko sestran hartu beharko da –kota baxuagoko bidea-.
Baimendutako gehienezko profila ez da eraikinaren fatxada nagusi bietako batean ere gainditu behar.
* Eraikuntzaren garaiera:
* Lehendik dauden eraikinak: gaur egungo parametroetan finkatuko dira.
* Proiektuak diren eraikinak –gehienezkoa-: ...............................................................................................12 metro.
Eraikinaren garaiera gehienez 16 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
C.- Erabilera baldintzak:
* Lehendik dauden eraikinak: gaur egungo erabilerekin finkatuko dira.
* Proiektuan diren eraikinak: Arau orokorra aplikatuko da, hirugarren sektoreko erabilera edota industria onartuz,
bata edo bestea. Eraikinetarako baldintza egokiak aurreikusi beharko dira, behin betiko erabilera mistoa –
industria/hirugarren sektorea- den kasuetan.
Mazelako eraikinetan, fatxada nagusiek kota desberdineko bideak dauzkatenean ezarri ahal izango dira
baimendutako erabilerak, ibilgailuentzako sarbide independenteekin.
Eremu honetan merkataritza ekipamendu handiak antolatzean, jarraitu egin beharko dira jarduera
ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde Planeko
zehaztapenak.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Alorreko Plan bat formulatuko da alderdi osorako, beronen antolaketa xehekatuaren zehaztapen ondorioetarako.
Alderdi honetako sarbide orokorrak, Ama Kandida etorbidearen hasierako biribilguneak eta lehengo bide
sarearen aldaketak baldintzatuko dituzte. Bide sare honetako zirkulaziorako galtzadak gutxienez 7,00 metroko
sekzioa eta malda egokiak izango ditu.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alderdiaren multzoa zein honetatik kanpoko baina gauzatzearen ondorioetarako bertan planteatutako garapenari
lotutako jarduketak tratamendu unitario baten gai izango dira, programazio eta gauzatze ondorioetarako;
horretarako berariaz mugatu da jarduketa txertatuko 48 JT alderdia.
Kanpoko jarduketatzat hartuko dira aldameneko alderdietako sailetan, bai antolaketa berrikoetan bai lehendik
daudenetakoetan, aurreikusitakoak; eta ondoko baldintza hauek hartu beharko dira kontuan:
* Alderdia garatzea, GI-131 errepidea Ama Kandida etorbidera iristen den puntuko biribilgune berriarekiko lotunea
erabakiz eta San Juan egoitzaren ondoko bidearekin uztartuz. Gainera, azken bide honen sekzioa eta maldak
aldatu egin beharko dira, eta mantendu egin beharko dira, betiere, printzipioz 45 HEA.- Agirialain finkatzen diren
egoitza eraikinetarako ibilgailuentzako sarbideak. Ildo honetatik, jarduketarentzako baldintza izango da
Eguzkialdeko biribilgunetik aurreikusten den sarbide orokorra zertzea; Eguzkialde kontuan hartu beharko denez,
operazio honetako lanak horrekin koordinatu beharko dira.
* Aurreikusten diren barne bideek konpondu egin beharko dituzte alderdiak berak dituen aparkaleku beharrak, eta
gain hornidura bat aurreikusi beharko da aldameneko jarduerei –Cenia, Orbelan, etab.- zerbitzua emateko, ez
baitute zerbitzu hau hartzeko behar beste toki.
* Oraingo hirugarren sektoreko erabilerak eta etxebizitzak antolaketa orokorrean txertatuko dira.
* Plastigaur enpresa handitzearen emaitzaz sortzen diren eraikinak finkatzeak eta multzoan txertatzeak berekin
dakar enpresak parte hartzea alorreko hiritartze karga orokorretan, garatutako eraikigarritasunaren arabera
betiere.
* Antolaketatik kanpo geratzen diren egoitza erabilerako eraikinak goiko aldean birkokatzeko aukera.
* Zuzkidura orokor eta lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen
duen erregelamenduan ezarritakoak izango dira.
* Zuhaitz-hesiak aurreikusi beharko dira industri edota hirugarren sektoreko garapen berrien eta lehendik dauden
eta aurreikusten diren egoitza erabilerako zonen artean.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Lau (4) urteko epea ezarri da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko; dena den, jarduketa honetarako
baldintza izango da 24 HEA.- Eguzkialden dagoen biribilgunetiko sarbide orokorra zertzea, alderdi horrekin
koordinatu beharko baitu.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
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Ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Eremu honetako zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko da. Eta Plan hori,
egiturazko hirigintza erregimenean adierazitakoaren arabera egingo da. Gaur egun martxan dauden industri,
hirugarren sektoreko eta etxebizitza erabilerako eraikinak espresuki finkatuko dira, plangintzak esleitzen dien
erabilera pribatuko azalerarekin batera.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira, oraingo industri erabilerak,
hirugarren sektoreko erabilerak eta etxebizitza erabilerak hartuz. Eraikin berrien erabilerari dagokionez, berriz,
arau orokorreko xedapenak beteko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- EAEk balio arkeologikoa izan lezaketen zona gisa deklaratutako guneak:
Ikutza Berri baserria
Udal intereseko ondasun higiezinak –II.b mailaIkutza berri baserria, Buruntza auzoa 106. Hondakinak.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Hiritartzeko erregimena formulatu behar den Alorreko Planean zein Hiritartze Jarduketarako Programan ezartzen
dena izango da.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Egoitza eraikin hauek antolamenduz kanpokotzat jo dira, beren eranskinekin batera:
* Illarramendi baserria, Buruntza auzoa 105
* Perikotegi baserria, Buruntza auzoa 108
* Eraikin erantsiak eta nekazaritza-abelazkuntzakoak
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2
Jarduketa txertatua, 95.225 m -ko azalerakoa; eta horri, ondoko esparruetako hainbat lursail erantsiko zaizkio,
antolaketaren eragina nozituko duten sailak.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak, eta esparruaz kanpo egon arren, antolamendua gauzatzeko beharrezkoak diren obrek
eragindako gastuak, baita azpiegiturek eta bide orokorrek eragindakoak ere.
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49 HEA.- IGERATEGI
I.-

AZALERA

54.080 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
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.-alderdiak; 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. Eraikin mailakatua egiteko aukera izango da, bide bietan oso sestra alde
handiarekin oinarrituko baita; eraikinaren kokapena eta arkitektura aldetiko akabera zaindu beharko da, lurzoru
hiritarreko jarduketen errematea izango delako eta planteatutako bideen lerro segidan planteatzen delako.
Antolaketa xehekatuak bidezko antolamendua zehaztu beharko du, honako baldintza hauek aintzat hartuz:
* Eraikin lineal bat ezarriko da. Koten arteko aldeak ikusita, eraikin hori bi altueratan sarbideaz hornitua ezarri
ahal izango da, nahi bada, aurreikusitako bideen sestren arabera.
* Kaleak malda egokiekin eraikitzea, jarduera ekonomikoetarako eraikin berrien sarbideak eta finkatuko diren
eraikinen sarbideak erabakiz, eta zona hau esparru osoarekin lotuz. Horrez gain, goi koketan kokatutako
baserrietarako sarbideak ere ezarri egin beharko dira.
* Hirugarren sektoreko erabileretarako eraikinek lurzati barruan bideratu beharko dute aparkaleku beharra;
erabilera honetarako okupatu ahal izango dira sestra azpiko solairuak.
* Osterantzean, industri erabileretarako lurzatiek lurzati pribatuen barnean egin beharko dituzte jarduerari
zerbitzua emateko beharrezko aparkalekuak, sestra azpiko solairuetan edo eraikinik gabeko lurzati librean;
horrelakoetan aurreikusi beharko dira, gainera, zamalanetarako espazioak.
* Antolaketak modu egokian bideratu beharko du eraikinen kokapena, hauetarako baldintzekin batera, erabilera
mistoa -industria edota hirugarren sektorekoa- den kasuetan.
* Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde
Planeko zehaztapenen arabera, Andoain ‘A kategoria: zentraltasun goreneko udalerriak’ kategorian sartzen da;
beraz, dokumentu horretan jasotako irizpideak aplikatu beharko dira, merkataritzako ekipamenduak antolatzen
badira.
* Igerategi baserriaren trasladoa eta birkokatzea, alderdiaren goiko aldean.
* Sistema lokalen sareko ekipamendu eta espazio libreetarako erreserbak, babes pantaila moduan ipiniko dira;
hau da, jarduera ekonomikoetarako eraikinen eta lehendik martxan dauden nahiz etorkizunean egingo diren
egoitza erabilerako eraikinen eta landa lurraren arteko babes pantaila moduan, alegia.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................54.080 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Aurrez dauden egoitza eraikinetan –Igerategi baserria birkokatzeko aukera-: eraikigarritasuna egungoa izango
da etxebizitza erabileraz.
* Proiektuan diren eraikinak:
* Jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 32.000 m²(t)
Sestra azpian: sestra azpian baimendutako hirigintzako eraikigarritasuna, gehienez ere, sestra gainean
baimendutako hirigintzako eraikigarritasunaren %60aren parekoa izango da; sestra azpiko bi solairutan
eraiki ahal izango da, betiere Hirigintzako Arau Orokorretan izaera orokorrez ezarritako baldintzetan.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
* Aurrez dauden egoitza eraikinetan –Igerategi baserria birkokatzeko aukera-:...................................................III/II
* Proiektuan diren eraikinak, erreferentzia beheko kotako bidea dutenak: ...........................................................III/II
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
Eraikinaren oinarriaren erreferentziarako sestra, edonola ere, beheko kotan dagoen bidearena izango da.
Baimendutako gehienezko profila ez da eraikinaren fatxada nagusi bietako batean ere gainditu behar.
* Eraikuntzaren garaiera:
* Aurrez dauden egoitza eraikinetan –Igerategi baserria birkokatzeko aukera-: Araudi orokorra beteko da.
* Proiektuan diren eraikinak, erreferentzia beheko kotako bidea dutenak: ..................................................16 metro
Gehienezko garaiera, edonola ere, beheko kotako bidearekiko neurtu beharko da.
Eraikinaren oinarriaren erreferentziarako sestra, edonola ere, beheko kotan dagoen bidearena izango da.
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C.- Erabilera baldintzak:
* Lehendik dauden eraikinak: gaur egungo erabilerekin finkatuko dira.
* Proiektuan diren eraikinak: Arau orokorra aplikatuko da, hirugarren sektoreko erabilera edota industria onartuz,
bata edo bestea. Eraikinetarako baldintza egokiak aurreikusi beharko dira, behin betiko erabilera mistoa –
industria/hirugarren sektorea- den kasuetan.
Mazelako eraikinetan, fatxada nagusiek kota desberdineko bideak dauzkatenean ezarri ahal izango dira
baimendutako erabilerak, ibilgailuentzako sarbide independenteekin.
Eremu honetan merkataritza ekipamendu handiak antolatzean, jarraitu egin beharko dira jarduera
ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde Planeko
zehaztapenak.

2.- Hirigintza sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Erredaktatu beharreko Alorreko Plana bidearen behin betiko trazadurak baldintzatuko du. Dena den, gaur egun
martxan dauden industri garapenek eta azterketa bidean daudenek –34 HEA, 35 HEA, 36 HEA, 37 HEA.-eta 38
HEA– osatuko dute.
Aurreikusitako kaleek gutxienez 7,00 metroko errodadura-sekzioa izango dute eta lur gainean beharrezko
aparkaleku guztiak ipini beharko dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alorreko Plana, esparrua oso-osorik hartuz.
Esparrua garatzerakoan, lehengo bide sarearekiko eta aurreikusitako bide sarearekiko lotuneak erabaki beharko
dira. Era berean, jarduketaren eragina jasoko duten landalurreko sarbideak ere ezarri beharko dira.
Zuzkidura orokor eta lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen
duen erregelamenduan ezarritakoak izango dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Eremu honetako zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko da. Eta Plan hori,
egiturazko hirigintza erregimenean adierazitakoaren arabera egingo da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira, arau orokorreko xedapenei
jarraituz.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoruaren kategoria banaketa
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.8.- Kutsagarriak izan daitezkeen lurzoruak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Esparrua bere osotasunean hiritartuko da, bide sistema orokorretatik behar diren sarbideak eginez eta
jarduketaren eragina jasotzen duten landabideak berriro ezarriz.
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2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
* Buruntza auzoa 127 zenbakiko Igerategi baserria. Hala ere, Alorreko Planak eraikin hau antolaketan
txertatzeko aukera ahalbidetuko du.
* Eranskinak eta eraikin lagungarriak –nekazaritza eta abelazkuntzarako erabiltzen diren txabolak–.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2
Jarduketa txertatua, 54.080 m -ko azalerakoa; eta horri, ondoko esparruetako hainbat lursail erantsiko zaizkio,
antolaketaren eragina nozituko duten sailak.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak, eta esparruaz kanpo egon arren, antolamendua gauzatzeko beharrezkoak diren obrek
eragindako gastuak, baita azpiegiturek eta bide orokorrek eragindakoak ere.
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50 HEA.- ARITZAGA
I.-

AZALERA

123.195 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Jarduera ekonomikoen erabilera izango duen zonalde bat eratzera bideratutako esparru berria, berau osoki
antolatutako duen Alorreko Plan baten bidez garatuko dena.
Alderdi hau, Leizotz-Aranaztegi industrialdearen eta Arantzibia-Idiazabaleko egoitza-gunearen mugan dago.
Bertan, jarduera ekonomikoetarako garapen berriak antolatzea aurreikusi da, eskala handian, eraikinak lurraren
topografiara egokituz. Honako baldintza hauek hartu beharko dira aintzat:
* Esparru osoko eraikin industrial eta hirugarren sektoreko guztiak antolatzea. Eta, Leizotzeko bidearen 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–, Antzizuberri –Leizotz auzoa
6–, Arantzazuenea –Leizotz auzoa 8—eta Arizmenditxiki –Leizotz auzoa 10– eta Arizmendi aundi –Leizotz auzoa
11-. Bestetik, Aritzaga –Leizotz auzoa 9- antolamenduz kanpo uztea aurreikusi bada ere, zirkunstantzia hori
erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko da. Erredaktatu behar den plangintzak aztertu eta finkatuko
du egoitza eraikinak eta lurzati erantsi pribatiboak behin betiko finkatuko ote diren.
* Antolamenduarekin bat ez datozen egoitza eraikinak ordezkatzea ahalbidetzen da, hauek esparru edo
alderdiaren goiko aldean kokatzea proposatuz, Arizmendi aunditik hurbil zehazki. Puntu hau, dena den,
erredaktatu behar den garapeneko plangintzan zehaztu beharko da.
2
* Arizmendi aundiren ondoko goiko zona hau, 12.000 m -ko azaleraz gutxienez, espazio libre gisa lagatzea
aurreikusten da.
* Kaleak malda egokiekin eraikiko dira, jarduera ekonomikoetarako eraikin berrien sarbideak eta finkatuko diren
eraikinen sarbideak erabakiz, eta zona hau esparru osoarekin lotuz. Horretarako, goi koketan kokatutako
baserrietarako sarbideak ere ezarri egin beharko dira.
Bideari jarraipena emango zaio esparru honen eta aldameneko 51 HEA.-alderdiaren artean –hau ere jarduera
ekonomikoetara bideratua–. Horrela, aztergai dugun esparru honek zuzeneko sarbide egokia izango du GI-131
errepidearen saihesbide berriko biribilgunera.
* Aurreikusi egin beharko da Urnietako udalerritik datorren udal mailaz gaindiko sarearekin lotzeko ibilbidearen
parte den bizikleta sareko zatia antolatzea eta gauzatzea, eremutik kanpo geratzen diren eta lanak behar bezala
egiteko beharrezkoak diren zatiak barne, Arantzazuenea baserriko tunelaren eta Antzizuren arteko zatia
esaterako.
* Hirugarren sektoreko erabileretarako eraikinek lurzati barruan bideratu beharko dute aparkaleku beharra;
erabilera honetarako okupatu ahal izango dira sestra azpiko solairuak.
* Arizmendi aundi baserria hirugarren sektoreko erabileretarako –hotela edota ostatua- bideratu ahal izango da.
* Osterantzean, industri erabileretarako lurzatiek lurzati pribatuen barnean egin beharko dituzte jarduerari
zerbitzua emateko beharrezko aparkalekuak, sestra azpiko solairuetan edo eraikinik gabeko lurzati librean;
horrelakoetan aurreikusi beharko dira, gainera, zamalanetarako espazioak.
* Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde
Planeko zehaztapenen arabera, Andoain ‘A kategoria: zentraltasun goreneko udalerriak’ kategorian sartzen da;
beraz, dokumentu horretan jasotako irizpideak aplikatu beharko dira, merkataritzako ekipamenduak antolatzen
badira.
* Antolaketak modu egokian bideratu beharko du eraikinen kokapena, hauetarako baldintzekin batera, erabilera
mistoa -industria edota hirugarren sektorekoa- den kasuetan.
* Sistema lokalen sareko ekipamendu eta espazio libreetarako erreserbak, babes pantaila moduan ipiniko dira;
hau da, jarduera ekonomikoetarako eraikinen eta lehendik martxan dauden nahiz etorkizunean egingo diren
egoitza erabilerako eraikinen arteko babes pantaila moduan, alegia. Ekipamendurako lurzatia Antzizu eta Antzizu
berritik hurbil kokatu beharko da.
* Errekaren tratamenduak segitu egin beharko ditu Uraren Euskal Agentziak horri buruz ematen dituen
txostenetatik ateratzen diren jarraibideak.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ......................................................................................................................123.195 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Lehendik dauden eraikinak: egoitza eraikuntza hauek, eraikin nagusiak, espresuki finkatuko dira: Antzizu –
Leizotz auzoa 5 eta 5B–, Antzizuberri –Leizotz auzoa 6–, Arantzazunea –Leizotz auzoa 8–Arizmenditxiki –Leizotz
auzoa 10– eta Arizmendi aundi –Leizotz auzoa 11-.
* Proiektuan diren eraikinak –egoitza erabilerako eraikinak ordezkatzea-:......................... Egungo eraikigarritasuna
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* Proiektuan diren eraikinak –jarduera ekonomikoen erabilera-:
* Jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasun antolatua guztira: .................................................. 74.000 m²(t)
Sestra gainean –hirugarren sektoreko erabilera, eraikin berezi mailakatua–:................................ 6.400 m²(t)
Sestra gainean –industria edota hirugarren sektoreko erabilerak–:............................................. 67.600 m²(t)
Sestra azpian: sestra azpian baimendutako hirigintzako eraikigarritasuna, gehienez ere, sestra gainean
baimendutako hirigintzako eraikigarritasunaren % 60aren parekoa izango da; sestra azpiko bi solairutan
eraiki ahal izango da, betiere Hirigintzako Arau Orokorretan izaera orokorrez ezarritako baldintzetan.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
* Aurrez dauden egoitza eraikinetan –finkatuak-: ................................................................................Egungo profila
* Aurrez dauden egoitza eraikinetan –Aritzaga baserria ordezkatzeko aukera-: ...................................................II/II
* Proiektuan diren eraikinak, erreferentzia beheko kotako bidea dutenak:
- industria edota hirugarren sektoreko erabilerak:..................................................................................II/II-III/II
Definitutako gehienezko profila, hirugarren sektoreko erabilerak jasotzen dituzten eraikinetan ezarri ahal
izango da.
Sestra gaineko profila solairu bat gehituz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
Profila zehazteko erreferentziazko sestra fatxada nagusietako bakoitzari dagokion lurzoru hiritartua izango
da.
- Hirugarren sektoreko erabilera –eraikin berezi mailakatua–: .......................................................... III–IV–V/III
Eraikinaren oinarriaren erreferentziarako sestra, edonola ere, beheko kotan dagoen bidearena izango da.
* Eraikuntzaren garaiera:
* Aurrez dauden egoitza eraikinetan –Aritzaga baserria birkokatzeko aukera-: Araudi orokorra beteko da.
* Proiektuak diren eraikinak –gehienezkoa-: ................................................................................................10 metro
Eraikinaren garaiera gehienez 12 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
Garaiera zehazteko erreferentziazko sestra fatxada nagusietako bakoitzari dagokion lurzoru hiritartua
izango da.
C.- Erabilera baldintzak:
* Lehendik dauden eraikinak: gaur egungo erabilerekin finkatuko dira.
* Proiektuan diren eraikinak: Arau orokorra aplikatuko da, hirugarren sektoreko erabilera edota industria onartuz,
bata edo bestea. Eraikinetarako baldintza egokiak aurreikusi beharko dira, behin betiko erabilera mistoa –
industria/hirugarren sektorea- den kasuetan.
Eraikin berezia, mailakatua eta Aranaztegi etorbidean oinarritua, hirugarren sektoreko erabileretarako soilik
izango da.
Mazelako eraikinetan, fatxada nagusiek kota desberdineko bideak dauzkatenean ezarri ahal izango dira
baimendutako erabilerak, ibilgailuentzako sarbide independenteekin.
Eremu honetan merkataritza ekipamendu handiak antolatzean, jarraitu egin beharko dira jarduera
ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde Planeko
zehaztapenak.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Erredaktatuko den Alorreko Plana, Leizotz auzotik esparru honetara egingo diren sarbide berriek baldintzatuko
dute, baita Andoain eta Urnietaren arteko mugan, GI-131 errepidearen saihesbideko biribilgune berritik esparru
honetara egingo den lotuneak ere.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alorreko Plana, esparrua oso-osorik hartuz.
* Aurreikusi egin beharko da Urnietako udalerritik datorren udal mailaz gaindiko sarearekin lotzeko ibilbidearen
parte den bizikleta sareko zatia antolatzea eta gauzatzea, eremutik kanpo geratzen diren eta lanak behar bezala
egiteko beharrezkoak diren zatiak barne, Arantzazuenea baserriko tunelaren eta Antzizuren arteko zatia
esaterako.
* Zuzkidura orokor eta lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen
duen erregelamenduan ezarritakoak izango dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Lau (4) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
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Eremu honetako zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko da. Eta Plan hori,
egiturazko hirigintza erregimenean adierazitakoaren arabera egingo da. Gaur egun martxan dauden etxebizitza
erabilerako eraikinak espresuki finkatuko dira, plangintzak esleitzen dien erabilera pribatuko azalerarekin batera:
Antzizu –Leizotz auzoa 5 eta 5B–, Antzizuberri –Leizotz auzoa 6–, Arantzazunea –Leizotz auzoa 8–Arizmenditxiki
–Leizotz auzoa 10– eta Arizmendi aundi –Leizotz auzoa 11-.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira, oraingo etxebizitza erabilerak
hartuz. Eraikin berrien erabilerari dagokionez, berriz, arau orokorreko xedapenak beteko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Autonomia Erkidegoak balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa deklaratutako gunea.
Arizmendi aundi baserria: -1997ko irailaren 23ko ebazpena-.
- Udal intereseko ondasun higiezinak
Arizmendi aundi baserria –II.a maila2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Esparrua bere osotasunean hiritartuko da, bide sistema orokorretatik behar diren sarbideak eginez; eta zonako
hiritartze lanetan sartu egingo dira, halaber, eremutik kanpo dauden baina antolamendua behar bezala
gauzatzeko beharrezkoak diren zatiak.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
* Leizotz auzoa 9 zenbakiko Aitzaga baserria. Alorreko Planak eraikin hau antolaketan birkokatzeko aukera
ahalbidetuko du.
* Eranskinak eta eraikin lagungarriak –nekazaritza eta abelazkuntzarako erabiltzen diren txabolak–.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2
Jarduketa integratu edo txertatua, 123.195 m -ko azalerakoa; eta horri, esparruaz kanpoko hainbat lursail
erantsiko zaizkio, antolaketaren eragina nozituko duten sailak, hain zuzen, batez ere sarbideak eta bizikleta sarea
kokatzeko.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak, eta esparruaz kanpo egon arren, antolamendua gauzatzeko beharrezkoak diren obrek
eragindako gastuak, baita azpiegiturek eta bide orokorrek eragindakoak ere.
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51 HEA.- ANTZIZU
I.-

AZALERA

72.731 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Jarduera ekonomikoen erabilera izango duen zonalde bat eratzera bideratutako esparru berria, berau osoki
antolatutako duen Alorreko Plan baten bidez garatuko dena. Alderdi honek hartuko du SAPA enpresa, gaur egun
23 HEA.- Bazkardo alderdian dagoena.
Esparru hau Leizotz-Aranaztegi industrigunearen aldamenean dago, eta bertan munta handiko jarduera
ekonomiko berrien garapenak antolatzea aurreikusi da, betiere lurraren topografiara egokituz eta honako puntuak
aintzat hartuz:
* Industri edota hirugarren sektoreko eraikinak antolatzea alderdi osoan.
* Kaleak malda egokiekin eraikiko dira, jarduera ekonomikoetarako eraikin berrien sarbideak erabakiz, eta zona
hau esparru osoarekin lotuz. Horretarako, goi kotetan kokatutako baserrietarako sarbideak ere berriro ezarri
beharko dira.
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 alderdiaren artean –hau ere
jarduera ekonomikoetara bideratua–.
* Hirugarren sektoreko erabileretarako eraikinek lurzati barruan bideratu beharko dute aparkaleku beharra;
erabilera honetarako okupatu ahal izango dira sestra azpiko solairuak.
* Osterantzean, industri erabileretarako lurzatiek lurzati pribatuen barnean egin beharko dituzte jarduerari
zerbitzua emateko beharrezko aparkalekuak, sestra azpiko solairuetan edo eraikinik gabeko lurzati librean;
horrelakoetan aurreikusi beharko dira, gainera, zamalanetarako espazioak.
* Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde
Planeko zehaztapenen arabera, Andoain ‘A kategoria: zentraltasun goreneko udalerriak’ kategorian sartzen da;
beraz, dokumentu horretan jasotako irizpideak aplikatu beharko dira, merkataritzako ekipamenduak antolatzen
badira.
* Antolaketak modu egokian bideratu beharko du eraikinen kokapena, hauetarako baldintzekin batera, erabilera
mistoa -industria edota hirugarren sektorekoa- den kasuetan.
* Sistema lokalen sareko ekipamendu eta espazio libreetarako erreserbak, babes pantaila moduan ipiniko dira;
hau da, jarduera ekonomikoetarako eraikinen eta lehendik martxan dauden nahiz etorkizunean egingo diren
egoitza erabilerako eraikinen arteko babes pantaila moduan, alegia.
* Errekaren tratamenduak segitu egin beharko ditu Uraren Euskal Agentziak horri buruz ematen dituen
txostenetatik ateratzen diren jarraibideak.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................72.731 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Proiektuan diren eraikinak:
* Jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean:............................................................................................................................ 43.200 m²(t)
Sestra azpian: sestra azpian baimendutako hirigintzako eraikigarritasuna, gehienez ere, sestra gainean
baimendutako hirigintzako eraikigarritasunaren % 60aren parekoa izango da; sestra azpiko bi solairutan
eraiki ahal izango da, betiere Hirigintzako Arau Orokorretan izaera orokorrez ezarritako baldintzetan.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
* Proiektuan diren eraikinak, erreferentzia beheko kotako bidea dutenak: .....................................................II/II-III/II
Definitutako gehienezko profila, hirugarren sektoreko erabilerak jasotzen dituzten eraikinetan ezarri ahal
izango da.
Sestra gaineko profila solairu bat gehituz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
Profila zehazteko erreferentziazko sestra fatxada nagusietako bakoitzari dagokion lurzoru hiritartua izango
da.
Profila zehazteko erreferentziazko sestra fatxada nagusietako bakoitzari dagokion lurzoru hiritartua izango
da.
* Eraikuntzaren garaiera:
* Proiektuak diren eraikinak –gehienezkoa-: ................................................................................................10 metro
Eraikinaren garaiera gehienez 12 metroraino iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra gaineko
okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta.
ANDOAINGO UDALA

155

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

B DOKUMENTUA.- HIRIGINTZAKO ARAUAK
Arau partikularrak

Eremu osoan jarduera bakarra –SAPAren trasladoa- instalatzeak aukera emango du zehaztutako garaiera
handiagotzeko eta behar jakin bati erantzuna emateko.
Garaiera zehazteko erreferentziazko sestra fatxada nagusietako bakoitzari dagokion lurzoru hiritartua
izango da.
C.- Erabilera baldintzak:
* Proiektuan diren eraikinak: Arau orokorra aplikatuko da, hirugarren sektoreko erabilera edota industria onartuz,
bata edo bestea. Eraikinetarako baldintza egokiak aurreikusi beharko dira, behin betiko erabilera mistoa –
industria/hirugarren sektorea- den kasuetan.
Mazelako eraikinetan, fatxada nagusiek kota desberdineko bideak dauzkatenean ezarri ahal izango dira
baimendutako erabilerak, ibilgailuentzako sarbide independenteekin.
* Eremu honetan merkataritza ekipamendu handiak antolatzean, jarraitu egin beharko dira jarduera
ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde Planeko
zehaztapenak.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Erredaktatuko den Alorreko Plana, GI-131 errepidearen saihesbideko biribilgunetik esparru honetara egingo diren
sarbide orokorrek baldintzatuko dute. Dena den, elkarren mugako bi udalerriek aurreikusita jarduketak era
koordinatuan gauzatuko dira.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alorreko Plana, esparrua oso-osorik hartuz.
Esparrua garatzerakoan, lehengo bide sarearekiko lotuneak erabaki beharko dira, horietatik egingo baitira
esparruaren barruko bideak. Era berean, jarduketaren eragina jasoko duten landabideak ere berriro ezarri
beharko dira, Urnietako udalerritik etorrita, mugako eremu honetan dagoen sarbide orokorra bezalaxe.
Zuzkidura orokor eta lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen
duen erregelamenduan ezarritakoak izango dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Eremu honetako zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko da. Eta Plan hori,
egiturazko hirigintza erregimenean adierazitakoaren arabera egingo da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira. Eraikin berrien erabilerari
dagokionez, berriz, arau orokorreko xedapenak beteko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Esparrua bere osotasunean hiritartuko da, bide sistema orokorretatik behar diren sarbideak eginez; eta zonako
hiritartze lanetan sartu egingo dira, halaber, eremutik kanpo dauden baina antolamendua behar bezala
gauzatzeko beharrezkoak diren zatiak.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Eranskinak eta eraikin lagungarriak –nekazaritza eta abelazkuntzarako erabiltzen diren txabolak–.
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3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2
Jarduketa txertatua, 72.731 m -ko azalerakoa; eta horri, esparruaz kanpoko hainbat lursail erantsiko zaizkio,
antolaketaren eragina nozituko duten sailak, hain zuzen.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak, eta esparruaz kanpo egon arren, antolamendua gauzatzeko beharrezkoak diren obrek
eragindako gastuak, baita azpiegiturek eta bide orokorrek eragindakoak ere.
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52 HEA.- BORDABERRIAZPI
I.-

AZALERA

10.215 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
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 alderdian martxan dagoenarekin bat etorriz, sarbideak eremu horretatik egingo baitzaizkio.
Bertan jarduera ekonomikoen garapenak antolatzea aurreikusi da, lehendik dagoen industri eremuaren erremate
gisa, betiere lurraren topografiara egokituz eta honako puntuak aintzat hartuz:
* Bideak moldatzea, aldameneko Bordaberrin daudenen segidan kokatutako jarduera ekonomikoetarako eraikin
berrietarako sarbideak izateko.
* Hirugarren sektoreko erabileretarako eraikinek lurzati barruan bideratu beharko dute aparkaleku beharra;
erabilera honetarako okupatu ahal izango dira sestra azpiko solairuak.
* Osterantzean, industri erabileretarako lurzatiek lurzati pribatuen barnean egin beharko dituzte jarduerari
zerbitzua emateko beharrezko aparkalekuak, sestra azpiko solairuetan edo eraikinik gabeko lurzati librean;
horrelakoetan aurreikusi beharko dira, gainera, zamalanetarako espazioak.
* Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde
Planeko zehaztapenen arabera, Andoain ‘A kategoria: zentraltasun goreneko udalerriak’ kategorian sartzen da;
beraz, dokumentu horretan jasotako irizpideak aplikatu beharko dira, merkataritzako ekipamenduak antolatzen
badira.
* Antolaketak modu egokian bideratu beharko du eraikinen kokapena, hauetarako baldintzekin batera, erabilera
mistoa -industria edota hirugarren sektorekoa- den kasuetan.
* Sistema lokalen sareko ekipamendu eta espazio libreetarako erreserbak, babes pantaila moduan ipiniko dira;
hau da, jarduera ekonomikoetarako eraikinen eta lehendik dauden eta Borda berri auzoa osatzen duten egoitza
erabilerako eraikinen arteko babes pantaila moduan, alegia.
* Errekaren tratamenduak segitu egin beharko ditu Uraren Euskal Agentziak horri buruz ematen dituen
txostenetatik ateratzen diren jarraibideak; kontuan hartu beharko da Bordaberri erreka bideratu egin beharko
dela, zona horretan uholdeekin sortzen diren arazoak konpontzeko bidean jartzearren. Karga hori 52 HEA.Bordaberriazpi alderdi berriari eta bere garaian izenpetutako hitzarmenaren arabera 13.1 alderdi zaharrean
garatutako jarduketari ezarriko zaie.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “B. Jarduera ekonomikoetarako zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................10.215 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
Sestra gainean:.............................................................................................................................. 6.200 m²(t)
Sestra azpian: sestra azpian baimendutako hirigintzako eraikigarritasuna, gehienez ere, sestra gainean
baimendutako hirigintzako eraikigarritasunaren % 60aren parekoa izango da; sestra azpiko bi solairutan
eraiki ahal izango da, betiere Hirigintzako Arau Orokorretan izaera orokorrez ezarritako baldintzetan.
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
* Proiektuak diren eraikinak, erreferentzia beheko kotako bidea dutenak: ......................................... Gehienez: III/II
Eraikinaren oinarriaren erreferentziarako sestra, edonola ere, beheko kotan dagoen bidearena izango da.
Baimendutako gehienezko profila ez da eraikinaren fatxada nagusi bietako batean ere gainditu behar.
* Eraikuntzaren garaiera:
* Proiektuak diren eraikinak –gehienezkoa-: ...............................................................................................12 metro.
Gehienezko garaiera, edonola ere, beheko kotako bidearekiko neurtu beharko da.
C.- Erabilera baldintzak:
* Proiektuan diren eraikinak: Arau orokorra aplikatuko da, hirugarren sektoreko erabilera edota industria onartuz,
bata edo bestea. Eraikinetarako baldintza egokiak aurreikusi beharko dira, behin betiko erabilera mistoa –
industria/hirugarren sektorea- den kasuetan.
* Eremu honetan merkataritza ekipamendu handiak antolatzean, jarraitu egin beharko dira jarduera
ekonomikoetarako eta merkataritzako ekipamenduetarako lurzorua sortzeko Alorreko Lurralde Planeko
zehaztapenak.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Erredaktatu beharreko Alorreko Planak, aldameneko esparruan lehendik dauden industri erabileretara egokituko
ditu bai bideak eta bai eraikinak.
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Bordaberri erreka bideratzea aztertu beharko da, antolamenduan txertatuta lagaz.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alorreko Plana, esparrua oso-osorik hartuz.
Zuzkidura orokor eta lokaletarako lur erreserbak, indarrean dagoen hirigintza araudian eta araudi hori garatzen
duen erregelamenduan ezarritakoak izango dira.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Eremu honetako zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko da. Eta Plan hori,
egiturazko hirigintza erregimenean adierazitakoaren arabera egingo da.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira. Eraikin berrien erabilerari
dagokionez, berriz, arau orokorreko xedapenak beteko dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Alorreko Planak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Esparrua bere osotasunean hiritartuko da, aldameneko esparruan dauden bideetatik behar diren sarbideak
eginez.
Bordaberri erreka bideratzea, antolamenduan txertatuta lagaz.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Eranskinak eta eraikin lagungarriak –nekazaritza eta abelazkuntzarako erabiltzen diren txabolak–.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
2
Jarduketa txertatua, 10.215 m -ko azalerakoa; eta horri, esparruaz kanpoko hainbat lursail erantsiko zaizkio,
antolaketaren eragina nozituko duten sailak, hain zuzen.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira esparruan derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak, eta esparruaz kanpo egon arren, antolamendua gauzatzeko beharrezkoak diren obrek
eragindako gastuak, baita azpiegiturek eta bide orokorrek eragindakoak ere.
Bordaberri erreka bideratzeko jarduketa 52 HEA.- Bordaberriazpi alderdi berriari eta bere garaian izenpetutako
hitzarmenaren arabera 13.1 alderdi zaharrean garatutako jarduketari ezarriko zaie.
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53 HEA.- DORRONTXOLA BERRI
I.-

AZALERA

41.097 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Sortu berriko sektorea, Goiburu auzoan kokatua; izaera pribatuko osasun-sorospen 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; eta esparruaren
zati handiena erabilera honetara bideratuko da, espazio librerako zein biderako izango den zona mugatu
ondoren.
- Alderdian bi eraikin daude antolaketa orokorrean txertatzeko moduan, betiere Alorreko Planetik abiatuta egin
beharko den azterketa xehekatuari jarraiki.
- Udalari laga egin beharko zaio beharrezko azalera, indarrean dagoen araudiarekin bat, espazio libreetarako; eta
2
zati honen eta Leitzarango landa parkearen arteko komunikazioa ahalbidetu beharko da, gutxienez 16.700 m -ko
azaleraz.
- Formulatu beharreko antolamenduak zehatz-mehatz definituko ditu bai ekipamendurako lurzatia bai esparruko
beste zatia, hau Udalari lagako baitzaio, erabilera eta jabari publikoko espazio libre eta bideetarako.
- 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 alderdi barrukoak bai
Leitzarango landa parkean diren sistema orokorrekoak- lotuko dituzten oinezkoen ibilbideak sustatuko dira.
Horiez gain, baita ibai-ibilguaren ertzean proposatutako pasealekuarekiko loturak ere.
- Landa parkerako –02 HE.- Leitzaran Landa Parkea- laga beharko dira espazio honetan txertatuta geratzen diren
lurzatiak, Katastroan 06.052 eta 06.053 zenbakiekin identifikatuak, gutxi gorabehera 32.000 m²-ko azaleraz
guztira.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “G. Komunitatearen ekipamendurako zonak zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................41.097 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
a) Hirigintza eraikigarritasuna
* Eraikigarritasun antolatua guztira:
Sestra gainean eta azpian: .......................................................................................................... 13.000 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Gehienezko profila...................................................................................................................................III/II
Adierazitako profil hori eraikin bakoitzeko fatxada nagusi bietan errespetatu beharko da.
Sestra gaineko profila gehienez lau (IV) solairutara iritsiz handitu ahal izango da, gehienez ere sestra
gaineko okupazioaren % 20aren pareko azalera hartuta, elementu bereziak jarrita.
* Eraikuntzaren garaiera ...................................................................................................................12 metro.
Adierazitako garaiera hori eraikin bakoitzeko fatxada nagusi bietan errespetatu beharko da.
C.- Erabilera baldintzak:
Ezarri beharreko erabilera ekipamendu komunitarioa da, osasun-sorospenekoa, eta titularitate pribatukoa.
Erabilera nagusia erdisotoko solairuetan jarri ahal izango da, ezarritako baldintza guztiak betetzen badituzte
horiek; horrelakoetan, zati horiek sestra gaineko solairutzat konputatuko dira, bai eraikigarritasunaren bai
ezarritako eraikuntza profilaren ondorioetarako.
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2.- Hirigintzako sailkapena

B DOKUMENTUA.- HIRIGINTZAKO ARAUAK
Arau partikularrak

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Erredaktatu beharreko Alorreko Planak, esparrua bera antolatzeaz gain, esparruaz kanpoko hainbat lursail ere
antolatu beharko ditu, aldatu egingo direnak alegia sarbide orokorretarako bideak eta lehendik dauden
landabideekiko konexioak egiteko.
Jarduketa honetarako, beharrezko hirigintzako hitzarmena egin beharko da ezinbestean, eta honetan finkatuko
dira izaera pribatuko ekipamendu komunitario baterako jarduketaren oinarriak.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Alderdi osoaren Alorreko Plana, barnean harturik alderditik kanpo behar diren sailak ere, ukituak alegia
beharrezko bideetarako eta ukituko diren bideak birjartzeko.
Sistema lokaleko zuzkiduretarako –espazio libreak– lur erreserba, Zonakatze xehekatua planoan grafiatzen den
2
zonan egongo da, Leitzarango landa parkearekiko kontaktuan eta komunikaturik, eta gutxienez 16.700 m izango
ditu; hauek Udalari laga beharko zaizkio, behar bezala hiritartuta.
II.8 planoan “02.1.HE” gisa identifikatzen den esparru horretan txertatuta geratzen diren egungo jabetzaren zatiak
laga egin beharko dira, 02.HE. Leitzaran Landa Parkean txertatzeko.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Ezarri beharreko ekipamendua ekipamendu sistema orokorraren zati izango da, izaera pribatukoa.
II.8 planoan “02.1.HE” gisa identifikatzen den esparru horretan txertatuta geratzen diren egungo jabetzaren zatiak
laga egin beharko dira, 02.HE. Leitzaran Landa Parkean txertatzeko.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Zonakatze xehekatua, erredaktatu beharreko Alorreko Planean finkatuko da, eta egiturazko hirigintza
erregimenean xedatutakoari lotuko zaio. Eta “g.- komunitatearen osasun-sorospen ekipamendurako lurzatiak”
2
lurzatietako berezko eraikinak antolatu ahal izango dira, eta baita gutxienez 16.700 m -ko erreserba bat ere,
“f.1.1.- hiri espazio libreak” deitu espazio libreetarako.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntzen baldintzak, erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehaztuko dira. Erabilera bera komunitatearen
ekipamenduarena izango da, ez besterik, izaera pribatuko osasun-sorospeneko zentro bat ezartzera bideratua.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira, komunitatearen ekipamenduko “g” lurzatietako berezko tipologien arabera.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzak erredaktatu beharreko Alorreko Planean zehazten direnak izango dira; eta espazio libreetarako
2
azalera erabilera eta jabari publikorako laga beharko da, 16.700 m gutxienez.
Ateratzen den lurzatia, ekipamendurako izango dena, erregistroko unitate zatiezin gisa mantenduko da, eta
baldintza hori Jabetzaren Erregistroan jasoko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Alorreko Plana.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Alderdi osoaren eta ukituko diren alderditik kanpoko zatien hiritartzeko erregimena, sustatu behar den Alorreko
Planean zein hau garatzeko formulatuko diren proiektuetan zehaztuko da; bereziki alderdi hauek jasoko dira
bertan:
* Gorago adierazi dugun bezala, esparruaren barruko zein kanpoko bideak egingo dira, esparru berriari zerbitzua
emateko eta aldameneko landa inguruarekiko loturarako. Antolaketak ukitzen dituen landabideak birjartzea.
* Alderdi honi zerbitzua emateko beharrezkoak diren hiri espazio libreak antolatuko dira, Leitzarango landa parke
berriarekiko oinezkoentzako lotura eginez.
* Eremu honetan lehendik zeuden azpiegiturak berriro ezarri beharko dira, bidezko aldaketak egin ondoren.
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2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Alorreko Planak zehaztuko ditu egoitza erabilerako ondoko eraikinak geratuko diren baldintzak:
* Dorrontxola berri baserria, Goiburu auzoa 342
* Borda
* Berariaz antolaketatik kanpo geratuko dira egungo eraikin erantsiak edo nekazaritza-abelazkuntzako erabilera
dutenak.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Formulatu behar den Alorreko Planean definituko dira, gauzatzeko sustatzen diren bestelako dokumentuetan
bezala.
2
Jarduketa txertatua, 41.097 m -ko azalerakoa –53 JT--; eta horri, ondoko lursailak erantsiko zaizkio, antolaketa
gauzatu ahal izateko beharrezkotzat jo diren sailak alegia.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira: alderdian derrigorrez laga beharreko espazio publiko guztietako
hiritartze kostuak; ondoko zonetan antolamenduaren eragina jasoko duten eremuetako hiritartze kostuak
(landabideak, azpiegiturak); eta oraingo azpiegitura orokorrak berrezartzeak edo aldatzeak eragiten dituen
gastuak, horiek egokitu egin beharko baitira; baita ere, beharrezkoak izan ezkero, hirigunetik sarbidea ematen
duen errepidearen zabalkuntza eta jarduketaren eraginez beharrezkoak izan daitezken azpiegitura sare berrien
gauzaketa.
II.8 planoan “02.1.HE” gisa identifikatzen diren sailak, Leitzaran Landa Parkean -02 HE- sartuak, lagatzea, gutxi
2
gorabehera 32.000 m -ko azaleraz.
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54 HEA.- ERROITZ PARKEA –E.L.S.O.I.-

AZALERA

26.427 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
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.
Espazio libreen sistema orokorrerako sailak egoitza erabilerak ezartzera begira lurzoru hiritargarrian
aurreikusitako jarduketetako eskubideen titularrek jarri beharko dituzte, eta indarrean dagoen legediak ezartzen
duena bete beharko dute. Udalak parkeko sailak desjabetzeko espediente bat formulatuko du; aipatutako
jarduketek egin zuzeneko ekarpenaz gauzatuko da desjabetzea, edo 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.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “F. Espazio libreen sistema zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................26.427 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
Arau orokorrak aplikatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Hiri parkea. Arau orokorrak aplikatuko dira.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hornidura publikoetarako plan berezi bat erredaktatuko da -54 HPJ-, eta obra eta hiritartze proiektuak ondoren.
Ondorio guztietarako, interes publikoko jarduketatzat hartuko da –hornidura publikoak gauzatzeko jarduketa-,
hiritar guztientzako zerbitzua eskainiko du eta.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Sail hauek egoitza erabilerak ezartzera begira lurzoru hiritargarrian aurreikusitako jarduketen eskubideen
titularrek jarriko dituztenez, Udalaren aukera izango da alde batetik sailak aurrez lortzeko eta, bestetik,
antolamendua erredaktatzeko eta gauzatu beharreko hiritartzeko obretarako programazioa egitea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hornidura publikoetarako plan berezia: sei (6) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Parkea egiteko lursailak egoitza erabilerarako diren hiru alderdik jarriko dituzte, 44 HEA.- Baltzusketa -54.1: 8.650
m²-, 45 HEA.- Agirialai – 54.2: 6.120 m²- eta 46 HEA.- Manterolak -54.3: 11.657 m²-.
Ekarpena zuzenean egingo da –lursailak Udalari lagaz- edo behar besteko ekarpen ekonomikoa eginez,
administrazioak berak gestiona dezan jabetza lortzeko modua.
Parkearen antolaketa, Andoaingo Udalaren kontura gauzatuko da.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
* f.1.- Espazio libreak –Erroitz parkea– ..............................................................................................26.427 m²
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Sistema orokorreko parkea eta ezarri beharreko eraikinak, Arau orokorrean xedatutakoaren arabera egingo dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Arau orokorra.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Erabilera eta jabari publikoko zona.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.
ANDOAINGO UDALA

163

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
Testu Bategina. 2011ko Apirila

B DOKUMENTUA.- HIRIGINTZAKO ARAUAK
Arau partikularrak

2.- Lurzoruaren kategoria
Sektore barruan sartutako lurzoru hiritargarria. Hornidura publikoetarako plan berezia.
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Parkea oso-osorik hiritartu beharko da, parkearen zerbitzurako beharrezkoak diren eraikinak ere antolaketan
sartuz eta errekaren kanalizazioari dagokion tratamendu egokia emanez.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Sistema orokorreko zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Hiritartzearen zamak Andoaingo Udalaren konturakoak izango dira, bidezko proiektuak egitearen kostuak ere
zama horietan sartuz.
Parkea egiteko lursailak lurzoru hiritargarriko eta egoitza erabilerarako hiru alderdik jarriko dituzte, 44 HEA.Baltzusketa -54.1: 8.650 m²-, 45 HEA.- Agirialai – 54.2: 6.120 m²- eta 46 HEA.- Manterolak -54.3: 11.657 m²-.
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55 HEA.- ALLURRALDE PARKEA –E.L.S.L.I.-

AZALERA

36.797 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Hiri parke handi bat antolatzea, herrigunetik sarbide egokiak paratuz eta aldamenean lehendik dauden eta
aurreikusita dauden egoitza alderdiak antolatuz.
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 da, helburu
honetarako 21 HEA.- Errotagainen kokatutako lurzatiaren ordez, honetan aurreikusten baita Presagian eta
Olabide etxeak birkokatzea, bide sistema orokorra gauzatzeak eragiten die eta. Erabilera zehatzak Udalak
zehaztuko du, eta kirol horniduraren bat instalatzea proposatuko du, auzo osoari zerbitzua emateko.
Alderdi honetako sailak beste mota bateko jarduketak aurreikusita dauden lurzoru hiritarreko alderdiek jarriko
dituzte, hauek behar adina azalerarik ez badaukate indarrean dagoen hirigintzako legedia aplikaturik dagozkien
hiri espazio libreen beharrari alderdian 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.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “F. Espazio libreen sistema zona
A.- Zonaren azalera osoa: ........................................................................................................................36.797 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
Arau orokorrak aplikatuko dira.
C.- Erabilera baldintzak:
Hiri parkea. Arau orokorrak aplikatuko dira.
2.- Hirigintzako sailkapena

SEKTORE BARRUAN SARTUTAKO LURZORU HIRITARGARRIA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Hornidura publikoetarako plan berezi bat erredaktatuko da -55 HPJ-, eta obra eta hiritartze proiektuak ondoren.
Ondorio guztietarako, interes publikoko jarduketatzat hartuko da –hornidura publikoak gauzatzeko jarduketa-,
hiritar guztientzako zerbitzua eskainiko du eta.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Sail hauek neurri handi batean lurzoru hiritarrean aurreikusitako jarduketen eskubideen titularrek jarriko
dituztenez, Udalaren aukera izango da alde batetik sailak aurrez lortzeko eta, bestetik, gauzatu beharreko
hiritartzeko obretarako programazioa egitea.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Hornidura publikoetarako plan berezia: sei (6) urte, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera.
Andoaingo Udala.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Parkeko honetako sailak beste mota bateko jarduketak aurreikusita dauden lurzoru hiritarreko alderdiek jarriko
dituzte, hauek behar adina azalerarik ez badaukate indarrean dagoen hirigintzako legedia aplikaturik dagozkien
hiri espazio libreen beharrari alderdian bertan erantzuteko.
Parkearen antolaketa, Andoaingo Udalaren kontura gauzatuko da.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Baldintza horiek, "Zonakatze Xehekatua" planoan ezarritakoak izango dira.
* f.1.- Espazio libreak –Allurralde parkea- ..........................................................................................36.797 m²
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Hiri parkea eta ezarri beharreko eraikinak, Arau orokorrean xedatutakoaren arabera egingo dira.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Arau orokorra.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Erabilera eta jabari publikoko zona.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
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Horrelakorik ez dago.
2.- Lurzoru hiritarraren kategoria banaketa
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Parkea oso-osorik hiritartu beharko da, parkearen zerbitzurako beharrezkoak diren eraikinak ere antolaketan
sartuta.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Hiritartzearen zamak Andoaingo Udalaren konturakoak izango dira, bidezko proiektuak egitearen kostuak ere
zama horietan sartuz.
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01. HE.- GOLF GOIBURU
I.-

AZALERA

168.248 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Hiriko landa ingurunean txertatutako lurralde bat da, Goiburu auzoaren barnean; gaur egun Golf Goiburu-ren
instalazioak daude bertan.
Eraikinak handitzeko aukera onartzen da, betiere konplexuaren egungo zerbitzuetan hobekuntzak sartzeko.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
1.1.- “D.4.-. Nekazaritza eta abelazkuntzako landa eremua eta landazabala” zona
A.- Zonaren azalera osoa: ......................................................................................................................168.248 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
1
a) Hirigintza eraikigarritasuna
- Hirigintza eraikigarritasun finkatua: arauzko eraikigarritasuna, gaur egungo eraikinen eiteak oraingo
parametroen arabera agintzen duen emaitza izango da.
- Proiektatu den hirigintza eraikigarritasuna:............................................................................................. 1.200 m²(t)
b) Eraikuntzaren eitea erregulatzen duten parametroak
* Eraikuntzaren profila:
Gehienezko profila:..................................................................................................................................................... II(b)/I.
* Eraikuntzaren garaiera:
Arau orokorra aplikatuko da, lehendik dagoena aintzat hartuz.
C.- Erabilera baldintzak:
Jardueraren instalazioei zerbitzua emateko hirugarren sektoreko erabilera.
2.- Hirigintza sailkapena

LURZORU HIRITARREZINA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Antolaketako Plan Berezia, honek aztertuko baitu aurreikusitako instalazioen handitzea, kontuan harturik bai
jardueraren egungo zerbitzuko eraikina bai inguruan lehendik daudenak.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra.
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Antolaketako Plan Berezia.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Bi (2) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Esparru honetan ez da sistema orokor berririk aurreikusi.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Zonakatze xehekatua Plan Bereziak definituko du, indarrean dagoen hirigintza legerian jasotako xedapenekin bat
etorriz.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Plan Berezian zehaztuko dira. Edonola ere, indarrean dagoen
hirigintza legerian ezarritako xedapenei eta arau orokorrei jarraituko zaie.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Plan Bereziak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
Horrelakorik ez dago.

1

Garatu beharreko plangintzak, jarduketa-esparruaren topografiara egokitu beharko du hirigintza eraikigarritasuna.
Oraingo eraikigarritasuna, Katastroan jasotako datuetatik atera dugu; beraz, datu hori egiaztatu egin beharko da kasuan kasuko
garapen plangintza erredaktatzeko unean.
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2.- Lurzoruaren kategoria
Lurzoru hiritarrezina
V.- HIRIGINTZA ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Hiritartzea garapeneko plangintzak planteatzen duena izango da, kontuan harturik, betiere, lehendik dagoena eta
lurraldearen itxuraketa.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Horrelakorik ez dago.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Era partikularrean garatu beharreko jarduketa, indarrean dagoen hirigintza legerian jasotako xedapenekin bat
etorriz gauzatuko da.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Eskubideen titularren kontura ordainduko dira: planteatutako jarduketa osoaren hiritartze kostuak; ondoko
zonetan antolamenduaren eragina jasoko duten sailetako hiritartze kostuak; eta oraingo azpiegitura orokorrak
berrezartzeak edo aldatzeak eragiten dituen gastuak, horiek egokitu egin beharko baitira.
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02.HE.- LEITZARANGO LANDA PARKEA
I.-

AZALERA

740.132 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
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. Parkearen azalera,
2
2
guztira, 740.132 m koa izango da; ezkerreko ertzean 169.978 m izango dira, eta eskuinekoan, berriz, 570.153
2
m guztira.
* Parkea antolatzea, oro har alderdiaren landako ezaugarriak babestea, birsortzea eta bultzatzea sustatzeko
baldintzetan eta, bereziki, honakoak betez:
- Alderdian 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, alderdian 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, alderdian 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.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “D.6.- Landa parkea zona
A.- Zonaren azalera osoa: ......................................................................................................................740.132 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
* Lehendik dauden eraikinen tratamendurako baldintzak alderdian sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen
dituenak izango dira.
* Lehendik dauden eraikinak handitzeko baldintzak alderdian sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen dituenak
izango dira, betiere hirigintzako arau orokorren dokumentuan ezartzen diren irizpideekin bat.
* Alderdian eraikin berriak egiteko baldintzak Plan Bereziak zehaztuko ditu, Hirigintzako Arau Orokorren
dokumentuan ezartzen diren irizpideekin bat.
C.- Erabilera baldintzak:
* Erabilera baldintzak “D.6.- landa parkea” zona orokorretarako ezarritako baldintza orokorrak izango dira.
* Erabilera baldintza zehatzak, alderdian sustatu behar den Plan Bereziak, aurrekoak garatzean, ezartzen
dituenak izango dira.
2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARREZINA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Antolaketako Plan Berezia.
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4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Hiri Antolaketako Plan Berezia, Andoaingo Udalak sustatua.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Sei (6) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Antolamenduak 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.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Zonakatze xehekatua Plan Bereziak definituko du, indarrean dagoen hirigintza legerian jasotako xedapenekin bat
etorriz.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Plan Berezian zehaztuko dira. Edonola ere, indarrean dagoen
hirigintza legerian ezarritako xedapenei eta arau orokorrei jarraituko zaie.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Plan Bereziak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Euskal Autonomia Erkidegoak balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa deklaratutako gunea.
Olaberri baserria -1997ko irailaren 23ko ebazpena- Deklaratutako monumentu multzoak eta monumentuak
Goiko errota –I.a maila- Udal intereseko ondasun higiezinak
Erdiko borda –I.a mailaOlazar baserria –II.b maila2.- Lurzoruaren kategoria
Lurzoru hiritarrezina
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Hiritartzea garapeneko plangintzak planteatzen duena izango da, kontuan harturik, betiere, lehendik dagoena eta
lurraldearen itxuraketa.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Formulatu behar den Plan Bereziak aztertuko ditu lehendik dauden eraikinak eta hauek finkatzeko aukera.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Udal administrazioaren kargura izango dira formulatu behar den Plan Berezian aztertuko den antolaketaren
hiritartze kostuak.
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03.HE.- ALLURRALDEKO LANDA PARKEA
I.-

AZALERA

102.000 m²

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
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 auzoan; eta muga egiten du 31
HEA.- Bordaberri alderdia 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
2
zein landako parkeen arteko loturak bultzatuta. Parkearen azalera, guztira, 102.000 m -koa izango da gutxi
gorabehera; etorkizunean kontaktuan egongo da, fisikoki, 55 HEA.-alderdian proposatzen den hiri parkearekin,
eta N-1 errepideko Saihesbidearen gainean eraikiko den tunel artifizialaren goiko azalerak espazio biak lotuko
ditu.
* Parkea antolatzea, oro har alderdiaren landako ezaugarriak babestea, birsortzea eta bultzatzea sustatzeko
baldintzetan eta, bereziki, honakoak betez:
- Alderdian 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, alderdian sustatu behar den plan bereziak
hainbat salbuespen ezar ditzake.
- Aire librean egoteko tokiak eta laketeko aisirako 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, alderdian 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.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA
1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra
”

1.1.- “D.6.- Landa parkea zona
A.- Zonaren azalera osoa: ......................................................................................................................102.000 m²
B.- Eraikuntza baldintzak:
* Lehendik dauden eraikinen tratamendurako baldintzak alderdian sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen
dituenak izango dira.
* Lehendik dauden eraikinak handitzeko baldintzak alderdian sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen dituenak
izango dira, betiere hirigintzako arau orokorren dokumentuan ezartzen diren irizpideekin bat.
* Alderdian eraikin berriak egiteko baldintzak Plan Bereziak zehaztuko ditu, Hirigintzako Arau Orokorren
dokumentuan ezartzen diren irizpideekin bat.
C.- Erabilera baldintzak:
* Erabilera baldintzak “D.6.- landa parkea” zona orokorretarako ezarritako baldintza orokorrak izango dira.
* Erabilera baldintza zehatzak, alderdian sustatu behar den Plan Bereziak, aurrekoak garatzean, ezartzen
dituenak izango dira.
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2.- Hirigintzako sailkapena

LURZORU HIRITARREZINA

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena
Antolaketako Plan Berezia.
4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra
A.- Programazio orokorrerako erregimena
Hiri Antolaketako Plan Berezia, Andoaingo Udalak sustatua.
B.- Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak
Sei (6) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko.
C.- Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena.
Plangintzak 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.
IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA
1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua
A.- Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak
Zonakatze xehekatua Plan Bereziak definituko du, indarrean dagoen hirigintza legerian jasotako xedapenekin bat
etorriz.
B.- Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak
Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Plan Berezian zehaztuko dira. Edonola ere, indarrean dagoen
hirigintza legerian ezarritako xedapenei eta arau orokorrei jarraituko zaie.
C.- Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak
Garapen plangintzan zehaztuko dira.
D.- Jabari baldintza partikularrak
Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Plan Bereziak xedatzen duenera joko da.
E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak
- Udal intereseko ondasun higiezinak
Bazkardo aundi –II.a maila2.- Lurzoruaren kategoria
Lurzoru hiritarrezina
V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA
1.- Hirigintza erregimena
Hiritartzea garapeneko plangintzak planteatzen duena izango da, kontuan harturik, betiere, lehendik dagoena eta
lurraldearen itxuraketa.
2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak
Formulatu behar den Plan Bereziak aztertuko ditu lehendik dauden eraikinak eta hauek finkatzeko aukera.
3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena.
3.1.- Jarduteko baldintzak
Zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa.
3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak
Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da.
3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak
Udal administrazioaren kargura izango dira formulatu behar den Plan Berezian aztertuko den antolaketaren
hiritartze kostuak.
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