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ASTIGARRAGAKO PLAN OROKORRAREN MOLDAKETA PROIEKTUA
MENDIAUNDI ANIBAR 12. H.E.A. ETA BIDEBITARTE 13. H.E.A.

I.-SUSTATZAILEA

Honako Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren Moldapena dokumentua, zeinak “MendiaundiAnibar” 12. H.E.A. eta “Bidebitarte” 13 H.E.A.-ri eragiten dien, Astigarragako Udalak sustatzen
du.
II.- HIRIGINTZA AURREKARIAK

Gaur egungo BidebitartePoligonoa, bere hasierako jatorria 1962ko irailaren 6an behinbetiko onarpena jaso zuen Donostiako Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorrak eman zizkion
sailkapen eta kalifikazioan aurkitzen du, eta ordutik antolaketa eta gestio tresna ezberdinek
eragin diote bere mugak ere moldatuaz denborarekin.

Plan Orokorrak eremuaren antolaketa xehatzea Plan Partzial baten erredakzioaren
baitan uzten zuen, zeina 1965eko Abenduaren 30ean Etxebizitza Ministerioak onartua izan zen,
eta honen zehaztapenen arabera ia eremuaren osotasuna eraikia izan zen.

1968ko abuztuaren 26an Donostiako Udalak osoko bilkuran 26.Poligonoaren
Errepartzelazio Proiektuari hasierako onespena eman zion, Errepartzelazio Araudia jarraituaz
(Regalmento de Reparcelaciones), dekretuz onartua 1006/1966 apirilaren 7an, eta 1970ko
abuztuaren 31an osoko bilkuran behin-betiko onarpena eman zitzaiona.

Errepartzelazio proiektua jabetza-erregistroan inskribatua izan zen.

1987ko martxoaren 17ko Gipuzkoako Batzar Nagusien akordioz, Astigarragako auzoa
Donostiatik bereizten da eta udalerri independente gisa eratzen da, Arau Subsidiarioen
erredakzio lanak hasiaz, BidebitartePoligonoari ordenazio berri bat emanez.

Astigarragako Planeamendu Arau Subsidiarioek behin betiko onespena akordioz jaso
zuen Diputatuen Kontseiluan 1997ko ekainaren 24an, eta TestuBategina akordioz onartua hau
ere 2000ko otsailaren 28an.

BidebitartePoligonoari dagokionez, 177.500m2ko 20.Area gehitu zitzaion, bertan zeuden
eraikin industrialak finkatuz eta Egikaritze Unitate bakar bat eta bi Jarduketa Zuzenekopartzela
definituaz.
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Antolamendu Arau Subsidiarioek Plan Orokorrak berraztertu zituen, azken hau behinbetiko akordioz onartua Diputatu Kontseiluak 2008ko martxoaren 11an, eta Testu Bategina
akordioz baita ere 2009ko urriaren 20an, 2010ko urtarrilaren 22an Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean (GAO) publikatua izan zelarik.

Honako Testu Bateginean“Bidebitarte” 13. H.E.A. sortu zen 206.964m2 zituelarik,
29.464m2-tan handituz eremua Arau Subsidiarioei zegokienez. Aipatutako areari hiri-lur
sailkapena eman zitzaion eta “Hiri berriztapeneko” gisara kalifikatua izan zen, Plan Orokorrean
jasotako honako irizpide eta helburuak azpimarratuz:

“Arearen hiri berrikuntza, eremuaren gaur egungo erabilera industriala eraldatuz edota
osatuz, jarduera ekonomikoen eta hirugarren sektoreko jardunen garapena eginez.”

“Bidebitarteko zona hirugarren sektorerako eta jardun ekonomiko adierazgarri eta
kualifikaturako jartzea, bide azpiegitura berriari eta Abiadura Handiko Treneko geltoki
berriari begira, Urumea ibaia eta Bidebitartekoegoitz zona berriaren artean. “

- Area, Hiri Berrikuntzako Hiri lurzoru Programatu gisa sailkatzea, Plan Orokorreko 2.
Laurtekoan garatu beharrekoa.

-Eremu horretan egingo den eraldatzeak berekin Dakar derrigor, eskola ekipamendua
jartzeko lurzatia jartzea.

Aipatutako helburuen jazarpenak ezarritako erabilera asko antolamenduz kanpo adierazi
eta “Aldi-baterako Araudi” bat erregulatzera eraman zuen, jarduera berrien ezarpena
debekatuaz, hala nola egungo jardueren moldapen edo aldaketak, behin-behineko lagapen eta
lizentzia erregimen bat erregulatuz indarrean dagoen planeko eremuaren fitxan.

Gaur egungo egoera ekonomikoak, hirigintzaren aldetik egun gauzatzen ari diren
jarduerak mantentzea edo are gehiago handitzea –zenbait balizko egoeratan (STUA)- posible
egiteak, eskari erresidentzialaren eskasiak, Abiadura Handiko Trenaren geltokiaren
lekualdaketak eta Bidebitarteko eremuan –bere kostua kontuan hartuta- irakaskuntzaekipamendua ezartzeko ezintasunak, Astigarragako Udalari “Bidebitarte” 13 H.E.A. eta
“MendiaundiAnibar” 12 H.E.A.-etan indarrean dagoen Plan Orokorra eraldatzeko beharra
mahaigaineratzen diote.

“MendiaundiAnibar” 12H.E.A.ri dagokionez, gaur egun indarrean dagoenHAPO-ko Testu
Bateginean, Lurzoru Urbanizagarri Ez Programatu gisara sailkatzen da eta bizitegi bezala
kalifikatu.

Aurrera eraman nahi den dokumentu honek eremu honetan irakaskuntza zuzkidura ezartzea
planteatzen du, aurreikusitako Bidebitarteko Arean ezarri ordez, jada onartutako gainontzeko
zehaztapenak errespetatuaz.
A- Memoria
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III.- HONAKO MOLDAKETA ESPEDIENTEAREN EGOKITASUN ETA AUKERAREN JUSTIFIKAZIOA

2/2006ko martxoaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzaren legeko 4. artikuluak dio interes publikoak
soilik legitimatzen duela lurzoruaren erabileraren eta hirigintza antolaketa, beti erepertsona
orok etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko eskubidea eta garapen ekonomiko orekatu bat
bermatuz, azken gai honetan Administrazio Publikoak interes publikoko jarduera ekonomikoak
ezartzeko lurzoru kantitate bat zuzendu dezakeelarik.

Zentzu honetan, Astigarragako HAPO-a oso testuinguru ekonomiko ezberdinean gauzatu zen.
Are gehiago, AHT-aren trazatua aldaketa estrategiakoak gertatu dira, batez ere geltoki zentrala
ez delaudalerrian kokatuko kontuan hartuta, Plan Orokorrak proposatutako estrategian
funtsezko aldaketak eragin ditu.

Aipatu bezala, HAPO-aren estrategiak gaur egun industrialdean gauzatzen diren jarduera batzuk
ezabatzea bilatzen zuen, antolamenduz kanpo utziaz udalerrian proiektatu nahi zen irudi
urbanoarekin “bat ez zetozen” zenbait aktibitate.

Ildo honetatik, jarduera berrien ezarpena edota gaur egungoen eraldaketa debekatua gelditzen
zen Antolamenduko Xehatuko Plan Berezi bat gauzatu artean.

Ondorioz, jarduera industrialei dagokienez, batetik, gaur egungo jardueren finkapena
proposatzen da, aldaketak baimenduz, beti ere HAPO-ko jardueren erregulazioa mantenduz eta
emandako eraikigarritasuna gainditu gabe, eta bestetik, zenbait kasu konkretutan, eta
eraikigarritasun berria onar dezaketen partzeletan, hirigintza aprobetxamendu berri hau igorri
berauei.

Bestetik, irakaskuntza zuzkidura eraikitako industrialde baten kokatzea, gaur egun jarduera bat
burutzen ari den partzela batean, berriki eraikia izan dena eta oso jabetza zatikatua duenean,
ezinezko gertatzen da bai teknikoki eta ekonomikoki, bere kokalekua “MendiaundiAnibar” 12.
HEA-ra lekualdatzea egokia izanez.

Ondorioz, honako HAPO-ren Testu Bateginaren moldaketa puntualarekin hurrengo bilatzen da:

1.- “Bidebitarte” 13. H.E.A.-n, Arearen antolaketa xehatu bat egitea, aldi baterako erregimena
ezabatzea, gaur egungo eraikin industrialen hirigintza erregimena definitzea (finkapenedo/eta
ordezkapena), gauzatzeke dauden ustiapenen erregulazioa, irakaskuntza ekipamendua
lekualdatzea eta esku-hartze programa aldatzea, eta zenbait puntu konkretutan urbanizazio
prozesuari azken ukituak emateak.
2.- “MendianundiAnibar” 12. H.E.A.-n, fitxaren parametroak errespetatzen dira, eremuaren
antolaketa xehatua etorkizuneko Plan Partzial baten esku uztena da, Irakaskuntza Zuzkidura
batentzako erreserba bat planteatzen bada ere.
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Beraz, arestian aipatutakoa kontuan hartuta,honako aldaketa espedientearen egokitasuna eta
abagunea justifikatutzat jotzen ditugu.
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IV.- PROIEKTUAREN EREMUAK

Ondoren azaldutako aldaketak“Mendiaundi-Anibar” 12. H.E.A. eta “Bidebitarte” 13. H.E.A.-ei
eragiten die, lehena bizitegi bezela kalifikatua eta bigarrena Hiri-berriztapenekoa, Jarduera
Ekonomikoak

O4a.Planoa –Zonifikazio globala: Hiri-lurrak eta Lurzoru Urbanizagarria

Bidebitarte 206.964m²

Mendiaundi- Anibar 105.335 m²

Bi eremuen garapena 2.102-2.016 urteen artean gauzatzeko dago programatua.
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V.- PROIEKTUAREN ELABORAZIOAREN MARKO LEGALA
V.1.-Sarrera
Dokumentu honen elaborazioa, lantzen diren gaiak arautzen dituzten dokumentazioa eta
zehaztapenek eratzen duten testuinguruaren barnean txertatzen da, zehazki honakoak:
Hirigintza arloari zuzenean edo zeharka eragiten dioten arauen bilduma zehatz bat egin nahi ez
bada ere, dokumentu honetan kontutan hartu beharko diren lege eta dekretuen zerrenda bat
eratu da, Udaletxeak onartutako zenbait arau eta akordioekin batera, onarpenaren faseetan
zehar formalizatu beharko direnak.
Estatu edo Erkidegoko jatorria kontuan harturik, oinarrizko legedi baten bilduma egin daiteke.
V.2.- Lurralde- eta hirigintza-legedia
* Euskal Autonomia Erkidegoan sustatu diren eta indarrean dauden lurralde- eta
hirigintza-xedapenak:
- Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legea, 1990eko maiatzaren 31koa.
- Lurzoru eta Hirigintza Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa (2/2006 Legea).
- Premiazko neurrien dekretua, 2008ko ekainaren 3koa, aurreko Legea garatzeko
sustatutakoa (105/2008 Dekretua).
- 2008ko azaroaren 28ko Legea, hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan erkidegoak
duen partaidetza aldatzen duena.
- 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintza-estandarrei buruzkoa.
- 211/2012 Dekretua, plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoari buruzkoa.
- 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, EAEko kutsadura akustikoari buruzkoa.
* Administrazio zentralak sustatutako xedapenak:
- Lurzoru Legearen testu bateratua, 2008ko ekainaren 20ko Legegintzako Errege
Dekretuaren bitartez onartutakoa (2/2008 Legegintzako Errege Dekretua).
- Lurzoru Legearen balorazioen erregelamendua, 2011ko urriaren 24ko Errege
Dekretuaren bitartez onartutakoa (1492/2011 Errege Dekretua).
V.3.- Beste arlo batzuetako indarreko legedia.
* Kosta Legea, 1988ko uztailaren 28koa, eta haren Erregelamendua, 1989ko abenduaren
1ekoa, eta xedapen horien ondorengo aldaketak.
* Errepide-arloko indarreko xedapenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan
Orokorra arautzen duen 1989ko maiatzaren 30eko legea, geroztik hainbat aldiz aldatu
edota osatutakoa, eta 2006ko Gipuzkoako Errepideen Foru Araua barne, besteak
beste.
* Euskal Kultura Ondareari buruzko Legea, 1990eko uztailaren 3koa.
*Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Legea, 1994ko ekainaren 30ekoa,
ondorengo beste xedapen batzuen bitartez aldatu eta garatutakoa, jakineko espezie
batzuk babestekoa barne (bisoi europarra…).
*Irisgarritasuna sustatzeko Legea, 1997ko abenduaren 4koa, eta bere garapenean
sustatutako xedapenak.
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*Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra, 1998ko otsailaren
27koa, eta 2003ko uztailaren 22ko Dekretua, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio
bateratuaren prozedura arautzen duena eta haren garapenean sustatutakoa.
Aurreko xedapenei eta arlo horietan beraietan, proiektuen ingurumen-inpaktuaren
ebaluazioaren Erregelamendua (1998ko irailaren 30eko Errege Dekretua) eta jakineko
plan eta programa batzuek ingurumenean dituzten eraginen ebaluazioari buruzko
Legea, 2006ko apirilaren 28koa, gehitu behar zaizkie.
*Herri Administrazioen Ondareari buruzko Legea, 2003ko azaroaren 3koa.
*Telekomunikazioen Lege Orokorra, 2003ko azaroaren 3koa.
*Zaratari buruzko Legea, 2003ko azaroaren 17koa, eta 2005eko abenduaren 16ko eta
2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak, giroko zarata ebaluatu eta kudeatzeari
buruzkoa lehena eta soinu-zonakatzeari, kalitatezko helburuei eta soinu-igorpenei
buruzkoa bigarrena.
*Trenbide-sektorearen legea, 2003ko azaroaren 27koa, eta 2004ko abenduaren 30eko
Erregelamendua.
*2005eko otsailaren 4ko Legea, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzekoa.
*Emakume eta gizonezkoen berdintasunerako Legea, 2005eko otsailaren 18koa.
*Uren Legea, 2006ko ekainaren 23koa.
*Landa-ingurunearen garapen jasangarrirako Legea, 2007ko abenduaren 13koa.
*Nekazaritza eta Elikadura Politikako Legea, 2008ko abenduaren 23koa.
*Abeltzaintza-ustiapenen arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak
xedatzen dituen Dekretua, 2009ko irailaren 22koa.
*Eraikuntza-arloko indarreko xedapenak, 1999ko azaroaren 5eko Eraikuntza Antolatzeko
Legea eta Eraikuntzaren Kode Teknikoa barne.
*Etxebizitza-arloko indarreko xedapenak, babes ofizialeko etxebizitzak arautzen
dituztenak eta beste batzuk barne.

V.4.- Indarrean dauden lurralde antolamendu tresnak.

Honako hau da behin betiko onartuta eta indarrean dauden gisa horretako tresnen
zerrenda:
* Lurralde Antolamenduaren GidalerroakBehin betiko onespena: 1997ko otsailak 11.
* Zarautz-Azpeitia Eremu Funtzionaleko (Urola Kosta) Lurralde Zatiko Plana.Behin betiko
onespena: 2006ko otsailaren 21eko Dekretua.Ondorengo aldaketa, 2009ko urtarrilaren
27ko Dekretuaren bitartez onartutakoa.
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* Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen
Arloko Plana (isurialde kantauriarra).Behin betiko onespena: 1998ko abenduak 22.
* Trenbideen azpiegitura antolatzeko Lurraldearen Arloko PlanaBehin betiko onespena:
2001eko otsailak 27.
* Energia eolikoa antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko onespena: 2002ko
maiatzak 14.
* Euskal Autonomia Erkidegoko hezeguneak antolatzeko
Plana.Behin betiko onespena: 2004ko uztailak 27.

Lurraldearen

Arloko

* Ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta ekipamendu komertzialak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2004ko abenduak 21.
* Gipuzkoako Hiri Hondakinen azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko
onespena: 2009ko uztailak 21.
* Gipuzkoako bizikleta bideen Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2/2013
Foru Araua, ekainaren 10ekoa (GAO 113. Zk., 2013ko ekainaren 14koa).
Orain arte sustatutako lurralde-antolamendurako beste tresna batzuk ez daude
indarrean ez dituztelako behin betiko onartu (Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAP;
Etxebizitzen Sustapen Publikorako lurzorua antolatzeko LAP; Kultura Ondarearen LAP;
etab.).

V.5.- Bestelako plan, dokumentu eta lanak.
Udalerrian indarrean dagoen hirigintza planeamendua, VII epigrafean aipatua.

VI.- HONAKO PLAN OROKORRAREN ALDAKETA DOKUMENTUA ONARTZEKO JARRAITUTAKO
PROZEDURA
Ekainaren 30ko 2/2006 Euskadiko Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legearen 104 artikuluak
dioenez, hirigintza zehaztapenen moldapen espedienteen tramitazioak jatorrizko dokumentuak
izan duen prozedura bera jarraitu beharko du.

Plan Orokorren tramitazio eta onarpena, lege beraren 90. eta hurrengo artikuluek
erregulatzen dute, Plan Orokorraren burutzea Udalaren gain dagoela azpimarratuz, planaren
idazketa akordioz onartu behar delarik. Astigarragako Udalak osoko bilkuran akordioz onartu
zuen aldaketa prozedura honen hasiera 2.013ko otsailaren 27an.
211/2012 dekretuaren 5.2 artikulua betez, Astigarragako Udalak Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari kontsulta egin zion,
“Bidebitarte” 13 H.E.A. eta “MendiaundiAnibar” 12 H.E.A.en aldaketa dokumentua ingurumen
ebaluazio estrategikoaren menpe zegoenetz, Plan eta Programen ingurumen ebaluazio
estrategikoa arautzen duen urriaren 26ko 211/2012 Dekretuak eskatutako dokumentazioak
lagunduta.
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2013ko abuztuaren 8an Foru Aldundiko Ingurugiro Departamentuak igorritako txotenaren
arabera sustatzen ari zen aldaketa espedienteak ez zituen ingurugiroaren gainean eragin
nabarmenik sortzen, eta hortaz ez zegoen ingurugiro eraginaren balorazio prozeduraren
menpean.

2013ko ekainaren 7ko osoko bilkuran, Astigarragako Plan Orokorraren Aldaketa
Puntualeko espedientearen hasierako onespena gauzatu zen, “MendiaundiAnibar” 12. H.E.A. eta
“Bidebitarte” 13. H.E.A.ei dagokiena.

Hitzarmen hau 2013ko uztailaren 15eko BOGeko 134 zenbakian argitaratu zen, irailaren
6a arte jendaurrean egon zena.

Astigarragako Udalaren aldetik, hiritarren parte-hartzerako programa bat gauzatu zen,
jendaurreko agerpenekin eta dibulgaziozko informazioa bizilagunen eskuetan jarri zelarik.

Informazio publikoko epe honetan, alde batetik dokumentuari alegazioak aurkeztu ziren
eta bestetik zegozkien arloko Organoek, arloko txostenak igorri zituzten, hauek hurrengoak
izanik:

A.- Arloko txostenak.
A.1.- 2013ko abuztuaren 8ko txostena (abuztuaren 14ko sarrera erregistroa) Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak igorria.
Bere idatzian beste erakundeei egindako kontsultak barnebiltzen ditu.
a.- 2013ko apirilaren 24ean Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila

b.- 2013ko apirilaren 30ean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
c.- 2013ko maiatzaren 15ean. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
A.2.- 3013ko uztailaren 18ko txostena (uztailaren 23ko sarrera erregistroa) Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Mugikortasuna eta Bide Azpiegituren Departamentuak igorria.
A.3.- Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumenaren Ministerio, Jabari Publikoko Itsas-Lehor
Zuzendaritza Orokorrak igorritako txostena.
A.4.-2013ko irailaren 17ko txostena, irailaren 25eko sarrera erregistroa, URA agentziak igorria.
B.- Dokumentuari alegazioak
1.- 2013ko uztailaren 18an 26 Poligonoaren 24 partzelako Jabeen elkarteak egindako alegazioa.
2.- 2013ko abuztuaren 14ean (abuztuaren 28ko sarrera erregistroa) Ignacio Arrieta Tejeria
jaunak egindako alegazioa.
A- Memoria
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3.- 2013ko irailaren 2an (irailaren 5eko sarrera erregistroa) Izaskun TxintxurretaIbabe
Astigarragako Udaleko Ingurumen Teknikariak egindako alegazioa.
4.- 3013ko irailaren5ean Tito Perkaz Imaz Udal Arkitektoak egindako alegazioa.
5.- 2013ko irailaren 6ean Jose Manuel Astarbek egindako alegazioa.
6.- 2013ko irailaren 6ean Astigarragako Udaleko Gobernu Taldeak egindako alegazioa.
Talde erredaktorearen txosten tekniko-juridikoa beteaz, alegazio zein arloko txostenetan
jasotako edukiei erantzuna eman zitzaien.

Gauzatutako txosten tekniko-juridikoan, 2013ko urriaren 24an Hirigintza Komisioan
azaldu zena, alegazio eta txostenak aintzat hartu edo ez hartzeko proposamen bat jarri zen
mahai-gainean, hurrengo izanik:
1.- Behin behineko onarpenaren dokumentuan arloko txostenetan aipatutako aspektu
guztiak biltzea.
2.- 26 Poligonoko 24 partzelako Jabeen elkarteak eta Ignacio Arrieta Tejeria jaunak
egindako alegazioak aintzat ez hartzea.
3.- Tito Perkaz Udal Arkitektoak aurkeztutako alegazioa partzialki aintzat hartzea behin
behinean onartzen den dokumentuan azaldu beharko delarik.
4.- Gobernu Taldeak egindakoa aintzat hartze da. Hau dela eta, behin behinean onartzen
den dokumentuak Bidebitarteko Arearako, Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta
Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, C motako udalerrientzat, 15.000m2
gehienezko zelaigunea eta eraikitako sabai azalera gehienekoa 5.000 m2ko sailkapenean
azaldutako parametroak bildu beharko ditu.
5.- Manuel AstarbeAlberro jaunak eta Ingurumen Teknikaria den Izaskun Txintxurretak
egindakoak aintzat hartzen dira. Honek eskola ekipamenduaren birkokatzea ekarri zuen, eta
Mendiaundi-Anibar 12. H.E.A.ren zedarritze berria, eremuaren goiko aldeko lursailak ez
urbanizagarri bezala sailkatuaz.

Aipatutako aintzat hartze/ez-hartze proposamen honek, “MendiaundiAnibar” 12 HEA
areari soilik eragiten zion eta dokumentu berri baten elaborazioa ekarri zuen, zeinak Arearen
zedarritze berria bildu eta eskola zuzkidurak (Hezkuntza Sistema Orokorra) eragiten zuen
partzela moldatzen zen. Aldaketa hauek egitura izaera zuten antolakuntza elementuei eragiten
zieten. Hau dela eta, segurtasun juridikoa izateko eta eragindako jabeek euren eskubideen
defentsan alegatu ahal izateko, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90.6 artikulua betez, 2013ko
urriaren 31an osoko bilkuran akordioz onartu zen “AnibarMendiaundi”ren (12 HEA) zedarripen
berria, dokumentua publikoki kontsultagarria izan zelarik hilabeteko epean.
Emandako epean, 2013ko abenduaren 11ean, Mikel Irizar Sagardogik alegazio bat
aurkeztu zuen, HEA 12rako proposatutako muga berriak mantentzea eskatuz. Talde
erredaktoreak, 2014ko urtarrilaren 28ko txostenez, azaldutakoa onartzen du eta proposatutako
zedarritzea berresten du.
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Aurreko guztia kontutan harturik, HAPOkoMendiaundiAnibar 12 H.E.A. eta Bidebitarte
13 H.E.A. Aldaketa espedientearen behin behineko onespena lortzeko dokumentu baten
idazketa burutu da. Dokumentu honetan, MendiaundiAnibar 12 H.E.A.ren onartutako zedarripen
berria eta arloko txostenetatik eta hainbat alegazioetatik eratorritako zenbait aspektu biltzen
dira.
Dokumetuak 2014ko otsailaren udal bilkuran behin behineko onespena jaso zuen, eta EHLABra
bidali zen, zeinaren 2/2014 maiatzaren 21eko bilkuran “aldeko irizpena ematea HEA 12
MendiaundiAnibareta HEA 13 Bidebitarte eremuetan proposatutakoegiturazko antolamendu
araubideei,bizitegien zenbatekoari zein ibaiaren etaerrekaren ertzen antolamenduari
dagokienez.” Adostu zuen.
Dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundira igorria izan da, bere behin-betiko onespenerako, eta
Ingurugiro eta Lurralde Antolaketako departamentuko II Sail Teknikoko buruak informatu zuen.
II Sail Teknikoko buruak eginiko txostenean behin-behineko onespena jaso zuen dokumentuan
osatu, argitu edota zuzendu behar ziren zenbait gaien zerrenda osatzen zen, esaterako:
1. Indarrean dagoen hirigintza antolaketatik ondorioztatzen den eraikigarritasuna
justifikatu (HAPOren Testu Bategina), baita aldaketa espediente honetan
proposatzen den hirigintza eraikigarritasunaren handitzea ere.
2. Gutxieneko partzela argi definitu, Donostiako Udalak 1970an onartutako
Bidebitarteko Poligonoko errepartzelazio proiektutik ondorioztatzen diren
partzelak hartuaz erreferentzia gisa. Honez gain, gutxieneko partzelaren 2000m²ak
gaur egungo pabilioien ordezkapenetan ere exijituko direla azaldu beharko da.
3. Aldaketa dokuemtu honen xede diren eremuen mugaketa azaltzea eskala egokian,
baita “Bidebitarte” 13. HEAren kalifikazioa orokorra zein eragiten dioten baldintza
gainjarriak.
4. 13. HEAren antolaketa xehatuko dokumentu bat gehitzea, zeinak 0.5 (1) planoa
osatuko duen “partzelen hirigintza fitxekin” batera.
5. Arau Orokorren 5. artikuluan mahai gainean jarritako moldaketen eduki eta
garrantzia azaltzea.
6. BIdebitarte 13 HEAn gestio modu egokian azaltzea, jarduketa integratu bakarra
definituaz (17a) eta zuzkidurazko bi (9/10 eta 11a). Sistema Orokorrak desjabetzaz
eskuratuko dira.
7. Mendiaundi-Anibar 12 HEAn 0,4 m²(s)/m²koa baina txikiagoa den eraikigarritasun
bat ezartzearen justifikazioa. Egindako bide proposamenaren izaera ez-loteslea
azaldu.
8. Erratak eta zenabit zenbakiren arteko kontraesanak zuzendu.
2.014ko abenduaren 22an Kosta eta Itsasoaren Zuzendaritza Orokorrak, 9/10,11 eta 17 HEUen
hirigintza fitxetan mugaketa eta zehaztapen berriak sartzeko, zein “Mendiaundi-Anibar” 12
HEAren afekzio partziala eskatzen zituen informea igorri zuen.
Eskatutakoa betez, honako puntu hauek barnebiltzen dituen dokumentu baten idazketa egin
da, 2014ko abenduaren 30an osoko bilkuran onartua izan zena.
Dokumentua Foru Aldundira igorri zen, II Atal Teknikoko buruaren informe baten jaso zuelarik
2015eko martxoaren 31eko dataz, zeina dokumentu honen idazle diren tekniko eta Udal
Arkitektoarekin aztertu ondoren, honako moldaketak eranstea egoki iritzi da:
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1.- 0.5(2a), 0.5(2b) eta 0.5(2c) planoen izendapena moldatzea eta zenbait zehaztapen
argitzea.
2.- “e.1.1; Hiriarteko errepide eta errepide lokalak (S.O.)” kodea GI-131 errepidera
soilik mugatzen da, gainontzeko azalerak “b.1 industriarako lurzati” gisa kalifikatuz.
3.- Idatzizko dokumentuaren eta kartografiaren arteko izendapen akatsen zuzenketa:
Zenbait tokitan AA gisara jasotzen diren zuzkidurako jarduketak (AD), eremu berrietan
izendapena homogeneizatzen da (ADD,AD)
4.- HEU13(17)ren fitxa idatziaren eta grafikoaren arteko profil kontraesanak
ezabatzea.
5.- Eraikigarritasunaren gehikuntza 14.784m² (s)-tan finkatzea.
6.- Azpieremuak izendapena zuzendu 5. azpieremua desagertzean.
7.- Fitxa bakoitzean “tokiko sistemen sarerako ekipamendu eta zuzkiduretara
bideratuta dauden lursailen gutxieneko erreserba estandarrak” gehitzea, 123/2012
dekretuaren 6.2 artikulua beteaz.
8.- 9 azpieremuko 27 partzelan dauden hirigintza plangintzaren kontrako eraikinen
egoera modu argiago batean definitzen da, memorian zein informazio grafikoan.
9.- Mendiaundi-Anibarreko “Babeserako Baso Masa baso atlantiarra”, “Babesguneko
Baso Masa hariztia” eta “Espazio Libreak Galtzaur Babesgunea” espazio libreen kodifikazioa
zuzendu da, tokiko sistema gisa zehaztuz eta III atalean gehitzen dira “Antolaketa xehatua”.
10.- Mendiaundi Anibarren proposatutako errepideak izaera orientagarria duela
zehazten da, gauzatuko den Plan Partzialak bere ibilbidean aldaketak egin ahalko dituelarik.
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VII.- PROIEKTUAREN EDUKI FORMALAK

Honako proiektuaren helburua Astigarragako udalerrian Mendiaundi-Anibar 12.H.E.A eta
Bidebitarte 13. H.E.A. eremuetan indarrean dagoen Plan Orokorraren aldaketa da, 2/2006
ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzaren legea betetzearekin batera, eta bere aurreikuspenak
ondoren aipatzen diren dokumentuetan barnebiltzen dira, aldi berean aipatutako aurreko
planeamenduaren dokumentu zerrendarekin bat datozenak:
A Dokumentua.- Memoria
B Dokumentua .- Arau Partikularrak
C Dokumentua .- Bideragarritasun Ekonomiko-Finantziario azterketa
D Dokumentua .- Jardun programa
F Dokumentua .- Planoak
Oro har, dokumentu honen eduki arauemailea aipatutako dokumentuen zehaztapenek osatzen
badute ere, izaera arauemaile hori zentzu zorrotzean ulertu behar da “B Dokumentua Arau
Subsidiario”etan eta “F Dokumentua, II Proiektua” planoetan. Gainontzeko dokumentu eta
atalek zentzu informatibo, justifikatibo eta interpretatiboa dute bereziki.
Gainontzean, proiektu hau eta bere edukiak egun indarrean dagoen hirigintza legediarekin bat
datoz, baita indarrean dagoen H.A.P.O.rekin ere. Beharrezkoa den xehetasunez definitzen ditu
eragiten dien eremuentzat proposatutako hirigintza erregimena, eta indarrean dagoen planean
gauzatzen diren aldaketak adierazten ditu.

VIII.- GAUR EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA
Proiektu honek aintzat hartzen dituen eremuen klasifikazio ezberdinak kontuan harturik, hauen
hirigintza egoera honakoa da.
BIDEBITARTE 13. H.E.A.
Bidebitarteko industrigunea guztiz eraikitako errealitate bat da gaur egun. Hasiera batean
garapen industrialak,tamaina erdi eta handiko enpresak hartzeko pentsatuak, azken urteetan
enpresa txiki eta erabilera tertziarioen kokalekuan bilakatu dira azken urteetan.
Enpresa berri hauetaz gain, edo jatorrizkoen ordezkapenak, hiriko erdiguneko jarduera
komertzialen osagarri diren erabileraren askoren ezarpena ekarri du.
Guzti honek, oro har, Poligono osoaren narriadura orokor bat ekarri du, indarrean dagoen
planak eraberritu nahi duelarik.
Azkenik, industria berriak ekonomia berrietara moldatuz, azalera behar handiagoak dituzte
euren ikerkuntza eta garapen sailak kokatu ahal izateko.
Poligonoaren gaur egungo egoera, konfigurazio eta hirigintza garapena ulertzeko beharrezkoa
da honako aurrekariak kontutan hartzea:
•

26 Poligonoaren Plana
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Bidebitarteko poligonoa 1965ko abenduaren 30an onartutako Plan Partzial eta honen
Errepartzelazio Proiektuaren baitan garatu da, azken hau 1970eko abuztuaren 31an onartua.
Bertan Ergobiko 26. Poligono bezaladeituratua izan zen Donostiako Hiri Antolakuntza Plan
Orokorraren barnean.
Honetatik honako datuglobalak lor ditzakegu.
Poligonoaren azalera.............................................................................. 227.572 m²
Eraikigarritasun Totala………………..…………………………………………………………4 m³/m²
Antolatutako Partzela Industrialen azalera ............................................ .. 174.853 m²
Eraikigarritasun ondoriozkoa partzela natoa ..........................................4,9677m³/m²
Beranduago, 1971ko azaroaren 30an eta 1974ko ekainaren 26an, zuzenketen inguruko eta
Errepartzelazio Proiektuaren Eranskina agertzen dira.
1968ko abenduan, Plan Partzialaren moldaketa berri bat tramitatzen da, garapena sektore
independienteetan gauzatzeko helburuarekin, honela planaren garapena hiru faseetan eman
dadin interesatutako jabeei soilik eraginez.
I Sektorea.II Sektorea.III Sektorea.-

83.469 m²
130.864 m²
13.239 m²

Partzelen azalera
68.711 m²
Partzelen azalera
106.142m²
Donostiatik Hernanirako errepideak okupaturik eta
inguruko gune berdeak

Poligonoan egiten den antolaketa egungoaren ia bera da, 35 partzela definituaz bataz besteko
4.500m² azaleraz, handienak 6.835 m² dituelarik eta txikienak 2.007 m².
Ez dira honako partzela hauek garatu: 1,2,3,21,22,23 eta eremutik at geratu dira
“ErgobiaIbilbidea” 9. H.E.A.-n txertatuak izan dira, hiri-lurzoru erresidentziala.
Murrizketa honetaz gain, poligonoa iparraldetik handitu da, Urumea ibaiak, jada garatutako
bideak eta poligonoak berak sortzen zuten eremu hondarrean.
65.Urteko planak definitutako bidea egungoaren oso berdintsua zen, iparraldeko
biribilgunearekin duen konexioa salbu, azken hau berriki eraikia, eta ondoko bideek antolatzen
dutena:

B hiribidea ....................................... Kale Nagusia Eki Mendebaldea.
8 m zabalerako bi galtzadek osatzen dute eta 2 m-ko beste
batek. Espaloiak 3 m-koak dira.
C Hiribidea. ..................................

Iparraldetik hegoaldera doan Ekialdeko kalea.
9 m zabalerako galtzada 3 m-ko bi espaloiez

D Hiribidea. .....................................

Iparraldetik Hegoaldera doan Mendebaldeko kalea, C
hiribidearen antzeko ebaketaz

Plan honek Autobidearekin lotura aurreikusten zuen, gaur egungo biribilgunea A hiribidearekin,
Ekialdekoaren jarraipena, berriki burutua.
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Aparkalekuen kopurua 74koa zen aparkaleku zehatzei zegokionez, bideetan aparkatzea
baimentzean beste 150 aparkaleku unitate lortuaz, guztira 224ko kopurura iritsiaz.
Aparkaleku hauetaz gain, planak bere barnean zenbait leku ezartzearen betebeharra zuen,
azalerarekiko edo industria bakoitzaren langile kopuruaren proportzionala (P.26aren Plana
Ordenantza Orokorren 2.3.18 art.)
Partzela pribatu bakoitzaren barnean auto aparkalekuak aurreikusi behar ziren derrigorrez.
“Aparkaleku kopuruari dagokionez, 100m2ko edota lau lanpostuko aparkaleku bat egon beharko
da gutxienez” (1.300 aparkaleku); gaur egun 1412 aparkaleku daude.
Alderdi hau ez da errespetatu planaren garapenean, eta besteak beste, industrialdearen irudi
eta funtzionaltasunaren narriaduran lagundu du.
Aurreikusitako 74 aparkalekuak ia bere osotasunean desagertu dira.
Bideen gaineko aparkalekuen kopurua murriztua izan da burutu den eraikuntza tipologia dela
eta, nahiz eta hau neurri batean konpentsatua izan den trafikoa zentzu bakarreko kaleetan
ordenatuaz.
Planak partzelako sarrera bakarra aurreikusten zuen. Eraikitako pabilioiek, orokorrean kalearen
aurrealde guztia hartzen dute, sarrera ate anitzekin, aparkalekuen kopurua murriztuz.
Aipatutako hala bada ere, zirkulazioa hierarkizatzean bideak zentzu bakarrera mugatzean,
arazoa ez da hain larria suertatzen.
Egungo egoera hurrengoaren antzekoa izan daitekeela ulertzen dugu:
Aparkaleku publikoak
Bide nagusia ……………………….………………………………150 aparkaleku
Bigarren mailako bideak……….…………………………..423 aparkaleku
Astigarraga Hernani bidearen ondoan
Iparraldea…………………………….……………….……………..36 aparkaleku
Hegoaldea……………………………………….………..……….110 aparkaleku
Aparkaleku publikoak guztira………………….………….709 aparkaleku
Aparkaleku Pribatua
Aparkalekuak partzela pribatuan…….…………………500 aparkaleku
Aparkalekuak sotoetan…………………………………………78 aparkaleku
Aparkalekuak sotoetan P19 eta 20………………………125 aparkaleku
Aparkaleku pribatuak guztira……………………………..703 aparkaleku
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Aparkalekuak Bidebitarte guztira…………….………1.412 aparkaleku
*19 eta 20 partzeletan hauen %25 baino ez da zenbatu etxebizitza guneari ematen baitiote zerbitzu gehien bat.
**Partzela hauek, neurri batean, haien ondoko etxebizitza guneari ematen diote zerbitzu.

Eraikitako azalera guztira…………………………………….……131.148,54m²(t)
Aparkaleku zuzkidura:
Partzela pribatuetan......................................................... 1 plaza/187m²(t)
Azalera publikoetan ......................................................... 1 plaza/185m²(t)
Aparkaleku standarra guztira ........................................... 0,26 plaza/25m²(t)<35P/25m²(t)
Aparkaleku zuzkidura honek ez digu industrialdearen aparkaleku eskaeraren benetako irudi bat
ematen, poligonoak hein batean Astigarragako Hiriguneari ematen baitio zerbitzu, eta
poligonoaren tipologiak berak, geroz eta tertzioarioagoa, ez du irudiaren fidagarritasunean
laguntzen.
Jatorrian 26. Poligonoak enpresa ertainen ezarketa zuen helburu 4.500m²-ko partzeletan.
Partzelen zatiketa beste txikiago batzuetan, 100m²-ko tailerrak ere azaldu direlarik, eta bulego
eta erabilera komertzialen agerrerak poligono industrial batena baina handiago den dentsitate
bat ematen digu emaitza bezela.
Argi eta garbi arazo dela ikusirik, etorkizuneko behar eta eskakizunak finkatzerako orduan gai
honetaz hausnarketa bat egin beharko da.
Gehiegizko lotizazioa batetik, eta instalazioen zaharkitzea eta egoera eskasa bestetik,-instalazio
hauetariko batzuk jatorritik birmoldatu gabeko enpresenak dira eta beste batzuk kalitate
urriarekin izan ziren eraikiak-, poligonoaren irudia ez dator bat jatorrikoarekin, birgaitze politika
bat beharrezkoa suertatuz.
Orokorrean eraikinek ez dute partzelaren itxituraren eraikuntza errespetatzen eta are gutxiago
partzelako sarrera bakarraren eskakizuna, ezta karga eta deskarga lanak partzela barruan egin
beharraren obligazioa.
Bidearen tratamendua urria da ia seinalizaziorik gabe, eta espaloiak itxuragabetuak daude
partzelen itxiturak modu argian egin ez direlako, eta zenbait kasutan existitu ere egiten ez
direlako.
Poligonoaren irudi orokorra eskasa da eta birgaitze jarduera baten beharra du, egun indarrean
dagoen Plan Orokorrak helburutzat zuena, baina komentatu bezala aurreikusitako mekanismoa
ezin izan da martxan jarri.
Poligonoak Urumearen erriberan du muga Iparraldetik eta Mendebaldetik 900 metrotan zehar.
Aldi berean Iparraldeko mugan Galtzaur ubidea kokatzen da 100 metrotan zehar.
Bestalde, eremua bestelako mugen eraginpean dago.
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Itsas-Lehortar mugaketa.
Babes-Zorgunea
Urpetu daitekeen lurralde limitea
Ubideekiko gutxieneko atzeratzea
Lehentasunezko Urbide marra
100 urteko uholde gunea
Jabari publikoko trenbide-sarerako erabilera
Trenbide-sarerako lur erreserba
Nekazaritza eta Basogintzaren LurraldekoArlo Planari dagokionez, Urumea erriberaren
Mendebaldeko gunean hurrengo zehaztapenak ezartzen ditu:
•

Bi baso gune kalitate oneko haritzekin 1 Ha-ko azaleraz.

•

Aldi berean bi erriberatan dentsitate handiko begetazio hostotsuko gune zabalak
mugatzen dira 7 Ha-ko azaleraz.
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Hala eta guztiz ere, Lurralde Arlo Planak (L.A.P.) dioenaren eta egungo egoeraren arteko
kontraesanak existitzen dira, 2008ko Plan Orokorrak Poligonora gehitzen zituen 18.000m²-ak
orain dela urteak artifizializatuak izan baitira.

Bestetik ordea, ondo mantendu diren lurrak daude poligonoaren hego-mendebaldean,
ingurugiro potentzial handikoak.
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Azkenik, ustez kutsatutakolurrez hitz egin behar dugu.
Plan Orokorreko “Baldintza Gainjarriak” O7 planoan potentzialki kutsatuak egon daitezkeen 8
eremu seinalatzen ditu, 7,8,18,29,31,32,34 eta 35 partzeletan, 5.076 m² azaleraz (guztiaren
%3,5).
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MENDIAUNDI ANIBAR 12. H.E.A.
Mendiaundi-Anibar eremuak, Lurzoru Urbanizagarri ez programatua Plan Orokorraren arabera,
bentetako bide zaharraren ibarrean Astigarragako hiriguneari
amaiera ematen dio,
105.335m²ko azaleraz.
Indarrean dagoen planaren eta aldaketa dokumentu honen arteko ezberdintasun nagusia,
eremuaren murrizketa da, 105.335m²tik 73.719m²era pasatzen dela, %30 gutxiago.
Hegoaldetik aipatutako errepideak eta Galtzaur ubideak mugatzen dute.
Gaur egun hirigunearen hiri-muga Lizardi Baserrian ematen bada, jarduera honen bitartez muga
hau bariantearekin duen elkarguneraino eramaten da 400 metro luze eta 50 zabal dituen
zerrenda kolonizatuaz, %45eko malda duena. Bere gutxi gora-beherako azalera eremuaren erdia
da, 30.000 m² inguru.
Hirigunearekiko gertuago dauden guneetan, lur gorenei amaiera edo zentzu bat eman nahi zaie,
hilerriraino iritsiaz, +44,60 kotan kokatzen dena.
Gune honek 90 metro ditu sakoneran eta 400 luzeran, eta hegoaldera begira dago %50eko
maldaz.
Hilerriaren ondoan aurkitzen zen soilik %15eko malda duen eremu bat 4.000 m²ekoaUrumeaMendebaldeko ibarrera begira, baina dokumentu honetan, partehartze publikoaren ostean,
bere nekazal izaera mantentzea erabaki da, honenbestez lurzoru ez urbanizagarri gisara
sailkatuz.
0,4 m²(s)/m²a baina txikiagoa den eraikigarritasuna finkatzeko aukera bermatua dagoela iritzi
dugu, Lurzoru eta Hirigintzaren euskal legearen 77.4 artikuluan aipatutakoan oinarriturik,
lurzoru hauen malda %15a baino askoz handiagoa delarik.
Hau dela eta bere kolonizazioak eta 2/2006 Legearen jasangarritasun irizpideek hiri konpaktu
baten alde egitera eramaten gaituzte.
Aipatutako arrazoiez gain, Galtzaur ubidearen ondotik doan interesa duen baso gune bat
mantentzea erabaki da.
7.000m2-ko baso masa horiek Basogintzaren LAP-ak markatzen ditu, ”Baso misto atlantiarra”haga basoa.
LAPak informazio urriarekin lan egiten badu ere bere lan eskala dela eta, dokumentu honetan
planaren ildoak azaltzen dira eskala txikiko lanak ematen duen xehetasun mailari esker lortutako
zuzenketa batzuk gehituaz.
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Honako baso masak udalerrian proposatutako Telleribea-Santiagomendi korridore ekologikoan
integratzen dira.
Korridore hau esku artean dugun eremuak eta egun dauden azpiegiturek eteten dute. Hau dela
eta ,etorkizuneko planak jarraitasun ez horri erantzun bat eman beharko dio.
Egungo eraikinen multzoa baserri zahar eta haiei zerbitzu ematen dieten eraikuntzek osatzen
dute.
Aldi berean, errepidean bermatzen diren zenbait eraikin ditugu baserrien bizitegi beharrei
erantzuten dietenak, eta egoera onean aurkitzen direnak. Hauen behin-betiko antolaketa
dagokion ordezkapen ordenantzak arautuko du.
Eremu honen beste elementu bereizgarria negutegien presentzia da, garrantzitsua eremu
guztian zehar, eta denboran luzatu badaiteke ere, erabilera hauek modu iragankorrean
erregulatuko dira planaren gauzatzeak ordezkapena ekarri artean.
Magalean babestu behar diren elementuez gain, paisaiaren ikuspegitik elementu
garrantzitsuena egungo errepidearen inguruan sigi-sagan doan ubidea da. Bere orainarteko
balorazio eskasak itxuragabetua azaltzea izan du ondoriotzat.
Garapen plangintzak bere berreskurapen eta naturalizaziorako analisi zehatz bat egingo du.
Eremuaren iparraldeko mugan, hilerria aurkitzen da, puntu urrun eta garaietan kokatzeko
usadioarekin jarraituaz, bere ataurrea 2.000m²ko aparkamendu gunean kokatua dagoena.
Bertara “Erdialdera” 5. H.E.A.ri zerbitzu ematen dion malda handiko errepidearen bitartez iristen
gara.
Puntu honetatik abiatzen dira landa eremuak zeharkatzen dituzten bideak, Txoritokieta etab.
Aipatzeko da bere eraginagatik banaketa elektrikoko airezko linea, ur deposituan kokatutako
dorrea hilerriarekin lotzen duena.
Linea honen desagerpena proposatzea neurri-kanpokoa dirudi dokumentu honen
eskumenetarako, baina beharrezko neurriak hartu beharko dira azpiegituraren mantenamendu
lanen barnean bere desagerpen progresiboa gerta dadin.
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IX.- INDARREAN DAGOEN HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA

Aldaketa dokumentu honek lantzen dituen bi eremuetan indarrean dagoen hirigintza
erregimena H.A.P.O.-ren Testu Bateginak ezartzen du, Diputatuen Kontseiluak onartua 2009ko
urriaren 29ko bilkuran, eta G.A.O.-n argitaratua 2010eko urtarrilaren 22an.
Plan Orokorrak aurreikusten dituen egitura izaerazko aurreikuspenak honakoak dira:
Sailkapena:
HEA 12.- MendiaundiAnibar.- Lurzoru Urbanizagarria- Etxebizitza erabilera ez programatua
HEA 13-. Bidebitarte.- Hiri Lurzorua.- Hiri-berriztapena
Eremu bakoitzerako zehaztapen xehatuak honakoak dira:
II. LUR HIRITARGARRIA
EGOITZAK. PROGRAMATU GABEA
HEA 12 «MENDIAUNDI ANIBAR»
Azalera: 105.335 m².
I. ANTOLATZEKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK
Egoitza-zona berria garatzea, guztira 300 etxebizitza egiteko, horietatik %40 «babes publikoko»
erregimenean, %20 Estatuko Aldizkari Ofiziala eta %20 tasatuak, irizpide orokorra eraikuntza bide
azpiegitura berriaren ondoan jartzea izanik.
Zona antolatzeko bide azpiegitura oinarrizko bat eratzea,behar bezala lotuta bide sare nagusiarekin eta
inguruko zonetakoekin.Lur Hiritargarri Ez Programatu gisa sailkatzea Area, Udalakerabakitzen duen unean
garatuko dena.
II. HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA
II.1. Kalifikazio Orokorra.
• A Egoitza zona:
98.063 m².
—Eraikuntzarako baldintza partikularrak:
* Eraikigarritasuna:
—Zonako eraikigarritasuna: 0,30 m²(t)/m².
—Zonako eraikigarritasun aprobetxamendua: 29.419 m²(t).
* Eraikuntzaren forma arautzen duten parametroak:
—III/I eraikuntza profila.
—Eraikuntzaren altuera: 12 m.
• E.1. Komunikazioen Sistema Orokorra, Bide Sarea
3.063 m²
• G Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokorra
4.209 m²
II.2. Garatu eta Jarduteko Araubide Juridikoa.
—Lurzoruaren sailkapena: Lur Hiritargarri Ez Programatua.
—Planeamendua Garatu eta Jarduteko Araubide Juridikoa:
Hiritartzeko Jarduketa Programa eta Zati Plana.
—Hirigintzaprobetxamendua esleitzeko araubide orokorra:
Zati Plana.
—«Banatze-aldeak» mugatzea:
Hiritartzeko Jarduketa Programak jaso behar du.
—«Aprotxamendu mota»:
Hiritartzeko Jarduketa Programak jaso behar du.
—Jarduketa programa:
Ez dago programatuta.
II.3. Plan Orokorraren maila duten zehaztapen xehekatuak.
Arau maila hori ematen zaio Galtzaur Bidea IparraldeaIbilbidearekin lotzen duen bide berriari, planoan
agertzen denez.
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II.4. Hiritartze lanak eta hiriko zerbitzuen azpiegiturak.
Eremurako lotura eta sarbidea hiritartzea, eta lagapen publikokoespazioak, behar diren zerbitzuak barne.
III. ANTOLAMENDU XEHEKATUA
III.1. Kalifikazio xehekatua.
Antolamendu xehekatuko baldintzak, idatzi beharreko «ZatiPlanak» definituko ditu, eta hau doitu egingo
da, haiek garatuz,aurreko «II. Hirigintza Erregimen Orokorra» atalean datozenzehaztapenetara.
III.2. Urak.
Eraikuntzatik gutxienez 12 metroko tartea utzi behar da etaurbanizaziotik 2 metroko tartea errekaren
ibilgura, eta babeszortasunaerrespetatu behar da.
LAA artezpideetan (8. kapitulua, 6.8.8.5 atala) eta EAEkoIbaien eta erreken ertzak antolatzeko LAPean
(E.1.4. atala)ezarritako zehaztapenak beteko dira, eta horri buruzko balioespenaUren Zuzendaritzak
egindako txostenean oinarrituko da.
III.3. Ingurumena.
Area antolatu eta garatzeko aurretik egiten diren lanetanderrigorrez «Ingurumeneko Udal Txostena» egin
behar da xehetasunez,aurrez.
Txosten horretan ezarriko dira zehazki sor litezkeen eraginak,eta hartu beharreko neurri babesleak,
zuzentzaileak eta,behar badira, konpentsatzaileak.
Bestetik bermatu egingo da udal korridore ekologikoakerrespetatu eta indartzeko beharrezko diren
baldintzak mantentzea,horiengan eragin baitezake Area honen garapenak, etaberariaz eta xehetasunez
adierazita daude eraginak eta badaezpadakoneurriak aipatutako «Ingurumeneko Udal
Txostenean»,honek jasoko ditu Plan honetako Araudi Orokorrean hartarakodatozen zehaztapenak.
Txosten hori aurkeztea eta Astigarragako Udalak izendatutakoingurumeneko teknikariek gainbegiratu
etaonartzea derrigorrezkoaizango da Area hau garatzeko.
IV. PLANOAK
IV.1. Mugapena.
IV.2. Kalifikazio Orokorra.
Garapen Plangintzak Basogintza LAP-ak aipatutako zehaztapenak izan behako ditu kontuan hau indarrean
sartzen denean, egun dauden baso masei dagokionez bereziki.
Gehitu beharreko beste alderdi bat Telleribea-Santiagomendi korridore ekologikoaren jarraipena da,
hegoaldeko magalean bideaketeten duena. Areari zuzenean eragiten ez badio ere, etorkizuneko
eraikuntzen kokalekuak korridorearen jarraipen horri lagundu beharko dio.
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III. HIRILURRA
HIRI BERRIKUNTZA
HEA 13 «BIDEBITARTE»
Azalera: 206.964 m².
I. ANTOLATZEKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK
Aurkezten den hiri garapeneko aukera gaurko eremu urbanoetandauden Areak finkatzea da, gaurko
erabilerak aldatuz,jarduera ekonomikoetarako eremu kualifikatuak sortuta.Hartarako aldi iragankor bat
jarri da lehen lau urteetarako, etairagate horretan gaurko zenbait erabilera antolamenduz kanpoutziko
dira, gaur dauden beste erabilera batzuekin zona horibiziberritzeko asmoz, erakutsi nahi den herriaren
irudi berriarekinhobeto datozen jarduera ekonomikoekin.
Irizpide eta helburuak hauek izango dira:
—Arearen hiri berrikuntza, eremuaren gaur egungo erabileraindustriala eraldatuz edota osatuz, jarduera
ekonomikoeneta hirugarren sektoreko jardunen garapena eginez.
—Bidebitarteko zona hirugarren sektorerako eta jardunekonomiko adierazgarri eta kualifikaturako
jartzea, bide azpiegituraberriari eta Abiadura Handiko Treneko geltoki berriaribegira, Urumea ibaia eta
Bidebitartekoegoitz zona berriarenartean.
—Daudenlurzati industrialak aldatzea, Bidebitarte berriarenezaugarrietara egokitzen ez badira.Zona
antolatzeko bide azpiegitura oinarrizko bat mantentzea,behar bezala lotuta bide sare nagusiarekin eta
ingurukozonetakoekin.
—Udaleko bide-ardatz nagusi egituratzailea tratatzea etabalioestea, eraldatu eta zuhaizti gisa
erabiltzeko, non elkarrekinbiziko diren ibilgailuak, oinezkoak, bizikletarako bidea, tranbia,eta abar.
—Ibai-ertza tratatzea aurreikusitako ubideratzearen ondoren,erriberako paseo baten bidez, Ergobia
Ibilbideko erriberakopasealekua eta Ergobia auzokoa luzatuz.
—Area, Hiri Berrikuntzako Hiri lurzoru Programatu gisasailkatzea, Plan Orokorreko 2. Laurtekoan garatu
beharrekoa.
—Eremu horretan egingo den eraldatzeak berekin Dakar derrigor, eskola ekipamendua jartzeko lurzatia
jartzea.Zona honen antolamendu xehekatuak Barne ErreformarakoPlan Berezia eskatzen du, zona
honetarako aurreikusitako erabilerakezartzen dituena.
I.1. Itsas/lehorreko jabari publikoaren babesa.
Fitxa honetako planimetrian transkribatzen da itsas/lehorrekomugatzea. Eta aplikatu egin behar zaio Plan
Orokor honetakoArau Orokorren V. Tituluan ezarritakoa.Plan Orokor honen eta Kosta legeriaren arabera
babes zonanjar daitezkeen erabilerek, Eusko Jaurlaritzako dagokionsailaren baimena behar dute.
Ez da baimenduko babes-zorra errespetatzen ez duen exekuzioproiekturik, eta bide-zorra edo
itsas/lehorreko jabaripublikorako sarbidea errespetatzen ez duenik.
Saneamendu sareko instalazioek Kosten Legeak 44.6 artikuluaneta garapeneko araudian dagozkion
adierazitako baldintzakbete beharko dituzte.
II. HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA
II.1. Kalifikazio Orokorra.
• R. Hiri berrikuntzako zona: 190.300 m².
—Eraikuntzarako baldintza partikularrak:
* Eraikigarritasuna:
—Zonako eraikigarritasuna: 0,7 m²(t)/m²(p).
— Zonako eraikigarritasun aprobetxamendua: 135.709m²(t).
* Eraikuntzaren forma arautzen duten parametroak:
—Eraikuntzaren profila: Plan Bereziaren arabera.
—Eraikuntzaren altuera: Plan Bereziaren arabera.
* Partzelazio baldintzak: Plan Berezia.
—Erabiltzeko baldintza partikularrak:
—Hirugarren sektorea eta hirugarren sektoreko jarduerakoro har.
Jarduera ekonomikoa, goi teknologiako enpresak, hotelak,aisialdirako lekuak, eraikin adierazgarriak,
erakusketak, bulegoak,eta abar. Eremu horrek bere eraldaketan eskola erabilerarakolurzati bat hartuko
du.
• E.1. Komunikazioen Sistema Orokorra, Bide Sarea.
5.294 m².
• E.1. Komunikazioen Sistema Orokorra, Trenbide Sarea.
3.570 m².
• F.2. Espazio Libreen Sistema Orokorra, Ubidea.
285 m².
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• G Ekipamendu Komunitarioaren Zona
7.515 m².
—Eraikuntza eta erabilerako baldintza partikularrak:
—Eskolakolurzatia: 3.500 m²(t) eraikigarri aurreikustendira, irakaskuntzarako ekipamendu berria jartzeko.
II.2. Garatu eta Jarduteko Araubide Juridikoa.
—Lurzoruaren sailkapena: Hirilurra.
—Planeamendua Garatu eta Jarduteko Araubide Juridikoa:
Barne Erreformarako Plan Berezia.
—Hirigintzaprobetxamendua esleitzeko araubide orokorra:
B.E.P.B.
—«Banaketa Areak» mugatzea:
H.I.E. 15 «Bidebitarte» oraingo eremua AR.«RU.1» banatze-aldearen parte da, Hiri Berrikuntzako 2.
Laurtekoaridagokioena,bertan sartzen baita.
—AR. «UP.1» aldearen «probetxamendu mota»:0,70 m²(t)/m².
—Jarduketa programa:
2. Laurtekoa.
—Ekipamendu komunitarioko zuzkidura lurzatiaren gestioa:
1. Ekipamendu komunitarioko azalerak eskuratzea gestiointegratu bidez egingo da, azalerak dagokien
gauzatze unitaterasartuz. Plan bereziak mugatuko ditu egoki iritzitako gauzatzeunitateak eta erabakiko
du haietako batean zuzkidura lurzatiahartu behar duten azalerak sartzea.
2. Zuzkidura azaleren aurretiko gestiorako, eta plan bereziaonartzen ez den bitartean, HIE13. Bidebitarte
gauzatze unitatebakarra da. Plan bereziak zehaztuko du zein gauzatze unitateetanondare bihur
daitezkeen desjabetze edo zuzenekookupazio bidez aldez aurretik lortutako lurzoruen jabetzaridagozkion
hirigintza aprobetxamenduak.
3. Ekipamendu komunitarioko lurzatiaren aurretikoeskuratze kasuetan, mugatzea egiteko fitxa honetako
IV.3 planoanezarritakoa beteko da (ekipamendu komunitarioko lurzatiarengestio baldintzak). Mugatzeari
buruzko edozein zehaztasunikeza, xehetasunezko Azterketa bidez ebatz daiteke.
II.3. Plan Orokorraren maila duten zehaztapen xehekatuak.
Arau maila hori eman zaio eremua egituratzen duen oinarrizkobide sareari, dagokion planoan erakusten
den gisan.
II.4. Hiritartze lanak eta hiriko zerbitzuen azpiegiturak.
Oinarrizko bide sarea berrurbanizatzea eta lagapen publikoko
espazioak hiritartzea, behar diren zerbitzuak barne.
III. ANTOLAMENDU XEHEKATUA
III.1. Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak.
Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruei buruzko 1/2005 Legea aplika daiteke.
III.2. Ekipamendu Komertzial Handien Arloko LurraldePlana.
Garapen planeamenduak ezarritako erabilera erregimenabat etorriko da Ekipamendu Komertzial handien
ArlokoLurralde Planean adierazitako mugapenekin, horregatik ekipamendukomertzial berrien neurri
gehienezkoa 75.000 m² azaleragarbia izango da plataforma zabalean eta 25.000 m² azaleragehienez
eraikitzeko sabaian.
IV. PLANOAK
IV.1. Mugapena.
IV.2. Kalifikazio Orokorra.
IV.3. Gestio baldintzak
IV.4. Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak.

Bidebitarteko area Lurralde Arloko Plan ezberdinen eraginpean aurkitzen da, EAEko Trenbide
Sarearen LAP-a delarik aipagarriena kasu honetan. Berebiziko eragina dute Kosta Lege eta Ibaien
inguruko LAP-etatik eratorritako mugaketek, bereziki errealitate eta plan hauen
dokumentazioaren artan sortutako kontraesanak direla eta.

Aparteko aipamena merezi du “Urumea ibaiaren Antolamenduaren Azterketa
Hidraulikoa,itsasoratzen den lekutik Altzueta (Hernani) bitarte.” Izenburudun ikerketak, Plan
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Orokorrak ezagunak dituen dokumentuak soilik jasotzen baititu, eta ezin du dokumentuaren
etorkizuneko moldaketa eta erredakzioa aurreikusi.
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X.- PROIEKTUAREN ANTOLAKETA IRIZPIDE, HELBURU ETA PROPOSAMENAK. BERAUEN
JUSTIFIKAZIOA.
Aurreko atalean indarrean dagoen Plana bultzatu zuten irizpide eta helburuak xehatu dira.

Aldaketa honen egokitasun nagusia Planaren helburu nagusiak mantentzean datza, hauek
posible bilakatuz aspektu egituratzaileak alboratu gabe, azkenean Abiadura Handiko Trena ez
ezartzeak izango duen eragina garrantzitsua izango bada ere, eta egungo krisi ekonomikoa
alboratu gabe, zeinak Astigarragako enpresa-sarean eragin bortitza izan duen.
Hortaz, erredundatzian eroriko bagara ere, honakoa azpimarratzen dugu:
1..-Esku-hartzearen helburu eta irizpideak
Udalerria Urumea ibarrean kokatua dago, ibaia izango delarik herriaren elementu egituratzaile
nagusia, eta honek esku-hartze osoa ingurugiro birsorkuntzara zuzentzea eskatuko digu. Hortaz,
interbentzioaren lehen helburua Urumearen eta MendiaundiAnibar gunearen balore naturalen
berreskuratze izan behar da, Mendiaundiko kasuan Galtzaur ubidea, indarrean dagoen Planak
lurraldearen egituratzaile gisa kontsideratzen dituenak.
1.1.- Garapen organikoa
•
AHT-aren geltokia Astigarragan ez ezartzeko erabakiak ezin du eraberritzearen beharra
alboratu, eta bestalde Urumearen balorazio egokiago bat ahalbidetzen du.
•
Bidebitarteindustrigunebezala mantentzen bada ere, hiri-berriztapena bultzatzen da,
bere kokaleku eta komunikazio ezinhobeak kontutan hartuaz, eta hirigunearekin duen
gertutasuna kontuan izanik, Poligonoaren eraberritzerako benetako aukerak nabariak dira.
•
Bidebitartekojarduketa modu pragmatikoago batean gauzatzea, “Antolamenduz Kanpo”ko egoerak ezabatuaz, egun dauden jardueren aldaketa posible eginez, beti ere hauen erabilerak
baimendu daitezkeen hirigintzaren ikuspegitik.
•
Irakaskuntza partzelaren lekualdatzea, irisgarritasuna mantenduz, partzela egokiago
batetara, zeinetan Administrazioak ez duen neurrigabeko gastu ekonomikoa egin behar berriki
ezarritako enpresak lekualdatzen eta lurraren gestiorako.
•
Bidebitarten jarduera ekonomikoaren mantenuak, bizitegi eta lanaren arteko oreka
mantentzen lagunduko duen elementu bat da, indarrean dagoen Planak aurreikusten zuen
logela-hiri bilakatzeko arriskua ekidinez.
•
Etxebizitza eraikigarritasunari
aprobetxamenduak mantentzen dira.

dagokionez,

Mendiaundi-Anibarren

aurreikusitako

•
Irakaskuntza partzelaren kokaleku berria Mendiaundi-Anibarreko erdi-mailan izango da,
kotari dagokionez, Astigarragako Hirigune finkatutik gertu eta gune irisgarrian, eta paisai balore
handiko zonalde batean.
1.2.- Astigarragako izaera urbanoa
A- Memoria
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Indarrean dagoen Plan Orokorrak Astigarragako Udalerriaren izaeraren aldaketa justifikatzen
zuen Abiadura Handiko Trenaren geltokiaren ezarketa zela eta.
Elementu hau, desiratu edo ez, onuragarria izan zedin egin zen saiakera ez dugu kritikatuko.
Hala ere, bere eragina errelatibizatu behar zela uste dugu, eta ondorioz bere desagerpena
desdramatizatu, nahiz eta gertuko trafikoentzako estazio bat izateak berebiziko garrantzia
izango lukeen.
Plan Orokorraren hausnarketa eta bultzadak Astigarragaren izaera urbanoa behingoz onartzeko
erabiliak izan behar dira, betiere bere baloreak mantenduz, bere paisaia bereziki, sagardotegiak
paisai honen funtsezko elementuak direla ulertuaz, oreka bat aurkitzea beharrezkoa da, hiri
bizigarri eta orekatu bat sortzeko, modu egokian komunikatua egongo dena.
Astigarragako balio garrantzitsuenetariko hiri-natura erlazioa izanez, har dezagun gure gain
erabakitasunez, toki on bat izanez, lurzoru kopuru gutxiena desnaturalizatu dezagun erdibideko
irtenbideengandik aldenduz.
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1.3.- Bidebitarte. Irizpide eta helburuak
- Hiri lurzorua
•

Ibai ertzeko paseoaren jarraipena.

Proiektuak ErgobiatikGartziategiko meandroraino doan erriberako paseoaren jarraitasunari
konponbidea eman beha dio.
•

Hirigunetik ibaiaren erriberara irisgarritasuna

•

Bidebitarteko Poligonoaren eraberritzea.

Etxebizitza parkearen birgaitzerako planek, suspertu nahi dituztenetxebizitza-eraikinen
ordezkatze politiketatik ihes egin nahi duten bezala, esku-hartze honek ildo bera lantzen du..
Ezin dugu ahaztu Plan Orokorraren jardun programak, AHT-aren etorkizuneko geltokiarekin
hertsiki lotua, gaur egun existitzen diren enpresekin oso gogorra zen denboraldi iragankor bati
ematen ziola bidea, lau urteren buruan lekualdatzera derrigortuak baitzeuden enpresok.
Honek ia ehun alegaziori eman zion bidea Planaren tramitazio aldian.
Hala ere, ez dugu ezkutatuko proiektu honetatik, gertuko etorkizunean enpresa ugari beste
batzuengandik ordezkatuak izango direla aurreikusten dela, ez Udalari edo Planaren garapenari
hala komeni zaiolako, baizik eta ekonomia zikloaren aldaketagatik.
Proiektu honetan poligono berriaren oinarriak finkatu nahi dira, ohikoa den heriotzatik pasa
gabe, eta batez ere erabilera aldaketa edota jarduera ekonomikoen desagerpen operazioetatik
ihesi, erdiguneko lursail bat bizitegietarako zuzentzen dutenak ondoren jarduera
ekonomikoetarako lurzoru berriak sortuaz malda handiko eremuetan.
Hortaz, zentzuzkoa da lursail hauek balorean jartzea eta bere erabilerak mantentzea,
zentzuduna izateaz gain jasangarria ere baita.
•

Indarrean dagoen Planaren esku-hartze programa aldatzen da, aurreikusten diren
aprobetxamendu berrien garapena gehienez ere 2.018 urterako agintzen delarik.

.
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1.4.- Mendiaundi-Anibar. Irizpide eta helburuak
Hiri Urbanizagarri programatua.
•

Etxebizitza beharren egokitzapena, ahal den neurrian nekazal jarduera mantenduaz
ustiatutako lurretan.

•

Galtzaur ubidearen erriberaren berreskurapena.

Bidebitarteko guneanbezala, irizpide haumantenzen da, Indarreko Planaren Galtzaururbideraren
berreskurapenean aipatua.
•

Ubidearen balorazio eta babesteak, eragindako zortasunek, Basogintzaren LAP-aren
edukiek eta orografiak berak, eraikuntza berriak bidearengandik gertuen dagoen gunean
antolatzea gomendatzen dute, honek eraikinen profila birpentsatzea eskatuko duelarik.

•

Basogintzaren LAP-etik eratorria, dokumentu honetan, izaera orientagarriz,Galtzaur
ubideraino jaisten diren baso masen -baso atlantikoa- babesguneak mugatzen dira.

•

Egungo Bentetarako errepideak izaera urbanoago bat hartuko du, trafikoa baretzeko
neurriak aurrera eramanaz.

Etorkizuneko garapen Plangintzak modu justifikatu batean zehaztapen hauek aldatu ahalko ditu
"Udal Ingurugiro Azterketa”ren baitan, Area honen antolamendurako beharrezkoa.
•

Aurrez Bidebitarten aurreikusi zen irakaskuntza zuzkidura Area honetara lekualdatu da,
7.515 m² azaleraz y 3.500 m²(s) irakaskuntza zuzkidura aprobetxamenduz.

Lur hauek, Sektorea garatzen ez bada, aurrez lortuko dira zuzenezko okupazioz, Euskadiko
Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 188. artikuluak aurreikusten duen modura.
•

Indarrean dagoen JardunPrograma aldatu egin da bere garapena 2.017 urterako
aginduz, gehienez ere.

Indarrean dagoen Planaren gainontzeko zehaztapenak mantentzen dira.
•

Dokumentu honetatik arau iragankor batzuk finkatuko dira antolamendu partziala
garatu ezean, guneko nekazaritza jardueren jarraipena posible eginez eta negutegiak
integratuz.
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2.- ANTOLAMENDU PROPOSAMENA ETA HONEN JUSTIFIKAZIOA.
Antolamendu proposamenak xehetasun maila ezberdinak jasotzen ditu sailkapenaren arabera,
hortaz, ezberdina da Bidebitarteko kasuan, hiri-lurzorua, eta Mendiaundi-Anibarrekoan, lurzoru
urbanizagarri ez programatua.
2.1.- BIDEBITARTE
2.1.1.- Gaur egungo egoera
Aipatu bezala Poligonoaren jatorria 26. Poligonoaren Plan Partzialean kokatzen da, oraindik ere
Donostiako udalerriaren zati.
Poligono honek 227.572 m² zituen, hauetatik 13.239 m² errepide eta Ekialdean kokatutako
zonalde librei zegokien, guztira 38 partzela antolatzen zirelarik 174.853 m²eko azalera gordin
batez.
Aipatu bezala, poligonoaren zati bat etxebizitza lurzorua bihurtu da, honako aprobetxamenduak
ondorioztatzen direlarik moldatutako poligonorako:
26. Poligonoa (moldatua)

Poligonoaren azalera guztira ........................................................................................... 182.749 m²
Bide eta espazio libreak .................................................................................................... 13.239 m²
Gune industriala .............................................................................................................. 169.510 m²
Partzela pribatuen azalera. ........................................................................................ 138.614,09 m²
Aprobetxamendu homogeneoa guzira .................................................................. 137.718,64 m²(s)
Partzelen eraikigarritasuna ..................................................................................... 0,9935 m²(s)/m²
Zonako eraikigarritasuna......................................................................................... 0,8124 m²(s)/m²
Poligonoaren eraikigarritasuna ............................................................................... 0,7536 m²(s)/m²
2.000 urteko Arau Subsidiarioak
Gerora, 2000. urteko Arau Subsidiarioek 20 Area-Bidebitarte poligonoaren mugak aldatu
zituzten 177.500 m²ko azalera bat zehaztuz.
Mugei zegokienez, aldaketa bakarra iparraldean ematen zen, 9.831m2 gehituaz eta Poligono eta
biribilgunearen arteko lotura baimenduz, 1.841,53m2ko azalerako 9 partzela ageriko arrazoirik
gabe deskalifikatuaz.
Arau Subsidiarioek aurreko planeamendua finkatzen dute 4. partzelan izan ezik, zeinetan
Egikaritze Unitate bat definitzen den, honela Mendebaldeko eta Hegoaldeko bideak lortuz.
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Bestalde, ,5 m²(s)/m²eko eraikigarritasuna esleitzen die lurzoru berriei Jarduera Zuzenezko bi
partzela sortuaz.

Jzp 1-ek 26. Poligonoko 24. partzelarekin bat dator, aprobetxamenduak murrizten direlarik, eta
Jzp 2-a, 9 eta 10 partzelen bat egitetik sortzen da.
Poligonoaren bilakaeraren konparaketa hobe bat egiteko, P26aren antzeko espazio libreak
sartzen dira.

A I U Bidebitarte 20

Proposamena

Gauzatua
+gauzatzeke.

Poligonoaren azalera totala ........................................... 190.739 m²
Bide eta espazio libreak ................................................... 13.239 m²
Gune Industriala ............................................................. 177.500 m²
Partzela pribatuen azalera ............................................. 143.848,68 m²
Aprobetxamendu totala ................................................. 124.197,32 m² ................... 135.225,94 m²
Partzelen eraikigarritasuna ................................... 0,8634 m²(s)/m² ......................... 0,9440m²(s)/m
Zonako eraikigarritasuna....................................... 0,6997 m²(s)/m² ....................... 0,7618m²(s)/m²
Poligonoaren eraikigarritasuna ............................. 0,6511 m²(s)/m² ....................... 0,7090m²(s)/m²

Aurrekotik ondorioztatu daiteke, Arau Subsidiarioek aprobetxamendua murriztu nahi badute
ere, hau ez da gertatzen eta kontrakotik handitu egiten dela.
Honela, eredu gisara, Arau Subsidiarioek 4. partzela-1.HEU-rako
aprobetxamendu bat finkatzen dute, 0,7 m²(s)/m²eko eraikigarritasunaz.

3.357,90

m²(s)

Errealitatean eraikiak dauden 5.215,43m²(s)ak, 26. poligono zaharrak aurreikusitakoarengandik
gertuago daude, 0,9 m²(s)/m², nahiz eta partzela murriztu egin den.
Aipatzekoa da ia partzelen kopuru osoa gauzatua izan dela.
Bestalde, momentu honetan ez da aintzat hartu sestra azpitik eraikitako 20.224,19 m²ak, honek
155.500 m²(s).-( 1,081 m²(s)/m²) eraikigarritasun bat emango zuelarik.
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2008ko Plan Orokorra
Plan Orokor berriak, Bidebitarte hiri berriztapenekoa izendatzen du, eta 0,7 m²(s)/m²eko
eraikigarritasuna esleitzen dio.
Ekipamendu Publikoaren partzela lekualdatzen dela kontsideratuz, Gune Industrialak 197.815
m²ko azalera izango zuen, 138.470,50m²(s)ko zonako eraikigarritasuna emanez.
Gaur egungo poligonoan, aurreko hirigintza antolamenduaren ondoriozko eraikigarritasuna
142.693,29 m²(s)koa zen (190.300m²+7.515m²), jada eraikitakoa 131.146,54 m²(s)ra iristen
delarik.
Aipatutakoari lur berriei dagokien eraikigarritasuna aplikatuaz lortutako emaitza gehitu beharko
litzaioke, 16.760,12m2 aipatutako 0,7 m²(t)/m²a aplikatuaz.
Azalpen luze honek azaldu nahi duena zera da, Planaren eraikigarritasunak beharrezko estaldura
legalik gabe eraikitako solairuen deusezteko politika disziplinarioak hartzea suposatuko lukeela,
edota gaur egungo zenbait eraikin antolamenduarekin bat ez etortzea, pabilioien salerosketak
zailduz eta ondorioz Poligonoaren eraberritzea oztopatuz.
Gaur egun Poligonoaren garapena ia bere osotasunean eman bada ere, zenbait kasutan
baimendutako aprobetxamendua gaindituz, ez dira interpretazioa arazo larriak eman, eta eman
direnak puntualki konponduak izan dira.
Hala ere, ezin dugu alde batera utzi “MarmolesCantabria” 27. partzela-ren egoera, edota 2.000
urtean erantsi ziren partzelena, ezta PO-ak 2008an gehitutakoena, zeinetan ezin den inolako
eraikinik kokatu.
Legezkotasunaren eta errealitatearen arteko desadostasunak enpresen ekonomiaren
gardentasunean ere eragina du, honen froga argia da eraikitakoaren eta Ondasun Higiezinen
gaineko Zergaren (O.H.Z.) efektuetara aitortutakoaren arteko diferentzia, eraikitakoaren %30era
irits daitekeelarik jabetza ezkutuaren ehunekoa zenbait kasutan, Udalaren diru sarrerak
kaltetuaz.
Plan berriak errealitatea eta jazartzen diren eraberritze helburuak elkartu behar ditu, helburuok
bertako interesatuekin bat eginez soilik lor daitezke, interes orokorrekoak kontsideratutako
esku-hartzeak salbu.
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2.1.2-. Partzelazio eta Aprobetxamendua
•

Gaur egungo eraikinen finkapena.

Proiektu honek, udalaren proposamenarekin bat eginez, gaur egungo aprobetxamenduak
onartzen ditu. Hau aurrera eramateko jabeek beraiek aitortu beharko dituzte eraikigarritasun
errealak gehienezko sei hilabeteko denboran, kantitate hauek izanik planak finkatuko dituenak.
Denbora epe honetan aitortuak ez direnak antolamenduz kanpo gisara kalifikatuko dira.
Aprobetxamendu hauek 0,9696 m2(s)/m2ko eraikigarritasun fisiko bat ondorioztatzen dute
partzela pribatuetan, guztira 131.148,54 m²(s) gaur egungo aitortutako 92.000 m²koen aurrean.
•
Bada adostasun bat poligonoaren narriaduran pisu gehien izan duten faktoreen
inguruan: enpresen tamainarizegozkoin jatorrizko helburuetatik aldentzea eta partzela
bakoitzaren sarrera kopurua. Hauek dira etorkizunean bideratu beharreko lehen gaiak.
•
Hau dela eta 4.500m²ko gutxieneko partzelara iritsi gabe ere 2.000m²ko gutxieneko
partzeladefinitzen
da,1970ean
Donsotiako
Udalak
onartutako
BidebitartekoIndustriaguneranErrepartzelazio
proiektutik
ondorioztatzen
diren
partzelakerreferentzia gisara hartuaz.
•
Partzelako gehienezko sarrera kopurua bakarrekoa izango da, definituko diren azpipartzeletakoak bakarrean pilaturik.
•

Partzelen eta lurzoru publikoaren arteko muga definitu beharko da fisikoki.

•
Planak partzela bakoitzari aprobetxamendua esleitzen dio, bere antolamendua
definitzearekin batera, bakoitza zuzenean gauzatu daitekeelarik.

•
Partzela bakoitzaren jatorri ezberdinak eraikigarritasun ezberdinak ditu ondoriotzat,
honek ez dituelarik diskriminazioa edo galera garrantzitsurik sortzen, eraikigarritasun txikiagoa
dutenek, berriki erantsiak, ez baitute sistema lokal eta orokorrak ezartzearen gastuei aurre egin
behar izan, poligonoko jatorrizko partzelek egin behar izan zutena.
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Bidebitarteko gaur egungo partzelen egoera eta lur kutsatuak
2.1.3.- PARTZELEN ANTOLAKETA XEHATUA
Partzelen jatorri desberdinak eta planeamenduaren aldaketek, egoera ezberdinak sortu dituzte
Udalak puntualki bideratu dituenak.
Proiektuak partzela bakoitza modu xehatuan definitzen du, eta eskubideen gauzatze egokirako
mekanismoak antolatzen ditu berezko erabilerarekin egokia den moduan.
2.1.3.1.- 9-10 Partzela.
Katastro erref.: 8593068 ........................................................................................... 4.710 m²
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Katastro erref.: 8593069 ........................................................................................... 3.944 m²
Katastro erref.: 8593012 ........................................................................................... 2.327 m²
Katastro erref.: 8593003 ....................................................................................... 818 m²
Katastro erref.: 8593011 ........................................................................................... 5.797 m²
GUZTIRA ........................................................................................................ 17.596 m²
STUA. SA.ri (C.I.F. A 20102141) egotzitako jabetza.
Lursailen zati batzuk Arau Subsidiarioetan JZP2 izendatuak, aprobetxamenduak Astigarragako
Udalarekin hitzartuak izan ziren Azterlan Xehakatua 2004ko urtarrilaren 20ena onartua izan
zelarik, eta obra lizentzia 2.007ko martxoaren 28ko datarekin lortua izan zen
Aprobetxamenduari dagokienez, aipatutako Azterlan Xehakatuarekin bat etorriz, partzela honi
6.4811,11m²(s) esleitu zitzaizkion, hauetatik 5.298,74m²(s) STUA, S.A.k bere ondare bilakatu
dituelarik, Astigarragako Udalari zegozkionak eskuratu ostean, 2007ko martxoaren 28ko
lizentziaren ondorioz.
Lursail berriak, 8.380,28m2koak, Bidebitarteko poligonora eransten dira, eta bere osotasunean
Kosta Legearen zortasunek eraginda daude, bertan, edozein eraikin iraunkor ezartzea ezinezkoa
gertatuz.
Aurretik aprobetxamendurik ez duen azalera honi industrialdearen hasierako eraikigarritasuna
ezarriaz, 2.008ko TBekoarekin bat datorrena, hau da 0,7m²(s)/m²eko eraikigarritasuna,
5.866,20m²(s)ko eraikigarritasuna ondorioztatzen da.
Honela, eraikigarritasuna 12.347,31m²(s)koa izango litzateke guztira.
Arloko planen mugak direla eta oineko gehienezko okupazioa 6.000 m2 ingurukoa izanez,
edozein erabilera industrial partzelaren osotasunean altueran eraikitzea behartuta egongo
litzateke, Planak igorritako aprobetxamenduak agortzea oztopatzen duena.
Halaber, dokumentu honen garapenean dagozkion aprobetxamendu gehikuntzen gauzatzearen
arabera exijitu ahalko dira lagapenak.

Gehitutako Azalera .................................................................................................. 17.596,00 m²
Lagapen azalera, ibai erribera Sistema Orokorra ..................................................... 4.364,00m²
Komunikazio sistema lokala .................................................................................. 843,91 m²
Partzela pribatua .................................................................................................... 12.388,09m²
Gehienezko okupazioa (estimatua) ........................................................................ 6.000,00 m² %49
STUAk ondare bihurtutako aprobetxamendua(2.007ko lizentzia) ........................... 5.298,74 m²(s)
2.008ko POeko aprobetxamendu gehikuntza ......................................................... 7.048,57m²(s)
Administrazioaren parte-hartzea %15gehik............................................................. 1.057,28m²(s)
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Gehienezko aprobetxamendua ............................................................................... 12.347,31m²(s)
Eraikigarritasuna ...................................................................................................... 0,9967m²(s)/m²
Aprobetxamendu hauen gauzatzea URA agentziak zehaztutakoarekin egokitu beharko da, zeinari
dagokion kontsulta burutu zaion.
2.1.3.2- 11 Partzela.- Katastro erref. 8593067 19.141 m2
Egindako neurketaren arabera azalera 19.639 m2koa da.
Biurrarena S.Coop.-ren jabetza C.I.F. F 200 30 185
11. partzela jatorriari dagokionez bi partzelek osatzen dute:
•

Lehena 11.297,27 m2koa, 2.000 urteko Arau Subsidiarioetan hiri lurzoru bezala sailkatua,
eta 2.005 azaroaren 14ean Astigarragako Udalak eta Biurrarenak S.Coop.-ek sinatutako
hitzarmenaren arabera garatu dena.

Hitzarmen honek 9.412,02 m2(s)eko aprobetxamendua definitzen zuen, hauetatik 8.782,43 m2(s)
jada garatuak izan direlarik, 529,59 m2(s)eko soberakin bat suertatuz Biurrarena S.Coop.e
jabetzapean, Administrazioari zegozkion eskubideak Astigarragako Udalak eskuratu baitzituen.
•

Bigarrena 8.342 m2koa, 2008ko Plan Orokorrak gehitua, bere osotasunean Kosta
Legearen zortasunek eragina, gune honetan 75m-ko atzeratze derrigortzea Itsas Lehor
Jabariak definitzen duen erriberatik.

Guztira erantsitako partzela 19.639,30 m2koa da, nahiz eta lagapenen eta SO den erriberako
parkearen eraginaren osteko partzela netoa 16.453,30 m2koa den. Hortaz ondorioztatu
dezakegu erantsitako partzelaren %70a eraikiezina dela, gaur egungo Kosta Legearen
zehaztapenen arabera.
Ondorioz agerikoa dirudi jabetzaren eskubideen garapena oztopatua ikus daitekeela ohiko
erabilera industrial baten baitan.
Indarrean dagoen Plan Orokorrak Poligonoaren eraberritze oso baten bitartez bideratzen zuen
gai hau, aprobetxamendu hauek bere gain hartzen zituen errepartzelamendu prozedura bat
martxan jarriaz.

Dokumentu honen garapenean dagozkion aprobetxamendu gehikuntzen gauzatzearen arabera
exijitu ahalko dira lagapenak.

11. Partzela berri bat definitzen da:
Gehitutako Azalera .................................................................................................. 19.639,30 m²
Erriberen lagapena azalera
Espazio libreen Sistema ............................................................................................. 3.186,00m²
Partzela Pribatua .................................................................................................... 16.453,30m²
Gehienezko Okupazioa (estimatua) .................................................................. 6.300,00 m² %37,14
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BiurrarenaS.coop-k ondare bihurtutako aprobetxamendua (hitzarmena)............... 9.412,02 m²(s)
2.008 PO-ko aprobetxamendu gehikuntza ( 0,7m²/m²)............................................ 5.839,42m²(s)
Administrazioaren parte-hartzea %15 .Gehikuntza .............................................. 875,91m²(s)
Gehienezko aprobetxamendua ............................................................................... 15.251,44 m²(s)
Eraikigarritasuna ...................................................................................................... 0,9269m²(s)/m²
Sortzen den partzela pribatuak bere barnea, guztiz urbanizatua badu ere,hiri lurzorura gehitzen
den lurzoruari dagozkion kargak bere gain hartu beharko ditu.

2.1.3.4. 1 17 Partzela .-Katastro Erref. 801 8593080 eta 801 85933166 2.756,72 m²
JM MendiburuBurundegui Jaunari egotzitako partzela
17 Partzela .-Katastro Erref. 801 8592164
Grúas Alonso-ri egotzitako jabetza

3.195,80 m²

17. partzelako jarduketa integratua mugarritzen da.
Jarduketa honekin Bidebitarteko eraberritzean aurrera pausu bat eman nahi da, izaera tertziario
sakon bat izango duen eraikin bat ezarriz, mugarri gisara, Bidebitarteko ingurua hierarkizatuz.
Aprobetxamendu esleipen singular honen bitartez, poligonoaren ipar-ekialdean, garatu gabe
dauden lursailen egoera bideratzen da, hiri lurzoru bezala sailkatuak 1998. urtetik.
Gehitutako azalera .................................................................................................... 5.952,52 m²
Erriberen lagapen azalera
Espazio Libreen sistema ............................................................................................ 2.522,00m²
Bide-sareen lagapen azalera ................................................................................. 979,00 m²
Partzela Pribatua ...................................................................................................... 2.451,52m²
Behe Oineko gehienezko okupazioa ........................................................................ 1.860,00 m²
Eraikigarritasuna ................................................................................................. 1,3 m²(s)/m²
Gehienezko Aprobetxamendua ................................................................................ 7.739,00 m²(s)
Gauzatutako eraikigarritasuna .................................................................................. 3.073,16m²(s)
Aprobetxamendu gehikuntza .................................................................................. 4.665,84m²(s)
Administrazioaren parte-hartzea %15 Gehikuntzaren arabera ............................ 699,88m²(s)
Egoera singular bat proposatzen da, bi oinek osatutako zokalo batez, baimendutako gehienezko
azalera okupatuaz, eta 22x30 metroko oina duen eraikin bat, 6 solairuetako altueraz.
Eraikin honetan, jarduera tertziario edota hotelekoarekin bateragarriak diren jarduera
industrialak baimentzen dira.
2.1.3.5.- Gainontzeko Partzelak
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erregularizatutako

gaur

egungo

hirigintza

Birmoldatze oso bat beharrezkoa bada eraisketa, hustuketa eta ordezkapena dela eta,
gutxienekoaren azpiko kasuetan, gehienezko aprobetxamendua 26 Poligonoan onartutakoaren
batez bestekoa izango da, hau da, 0,9696.
Partzela baten edo multzo baten ordezkapenak Planaren helburuen betetzea ahalbidetzen badu,
honako dokumentuko ordenantza partikularretan xehatu bezala garatuko da.
Dokumentu honek izaera pragmatikoa badu ere, ez du Poligonoaren eraberritze borondatea
alboratzen. Hau dela eta, bi esku-hartze singular proposatzen dira, arestian aipatutako
17.partzelarena, zeinetan Egikaritze Unitate bat definitzen den, eta 16. partzelarena, honen
garapena partikularren ekimenaren gain uzten den jarduketa isolatu bezala.
Jabeek partzela oso baten ordezkapena hautatzen badute, hauetan dagokien eraikigarritasuna
gauzatzeaz gain, 9-10 eta 11. partzelen soberakina eskuratzea baimentzen da, azken hauek plan
sektorialen zortasunen eraginpean.
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2.1.4.- Urumeako erriberaren antolaketa eta hiri etxebizitza gunearekin lotura.
Proiektuaren aurreikuspenen garapenak Urumeako erriberako pasealekuari jarraipena ematea
ahalbidetzen du. Jarduera hauek, “Ergobia Ibilbidea” 09 Arean aurreikusitakoekin bat eginda,
ibaiari bizkarra ematearen joera aldatzera datoz, ibaiaren erriberara eskailera eta malden
bitartez iritsi ahal izatea ahalbidetuz.
Zentzu honetan, hirigune eta komunikazio bideekin oinezko eta bizikleta bidezko loturak
potentziatzen dira.
Udalak Urumearen berreskurapenean Ura erakunde sektoriala eta estatuko Ingurugiro
erakundea inplikatzen saiatu beharko da.
2.1.5.- Poligonoaren erreurbanizazioa
Bidebitarteko poligonoa, behin eraberritua, bere kokalekua dela eta ekonomia berriaren nukleo
izan beharko da, jarduera berri hauek gertuko etorkizun batean eta modu natural batean
zaharkitutako jarduerak ordezkatuko dituztelarik.
Gaur egun existitzen diren poligono industrialen etorkizuna ezin da erabilera erresidentzial
batera eraldatzea izan, gerora jarduera ekonomikoak kokatzeko malda aldapatsuetan lurrak
okupatu behar izateko.
Mugen zentzuak, sen onak edota jasangarritasun printzipioek eraikitako ondarearen
berreskurapen batera bultzatzen gaituzte.
Ondorioz, partzelen banan-banakoaren eraberritzeaz gain, poligonoaren erreurbanizazio
proiektu orokor bat erredaktatu beharko da, besteak beste, hurrengoak definituz:
•

Bide-sarearen hierarkia.

•

Argindarraren airezko lineen ezabaketa.

•

Sute legedira egokitzapena.

•

Partzelen tratamendu, sarrera eta itxiturak.

Udalak, proiektu honen finantziaziorako, Planak xedatzen dizkion hirigintza eskubideen gestiotik
sortutako diru-sarrerez gain, eta denbora batez, 2/2006 Legeak 197. artikuluan dioenera joaz,
jabeen batzar bat antolatu ahalko du kontserbazioa bultzatzeko.
Halaber, eta hirigintza legedian aurreikusten den bezala, planak aurreikusitako zuzkidura eta
urbanizazioak burutu beharko dira.
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2.2.- Irakaskuntza zuzkidura Mendiaundi-Anibarren kokatzearen justifikazioa.
Bidebitarte Poligonoaren ondoan aurreikusia zegoen Abiadura Handiko Trenaren geltokiaren
ezarketa ezak eta gaur egungo egoera ekonomikoak, Bidebitarteko esku-hartzeen berrikuspena
egitera behartzen gaitu.
Honetaz gain, irakaskuntza zuzkiduraren kokalekurako beharko ziren lurren eskuratzea ez
litzateke erreza suertatuko, berriki ezarri diren enpresa ugariren leku-aldatzea ekarriko bailuke.
Indarrean dagoen planak eta honakoak proposatzen duenaren arteko konparaketetan sartu
gabe, zuzkidura hau Mendiaundi-Anibarren kokatzearen aldeko argudioak daudela uste dugu.
Esaterako:
•

Bizikleta eta oinezkoentzat soilik izango liratekeen bideen bitartezko irisgarritasuna,
edota trafiko dentsitate baxuko bideen ondotik, etorkizuneko ikasleei garraio jasangarri
baten aukera emanez.

•

Auto bidezko irisgarritasunak, gaur egungo hilerritik, egungo bide baten egokitzapen eta
zabalketa suposatuko luke soilik, faseetan gauzatzea ahalbidetuz.

•

Bere kokalekua soinu kutsaduratik urrun egongo litzateke, naturaren erdian kokaturik,
eta babeserako interesgarriak diren zuhaitz eta elementu begetalez inguraturik.

•

Inguruko etxebizitza guneetatik irisgarritasuna erabatekoa da.

Proposatutako okupazio ereduak, magalean 20.000m2ko parke urbano bat antolatzea
ahalbidetzen du, 7.873m2ko eskola partzela erdian kokatuaz.
Magala hegoaldera begira egotea, arazo bat baino, abantaila bat da gutxieneko eragina sortuko
duen erantzun arkitektoniko bat proposatzeko garaian.
Honenbestez, irakaskuntza partzelarako proposatutako partzelaren egokitasuna justifikatua
gelditzen dela uste dugu.
2.3. MendiaundiAnibar.
Mendiaundi-Anibar eremuko helburu eta antolaketa dagokion Plan Partzialean garatuko dira,
lau urteko epe batean gehienaz ere.
Bideen antolaketa eskematiko bat burutu da soilik, indarrean dagoen planaren antolaketa
hastapenak aldatuz, Eskola Zuzkiduraren partzela eta bere sarbideak definitzeko helburuaz.
Hemen proposatutako bideak ez du magalaren kolonizazio legerik ezarri nahi, ez baita hau Plan
honen helburua, eta hurrengora mugatzen da:
•
Behe aldeko bide berri bat, nabarmenki horizontal doana +15,00 kotatik +25,00
kotaraino, eta behar izan ezkero etorkizuneko eraikinen euskarri lanak egin ditzakeenak.
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Bide hau, bere erdiko gunean, +21,00 kota inguruan, Iparralde Benten Ibilbidearekin lotzen da.
•
Iparralde Ibilbidea hiri bide bat bezala definitzen da, ubide eta bere inguruan sortzen
diren espazio libreen sistema linealarekin errespetu gehiagoko neurriak hartu beharko direlarik,
honetarako trafikoa baretzeko neurriak hartuaz eta oinezko eta bizikleten erabilera erraztuz.
Proposatutako bideak ahalik eta eragin gutxien izango du bai ubidean eta bai babesgune
kalifikatutako guneetan, etorkizuneko Plan Partzialak xehatuko badu ere, hauei jarraipena
emanez, LAP-ak definitutako baso masak ahalik eta gehien errespetatuz.
•
7.873 m2ko Eskola Partzela bat mugatzen da, aldatzen den Planak aurreikusten zuen
7.000m2koaren antzekoa. Hala ere, irakas-zentruaren kokaleku eskakizunek partzela handiago
bat eskatuko balute, partzela definitu ahalko da Plan Orokorra aldatu gabe.
Lursailen eskuratzea, baita biderako beharrezkoak izango diren hilerri ondokoena ere, okupazio
zuzenez egingo da 2/2006 Legearen 188. artikuluak azaldukoaren arabera, aurretik Sektorearen
gestioaren bitartez lurren lagapen bat lortzen ez bada.
•

Honako proiektu honek ubidearen inguruko babes gune zabal bat proposatzen du,
Basogintzaren LAPak mugatutako guneak barnebilduz. Plan Partzialak xehetasunez
zehaztuko du hau, Planaren aldaketa bat gauzatzeko beharrik gabe.

•

Proposatutako etxebizitza parkea, 225 etxebizitza, 21.847 m2(s), 0,3480 m2(s)/m2
eraikigarritasunaz, txikia dirudi, baina inguruko maldei so eginez ez da hain txikia
suertatzen.

Hau dela eta, proposatutako I/III profila eta 12m-ko gehienezko altuera, ez ditugu behar
adinakotzat jotzen gunearen antolaketa egoki bat burutzeko.
Hau dela eta, proposatutako profil eta gehienezko altuera aldatzen dira, Vi/I eta 21,5m-ra
igaroaz hurrenez hurren, altueran atzeraemate proposamenak onargarriak izan daitezkeelarik.
Hala ere, aipatutako profil hau Iparralde Ibilbidean bermatzen diren eraikinei dagokiola ulertzen
da, magaleko gainontzeko eraikinen kasuetan txikitu beharko litzatekeelarik.
0,4 m²(s)/m²a baina txikiagoa den eraikigarritasuna finkatzeko aukera bermatua dagoela iritzi
dugu, Lurzoru eta Hirigintzaren euskal legearen 77.4 artikuluan aipatutakoan oinarriturik,
lurzoru hauen malda %15a baino askoz handiagoa delarik.
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•
Etorkizuneko antolaketak eremuko landa bideei jarraipena eman beharko die, irakaszentrurako oinezko zein bizikletaz heltzeko bideak izan beharko dutenak, planeamenduan
aurreikusitako korridore ekologikoari jarraipena emanez.

A- Memoria

43

MODIFICACION DE PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN ALDAKETA

AIU 12 Mendiaundi-Anibar- AIU 13 Bidebitarte2015. Apirila

XI.- ANTOLAKUNTZA AURREIKUSPENEN GAUZATZEAREN PROPOSAMENA
XI .1.- BIDEBITARTE.
Bidebitarteko Poligonoa bere %85 inguru dago jada garatua, eta proiektu honen xedea poligono
guztiaren %9 inguru diren lursail batzuen garapena posible egitea da.
Hala ere, eraberritze neurri sakonenek heldutasun maila egokia lortzeko berreskurapen
ekonomikoko lau urte igaro beharko direla uste dugu.
Zentzu honetan, lau urte horiek pasatzerakoan egin beharko ditu Udalak erreurbanizazio eskuhartzeak, gehienbat poligonoko jabeek egin beharko dietela aurre kostuei.
Urumearen erriberaren urbanizazioari dagokionez, behin trenbidearen gaia modu argi baten
ebatzi ondoren, ingurugiro erakundeetatik inbertsio konpromisoa lortu beharko den. Hau
gauzatzeko, aldez aurretik organo hauek onartutako exekuzio proiektuak izan beharko lirateke
esku artean.
XI.2.- MENDIAUNDI ANIBAR.
MendiaundiAnibar Sektorearen Plan Partziala lau urteko epean egon beharko da erredaktatua
honako dokumentu honen onarpen momentutik hasita.
Bai Eskola Partzelarentzako eta bai bertara iristeko bide-sarearen lursailen eskuratzea zuzeneko
okupazioz gauzatuko da behin plan hau onartzen denean, baldin eta aurrez sektorea gestionatuz
lagapenaren bitartez lortzen ez diren.
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XII.- INDARREAN DAGOEN IRISGARRITASUNAREN INGURUKO LEGEDIAREN BETETZEA.
Gauzatutako urbanizazio eta eraikuntza proposamenak irisgarritasunaren sustapenerako
indarrean dauden xedapenetan biltzen diren irizpideetara moldatu beharko dira, besteak beste:
Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4eko 20/1997 legea; 68/2000 dekretua, apirilaren 11koa,
Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena; 2007ko apirilaren 20eko
dekretua, espazio publiko eraiki eta urbanizatuetara pertsona ezinduen irisgarritasun eta
diskriminazio ezerako oinarrizko baldintzak onartzen dituena; Eraikuntzaren Kode Teknikoa eta
bere garapen edo/eta aldaketarako bultzatutako xedapenak, otsailaren 19ko 173/2010 Errege
Dekretuan barnebildua.
Indarrean dagoen planak, izaera orientagarriz lurraldera modu argi batean moldatzen ez zen
bide bat proposatzen zuen, ez zionak goikoari erantzuten ezta ere.
Antolamendu xehatua dokumentu honen xedea ez bada ere, Irakaskuntza zuzkiduraren
partzelaren kokapenak, eta bere ezarketaren bideragarritasunaren azterketak, bidearen
zuzentasun teknikoa aztertzera garamatza. Hau dela eta, indarrean dagoen araudia beteaz,
bidearen analisi bat eransten da.

XIII.- EGINDAKO PROPOSAMENEK SORTUTAKO ALDAKETAK
Proiektu honetan aurkeztutako proposamenek indarrean dagoen plangintzak proposatzen
zituenak aldaketa batzuk jasatea sortzen dute, azpimarragarrienak honakoak izanik:
•
Bidebitarte 13. HEA-an aurreikusitako eskola partzelaren lekualdaketa, Ekipamendu
Komunitarioaren Sistema Orokorra izanik, Mendiaundi-Anibar 12. HEA-ra, Plan Orokorraren
Egitura Organikoan aldaketa bat suposatzen duena.
•
Planaren Jarduketa Programa aldatzen da, bere laurtekoaren garapenari dagokionez,
Etxebizitza Lurzoru Urbanizagarria lehen laurtekora gehituz.
•
Halaber, Hiri Berrikuntzako Hiri lurzoru epeak aldatzen dira Bidebitarte 13. HEA-an, bere
finkatzearen eta egungo eraikinen garapen aukeren ondorioz, azken hauek ordezkapenez.
Honako dokumentuak ez ditu Planaren Esku-hartze Areen mugarik aldatzen, ezta kalifikatu
xehatua aipatutako kausetan salbu.
Informazio grafikoari dagokionez, ondokoak aldatzen dira:

0 dokumentua: Antolaketa Planoak
0.1.- Hiritar eremua. Indarreko AA.SS. eta HAPO proposamena.- Ez dago aldaketarik.
0.2.- Lurraldearen egitura organikoa.- BidebitarteetaMendiaundi- Anibarren Sistema Orokorra
aldatzen da.
0.3.- Lurzoruaren sailkapena.- Ez dago aldaketarik
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0.4.- Zonifikazio orokorra
0.4.a.- Zonifikazio orokorra: lur hiritarra eta hiritargarria.- BidebitarteetaMendiaundiAnibarren Sistema Orokorra
aldatzen da.
0.4.b.- Zonifikazio orokorra: lurzoru hiritarrezina.- Ez dago aldaketarik

0.5.- Xehakatutako zonifikazioa.- Aldaketak daude.- g.1.- Ekipam. Komun. Partzela
0.5.1.- 1 gunea
0.5.2.- 2 gunea
0.5.3.- 3 gunea
0.5.4.- 4 gunea
0.5.5.- 5 gunea
0.5.6.- 6 gunea
0.5.7.- 7 gunea
0.5.8.- 8 gunea
0.5.9.- 9 gunea
0.5.10.- 10 gunea

.- Bidebitarteko zehaztapenak aldatzen dira
.- Ez dago aldaketarik
.- Ez dago aldaketarik
.- Ez dago aldaketarik
.- Ez dago aldaketarik
.- Mendiaundi-Anibarreko zehaztapenak aldatzen dira
.- Ez dago aldaketarik
.- Ez dago aldaketarik
.- Ez dago aldaketarik
.- Ez dago aldaketarik

0.6. Hirigintza jarduerarako eremuen mugapena eta egikaritze-unitateak.
Bidebitarte Egikaritze Unitateak aldatzen dira
0.7.- Baldintzaile gainjarriak.- Ez dago aldaketarik
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XIV.- Uztailaren 13ko 123/2012 DEKRETUA BETETZEA, HIRIGINTZA ESTANDARRAK.
Aldaketen garrantzia kontutan harturik,2012ko uztailaren 13ko 123 dekretuaren onarpenak ez
du ia eraginik proiektu honetan.
Hau honela, lehen paradoxarekin egiten dugu topo: 2.008ko TB Plan Orokorrak Bidebitarteko
Hiri Lurzorurako 133.210,00 m2(s)ko sabai eraikigarria aurreikusten bazuen ere, hirigintza
antolamenduak, 2.000ko Arau Subsidiarioak, aurretik esleitutako eraikigarritasuna handiagoa
dela, 145.866,03 m2(s), eta jadanik gauzatua
•

1.- Bibebitarte.

Plan
OrokorrarenmoldaketatikBidebitarterakoondorioztatzendirengehienezkoaprobetxamenduakhon
akoakdira:
Aprobetxamenduak

Espreskiezizendatutakopartzelak
9/10 partzelaerresultantea

Partzelak
Azalerak m²
116.189,17

8.380,28
9.215,72

11.297,27
8.342,03

17 Partzela HGU

2.451,52

147.482,08

Eraik.Guztira
m²(s)
112.657,02
12.347,31

0,70
AASS

5.866,20
6.481,11

15.251,44

16.453,30

11Partzela 2.000eko AASS
11bis PartzelaGehitutakolurrak

Guztira

0,9696

12.388,09

9 Partzela, gehitutakolurrak
10 Partzela

11 Partzelaerresultantea

Eraik.
m²(s)/m²

9.412,02
5.839,42

0,70

7.739,00

1,004

147.994,77

Gehienezko eraikigarritasuna .....................................................................147.994,77m²(s)
Aurretik gauzatutako eraikigarritasuna ......................................................131.148,54 m²(s)
2.008ko TBko eraikigarritasuna...................................................................133.210,00m²(s)

Hirigintza estandarren betetzea
Kontutan hartutako gehikuntza ................................................................. 14.784,77 m²(s)(%11,10)

•

1.1.- Eraikigarritasun estandarren betetzea

Arearen azalera guztira ...............................................................................206.964,00 m²
Partzela pribatuen azalera ................................................................ 147.482,08 m²-(%71,26> %30)

•

1.2.- Zuzkidura estandarrak
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1.2.a.- Sistema Orokorren Zuzkidura Sarea

Plan Orokorraren Testu Bateginak Sistema Orokorren sarean barnebiltzen zen partzela bat
aurreikusten zuen BidebitarteHEA-n 7.515 m2koa. Aldaketa dokumentu honek partzela honen
lekualdaketa proposatzen du Mendiaundi-Anibarren kokatutako 7.873 m2ko partzela batetara,
aldaketa modu argian konpentsatuz.
Ez da etxebizitza edota biztanle kopuruaren aurreikuspenean handiketarik gertatzen.
6.2.– Hiri-lurzoru finkatugabean, aurreko atalean aurreikusi diren eta nagusiki bizitegitarako ez
diren bi kategorietan, hirigintza-plangintzak honako estandar hauek ezarriko ditu, gutxienez:
a) Berdegunetarako eta espazio libretarako gordetako lurzorua, arearen edo zuzkidura-jarduketaren
guztizko azaleraren % 6koa. Lurzoru horren erdia aparkaleku publikotarako erabili ahal izango da.

Estandarren dekretuaren aplikazio zehatzak erreserba hau egitea suposatuko lukeela iritzi dugu,
lehendik antolatu gabeko lurzorua kontuan hartuta.
Ikuspegi honetatik ondorengoa izango genuke:

Hiri Lurzorura gehitutako lurrek eragindako gehikuntza:
Gehitutako lurzoru berria
Gehikuntza GUZTIRA.

16.722,31 m²
16.722,31m² - (%6)

1.004,00m²

Gaur egungo egoera, nahiz eta espazio libre gisara kalifikatutako lurrak 285m² ziren soilik, (ikus.
22 orr.), lehendik trenbide sareko kalifikazioa zuten lurrak, 2.310m², egun espazio libreen
sarearen barnean kalifikatzen dira, honek 2.595m²ko emaitza ematen duelarik lur berrien
ekarpenik gabe.
Hau guztia dela eta, uler daiteke 123/2012 dekretuaren betetzea gauzatuko litzatekeela
gutxieneko 3.599m²ko azalera bat bermatuaz espazio libreen sistemaren eraginpean.
2008ko Tko indarrean dagoen planak 285m² horiek soilik kalifikatzen bazituen ere, bere
helburuetan Urumearen erriberaren berreskurapena eta berkualifikazioa jasotzen zituen, hortaz
seguraski Garapeneko Plangintzak aspektu hau kontuan izango zukeen.
Hau dela eta, beti ere eremuaren betetze maila eta dokumentu honen mugak kontuan izanik,
Astigarragako osotasunarentzat Urumearen garrantzi paisajistikoa ezin da albo batera utzi, eta
horregatik espazio libre gisara kalifikatu behar da, hiri lurrera orain gehitzen direnetatik ibaiaren
erriberaren gertuen dagoen esparrua.
Bidebitarteko 26 Poligonoa eratzen zuten jatorrizko lursailek egungo poligonorako urbanizazioa
eta lagapenak egin bazituzten, lurzoru eta eraikigarritasun berriek hein batean eremu guztiaren
esku-hartzea orekatzen laguntzea proportzionala da, 2.000 urteko AASS egoerarekiko berriak
diren eta orain hiri lurzoru gisara sailkatzen diren lurrei esleitzen zaien eraikigarritasuna
poligonoan jatorrian eman zena baita, hau da, 0,7m²(s)/m².
Ondorioztatzen den poligonoaren egoera aztertuko dugu:
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Ondorioztatzen den poligonoaren egoera begiratuko dugu
Azalera guztira

206.964 m² - (%6)

12.418 m²

Gune berdeak guztira

12.667m²

12.418 m²

>%6

Honenbestez dekretuaren gutxiengoak betetzen dira.
Esfortzu honek neurriz kanpokoa badirudi ere, eraikigarri den lurzoruaren gehikuntza %15 baita,
baina zuzena da lursail hauek lurra urbanizatua jasotzen bait dute, Udalaren parte-hartzea dela
eta bereziki, zeinak bere kontura gauzatu zuen Iparraldeko sarbidea desjabetzaz.
123/2012ko 6 eta 8 artikuluetan aurreikusten da azaleren lagapena ezinezkoa denean berauen
konpentsatzea edota lekualdatzea. Dekretuan azaldutakoa betetzen duten lurren programazio
eta lorpenerako Udalak izango duen tresna juridiko eta teknikoa Udal Lurzoru-Ondarea izango
da.
Honela 10.0172m² gehigarriak lortzeko bi egoera ematen dira.
17 HEU jarduketa integratutik 2.522m² lortzen dira lagapenez.
Gainontzeko 7.550m²ak desjabetzaz eskuratzen dira.
Dekretuak aurreikusten duen bezela, aprobetxamendu berriak garatzen dituzten esku-hartzeek
zuzkidura hauen eskuraketan lagunduko dute.
b) Nagusiki hirugarren sektorerako erabiliko diren lurzoruetan, 0,35 aparkaleku-plaza gorde beharko
dira, gutxienez, lur-arrasetik gorako 25 metro karratuko sabai-azalerako, jabetza pribatuko
lursailetan zuzkidura publikoetarako ez diren azalerak kontuan hartuta.

Poligonoko erabilera nagusia tertziarioa ez bada ere, etorkizuneko eraldaketa jarduerak
erabilera honetarako joera izango dute modu garrantzitsuan.
Proposatutako garapena sare mixto bat da, zeinetan jarduera berrietan erabileraren %30
tertziarioa izatea aurreikusten den.
Hirigintza estandarren betetzea
Kontutan hartutako gehikuntza
Erabilera tertziarioa
Aparkalekuen gehikuntza

14.784,77m²(s)
4.435,41 m²(s)
4.435,43m²x0,35/25

62 aparkaleku

Hala ere, dokumentu hau osatzen duten ordenantza partikularrek aparkaleku zuzkidura
eskakizunak gauzatzen diren erabileren arabera ezartzen dira:
Erabilera Industriala:
Erabilera Tertziarioa:
Erabilera Komertziala:
Esposaketa Erabilera:
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Atzeman daitekeenez, dekretuko aparkaleku eskakizunak dokumentuan aurreikusitakoak baino
txikiagoak direla, erabilera tertziarioan esaterako erreserba 0,71 aparkalekuko 25m²ro-koa ba,
exijitutakoaren bikoitza.
Planaren eskakizun hau aplikatuz, eraikigarritasun gehikuntzentzako honakoa genuke:
Erabilera Industriala:
%50 7.392,38 m²
Erabilera Tertziarioa:
%30 4.435,43m²
Erabilera Komertziala:
%5
739,24m²
Esposaketa Erabilera:
%15 2.217,72m²
APARKALEKU ESKAKIZUNA GUZTIRA:

59 Aparkaleku
62 Aparkaleku
21 Aparkaleku
7 Aparkaleku
150 Aparkaleku>62 Aparkaleku

Honenbestez dekretuaren gutxiengoak betetzen dira.
Hau dela eta planaren garapena aparkaleku hauen ezarrerarekin batera eman beharko da.
Ordezkapeneko zein integratutako jarduketetarako lizentzien eskuratzea, goian aipatutakoaren
betetze justifikazioaren baitan egongo da.
Eraikigarritasun gehikuntza batengatik eratorritako zuzkidura jarduketek, zeinak ageriko
arrazoiengatik ezin dituzten eskatutako estandarrak bete, Hirigintza Estandarren uztailaren 3ko
123/2012 dekretuaren 7.2 artikuluak dioen bezala, azalera horiei dagokien balio ekonomikoa
kalkulatu eta diru-sarrera egingo da, dekretu honen 5. artikuluan xedatu bezala, Udal Lurzoru
Ondareko berariazko kontu eta programan, eta epemugarik gabe lotuta geratuko da aipatu
xedeari eta/edo lehendik dauden zuzkiduren hobekuntzari. Dena dela, Udal Administrazioak
erosi edo konpentsatu beharko du, bost urte igaro baino lehen.
Aurrekoa, dokumentu honen Ordenantza Partikularretan eta dagokion Azterketa ekonomikoan
arautuko da.
c) Landaretarako, zuhaitz bat landatu edo iraunarazi beharko da gehitutako ehun metro eraikiko.

Udalak aurreko atalean azaldutako mekanismoak erabiliz, Urumearen eeriberako zuhaitzen
landapen eta mantenua bermatuko ditu, haien kopurua gutxienez 170eko izango delarik.
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2.- MENDIAUNDI ANIBAR.

Sektorean garatuko den Plan Partziala dekretuaren eskakizunak beteko baditu ere, honako
planetik ondorengoa ere proposatzen da:

Sistema Orokorren Zuzkidura Sarea
Irakaskuntzakoa ............................................................................................................. 7.873,00 m²
Parke eta espazio libreak ............................................................................................... 4.806,00 m²
Sare lokala. Espazio Libreen Sistema
Galtzaur erribera parkea ................................................................................................ 6.230,26 m²
Etorkizuneko garapen plangintzak aurreko proposamenak xehetasunez finkatuko ditu.

XV.- 211/2012 DEKRETUAREN BETETZEA, PLAN ETA PROGRAMETAN INGURUGIRO ERAGINA
NEURTZEKO PROZEDURA ARAUTZEN DUENA.
Hemen azaltzen diren aldaketen ingurugiroarekiko duten eragina eza dela eta, ingurugiro
azterketa berri baten tramitazioa ez da beharrezkoa izango, 2008ko Plan Orokorrarena
aplikatuko delarik.
211/2012 dekretuaren 5.2 artikulua aplikatuz, Astigarragako Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurugiro eta Lurralde Antolaketarako Departamentuari “bidebitarte 13 HEA eta “MendiaundiAnibar” 12 HEA areen moldaketa espedientea ingurugiro ebaluazio estrategikoarenpean
zegoenetz galde egin zion, Planak eta Programen ingurugiro ebaluazio estrategikorako
prozedura arautzen duen 211/2012 otsailaren 16ko dekretuak 5.2 artikulan eskatzen duen
dokumentazioa erantsiaz.
Foru Aldundiaren Ingurugiro Sailak 2013ko abuztuaren 8an, moldaketa espedienteak
ingurugiroan aldaketa nabarmenik sortzen ez zuela adierazi zuen, hortaz ez zegoela ingurugiro
eraginaren azterketaren prozedurara behartua.

XVI.- ASTIGARRAGAKO PLAN OROKORRAK ESPEDIENTE HONEN ONARPENAREN ONDORIOZ
PROGRAMATUTAKO ETXEBIZITZEN JUSTIFIKAZIOA.
2008ko urriaren 14ko Diputatu Kontseiluaren akordioz Astigarragako Hiri Antolamendu Plan
Orokorra behin betiko onartu zen, testu Bateginaren idazketa eskatuz, zeina 2009ko urriaren
20eko Diputatu Kontseiluan onartua izan zen akordioz.
2008an onartutako H.A.P.O.an, “MendiaundiAnibar” 12. H.E.A. lurzoru urbanizagarri ez
programatu gisa zegoen sailkatua, 98.063 m2ko eremua bat planteatuz.
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Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 53. artikuluan, egitura izaera duten hirigintza antolaketari
dagozkion zehaztapenak arautzen dira, Plan Orokorrak definituko dituenak, lurzoru motaren
arabera.
Zentzu honetan, 3. atalean, sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarriari dagokionez,
ondorengo zehaztapenak ezartzen dira:
“a) Sektoreak mugatzeko gutxieneko irizpideak finkatzea. Hala badagokio, egin daitezkeen
jarduketen gehieneko eta gutxieneko magnitudeak adieraziko dira.
b) Azpiegiturekiko eta lehendik diren edo aurreikusita dauden sistema orokorren sarearekiko
loturak zehaztea.
c) Erabilera bateraezinak edo debekatuak esleitzea, bai eta baimendu edo ezar litezkeen
erabilerak ere.
d) Hala badagokio, lurzoru-erreserbak mugatzea, lurzoru-ondare publikoan sartzeko.”

Ondorioz, “MendiaunAnibar” 12 HEArako ezarritako eraikigarritasun eta mugaketek ez zuten
izaera arauemailea, 2008an onartutako lurralde ereduan eraikigarritasuna kontutan hartzen ez
zelarik.
Gaur egun, tramitazioan dagoen Aldaketa prozeduran, “MendiaundiAnibar” 12 HEA area lurzoru
urbanizagarri programatu bezala sailkatu da, arearen perimetroa definituz, hirigintza
eraikigarritasuna finkatuz eta tokiko sistemen eta azpiegiturekin loturen gutxieneko baldintzak
definituz. (53.2.d artikuluan)
Ondorioz, 230 etxebizitza eta 21.847 m2(s)ko aprobetxamendua izango duen etxebizitza
garapen berria justifikatu nahi da, hau dela eta ondokoa azaltzen dugu:
Astigarragako Udalak, 2006ko azaroaren 21ean egin zuen Osoko Bilkuran, behinbehineko onespena eman zion 2006ko urrian idatzi zen hirigintza-dokumentuari.
Hirigintza-dokumentu horretan alegazio-epean aurkeztu ziren alegazio horietako batzuk erabat edo partzialki onartzearen ondoriozko moldaketak eta aldaketak
sartu ziren, eta baita ere Bide Azpiegituretarako Departamentuaren txostenak nahiz
2006ko azaroko Ingurumen Eraginaren Azterlanak xedatutako baldintzak.
2006ko abenduaren 12an Foru Aldundi honetara igorri zen espedientea, behin
betiko onetsia izan zedin.
Tramite honetan, espedientea, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen
Antolamendurako Batzordearen arloko txostenaren menpe egon zen, hemen lantzen ari garen
gaian eskumenak dituena, programatutako etxebizitza kopuruari oztoporik jarri ez ziolarik.
Dokumentu horrek honako biltzen du:

— Egoitza erabilera:
Plan Orokorrak egoitzazko 11 area zehazten ditu Lurzoru Hiritarrean, bat Lurzoru
Hiritargarri Programatuan eta bi gehiago Lurzoru Hiritargarri Programatu Gabean.
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Dokumentuan jasotzen diren datuetatik, Planak proposatzen du 1.264 etxebizitza
eraikitzea lurzoru hiritarrean eta 800, berriz, lurzoru hiritargarrian (200 etxebizitza
lurzoru programatuan eta 600 programatu gabean –300 etxebizitzako bi–).
Eragiketarik garrantzitsuena «Ergobia Ibilbidea» 9. Esku Hartze Arean (lehen 14.
Area) gertatzen da; bertan 800 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da. Horrek 2.064
etxebizitza suposatzen ditu guztira, bi lurzoru moten gainean.

Programatutako Lurzoru Urbanizagarri bakarra hurrengoa zen:
“SANTIOMENDI ZABALPENA” 12.H.E.A.
(Azalera 139.410 m2).
Lurraren sailkapena: Lurzoru urbanizagarri programatua 1º Laurtekoa
II.- HIRIGINTZA ERREGIME OROKORRA.
1.- Kalifikazio orokorra.
A Egoitza zona (Azalera 139.410 m2).
- A Zona. Eraikuntzarako baldintza partikularrak:
- “Zonako eraikigarritasuna” : 0,18 m2(s)/m2.
-“Zonako eraikigarritasun aprobetxamendua”: 22.500 m2(s)
- Erabiltzeko baldintza partikularrak: Egoitza erabilera:
Etxebizitzen kopurua guztira: 150 eta 200 etxebizitzen artean.
Egoitza erabileraren intentsitatea: 12-16etxeb/ha.

Diputatu Kontseiluak 2.008ko martxoaren 11eko batzarrean honakoa adostu zuen:
“Ez da ematen, halaber, behin betiko onarpena «Santiomendi Zabalpena» 12. Esku
Hartze Area egoitzazko lurzoru hiritargarri gisa kalifikatzeari eta sailkatzeari”
Honetarako arrazoia akordio berean azaltzen da:
«Santiomendi Zabalpena» 12. Esku Hartze Arearen hirigintza-garapena ere ezingo
da onartu, hasiera batean Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzordeak adierazi
duenaren arabera, ez delako gure hirigintza-legediak agintzen duen eta Lurzoruaren
eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen Bigarren Xedapen Iragankorrean ezarritakoari
jarraiki kasu honetan aplikagarri den gutxieneko eraikigarritasun-indizera iristen
(0,30 m²(t)/m² %15 baino gehiagoko malda duten areatan eta 0,40 m²(t)/m² %15
baino gutxiagoko malda duten areatan).

Foruaren eragozpenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako
Batzordearena bereaeginik, proposatutako eraikigarritasunaren gutxiegitasunarekin du
zerikusia, proposatutako etxebizitza kopuruaren egokitasuna zalantzan jartzen ez duelarik, 1.464
etxebizitza guztira, hiri lurzoru eta lurzoru urbanizagarrian.

Beraz, orain planeamendura eransten den proposamena, aurretik lurzoru programatuarentzako
proposatutakoaren antzekoa da, lurraren okupazio txikiago batez eta eraikin berriak egun
existitzen diren azpiegiturei lotuaz.
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A.I.U12 SantiomendiZabalpena

Zonako eraikigarrit. Aprobetx.
Etxebizitzen kopurua guztira

22.500 m²(s)
150-200 etxebizitzen artean

A.I.U.12MendiaundiAnibar
21.847 m²(s)
230 etxebizizta (gehienez)

Hau nahikoa izanik, honako lizentziak definitzen dira, 2008 urtetik xedatuak:
1.- EtxeberrikoaEraikuntzakS.L.riUdal Gobernu-Batzordeak emandako lizentzia. 2008ko
urriaren 20eko dataz, G Blokearen eraikuntzarako 14 bis arean (Izaskun Baserria), hurrengo
baldintzetan:

* Etxebizitza kopurua: 24 BOE 3000m2(s)eko aprobetxamenduaz.
*Zuzkidura ekipamendua eta etxebizitza tutelatuak 1.090m2(s)eko aprobetxamenduaz.

2.- PromocionesGailurAldeS.L.riUdal Gobernu-Batzordeakemandako lizentzia 2009ko
abenduaren 23ko dataz, A.2/VC.1 partzelaren eraikuntzarako “ErgobiaIbilbidea” 9 HEAn,
hurrengo baldintzetan:
*Etxebizitza kopurua. 120 etxebizitza, lokal komertzial eta garaje.
*Eraikigarritasuna:
- Sestra gainetik: 12.410 m2 (s)
- Erabilera tertziarioak: 2.010 m2(s)
- Sestra azpitiko eraikigarritasuna: 11.371,56 m2(s)
3.- PromocionesGailurAldeS.L.ri Udal Gobernu-Batzordeak emandako lizentzia 2010eko
abenduaren 3ko dataz, A.2/VL.-4 partzelaren eraikuntzarako, “ErgobiaIbilbidea” 9 HEAn,
hurrengo baldintzetan:
* Etxebizitza kopurua. 84 etxebizitza, lokal komertzial eta garaje.
Eraikigarritasuna:
- Sestra gainetik: 9.054,40 m2(s)
- Erabilera tertziarioak: 800 m2(s)
- Sestra azpitiko eraikigarritasuna: 6.884,58 m2(s)

4.- Mungia ValoresFinancierosS.L.ri Udal Gobernu-Batzordeak emandako lizentzia
2013ko otsailaren 22ko dataz, a.2/VPO.-1 partzelaren eraikuntzarako, “ErgobiaIbilbidea” 9
HEAn, hurrengo baldintzetan:
* Etxebizitza kopurua: 142 etxebizitza, lokal komertzial eta garaje.
* Eraikigarritasuna:
- Sestra gainetik: 9.600 m2(s)
- Sestra azpiko eraikigarritasuna: 7.089,60 m2(s)
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Xedatutako egoitza aprobetxamendua
Zuzkidura eta etxebizitza tutelatuen aprobetxamendua.
Erabilera tertziarioak
Sestra azpiko eraikigarritasuna
Etxebizitzen kopurua guztira

34.064,40 m²(s)
1.090 m²(s)
2.810 m²(s)
25.345 m²(s)
370 etxeb.

Aurreko kontuan izanik, MendiaundiAnibar 12 H.E.A.ri dagozkion lurren garapena datozen lau
urteetarako programatzearen proposamenaren zuzenketa justifikatua geratzen dela uste dugu.

Astigarragan, 2.015ko apirila

Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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HIRIGINTZA ARAU PARTIKULARRAK

II. LUR HIRITARGARRIA.
EGOITZAK
H.E.A. 12 “MENDIAUNDI ANIBAR”
Azalera73.719 m2
I.- ANTOLATZEKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK
I.1.- Eremuaren deskribapena eta egungo egoera.
Astigarragako hirigunetik Bentetara bideratzen den ibarrean kokatutako lurzorua.
Galtzaurubidearei paraleloki doan errepidearen Mendebaldean dagoen magala hartzen du, malda
handiko lurrak izanik, +16,00 kotatik +40,00 kotara igotzen direnak.
I.2.- Hirigintza aurrekariak.
Aurretik kolonizatu gabeko lurrak, baserri zaharrak eta hauen senitartekoak bizitzeko eraikitako
etxebizitza eraikin txikiez salbu, gaur egun 16 etxebizitzeko taldea eratuz, eta 1.600m2ko azalera
dutenak.
I.3.- Helburu eta irizpideak
* Egoitza-zona berria garatzea, guztira 300 etxebizitza aurreikusiz.
Aurreikusitako egoitza gehikuntzaren %75a «babes publikoko» erregimenean, %55 Babes
Ofiziala eta %20 tasatuak, irizpide orokorra eraikuntza bide azpiegitura berriaren ondoan jartzea
izanik.
* Indarrean dagoen Planaren bide proposamena aldatzen da, proposatutako esku-hartzeei
zerbitzu emateko gutxienekora joaz.
Honela, izaera orientagarriz, gunearen antolaketarako funtsezkoa den azpiegitura bat eratzen
da, bide-sare nagusi eta ingurukoekin modu egokian uztartzen dena, hauetara modu natural
batean iritsiaz.
Erdiko gunearen beheko aldean soilik antolatzen da bide bat, garapenean dagoen plangintzak
proposatutako aprobetxamenduak bertan bermatzeko aukera emanik.
* Area guztiaren inguruan bidegorri bat aurre-antolatzen da, garapenean dagoen plangintzak
definituko duena. Bidegorri hau Udalak iparraldeko kirol gunea hirigunearekin lotzeko
burututakoarekin bat etorri beharko da.
* Area Lur Hiritargarri Programatu bezala sailkatzen da, lau urteko epean garatzekoa.
* Aurretik Bidebitarten aurreikusia zegoen irakaskuntza zuzkidura area honetara lekualdatzen da,
7.873
m2ko
azaleraz
eta
irakaskuntza
zuzkidura-ekipamenduko
3.500
2
m (s)ekoaprobetxamenduaz.
Lursail hauek aurrez eskuratuko dira zuzeneko okupazioz, Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzaren
2/2006 Legeak 188. artikuluan azaltzen duena jarraituz. Aurrekoarekin kontraesanetan sartu
gabe, azalera hau handitua izan daiteke modu justifikatuan eta irakaskuntza zuzkiduraren
ezarketen beharrak direla eta partzela handiago bat beharko balitz.
* Galtzaur ubidearen erriberaren berreskuratzea.
* Basogintzaren LAP-etik eratorria, dokumentu honetan, izaera orientagarriz, Galtzaur ubideraino
jaisten diren baso masen -baso atlantikoa- babesguneak mugatzen dira, 3.987 m2 guztira.
* Halaber, dokumentuan eremuko iparraldean kokatutako 819 m2ko hariztia seinalatzen da bere
babeserako, aipatutako LAP-rekin eta ingurugiro organoek igorritako txostenekin bat etorriz.
* Ubidearen balorazio eta babesteak, eragindako zortasunek, Basogintzaren LAP-aren edukiek eta
orografiak berak, eraikuntza berriak bidearengandik gertuen dagoen gunean antolatzea
gomendatzen dute, honek eraikinen profila birpentsatzea eskatuko duelarik.
* Etorkizuneko garapen Plangintzak modu justifikatu batean zehaztapen hauek aldatu ahalko ditu
"Udal Ingurugiro Azterketa”ren baitan, Area honen antolamendurako beharrezkoa.
B HA Partikularrak
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Egungo Bentetarako errepideak izaera urbanoago bat hartuko du, trafikoa baretzeko neurriak
aurrera eramanaz.
Plan Partzialak eta errepartzelazio proiektuak espazio libreen erabilera erregimena arautuko du.
Dokumentu honek espazio hauen kontserbazioa interes berezikoa kontsideratzen du, gaur egun
nekazal erabilera dutenak, hala erabiliak izaten jarraitu ahalko dutenak, baimenezko araubideaz
edota lagapenez, jabeek lehentasuna izango dutelarik hauen ustiapenean.
Indarrean dagoen jarduketa programa aldatu egin da bere garapena 2.017 urterako aginduz,
gehienez ere.
Eremua zeharkatzen duen argindarraren aireko linea antolamenduz kanpo kalifikatzen da.
Planak honen lurperatzea gauzatzeko beharrezko neurriak hartuko ditu.
Urbanizazio proiektuak komunikazio bertikalerako mekanismo baten ezarketa jaso beharko du,
beheko gunea, hilerri eta Mendiaundiko nekazal gunerako sarbidearekin lotuaz.
Indarrean dagoen Planaren gainontzeko zehaztapenak mantentzen dira.
Nekazal esplotazioak ahalik eta denbora luzeenean mantentzeko erregimen iragankor bat
gehitzen da, negutegien ezarketa baimenduz.

I.4.-Itsas/Lehorreko jabari publikoaren babesa
* “Mendiaundi-Anibar” 12 HEA influentzia zonaren eraginpean dago partzialki. Etorkizuneko
garapena Kosten Legeak 30.artikuluan dioenaren eraginpean egongo da.
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II. HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA
II.1. Kalifikazio Orokorra.
• A Egoitza zona:
—Eraikuntzarako baldintza partikularrak:
* Eraikigarritasuna:
—Zonako eraikigarritasuna: 0,3480m²(s)/m².
—Zonako eraikigarritasun aprobetxamendua: 21.847 m²(s).
—Gauzatutako eraikigarritasuna: 2.344 m2(s)
—Gauzatutako egoitza eraikigarritasuna: 1.604 m2(s)
* Eraikuntzaren forma arautzen duten parametroak:
—V(a)/Portxe/I eraikuntza profila.
—Eraikuntzaren altuera: 21,5 m.

AIU 12 Mendiaundi-Anibar-- AIU 13 Bidebitarte2.015 Apirila

98.063 m².

• E.1. Komunikazioen Sistema Orokorra, Bide Sarea
3.063 m²
2
E.1., Bide Sarea
Iparralde Bidea
3.063 m
• G Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokorra
7.873 m²
G.1., Eskola Ekipamendu partzela
7.873 m²
Eraikuntza eta erabilerarako baldintza partikularrak:
Eskola partzela: Irakaskuntza zuzkidura berri batentzako 3.500 m2(s)-ko eraikigarritasuna
aurreikusten da. Azalera hau handitua izan daiteke modu justifikatuan eta irakaskuntza
zuzkiduraren ezarketen beharrak direla eta partzela handiago bat beharko balitz.
II.2. Garatu eta Jarduteko Araubide Juridikoa.
—Lurzoruaren sailkapena: Lur Hiritargarri.
—Planeamendua Garatu eta Jarduteko Araubide Juridikoa:
Hiritartzeko Jarduketa Programa eta Plan Partziala.
—Hirigintzaprobetxamendua esleitzeko araubide orokorra:
Plan Partziala.
—«Banatze-aldeak» mugatzea:
Hiritartzeko Jarduketa Programak jaso behar du.
—«Aprotxamendu mota»:
Hiritartzeko Jarduketa Programak jaso behar du.
—Jarduketa programa:
Lau urte
- Irakaskuntza ekipamendu komunitarioaren zuzkidura partzelaren gestioa:
1.Ekipamendu komunitarioko azaleraren eskuratzea gestio integratuaren bitartez burutuko da, azalera
hau dagokion egikaritze unitatera erantsiaz. Plan partzialak egokitzat dituen egikaritze unitateak
mugatuko ditu, eta zuzkidura partzela jasoko duen azalera hauetariko batean erantsiko du.
2. Zuzkidura azaleraren aldez aurreko gestioari dagokionez, eta dagokion Plan Berezia onartu artean,
Mendiaundi-Anibar 12. H.E.A. egikaritze unitate bakarra bezala kontsideratuko da. Plan Partzialak
zehaztuko du zein gauzatze unitatetan ondare bihur daitezkeen aldez aurretikdesjabetze edo zuzeneko
okupazio bidez lortutako lurzoruen jabetzari dagozkion hirigintza aprobetxamenduak.
3. Ekipamendu komunitarioko lurzatiaren aurretiko eskuratze kasuetan, mugatzea egiteko fitxa
honetako IV.3 planoan ezarritakoa beteko da (ekipamendu komunitarioko lurzatiaren gestio baldintzak).
Mugatzeari buruzko edozein zehaztasunik eza, xehetasunezko Azterketa bidez ebatz daiteke.
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4. H.E.A.-nbarnean dauden jabeak eta aurretiko eskuratzeek eragindako partzelak:

Hasierako Onespena

PG PARTZ.
4

H.E.A. partzelen azal.

130

1.872m²

MendiaundiAnibarH.E.A.ko partzelen katastro zerrenda

Partzelaren
guztira
5.874 m²

azal. NIF
14982552F

Titularra
xxxxx,xxxxxxxx

4

130

968m²

4

131

7.628 m²

4

131

7.628 m²

4

132

7.256m²

7.860 m²

15142219P

xxxxx,xxxxxxxx

4

133

11.418 m²

15.773 m²

15921709M

xxxxx,xxxxxxxx

4

134

1.013 m²

1.013 m²

15142219P

xxxxx,xxxxxxxx

4
4
4
4
4

135
136
137
138
139

615 m²
827 m²
1.218 m²
163 m²
944 m²

615 m²
827 m²
1.218 m²
163 m²
944 m²

15115501Q
15142219P
15091138X
15022808J
15130961C

xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx

4

140

873 m²

873 m²

29112818Q

xxxxx,xxxxxxxx

4

141

489 m²

489 m²

14964619Z

xxxxx,xxxxxxxx

4

142

852 m²

852 m²

14962426Y

xxxxx,xxxxxxxx

4

142

852 m²

852 m²

15970516YY

xxxxx,xxxxxxxx

4

143

4.071 m²

4.071 m²

15062157D

xxxxx,xxxxxxxx

4

144

299 m²

299 m²

16198326R

xxxxx,xxxxxxxx

4
4

73
73

863 m²

8.765 m²
8.765 m²

15936514K
15911352K

xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx

4

74

1.590 m²

5.555 m²

16198326R

xxxxx,xxxxxxxx

4
4

77
70

1.126 m²
356 m²

3.202 m²
37.275 m²

14986196V
72547553X

xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx

4

27

3774 m²

5.178 m²

15921709M

xxxxx,xxxxxxxx

7

110

5.368 m²

5.368 m²

15130961C

xxxxx,xxxxxxxx

7

111

227 m²

227 m²

15936514K

xxxxx,xxxxxxxx

7

111

227 m²

227 m²

15911352K

xxxxx,xxxxxxxx

6

227

1.153 m²

1.153 m²

15936514K

xxxxx,xxxxxxxx

6

227

1.153 m²

1.153 m²

15911352K

xxxxx,xxxxxxxx

6

228

3.284 m²

3.284 m²

14962426Y

xxxxx,xxxxxxxx

6

228

3.284 m²

3.284 m²

15970516YY

xxxxx,xxxxxxxx
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Eskola partzela Aldez aurretik Okupatua
7.628 m²

B20042966

xxxxx,xxxxxxxx

Eskola partzela Aldez aurretik Okupatua

61.364m²

Azalera guztira katastroaren arabera

70.656m²

Azalera guztira plano topografikoaren neurketaren arabera
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II.3.-Plan Orokorraren maila duten zehaztapen xehekatuak.
Arau maila hori ematen zaio egun existitzen den Iparraldebidea errepideari, planoan agertzen denez.
II.4.- Hiritartze lanak eta Hiriko Zerbitzuen Azpiegiturak
Eremurako lotura eta sarbidea hiritartzea, eta lagapen publikoko espazioak, behar diren zerbitzuak
barne.
Hiritartze proiektuak, operadoreak airezko linea lurperatzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren
erreserba azpiegiturak izan beharko ditu, linea hau antolamenduz kanpo kalifikatua izan baita.
Bai hiritartze proiektuak, bai Hiritartzeko Jardun Programak, H.E.A.k mugatutako lursailez gain,
unitatetik kanpo, unitatearen sarea udalekoekin edo udalez gaindikoekin lotzeko eta azken hauen
funtzionaltasuna mantentzeko egin beharreko azpiegitura eta zerbitzuen lanak bilduko dituzte.
Aurreikusitako Hiritartze lanen kostua 8.250.000€koa da.
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III.- ANTOLAMENDU XEHETUA.
III.1.- Kalifikazio xehakatua.
Antolamendu xehakatuko baldintzak, idatzi beharreko «Zati Planak» definituko ditu, eta hau doitu
egingo da, haiek garatuz, aurreko «II. Hirigintza Erregimen Orokorra» atalean datozen zehaztapenetara.
III.2.- Urak
Eraikuntzatik gutxienez 12 metroko tartea utzi behar da eta urbanizaziotik 2 metroko tartea errekaren
ibilgura, eta babes zortasuna errespetatu behar da.
LAA artezpideetan (8. kapitulua, 6.8.8.5 atala) eta EAEko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LAPean
(E.1.4. atala) ezarritako zehaztapenak beteko dira, eta horri buruzko balioespena Uren Zuzendaritzak
egindako txostenean oinarrituko da.
III.3.- Ingurumena
Garapen Plangintzak, Basogintzaren LAParen zehaztapenak xehetasunez jaso beharko ditu, behin azken
hau indarrean sartzen denean, modu orientagarrian dokumentu honetan jasotzen diren baso masen
balioespena bereziki.
f.1.2 .,T.S . Tokiko Sistema Espazio Libreak Babeserako Baso Masa baso atlantiarra
3.987 m².
Ez loteslea-Basogintzaren LAP
Plan P. Udal Ingurumen Azterketa
f.1.2. T.S. Tokiko Sistema Espazio Libreak Babesguneko Baso Masa hariztia
819 m2
Ez loteslea-Basogintzaren LAP
Plan P. Udal Ingurumen Azterketa
f.1.2. T.S.Tokiko Sistema Espazio Libreak Galtzaur Babesgunea
6.230 m2
Ez loteslea-Plan P. Udal Ingurumen Azterketa

Plan Partzialak, aurreikusitako Ingurumen Txostenaren bitartez, Basogintzaren LAPak mugatutako
hariztia definitu beharko du, Espazio Libre, Babeserako Baso Masa gisara definitua LAPean.
Area antolatu eta garatzeko aurretik egiten diren lanetan derrigorrez «Ingurumeneko Udal Txostena»
egin behar da xehetasunez, aurrez.
Txosten horretan ezarriko dira zehazki sor litezkeen eraginak, eta hartu beharreko neurri babesleak,
zuzentzaileak eta, behar badira, konpentsatzaileak.
Bestetik bermatu egingo da udal korridore ekologikoak errespetatu eta indartzeko beharrezko diren
baldintzak mantentzea, horiengan eragin baitezake Area honen garapenak,Telleribea-Santiagomendi
esaterako, bidea hegoaldeko maldan eteten duena. Areari eragiten ez badio ere, etorkizuneko eraikinen
kokalekua jarraitasun honen alde joan beharko da.
Berariaz eta xehetasunez adierazita egongo dira eraginak eta badaezpadako neurriak aipatutako
«Ingurumeneko Udal Txostenean», honek jasoko dituelarik Plan honetako Araudi Orokorrean hartarako
datozen zehaztapenak.
Txosten hori aurkeztea eta Astigarragako Udalak izendatutako ingurumeneko teknikariek gainbegiratu
eta onartzea derrigorrezkoa izango da Area hau garatzeko.
III.4 Erabilera Iragankorren Baimena
Egun existitzen diren nekazal jarduerak ahalik eta denbora epe handienean luzatu ahal izateko, nekazal,
abeltzaintza eta hauekin erlazionatutako erabilera komertzialak baimentzen dira, egutegiak bereziki.
Hala ere, ordenantza orokor hauetan aipatutako uraren arloko mugak eta zortsaunak errespetatu
beharko dira.
Baimen hauek eman ahalko dira behin errepartzelazio prozedura onartua izan bada ere eta bere
garapen efektiboa ez badago hiru urteko epean programatua.
IV. PLANOAK.
IV.1.- Hiri lurzoruaren mugapena.
IV.2.- Kalifikazio orokorra
IV.3.- Antolaketa aurrerakina.
IV.4.- Xehatutako Kalifikazioa
IV.5.- XehatutakoZonakapena.
B HA Partikularrak
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III. HIRI-LURZORUA.
JARDUN EKONOMIKOA

“BIDEBITARTE” 13. H.E.A.
Azalera206.964 m2
I.- ANTOLATZEKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK
I.1.- Eremuaren deskribapena eta egungo egoera.
Udalerriaren ipar-mendebaldeko mugan kokatua Urumearen erriberan eta gaitasun handiko
azpiegiturek inguratua.
Izaera industrialekoa, guztiz garatua dago 2.008 urtean, indarrean dagoen Planak egindako gehikuntzak
salbu.
Hegoaldetik mugakide Ergobia Ibilbidea etxebizitza eremua garatzen ari da gaur egun, 800 etxebizitzen
eraikuntza aurreikusiz.
I.2.- Hirigintza aurrekariak
Jatorria 60-70 urteetako Donostiako 26.poligonoan du, gaur egun guztiz osatua dagoelarik.
Indarrean dagoen Planak Uruemea ibaiaren eta Poligonoaren artean jarraipenik gabe eta modu
erresidualean zeuden lurrak erantsi zizkion eremuari. 16.722,31 m2 horiek eremuaren %8 inguru dira.
I.3.- Irizpide eta Helburuak
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

Oro har, eremuko erabilera eta jarduera industrialen finkapena, bere osaketa edota balizko
berrantolaketa edo ordezkapena ere aurreikusiz.
Eremuaren barneko bide, aparkaleku eta urbanizazio egoeraren hobekuntza. Baita suteen
aurkako araudiari eta Iberdrolaren airezko linearen lurperatzeari dagozkionak ere.
Zerbitzu publikoen azpiegitura orokorren hobekuntza eremu osoan, aldi berean eman
daitezkeen berrurbanizazio orokorreko gauzatze prozesuekin batera. Hauen artean partzelen
tratamendua eta berauen itxiturak eta sarrerak egon daitezkeelarik. 2/2006 Legeak
197.artikuluan dioena jarraituz, jabeen batzorde bat eratu daiteke mantenua bermatzeko.
Eremuaren antolaketan zenbait moldaketa sartzea, zenbait kasutan industriaren eskakizunei
erantzuna emanez, 22 metrotako biltegi robotikoak kasu, edo lurraren eskasi eta jasangarritasun
printzipioek bultzatuta eraikinen 12 metrotako gehienezko altuera baimentzea.
Proiektuaren aurreikuspenen garapenak Urumeako erriberako pasealekuari jarraipena ematea
ahalbidetzen du. Esku-hartze hauek, Ergobia Ibilbidea 09 Areakoekin batera ibaiari bizkarra
ematearen joera aldatzen dute, bere erriberara eskailera eta arrapalaz iristea posible eginez.
Udalak, arloko erakunde diren URA eta Ingurumen estataleko bulegoaren inplikazioa lortzen
ahalegindu beharko da, Urumearen berreskurapenerako.
Arearen hiri berrikuntza, eremuaren gaur egungo erabilera industriala eraldatuz edota osatuz,
jarduera ekonomikoen eta hirugarren sektoreko jardunen garapena eginez, hotel erabilera ere
baimenduz
Dauden lurzati industrialak aldatzea, Bidebitarte berriaren ezaugarrietara egokitzen ez badira.
Zona antolatzeko bide azpiegitura oinarrizko bat mantentzea, behar bezala lotuta bide sare
nagusiarekin eta inguruko zonetakoekin.
Udaleko bide-ardatz nagusi egituratzailea tratatzea eta balioestea, eraldatu eta zuhaizti gisa
erabiltzeko, non elkarrekin biziko diren ibilgailuak, oinezkoak, eta abar.
Ibai-ertza tratatzea aurreikusitako ubideratzearen ondoren, erriberako paseo baten bidez,
Ergobia Ibilbideko erriberako pasealekua eta Ergobia auzokoa luzatuz.
26.Poligonoaren partzelen izendapena mantentzen da, berauen jatorri eta garapen argia
adierazteko.
Ipar-ekialdean kokatzen den 5 azpieremuko 1 partzelarenindefinizio egoeraren ebazpena.
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*Eremuaren barnean, besteak beste, hurrengo partzela eta azpieremuen mugatze eta
bereriazko izendapena:

- "1 "azpieremua 4 tik 6 Partzelara hego-mendebaldeko muturrean
- "2 "azpieremua 7 eta 8 partzelak mendebaldean
- "3 "azpieremua 9-10 partzelak ipar-mendebaldean
- "4 "azpieremua 11 partzela iparraldeko muturrean
- "6 "azpieremua12 tik16 partzelara ekialdean
- "7 "azpieremua17tik19 partzelara hego-ekialdeko muturrean
- "8 "azpieremua24 tik 35 partzelara hegoaldean
- "9 "azpieremua 27 tik 32 partzelara hegoaldean

14.700,90m²
10.602,65m²
12.388,09m²
16.453,30m²
23.181,18m²
15.379,34m²
27.562,64m²
27.195,98m²

Partzela Pribatuak guztira

147.482,08m²

I.4.- Itsas/lehorreko jabari publikoaren babesa.
* Fitxa honetako planimetrian transkribatzen da itsas/lehorreko mugatzea. Eta aplikatu egin behar
zaio Plan Orokor honetako Arau Orokorren V. Tituluan ezarritakoa.
* Plan Orokor honen eta Kostaldeei buruzko legediaren arabera babes zonan jar daitezkeen
erabilerek Kostaldeei buruzko Legeak 24 eta 25.artikuluetan dioenera egokitu beharko dute,
Eusko Jaurlaritzako dagokion sailaren baimena beharko dutelarik.
* Ez da baimenduko babes-zorra errespetatzen ez duen exekuzio proiekturik, eta bide-zorra edo
itsas/lehorreko jabari publikorako sarbidea errespetatzen ez duenik, Kostaldeei buruzko Legeak
27 eta 28 artikuluetan arautzen duen bezala, hurrenez-hurren.
* Kostaldeei buruzko Legea indarrean sartu baino lehen, jabari publikoan edo zortasun-zonan
kokatuta zeuden lan eta instalazioei dagokienez, Kostaldeei buruzko Legearen Laugarren
Xedapen Iragankorrean xedatutakoa bete beharko dute.
* Saneamendu sareko instalazioek Kosten Legeak 44.6 artikuluan eta garapeneko araudian
dagozkion adierazitako baldintzak bete beharko dituzte, bere moldaketari jaramon eginez,
maiatzaren 29ko 2/2.013 Legea.
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189.003,00m².

*
· Hirigintza antolaketatik ondorioztatzen den eraikigarritasuna:
· Aurretik gauzatutako eraikigarritasuna: Lur gaineko solairuak :
· Aurretik gauzatutako eraikigarritasuna: Lur azpiko solairuak:

147.994,77m2(s).
131.148,54 m2(s).
8.247,12 m2(s).

Aurreikusitako eraikigarritasuna 2.008 T.B.:

133.210,00 m2(s).

· Eraikigarritasun gehikuntza:
· Eraikigarritasunaren gehikuntza:

14.784,77m2(s).

· Zonako eraikigarritasun aprobetxamendua:
· Zonako eraikigarritasuna:

%11,10
147.994,77m2(s).
0,78 m2(s)/m².

A.- Eraikuntzarako baldintzak.
a) Hirigintza eraikigarritasuna:
* Hirigintza garapen finkatuak:
- Sestra gaineko eraikigarritasuna:
· Gaur egun, indarrean dagoen planarekin bat datozen eta gauzatuak dauden
eraikinetan, gaur egun finkatzen diren irabazi asmoko eraikinen lerrokadura eta
formatik ondorioztatutakoa izango da.
Azpieraikitako partzelak: berariaz ez aipatuak edo mugatutako jarduera integratuetan
ez sartuak: 0,9696 m2(s)/m2(p) indizea aplikatzean ondorioztatuko da eraikigarritasuna
.-Helburu honekin eraikinen jabeek erregulazio aitorpen bat egin beharko dute
Ondasun Higiezinen Erroldakoan eginarekiko, sei hilabeteko epean. Hau gauzatu
ezean, Erroldako adierazpenak ontzat joko dira, hauetatik gorako aprobetxamenduak
hirigintza antolamenduarekiko Antolamenduz Kanpo kontsideratuaz 2/2006 Legearen
101 artikuluak dioena jarraituz.
.- Gaur egungo egoeratik, igorritako gehienezko eraikigarritasunak baimendutako
eraikitze eskubideak gauzatu ahal izateko, lerrokadurak dokumentu honetan azaltzen
denera egokitu beharko dira. Halaber, eraikigarritasun berritik eratorritako
aparkaleku estandarraren betetzea frogatu beharko da.
-Sestra azpiko eraikigarritasuna:
Gaur egungo erabilera eta intentsitateak finkatzen dira.
*Hirigintza garapen berriakOrdezkapeneko ordenantza:
- Sestra gaineko eraikigarritasuna:

0,9696m²(s)/m²(p)

Informazio grafikoan Bidebitarteko garapenerako azaltzen den profil eta altuera
ordenantza orokorra aplikatuko da, honek bolumen inguratzaile bat sortuaz edozein
kasutan gehienezko eraikigarritasun gisa ulertuko dena.
Eraikin berri edo partzela eraiki edo ordezkatuaren lanek euren diseinu eta
antolaketan, sarreretarako, maniobra, karga/deskarga lanak eta sestra gaineko
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aparkaleku zuzkidurarako, beharrezkoak izango diren espazioen antolaketa egokia
izango dute kontutan.
· Sestra azpiko eraikigarritasuna:
Gai honi buruz Plan Orokorraren Testu Bateginean “B.1 Dokumentua - Arau
Orokorrak” atalean aipatutako irizpideak aplikatzean ondorioztatutakoa izango da.
Derrigorrezkoa da gutxieneko lur-azpiko solairu bat aparkaleku pribatuentzat partzela
bakoitzean. Sestra gainean aparkaleku estandarrek diotena betetzen dela frogatzen
bada, ez da derrigorrezkoa izango aipatutako sestra azpiko solairua:
Erabilera industriala
: Aparkaleku bat 125m2 erabilgarriko
Erabilera tertziarioa
: Aparkaleku bat 35m2 erabilgarriko
Erabilera komertziala
: Aparkaleku bat 35m2 erabilgarriko
Esposatze erabilera
: Aparkaleku bat 300m2 erabilgarriko
Aparkaleku bakoitza
Aparkaleku hauek erabilera bati lotutako estandarrak betetzean, erabilera horri
lotuko dira erregistroan.
*Hirigintza garapen berriak- Sestra gaineko eraikigarritasuna:
Zuzeneko jarduketa 13 (9-10):
Zuzeneko jarduketa. 13.(11) :
Jarduketa Integratua H.G.U. 13.(17) :

12.347,31m²(s)
15.251,44m²(s)
7.739,00m²(s)

Informazio grafikoan Bidebitarteko garapenerako azaltzen den profil eta altuera
ordenantza orokorra aplikatuko da, honek bolumen inguratzaile bat sortuaz edozein
kasutan gehienezko eraikigarritasun gisa ulertuko dena.
Eraikin berri edo partzela eraiki edo ordezkatuaren lanek euren diseinu eta
antolaketan sarreretarako, maniobra, karga/deskarga lanak eta sestra gaineko
aparkaleku zuzkidurarako beharrezkoak izango diren espazioen antolaketa egokia
izango dute kontutan.
· Sestra azpiko eraikigarritasuna:
Gai honi buruz Plan Orokorraren Testu Bateginean “B.1 Dokumentua - Arau
Orokorrak” atalean aipatutako irizpideak aplikatzean ondorioztatutakoa izango da.
Derrigorrezkoa da gutxieneko lur-azpiko solairu bat aparkaleku pribatuentzat partzela
bakoitzarentzat. Sestra gainean aparkaleku estandarrek dioten hurrengoa betetzen
dela frogatzen bada, ez da derrigorrezkoa izango aipatutako sestra azpiko solairua:
Erabilera industriala
: Aparkaleku bat 125m2 erabilgarriko
Erabilera tertziarioa
: Aparkaleku bat 35m2 erabilgarriko
Erabilera komertziala
: Aparkaleku bat 35m2 erabilgarriko
Esposatze erabilera
: Aparkaleku bat 300m2 erabilgarriko
Aparkaleku hauek erabilera bati lotutako estandarrak betetzean, erabilera horri
lotuko dira erregistroan.
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b) Eraikuntzaren forma arautzen duten parametroak: Solairu kopurua eta eraikinaren altuera.
* Eraiki daitekeen gehienezko profila:
-Finkatutako hirigintza garapenak:
. Sestra gainetik: gaur egungo jarduera ekonomikoko eraikinentzat finkatzen diren
eraikinek dutena, araututako gehienezko profil orokorraren baldintzak gainditzen
badituzte ere. Dagokion eraikigarritasun gehikuntza bat gauzatzeko, eraikina dokumentu
honetan definitutako lerrokaduretara egokitu beharko da.
. Sestra azpikoa: Gai honi buruz Plan Orokorraren Testu Bateginean “B.1 Dokumentua Arau Orokorrak” atalean aipatutako irizpideak aplikatzean ondorioztatutakoa izango da.
- Hirigintza garapen berriak:
. Sestra gainetik: III. Izaera orokorrez.
Erabilera tertziario edo hotelekorako zuzendutako eraikinek edo
industriarako zuzenduak ez daudenek, altuera hau gainditu ahalko dute
solairuko 670 m2ko gehienezko azaleraz, Xehatasun-Azterketa bate
formulazioa beharrezkoa izanik.
16 partzelari eragiten dio ordezkapen jarduketa, fitxa grafikoan jasotzen den
antolaketa xehatuak arautuko du.
. Sestra azpikoa: Gai honi buruz Plan Orokorraren Testu Bateginean “B.1 Dokumentua - Arau
Orokorrak” atalean aipatutako irizpideak aplikatzean ondorioztatutakoa
izango da.
* Teilatuen hegalduren eraikuntza altuera:
- Finkatutako hirigintza garapenak: . Sestra gainetik: gaur egungo jarduera ekonomikoko
eraikinentzat finkatzen diren eraikinek dutena, araututako gehienezko profil orokorraren
baldintzak gainditzen badituzte ere.
- Hirigintza garapen berriak: 12 m
Plan Orokorreko Testu Bateginaren “Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko 3.3 kapituluan
aurreikusi bezala 22 metrotako biltegi automatikoak baimentzen dira aurreikusitako azaleraren
%20eko mugaketaz hauetarako.
B.- Erabilera baldintzak.
Erabilera baldintza orokorrak izaera orokorrarekin Plan honetan zona globalerako ezarritakoak
dira, “B.1” (“B.1 dokumentua, Hirigintza Arau Orokorrak”)

II. 1.2.-E.1. KomunikazioSistema Orkorra, Bide sarea
II. 1.3.- F.2. Espazio Libreen Sistema Orokorra, Ubidea
.-, Ubidea
Urumea I
2.595,00 m².
.-, Ubidea
Urumea II
7.174,00m².
.-, Ubidea
Galtzur
2.898,00 m².

5.294,00m².
12.667,00m².

II.2.- Garatu eta Jarduteko Araubide Juridikoa.
- Lurzoruaren sailkapena: Lurzoru guztia Hiri-Lurzoru bezala sailkatzen da.
- Antolaketa xehatuaren zehaztea: Antolaketa xehatuaPOTBaren aldaketa dokumentu honetan
zehazten da.
- Programazio eta gauzatze erregimen orokorra:
B HA Partikularrak
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A.- Gauzatze orokorraren erregimena
Plan Orokorraren egikaritze zuzena.
B.- Sistema orokor publikoak lortu, egikaritu eta ordaintzeko erregimena
Sistema orokorren sareko zuzkidura publikotara zuzendutako hirigintza-eremuanUrumearen
erriberaren eta arlo hidraulikoan hobekuntza bat bilatzen duten lur guztiak, desjabetuak izango dira,
baldin eta jarduketa integratutako eremuetara lotuak ez dauden, kasu hauetan lagapenak gauzatuko
direlarik. Zentzu horretan, Plan Orokorraren Aldaketa indarrean sartu aurretik finkatutako
aurreikuspenak balioetsiko dira.
Hirigintza ekintzetara gehitzen diren lurrei esleitutako hirigintza eraikigarritasuna dela, egun
indarrean dagoen planeamenduarekiko eurena handitzen duten zuzkidura jarduketek, 123/2012
dekretuko 6 eta 8 artikuluetan aurreikusi bezala hartuko dute parte.
II.3. Plan Orokorraren maila duten zehaztapen xehatuak.
Arau maila hori eman zaio eremua egituratzen duen oinarrizko bide sareari, dagokion planoan erakusten
den gisan.
II.4. Hiritartze lanak eta hiriko zerbitzuen azpiegiturak.
Oinarrizko bide sarea berrurbanizatzea eta lagapen publikoko espazioak hiritartzea, behar diren
zerbitzuak barne.
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III.- ANTOLAKETA XEHATUA
III.1- Kalifikazio xehatua:
A.- Antolamenduxehatua duten partzelen zehaztapen baldintzak eta berauen mugenak.
Baldintza hauek dokumentu honen IV.5.- Kalifikazio Xehakatua planoetan biltzen direnak dira, gaur
egungoekin bat datozenak oro har hemen azaldutako esku-hartzeei dagozkienak salbu, jarduketa
integratu zein zuzkidurakoak izan, eta eraikuntza eta gestio baldintzak IV. 6 Eraikuntza eta Gestio
planoetan biltzen direnak.
* Gutxieneko partzela: 2.000 m²
.- Donostiako Udalak 1970ean onartutako 26 Poligonoaren Errepartzelazio Proiektuan jatorria duten
gaur egungo partzelak finkatzen dira, baita araudiak onartutako banaketak ere, Plan Orokorraren Testu
Bateginak erantsitako lurrei dagozkienak soilik definituz.
.- Partzelak elkartu ahalko dira, mugakide direnen osoko edo zatikako eransketaz, partzelazio berriak
gutxiengoa betetzen duela bermatuaz.
.- Definitutako gutxieneko partzela betetzen ez duten banaketak ez dira baimenduko. Ordezkapen eta
erreforma integralaren kasuan, elkartzera joko da, tamaina erdiko enpresen ezarketa bilatuaz.
.- Hala ere, banaketa horizontalak baimentzen dira bulego tipologi, tertziario, hotel eta abarren kasuan.
B.-Partzela antolatuen eraikigarritasun fisikoa
* Partzela finkatuak:
- Sestra gainetik: : partzela finkatuen eraikigarritasun fisikoa bat dator lehendik dauden eta finkatu egingo
diren egungo lerrokadura eta formaren ondoriozkoarekin.
- Sestra azpian: Plan Orokor honetako “B.1 Hirigintza Arau Orokorrak" dokumentuan gai horren inguruan
xedatutako irizpideak zuzenean aplikatzearen ondoriozkoa da eraikigarritasun fisikoa.

* Partzela azpieraikiak:
-Sestra gainetik: partzela hauen eraikigarritasun fisikoa, kasu bakoitzean Arau Partikular hauetan
ezarritakoa da, (aurreko II epigrafearen “1.1” atala)
.- Gaur egungo egoeratik, igorritako gehienezko eraikigarritasunak baimendutako eraikitze eskubideak
gauzatu ahal izateko, lerrokadurak dokumentu honetan azaltzen denera egokitu beharko dira. Halaber,
eraikigarritasun berritik eratorritako aparkaleku estandarraren betetzea frogatu beharko da.
- Sestra azpian: Plan Orokor honetako “B.1 Hirigintza Arau Orokorrak" dokumentuan gai horren inguruan
xedatutako irizpideak zuzenean aplikatzearen ondoriozkoa da eraikigarritasun fisikoa.
* Hirigintza garapen berriak- Jarduketa Eremuak
- Sestra gaineko eraikigarritasuna:
Z.J.13.(9-10) :
Z.J. 13.(11) :
H.E.U. 13.(17) :

12.347,31m²/(s)
15.251,44m²/(s)
7.739,00 m²/(s)

C.- Partzelen eraikuntzaren formaren arautze baldintzak: lerrokadura, altuera eta eraikinaren solairu
kopurua.
* Partzela finkatuak: honako baldintzak dagozkie.
B HA Partikularrak
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- Sestra gainetik: partzela hauetan sestra gainetik gaur egungo eraikinen forma (altuera eta solairu
kopurua) finkatzen da.
- Sestra azpitik: Plan Orokorraren “B.1 Hirigintza Arau Orokorrak" dokumentuan gai horren inguruan
xedatutako irizpideak zuzenean aplikatzearen ondoriozkoa da eraikigarritasun fisikoa.
*Partzela azpieraikiakedo/eta ordezkapen ordenantza bat ezartzen denetarako:
- Sestra gainetik: baldintzok kasu bakoitzerako Arau Partikular hauetan ezarriak izango dira (“1.1”
ataleko II epigrafea).
.- Gaur egungo egoeratik, igorritako gehienezko eraikigarritasunak baimendutako eraikitze eskubideak
gauzatu ahal izateko, lerrokadurak dokumentu honetan azaltzen denera egokitu beharko dira. Halaber,
eraikigarritasun berritik eratorritako aparkaleku estandarraren betetzea frogatu beharko da.
- Sestra azpitik: Indarrean dagoen Plan Orokor honen Testu Bategineko “B.1 Hirigintza Arau Orokorrak"
dokumentuan gai horren inguruan xedatutako irizpideak zuzenean aplikatzearen ondoriozkoa da
eraikigarritasun fisikoa.
Ordezkapen edo handipenaren kasuan, dokumentu honetan definitutako gehienezko lerrokadurak
aplikatuko dira.
Eraikin berriek partzelaren mugarekiko 10 metrotako atzeraguneak errespetatuko dute, partzelaren
barruan eraginkortasun, karga eta deskarga ziurtatzen bada salbu kasu singularretan; kasu guztietarako
gutxieneko atzeragunea 9m-koa izango da (Inf. Graf. IV.3 eta IV.5)
Partzela horietako bakoitzean derrigorrezko Xehetasun Azterketa egingo da, eraikinaren parametro
formalak arautzeko baldintzak xehetasunez eta behin betiko zehazte aldera.

* Hirigintza garapen berriak-Eraikigarritasuna.- Sestra gainetik zein azpitik dokumentu honetan azaldutakoa, jarduketa bakoitzaren
fitxa xehatuaren arabera.
D.- Eraikuntza, urbanizazio edo/eta partzelazio baldintza partikularrak:
* “3. Azpieremua, 9-10 partzela Stua”:Bere Ipar eta Ekialdeko fatxaden lerrokadura Kostaldeei buruzko
legearen zortasun marrak definitzen du, baita Eusko Jaurlaritzako Ibaiertzak eta Errekaertzak
Antolatzeko LAPak-Kantauri Isurialdea.
Halaber, bere urbanizazioa, dokumentu honetan xehatua, izaera orientagarrikoa da eta Uraren Eusko
Agentziak (URA) igorriko duen txostenaren menpe egongo da.
* “4 azpieremua 11 Partzela BiurrarenaS.coop.”: Bere Iparraldeko fatxadaren lerrokadura Kostaldeei
buruzko legearen zortasun marrak definitzen du, baita Eusko Jaurlaritzako Ibaiertzak eta Errekaertzak
Antolatzeko LAPak-Kantauri Isurialdea, bai Ururmea ibaiari dagokiona bai Galtzaur Ubideari dagokiona.
Guztiz urbanizatutako partzela pribatua.
*”5 Azpieremua 1 Partzela Mendiburu”: bere ipar-ekialdeko mugan kokatutako Galtzaur Ubideak
eragiten dio, baita uholdegarritasun azterketa hidrauliko ezberdinek.
Halaber, bere urbanizazioa Uraren Eusko Agentziak (URA) igorriko duen txostenaren menpe egongo da.
. Gainontzeko lerrokadurak Aldaketa dokumentu honetan grafikoki azaldutako antolaketa xehatutik
eratorriko dira.
E.- Jabari baldintza partikularrak.
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* Jarduketa integratu edo zuzkidurako bakoitzaren fitxa xehatuan, lagapen eta pribatuak diren
elementuak definitzen dira.
* Eremuaren gainerakoa: egungo jabari-baldintzak finkatu egingo dira, batetik, bere garapen eta
egikaritzapenerako sustatutako proiektuetatik ateratako baldintzetan, eta bestetik, oinordekotzan
jasotzen diren egoeretan.
Edozein kasutan, baldintza horiek moldatuak edo osatuak kontsideratuko dira ondoren azaldutako
egoera eta zehaztapenetan:
F.- Eraikinen atzerapena ibai-ibilguekiko
Eraikinaren atzerapena Urumea ibaiarekiko gaian aplikatu beharreko xedapenetan ezarritako irizpideetara
doituko da eta, bereziki, indarrean dagoen EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Arloko
Planera (isurialde kantauriarra).
Honekin bat eginik, Urumea ibaiaren ibilguarekiko gutxieneko atzerapena 17 m-koa izango da, Egungo
POTBan zehaztutakoarekin bat eginez.
Bestalde, Galtzaururbidearen ardatzarekiko gutxieneko atzerapena 14 m-koa izango da, aipatutako
LAPeanbaina handiagoa. Atzerapen hau jarduera berri eta egungo eraikinen ordezkapen jarduketen kasu
guztietan aplikatu beharko da.

III.2.- Hiri lurzoruaren kategorizazioa.
* 17(13)H.E.U. Jarduketako lurrak lurzoru ez kontsolidatua gisa kontsideratuak daude urbanizazio maila
ez delako nahikoa edo/eta ez delako burutu, eta bere garapena jarduketa integratuz burutuko da:
H.E.U. 13. (17) :
* “(13)3, eta (13)4 azpieremuetan” aurreikusitako jarduketek, hirigintza haztatuaren gehikuntzagatik lur
ez kontsolidatu gisa kontsideratuak daude, eta bere garapena zuzkidurako jarduketaz egingo da:
Z.J. 13.(9-10) :
Z.J. 13.(11) :
* Hirigintza Areako gainontzeko lurrak hiri-lurzoru kontsolidatu gisa kontsideratzen dira, eraikigarritasun
haztatuaren gehikuntza dela eta hiri-lurzoru ez kontsolidatu gisa kontsideratu behar direnak salbu.
III.3.- Ekipamendu Komertzial Handien Lurralde Arloko Plana
Garapen planeamenduak ezarritako erabilera erregimena bat etorriko da Ekipamendu Komertzial
Handien Arloko Lurralde Planean adierazitako mugapenekin, horregatik ekipamendu komertzial berrien
neurri gehienezkoa 15.000 m² azalera garbia izango da plataforma zabalean eta 5.000 m² azalera
gehienez eraikitzeko sabaian.

IV.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUAREN BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK
Kontuan izan behar da, dagozkion xedeetarako, Eremuaren inguruan Urumea ibaiaren eta Galtzaur
ubidearen presentzia.
Eremuan kutsatuta egon litezkeen lurzoruaren tratamendua, bestalde, gaian aplikatu beharreko
xedapenetan ezarritako irizpideetara egokituko da.
1/2005 legea aplikatu beharko da, kutsatuta egon daitezkeen lurrez hitz egiten duena.
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V.- EGIKARITZAPEN-ERREGIMEN ESPEZIFIKOA.
V.1.- Urbanizazio-erregimena.
* “17(13) H.E.U.”an egikaritze erregimena bere fitxa partikularrean mugatu eta definitutako
HEAeanbildutakoa izango da, eta bestetik, helburu horrekin bertan garatuko diren proiektuetan.
* “(13)3azpieremu, ets (13)4azpieremu”zuzkidurako jarduketa partzeletan egikaritze erregimena bere
fitxa partikularrean mugatu eta definitutako HEAean bildutakoa izango da, eta bestetik, helburu
horrekin bertan garatuko diren proiektuetan.
* Halaber, jarduketa integratuak poligonoaren urbanizazio kargetan parte hartuko du, plan berriak
igorritako hirigintza eraikigarritasun gehikuntzaren arabera.
* Zuzeneko Jarduketek lagapenerakolurasilak urbanizatuak eman beharko dituzte, bere partzelaren
aurrean dauden espaloien berrurbanizazioa bere gain hartuaz halaber.
* Horretarako kasu bakoitzean beharrezkoak izango diren urbanizazio proiektuak erredaktatuko dira,
antolatutako espazio libreak eta aurreikusitako berrantolaketa kontuan izango dutelarik, baita
dagozkien zerbitzu azpiegiturak ere.

V.2.- Hirigintza-antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak.
* “9 Azpieremua 27 partzela”: gaur egun partzela honetan aurkitzen diren eraikinak plagintzaren
kontrakoak deklaratzen dira, gehienezko lerrokaduratik harago doazenean.
Hirigintza plangintzaren kontra egote honek ez ditu gutxieneko gauzatze eperik finkatzen eta
konponketa eta egokitzapen lanak baimenduz. Edozein kasutan, gaur egungo egoerarekiko
eraikigarritasunaren %15 edo gehiagoko handipen nahiak eraikinaren eraistea eta gaur egungo
lerrokaduretara egokitzea behartuko luke.
*Halaber, antolaketa xehatuan eta hirigintza fitxetan definitutako gehienezko lerrokadurak gainditzen
dituzten eraikinak Plangintzaren Kontrakoak adierazten dira 2/2006 Legearen 101.3.b artikuluan
oinarriturik, hala nola partzela bakoitzari esleitutako eraikigarritasuna gainditzen duten lizentziarik gabe
gauzatutako aprobetxamenduak.

V. 3.-

Egikaritzapeneko lege- eta hirigintza-araubidea.

A.- Jarduketa-baldintzak.
* Aurreikusitako garapen berrien gauzatzea, integratu edota zuzkidurakoen erregimenera egokitu
beharko da, hauen garapenean dagozkien lur publikoaren lagapenak lortuaz (espaloi, aparkaleku publiko
eta abar partzelen aurrealdean), dagokion urbanizazio osagarriarekin batera.
* Halaber, HEUen Jarduketa Integratuen garapenez, zein Zuzkidurako Jarduketetan, lurren lagapena
urbanizatua eskuratuko da, bide eta espazio libreei dagokiona, indarrean dagoen legedia betez eta
partzela bakoitzaren fitxan ezartzen denaren arabera.
* Halaber, bai jarduketa integratuetan, bai eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzagatik sortutako
zuzkidurako jarduketetan, lur kategoria bakoitzari dagozkion lagapenak eman beharko dira karga
haugauzatu ahal izateko.
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* Modu osagarrian eta zentzu orokorrean,Plan Orokorraren Aldaketa hau indarrean sartu baino lehen,
egun indarrean dagoen plangintzarekin bat datozen gestio prozeduretatik ondorioztatutakoa aintzat
hartuko da, goian aipatutako moldaketek kalterik jasango ez dutelarik.
B.- Urbanizazio-kargak finantzatzeko proiektu eta baldintzak formulatzea:
* Kasu bakoitzean baldintza eta ezaugarriak finkatzeko beharrezkoak gertatuko diren urbanizazio lanen
proiektuen (urbanzazio proiektuak, eraikuntzaren lan-osagarrien proiektuak, etab) elaborazio eta
onarpena burutuko da.
* Berauen finantzaziorako Udalak Planak igortzen dituen eskubideen hirigintza gestioaren bitartez
lortutako diru sarrerez gain, jarduketa integratu edo zuzkidurakoen ekarpenak erabili ahalko ditu,
halaber 2/2006 Legearen 197. artikulura joaz, denbora epe batez, kontserbaziorako jabeen batzar bat
osatu ahalko duelarik.
* Administrazioari dagokio Espazio Libreen Sistema Orokorraren barnean Ubiderako gisa kalifikatutako
lurzoruen urbanizazioa.
* Aurreikusitako hirigintza garapen berrien jabeei dagokie hauei lotutako urbanizazio kargen
finantzaketa eta buruketa, garapen hauek gauzatzeko beharrezkoak izango direnak.
Garapen berriak ezartzeko behar diren urbanizazio-obra guztiek, behar diren zerbitzu-azpiegitura
guztiak udal-sare orokorrekin bat egiteko lur azpiko lotura guztiak barnegarapen horiei lotutako
urbanizazio kargak sortuko dituzte nahitaez.
C.- Programazioa-erregimena
Plan Orokorraren Aldaketa honetan azaldutakoaren araberakoa izango da, zentzu orokor zein zehatzean.

VI.- INGURUMEN-ARLOKO ETA PAISAIA-INTEGRAZIOKO NEURRIAK.
*Indarrean dagoen Plan Orokorraren Testu Bategineko Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren
Azterlanean aurreikusitako neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileak eta Azterlan horretan
jasotako berrikuspen-programari atxikitako neurriak aplikatuko dira.
*Eremuaren hirigintza-garapenaren egikaritzapena “B.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko 7.
artikuluan aipaturiko udal-ordenantzetan honako gai hauen inguruan xedatutako irizpideetara doituko
da: atmosferaren eta airearen kalitatea babestea obrek irauten duten bitartean; sortzen diren
hondakinak bildu, tratatu eta biltegiratzea; obren ondoriozko zarata, hautsa eta abar ezabatu edota
minimizatzea; Ordenantza horiek arautzen dituzten eta aplikatu beharrekoak diren beste edozein kontu.

IV. PLANOAK.
IV.1.- Hiri-lurzoruaren Mugaketa .
IV.2.- Kalifikazio Orokorra
IV.3.- Antolaketa Orokorra .
IV.4.- Kalifikazio Xehatua
IV.5.- Zonifikazio Xehatua.
IV.5.2.a.- Zonifikazio Egungo egoera.
IV.5-2.a M BIDEBITARTE Azpieremuen eta partzela pribatuen zedarripena
IV. 5-(1) M Bidebitarte XehatutakoZonifikazioa
IV. 5-(6) M Mendiaundi-Anibar Xehatutako Zonifikazioa
IV. 5-2.a Bidebitarte Azpieremuen eta partzela pribatuen zedarripena
IV. 5-2.a.1 Bidebitartea Errepideak eta parkaleku Plazak. Gaurko egoera
IV. 5-2.b Bidebitarte Gestio baldintzak
IV. 5-2.c Bidebitarte Gehienezko lerrokadurak eta plagintzaren kontrako elementuak
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IV.6.- Antolaketa Orokorra:
1.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
2.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
3.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
3.Azpieremua: Ebaketak
4.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
6.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
7.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
8.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
9.Azpieremua: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
(13)17 H.E.U..: Eraikuntza eta Gestio baldintzak
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26 POLIGONOKO 9/10 PARTZELA (Handitua) STUA.
Azalerak
Eremuaren azalera: 17.596m² (1).
Katastro erref.: 8593068
4.710 m²
Katastro erref.: 8593069
3.944 m²
Katastro erref.: 8593012
2.327 m²
Katastro erref.: 8593003
818 m²
Katastro erref.: 8593011
5.797 m²
GUZTIRA ........................................................................................... 17.596 m²
STUA. SA.ri egotzitako jabetza, C.I.F. A 20102141
Lursail hauetan bi jarduketa aurreikusten dira:
1.-.- F.2. Espazio Libreen Sistema Orokorra, Ibai ubideak
Jarduketa sistema: Desjabetzea
2.-.- Zuzkidurazko jarduketa

4.364,00 m²
13.232,00 m²

3 “AZPIEREMUA” 9-10 PARTZELA STUA. S.A. ZUZKIDURAKO JARDUKETA
Esku-hartze Azalera

13.232,00m².

Helburuak.
Bidebitarteko eremuan garapen industrial kualifikatu bat bultzatzea.
Kalifikazio orokorra.
B. ZONA INDUSTRIALA
STUA. SA.ri egotzitako jabetza, C.I.F. A 20102141
Erabilera xehatuak eta aprobetxamenduak.
partzela Partzela prib. azaleram²
Aprobetxamenduam²(s)
b.1.
12.388,09
12.347,31
* b.2 erabilera tertziarioa baimentzen da

Eraikuntza profila
III/I

Partzelaren aprobetxamendua partzelaren jatorritik lortzen da, P26ean jatorria duten
partzelek urbanizazio lagapen eta kargetan parte hartu bait zuten.
Partzela 9-10
Lurzoru berriak
GUZTIRA

6.481,11m²(s)
5.866,20m²(s)
12.347,31m²(s)

Ondare bihurtutako aurreko aprobetxamendua
Aprobetxamendu gehikuntza

5.298,74 m²(s)
7.048,57m²(s)

Lagapenak
Zona e.1.2Bide sarea(T.S.): ......................................................................... 843,91m² (1).

Irabazi asmoko aprobetxamendu
Gehikuntzaren %15eko lagapena
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Irabazi asmoko aprobetxamenduen gehikuntzak eragindako lagapenek, edo bere balioaren
ordainketa dirutan, jabetzari exijituko zaizkio eskatutako lizentzia ematerako garaian,
gauzatu nahi den azaleraren araberakoak izango direlarik.
123/2.012 Dekretua betetzea
Honako zuzkidura jarduketa hau lurren lagapen eta aurreikusitako zuzkidura estandarrak
betetzera behartua dago aipatutako dekretuko 6 eta 8 artikuluen arabera. Aurrekoaren
betetzea edota 5.5 artikuluan aurreikusitako konpentsazio ekonomikoa jarduketaren
gestioaren aurretik bermatu beharko da.
Lursail hauen eskuratzea udal administrazioaren aldetik egingo da, dokumentu honetan
definitzen den zuzkidurako unitataren kontura proportzionalki.
Lortu behar diren azaleren edo haien ebaluazio ekonomikoa egiteko, partzelaren azalera
eta gauzatzeke dagoen eraikigarritasuna izan da kontuan, eta dokumentu honetako C
ataleko azterketa ekonomikoa kontuan hartuz, 4.938,92m²tan balioztatu da.
Garapen baldintzak
Planeamenduaren aginte modua: Plan Orokorraren Zuzeneko egikaritzea
Jarduketa sistema: Zuzeneko jarduketa
Plan Orokor honen eta Kostaldeei buruzko legediaren arabera babesgunean ezarri ahalko
diren erabilerak, Kostaldeei buruzko Legearen 24 eta 25 artikuluetan esandakora egokitu
beharko dira, dagokion Eusko Jaurlaritzako sailaren onespena jaso beharko dutelarik.
Ez da baimenduko babes-zorra errespetatzen ez duen exekuzio proiekturik, eta bide-zorra
edo itsas/lehorreko jabari publikorako sarbidea errespetatzen ez duenik, Kostaldeei
buruzko Legearen 27 eta 28 artikuluetan aipatu bezala, hurrenez-hurren.
Kostaldeei buruzko Legea indarrean sartu zenean existitzen ziren instalazio eta obrak, jabari
publiko edo zortasun gunean kokatuak, Kostaldeei buruzko Legearen Laugarren Xedapen
Iragankorrean aipatutakoaren arabera arautuko dira.
Urbanizazio kargak.
.-Espazio publikoak eta lagatakoak berrurbanizatzea, hiri bidea.

Oharrak.
(1) Gutxi gorabeherako azalerak (azalerak, dagoen kartografiaren gainean neurtuz ateratzen
dira, eta aldatu egin daitezke informazio hobea eskuratuz gero).
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26 POLIGONOKO 11 PARTZELA (Handitua) BIURRARENA.
Azalerak
Eremuaren azalera: 19.636,30m² (1).
Katastro erref.: 8593067
Biurrarena S. Coop.i egotzitako jabaria. C.I.F. F 200 30 185
Lursail hauetan bi jarduketa aurreikusten dira:
1.-.- F.2. Espazio Libreen Sistema Orokorra, Ibai ubideak
Jarduketa sistema: Desjabetzea
2.-.- Zuzkidurazko jarduketa

3.186,00m²
16.453,00m²

4 AZPIEREMUA” 11 PARTZELA “ BIURRARENA S.COOP. “ZUZKIDURAKO JARDUKETA
Helburuak.
Bidebitarteko eremuan garapen industrial kualifikatu bat bultzatzea.
Kalifikazio orokorra.
B. ZONA INDUSTRIALA
Biurrarena S. Coop.i egotzitako jabaria. C.I.F. F 200 30 185
Erabilera xehatu eta aprobetxamenduak.
partzela Partzela prib. azaleram²
Aprobetxamenduam²(s)
b.1.
16.453,30
15.251,44
* b.2 erabilera tertziarioa baimentzen da

Eraikuntza profila
III/II

Partzelaren aprobetxamendua partzelaren jatorritik lortzen da, P26ean jatorria duten
partzelek urbanizazio lagapen eta kargetan parte hartu baitzuten, baita 2.004ko azaroaren
14ean Astigarragako Udalak eta BiurrarenaS.coop.ek adostutako hitzarmenean.
Partzela 11
Lurzoru berriak
GUZTIRA

9.412,02m²(s)
5.839,42m²(s)
15.251,44m²(s)

Ondare bihurtutako aurreko aprobetxamendua
Aprobetxamendu gehikuntza
Lagapenak

9.412,02 m²(s)
5.839,42m²(s)

Irabazi asmoko aprobetxamendu Gehikuntzaren %15eko lagapena

875,91m² (s).

Irabazi asmoko aprobetxamenduen gehikuntzak eragindako lagapenek, edo bere balioaren
ordainketa dirutan, jabetzari exijituko zaizkio eskatutako lizentzia ematerako garaian,
gauzatu nahi den azaleraren araberakoak izango direlarik.
123/2.012 Dekretua betetzea
Honako zuzkidura jarduketa hau lurren lagapen eta aurreikusitako zuzkidura estandarrak
betetzera behartua dago aipatutako dekretuko 6 eta 8 artikuluen arabera. Aurrekoaren
betetzea edota 5.5 artikuluan aurreikusitako konpentsazio ekonomikoa jarduketaren
gestioaren aurretik bermatu beharko da.
B HA Partikularrak
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Lursail hauen eskuratzea udal administrazioaren aldetik egingo da, dokumentu honetan
definitzen diren exekuzio edo zuzkidurako unitateen kontura proportzionalki.
Lortu behar diren azaleren edo haien ebaluazio ekonomikoa egiteko, partzelaren azalera
eta gauzatzeke dagoen eraikigarritasuna izan da kontuan, eta dokumentu honetako C
ataleko azterketa ekonomikoa kontuan hartuz, 2.587,60m²tan balioztatu da.
Garapen baldintzak
Planeamenduaren aginte modua: Plan Orokorraren Zuzeneko egikaritzea
Jarduketa sistema: Zuzkidurazko jarduketa
Plan Orokor honen eta Kostaldeei buruzko legediaren arabera babesgunean ezarri ahalko
diren erabilerak, Kostaldeei buruzko Legearen 24 eta 25 artikuluetan esandakora egokitu
beharko dira, dagokion Eusko Jaurlaritzako sailaren onespena jaso beharko dutelarik.
Ez da baimenduko babes-zorra errespetatzen ez duen exekuzio proiekturik, eta bide-zorra
edo itsas/lehorreko jabari publikorako sarbidea errespetatzen ez duenik, Kostaldeei
buruzko Legearen 27 eta 28 artikuluetan aipatu bezala, hurrenez-hurren.
Kostaldeei buruzko Legea indarrean sartu zenean existitzen ziren instalazio eta obrak, jabari
publiko edo zortasun gunean kokatuak, Kostaldeei buruzko Legearen Laugarren Xedapen
Iragankorrean aipatutakoaren arabera arautuko dira.

Urbanizazio kargak.
.-Espazio publikoak eta lagatakoak berrurbanizatzea, hiri bidea.
Argi indarraren aireko linea lurrazpiratzeko beharrezkoak diren azpiegitura, arketa eta
tutuak jabegoaren gain egongo dira, ez ordea linea bera, dokumentu honetan aurreikusten
den bezala.

Oharrak.
(1) Gutxi gorabeherako azalerak (azalerak, dagoen kartografiaren gainean neurtuz ateratzen
dira, eta aldatu egin daitezke informazio hobea eskuratuz gero).
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H.E.U. 13 (17) 6. AZPIEREMUA “ 17. PARTZELA GRUAS ALONSO JARDUKETA INTEGRATUA
Helburuak.
Bidebitarteko eremuan garapen industrial kualifikatu bat bultzatzea, jarduera tertziarioen
ezarketa garrantzitsu bat bultzatuz.
Kalifikazio orokorra.
B. ZONA INDUSTRIALA
Azalerak.
Eremuaren azalera: 5.952,52 m2 (1)
Bi partzela ez jarraiek eratzen dute:
Katastro erref.: 8018593080 y 801 8593166
Partzelaren azalera: 2.756,72 m² (1)
J.M. MendiburuBurundegui jaunari egotzitako jabegoa, DNI 14.999.007-V
Katastro erref.:801.8592164 (17 PARTZELA)
Partzelaren azalera: 3.195,80 m² (1).
Gruas Alonsori egotzitako jabegoa.
Erabilera xehatu eta aprobetxamenduak
Partzela

Partzela Prib. Azalera
Aprobetxamenduam
Eraikuntza
m²
²(s)
profila
b.2.
2.451,52
7.739,00
II+VI(a)/I
* b.1 erabilera industriala baimentzen da, goiko solairuekin bateragarri izan beharko
duena.
** Halaber, hotel erabileraren ezarketa baimentzen da.
Unitatearen aprobetxamendua egoera singular bati eman nahi zaion bultzadan du jatorria
jarduketaren oreka bilatuaz, bere aprobetxamendua 1,3m2(s)/m2(p) delarik.
.
Partzela 17
7.739,00m²
Aurretik eraikitako aprobetxamendua
3.073,16m²(s)
Aprobetxamenduaren gehikuntza
4.665,84m²(s)
Lagapenak
Zona e.1.2 Bide sarea (T.S.): ...................................................................... 999,00 m² (1).
Zona f.2 UbideakGaltzaur (S.O): ............................................................. 2.522,00m² (1).
Irabazi asmoko aprobetxamendu
gehikuntzaren %15eko lagapena
699,88m² (s).
123/2.012 Dekretua betetzea
Honako jarduketa integratua hau lurren lagapen eta aurreikusitako zuzkidura estandarrak
betetzera behartua dago aipatutako dekretuko 6 eta 8 artikuluen arabera. Aurrekoaren
betetzea edota 5.5 artikuluan aurreikusitako konpentsazio ekonomikoa jarduketaren
gestioaren aurretik bermatu beharko da.
Lursail hauen eskuratzea udal administrazioaren aldetik egingo da, dokumentu honetan
definitzen diren exekuzio edo zuzkidurako unitateen kontura proportzionalki.
Lortu behar diren azaleren edo haien ebaluazio ekonomikoa egiteko, partzelaren azalera
eta eraikigarritasunaren gehikuntzari, 2008ko TBaren aurretik indarrean zegoen
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garapeneko plangintzarekiko, eta dokumentu honetako C ataleko azterketa ekonomikoari
egingo zaie jaramon.

Garapen baldintzak
Planeamenduaren aginte modua: Plan Orokorraren Zuzeneko egikaritzea. Hala ere,
Xehetasun-Azterketa bat egin beharko da eraikina definitzeko.
Jarduketa sistema: Hitzartzea.
Gauzatze epea: Dokumentu honen behin betiko onpenetik hasita Urbanizatzeko JarduketaProgramaburutzeko epea hiru urtekoa izango da, esku hartzearen gauzatze derrigortasuna
egoera ekonomikoaren arabera haztatu ahalko delarik.

Plan Orokor honen eta Kostaldeei buruzko legediaren arabera babesgunean ezarri ahalko
diren erabilerak, Kostaldeei buruzko Legearen 24 eta 25 artikuluetan esandakora egokitu
beharko dira, dagokion Eusko Jaurlaritzako sailaren onpena jaso beharko dutelarik.
Ez da baimenduko babes-zorra errespetatzen ez duen exekuzio proiekturik, eta bide-zorra
edo itsas/lehorreko jabari publikorako sarbidea errespetatzen ez duenik, Kostaldeei
buruzko Legearen 27 eta 28 artikuluetan aipatu bezala, hurrenez-hurren.
Kostaldeei buruzko Legea indarrean sartu zenean existitzen ziren instalazio eta obrak, jabari
publiko edo zortasun gunean kokatuak, Kostaldeei buruzko Legearen Laugarren Xedapen
Iragankorrean aipatutakoaren arabera arautuko dira.
Urbanizazio kargak.
Espazio publikoak eta lagatakoak berrurbanizatzea, hiri bidea, eta espaloiak.
Zortasun lurrei eragiten dien urbanizazio proiektua administrazio publikoei dagokie, eta
Kosta eta hidraulika gaietako arloko organoen txostenen menpe geratuko da. Organo
hauen zehaztapenen arabera zortasunak errespetatzen badira ere, azterketa berriak lur
hauen ez okupazioa agindu dezakete.

Oharrak.
(1) Gutxi gorabeherako azalerak (azalerak, dagoen kartografiaren gainean neurtuz ateratzen
dira, eta aldatu egin daitezke informazio hobea eskuratuz gero).
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GAINONTZEKO PARTZELAK
Helburuak.
Bidebitarteko eremuan garapen industrial kualifikatu bat bultzatzea, planaren helburuekin
gaur egungo industria baino akordeago dagoen jarduera batez ordezkatuz, gaur egun
legedia betez ezarrita dauden enpresen garapena baimenduz.
Kalifikazio orokorra.
B. ZONA INDUSTRIALA
Azalerak.
Partzela bakoitzarena.

Erabilera xehatuak eta aprobetxamenduak.
Partzela
b.1.

Partzela Prib. Azalera
m²
**

Lagapenak.
Ez da lagapenik ematen.
Irabazi asmoko aprobetxamendu
gehikuntzaren %15eko lagapena :

Aprobetxamenduam
²(s)/m²
0,9696

Eraikuntza
profila
III/I

Altuera
12m

gehikuntzaren %15a m2 (s)

123/2.012 Dekretua betetzea
Partzelan eskuhartzeak hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren gehikuntza bat ekarriko balu,
hau Zuzkidura jarduketa baten gisara gestionatuko litzateke, dekretuko 6 eta 8 artikuluetan
aurreikusten diren zuzkidura estandarrak betetzera eta lursailen lagapenak egitera
behartuta egonik. Aurrekoa betetzea edota 5.5 artikuluan aurreikusitako konpentsatzea
ekonomikoa jarduketaren gestioaren aurretik bermatu beharko da.

Garapen baldintzak
Planeamenduaren aginte modua: Plan Orokorraren Zuzeneko egikaritzea
Zuzkidura-jarduketa hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren handipen kasuetan.
Urbanizazio kargak.
Poligonoaren urbanizazio karga orokorrak gauzatzea:
Udalak kasu bakoitza zehaztuko du, zuzkidura-jarduketei dagozkien partzela edo azpipartzela bakoitzarentzako planaren azterketa ekonomikoarekin bat etorriz,
aprobetxamenduaren gehikuntzaren %2a arte gehienez.
Astigarragako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Testu Bateginaren Aldaketaren B dokumentu
honek, Mendiaundi-Anibar 12. H.E.A. eta Bidebitarte 13. H.E.A. hirigintza areen Arau Partikularrak
biltzen ditu.
Astigarraga ,2015ko apirila
Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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ERANSKINA:
PARTZELEN HIRIGINTZA FITXAK
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AIU 12 Mendiaundi-Anibar AIU 13 Bidebitarte2015 Apirila

I.- DOKUMENTU HONEN HELBURUA.
Dokumentu honen helburua da Plan Orokor honetan jasotako antolamendurako proposamenen
bideragarritasun ekonomikoa baloratzea, ikuspegi orokor batetik aztertuta eta bertan adierazten diren
premisetatik abiatuta.
Dokumentu hau eginez eta bertan jasotako aurreikuspenak zehaztuz, honako hau justifikatzen da:
batetik, ikuspegi ekonomikotik ere plan honetan planteatutako hirigintza-proposamenak egingarriak
eta bideragarriak direla; eta, bestetik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko
Legearen 62. artikuluan hirigintza-proposamenen harira xedatutako agindua betetzen dela, baita
aipatutako legearen garapenerako premiazko neurriei buruzko 2008ko ekainaren 3ko 105/2008
Dekretuaren 31. artikuluan xedatutakoa ere.

II.-DOKUMENTU HONETAN JASOTAKO EBALUAZIO EKONOMIKOA EGITEKO PREMISA NAGUSIAK.
1.- Sarrera.
Dokumentu honen helburuak lortze aldera, zenbait premisa nagusi hartu beharko dira kontuan —
behar bezala eta zehazki aztertuta— dokumentu hau eta bere edukia zuzen irakurri eta ulertzeko.
Premisa horiek dira, zehazki eta funtsean, epigrafe honen ondorengo ataletan adierazitakoak.
Proposatutako aldaketaren garrantzia hain da mugatua, non ez den Astigarragako POTBeko
bideragarritasun ekonomikoaren justifikazio gehigarri bat beharko.

Planeamendu Orokorraren zeregin nagusia herriaren hirigintza-antolamendua zehaztea izango da;
eta antolamendu hori, funtsean eta gutxienez, egiturazko antolamendura zabaldu beharko dela.
Ondorio horri beste bat gehi dakioke: aipatutako hirigintza-antolamenduaren gauzatzeproposamenen zehaztapenari dagokion zorroztasunez heldu beharko zaiola baita hirigintzaprozesuaren ondorengo fase eta proiektuetan ere.
* Legediak, azken finean, Plana zenbait aspektu betetzera behartzen du: egiturazko
antolaketaren oinarrizko ezaugarriak aurreratzea, honen azterketa ekonomikoa, bere
programazioa denboran, jabeen identifikazioa, egikaritze unitateen mugaketa, eta jarduketa
sistemen arautzea.
Hau honela, hirigintza garapenen arrazionalitate eta koherentzia bermatu behar dira, baita
hauek dagokien egikaratzen eremuan jasoak izatea dagozkien lurren lagapena lortzeko, baita
beharrezkoak izan daitezkeen lanen ordainketa edo gauzatzea bermatzeko.
* Proposatutako garapen berrien bideragarritasun ekonomikoa aztertzea.
* Dagokien eragile publiko eta pribatuek proposamen horiek gauzatzeko orduan dituzten
ardurak zehaztea eta/edo jarraitu beharreko irizpideak zehaztea.
Edozein modutan, hemen egiten den balioespena, nabarmenki ezberdina da kontuan hartutako
eremuaren arabera, eta Mendiaundi-Anibarreko kasuan lehen kalkulu edo hrublketa batez ari gara,
erabakiak hartzeko prozesu jarrai baten gisa ulertua.
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Hala ere, lurraldearen ezaugarri fisikoek, babes publikoko mailaren batek eragindako etxebizitzen
portzentai handiak, eta malda handiko magal bat kolonizatzeak suposatzen duen kostuak, azterketa
ekonomiko honetan sakontzea eskatzen du, aurreproiektu baten xehetasun mailara iritsiaz.
Azterlan Ekonomikoarekin batera, hipotesi orokor batean oinarrituta lan egin behar da: hain zuzen
ere, planteatutako eta aztertutako hainbat garapenen eragina izango duten lurrei hirigintzaeraikigarritasuna esleitzeko hipotesi orokorrean oinarrituta.

Halako planteamendu batek izaera ekonomikoko arrazoiei baino ez die erantzuten. Arrazoi horiek
hirigintza-prozesuan garrantzi ekonomikoa duten faktore multzoa berariaz ebaluatzea justifikatzen
dute, aipatutako lurrak balioesteko erreferente gisa hirigintza-eraikigarritasuna hartu izanaren
ondoriozko ebaluazioa barne.
Nola edo hala, adierazitako legean ezarritako irizpideen ondoriozko jabetza-eskubidearen edukia eta
erregimena zalantzan jartzea dakar horrek, baita Lege horretan araututako lurzoruen bi izaeretako
batean lurrak integratzeak kasu horretan duen garrantzia zalantzan jartzea ere, bereziki lur horiek
balioesteari dagokionez.
Guztiz bestelako kasua da Bidebitarten ematen dena, ia bere osotasunean garatua eta honako
proiektuak finkatzen duena.
Honela, bide-sarearen azalera 1.000 m2 ingurukoa da soilik.
Bestalde, egikaritze unitateei esleitutako kargek, gehitzen diren lurasileei eragiten dietenak, azken
hauek gaur egungo urbanizazioaz probesten direnak honen finantzaketan parte hartu gabe, jatorrian
poligonoa osatu zuten lurren eta berrien arteko oreka bat bilatu nahi du.
Hau lorturik, poligonoaren eraberritzerako beraren berrurbanizazio beharrezkoa izango da, eta
horretarako Udalak urbanizazio proiektu bat burutu beharko du, Legea betez, lortutako eskubide eta
kantitateak helburu honetara zuzendurik, esfortzua jabeen artean banatu beharko duelarik.
Berrurbanizazioa eta honi jarraiki etor daitezkeen faseak gauzatzeko epea egoera ekonomikoaren
baitan egongo da baldintzatua.
Orain arte esandakoari honako hau gehitu behar zaio: bideragarritasun ekonomikotik harago, Plan
Orokorraren hirigintza-proposamenen gauzatzea kudeaketa publikoaren eta pribatuaren gaitasun eta
eraginkortasunaren araberakoa izango dela. Udala izango da horien buru.
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III.- DOKUMENTU HONETAN PLANTEATUTAK PROPOSAMEN BERRIEN AZTERKETA EKONOMIKOA.
Azterketa ekonomikoa hurrengoan jartzen du arreta bereziki:
-. Ubideei lotutako urbanizazio lanak
-. Sistema Orokorren sarean bildutako ekipamenduak
-. Mendiaundi-Anibar eremuari lotutako urbanizazio lanak.
-. Bidebitarteko urbanizazioaren eraberritze lanak.
-. Administrazioak gauzatu beharrezko desjabetzeak.

1.- Ubideei lotutako urbanizazio lanen gauzatze proposamenen azterketa ekonomikoa.
Proposatutako aldaketaren gestioaren bitartez, ubideen sistema orokor gisa kalifikatutako lurren
7.550m² eskuratzen dira desjabetzaz,Sistema honek guztira 12.667m² dituelarik.
Etorkizuneko jarduketak Urumea ibaiak sortutako uholdeen aurkako babesarekin harremana du,
Galtzaur ubidearen ertzak aintzat hartzen dituenak. Gai hau azterlan hidrauliko ezbeerdinek
analizatua izaten ari da.
650.000€ko inbertsioa balioesten da.
2.- Mendiaundi-Anibar eremuan urbanizazio lanen azterketa ekonomikoa.
Astigarragako POTBaren proposamenaren aldaketak, funtsean okupazio eredu ezberdin baten alde
jotzen du, kolonizazio orekatuago baten alde eta irisgarritasun araudia beteko duena, aurreko
proposamenean ezinezkoa zena baldin eta neurrigabeko lur mugimendu lanak gauzatzen ez
baziren.
Magalaren kolonizazioak, mantendu behar diren elementu naturalen babesak eta urbanizazioaren
kostuak, kontuan izanda gaur egungo egoera ekonomikoa zeinetan ez den aldaketa
garrantzitsurik aurreikusten higiezinen sustapenaren arloan, etxebizitza babestuen hain kopuru
handia biltzen duen esku-hartze bat bideragarri egingo duen soluzio bat hartzea beharrezkoa da.
Honela, bide-sarerari dagozkion lanak, hezkuntza partzelarako irisbidera eta gaur egungo Bentetako
errepidearen berrurbanizaziora mugatzen dira.
Bestalde, bidegorriaren ezarketari berebiziko garrantzia ematen zaio, bereziki hezkuntza partzelaren
irisgarritasunari gagozkionez eta proposamenaren jasangarritasuna indartuz.
Magalaren kota erdialdera bide bat proposatzen da garapeneko plangintzak zehaztu beharko duena,
eraikuntza berriak bertan bermatu ezkero soilik zentzua izango lukeena. Hala ez balitz, malda
antolatzen den parkeari zerbitzu emango liokeen zerbitzu-bide bat bihurtuko litzateke.
Edozein modutan, gure ustetan argi-indarraren airezko linearen lurperatzea, partzialki behintzat,
derrigorrez heldu beha zaion gai bat da. Linea hau, udal ur depositotik hilerri ondoko dorrera
doa, mendebalderantz jarraituz.
Dokumentu honen eskumenak murritzak badira ere, azpiegitura hau lurperatzea ahalbidetzeko,
Mendiaundi-Anibarren behintzat, proposamen bat egiten da: linea amaierako bi dorre jartzea
goiko eta beheko mugan honela linearen lurperatzea ahalbidetuz eremuan.
Hau ez da nahikoa gertatzen bereziki ur depositorarteko zatian, Udalak modu progresiboan egoera
hau gainditu ahal izateko gestioa aurrera eraman beharko duelarik.
Urbanizazio lanen kostua 8.500.000€etan balioesten da.
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3.- Bidebitarteko eremuan urbanizazio lanen azterketa ekonomikoa.
Bidebitarteko poligonoaren eraberritze proposamena lur publikoei soilik dagokie.
Egikaritze Unitateei eta Zuzkidura Jarduketa partzeleei poligonoko bide-sarera eransten diren
elementuen urbanizazioa dagokie.
Aurreikusitako esku-hartzeei dagokienez, bide-sarearen eta egoera eskasean dauden espaloien
berreskurapenarekin batera bi ezinbesteko jarduketa seinalatzen dira.
*

Iparraldean, Urumea ibaiaren ondoan, kokatutako dorretik 500 metrotan zehar Ergobia
Ibilbideko eremuraino argi-indarraren aireko linearen lurperatzea, puntu honetatik aurrera
airezko eramatea ezabatua izan baita.

*

Hidranteen eta sute-hargune ekipatuen errefortzua, poligonoa abenduaren 3ko 2267/2004
Errege Dekretura egokituz, zeinetan eraikin industrialetan suteen aurkako Araudia onartzen
den.

*

Poligonoaren egokitzapena eta telekomunikazio azpiegituren ezartzea.
Poligonoaren eraberritze aurrekontua 2.500.000€tan balioesten da.

4.- Bidebitarteko eremuan zuzkidura estandarren betetzearen ebaluazioa ekonomikoa. 123/2.021
dekretua
Hirigintza Estandarren dekretuaren 6 eta 8artikuluek okupazio altuko lurretan, edota hirigintza
zailtasunak ematen direnetan, tokiko sistema eta sistema orokorrei dagozkien zuzkidurak betetzea
zaila izan daitekeela aurreikusten dute. Hau dela eta, hauen eskuratzea artikulu berauetan azaltzen
den bezela egingo da, oinarri hauei jarraiki.
•
•
•

Hiri-lurzoru finkatugabean, bai jarduketa integratuan, bai zuzkidura-jarduketetan,
zuzkiduren estandarrak kalkulatuko dira gehitutako eraikigarritasunaren arabera, lehendik
gauzatuta dagoena erreferentziatzat hartuta.
Lortuko diren lurrak ahal dela jarduketaren gertu lortuko dira.
Eskuratzea burutuko da:
a) Dagozkien egikaritze-unitateak eta/edo zuzkidura-jarduketak doan laga dituztelako.
b) Subsidiarioki, Udal Administrazioak eman dituelako, proportzionalki, aipatu
eremuetako bakoitzean aurreikusitako egikaritze-unitateen edo zuzkidura-jarduketen
kontura.

Planak Espazio Libreen Sistemarako

12.667m²ko azalera kalifikatzen du Bidebitarteko eremuan.

2.000 urteko AASS-ekiko titulartasun publikoko lurzoruen gehikuntza 10.072m²takoa da.
Proportzional gisa ulertzen da nekazal lur egoeran zeuden lursailen gehikuntzagatik,
16.722,31m²,aprobetxamenduaren gehikuntza garrantzitsu bat duten jarduketak laguntzea bereziki
esku-hartze eremua orekatzen, hauen abantailezko egoera kontuan izanik, lagapenak oso txikiak
baitira eta urbanizazio orokorra jada egina izan da administrazioaren aldetik.
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Jarduketa hauek dokumentu honetan jada espreski definituak izan direnak dira.
Jarduketa

9/10ZuzkiduraJarduketa
11ZuzkiduraJarduketa
17 HEU Jarduketaintegratua
Guztira
Banatze koefiziente homogeneoa Espazio Libre

Gehitutakoazaler
a
m²
13.232,09
16.453,30
5.952,52
35.637,82

Zuzkitzera behartuta
dauden aprobetxamenduak
m²(s)
12.347,31
6.469,01
4.665,84
23.482,16
0,4

* Partzelen azalera gordina lagapene naurretik hartu da kontuan. Aprobetxamendu gehikuntza egun egikaritzearen
zain daudenak dira.

Dokumentu honetan definitutako Jarduketen betebeharrak.
Jarduketa Integratuak Galtzaur ubidearekin harremana duten lurren ekarpena egingo du, 2.522m²ko
azalera. Eraikigarritasunaren gehikuntzaren arabera, azalera hau dagokionaren gutxiengoa baino
zertxobait handiagoa da, urbanizazio kargak kontuan hartu gabe. Hau eraikuntza osoa 17 partzelan
pilatzearen emaitza da, baita ubidearen inguruko lurrak ez-eraikigarriak suertatzeagatik ere, sortasun
hidraulikoak direla eta.
Zuzkidura jarduketen betebeharrak.
Eraikigarritasungehikuntza m²(s)

K.h

12.347,31
6.459,01

0,4
0,4

9/10ZuzkiduraJarduketa
11ZuzkiduraJarduketa
GehikuntzaguztiraEspazio Libreen SO

4.938,92
2.587,60
7.526,52

Bi jarduketen gauzatzean haien ekarpenak ±%15 batean moldatu ahalko dira modu justifikatuan
baldin eta jarduketa batek urbanizazio karga handiagoak jasaten baditu, edo esfortzu haindiago
bat,6.artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
Lur horiek, Planeamenduak Espazio Libreen SO gisara kalifikatzen dituenak, ez dute legalki egindako
urbanizaziorik, eta ondoko partzela pribatuetatik ez dira irisgarriak, +4,00 kotan edo baxuagoan
kokatzen baitira, urbanizatutako partzelen kota +9,40 izanik.
Lur hauen eskuratze kostua 188.750€tan balioesten da.
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IV.-ERABILERAK HAZTATZEKO KOEFIZIENTEAK
1.-Sarrera
Antolamendu-proposamenen ebaluazio ekonomikoaren esparruan —batez ere egiturazko
proposamenen kasuan—, haztatze-koefiziente hauek ezarri dira: antolatuta dagoen babesteko
erregimen, tipologia eta erabilera bakoitzeko lurzoru urbanizatuan eragina duten balioen zerrenda
adierazten dutenak.
Horrela, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen “56.f” artikuluan
xedatutakoa bete da; berdin-banatzeko tresnetan koefiziente horiek eguneratzeko aukera dagoela
kontuan hartuta eta legeak xedatutakoa betez.
Koefiziente horiek ezartzeko, epigrafe honetako ondorengo atalean adierazten diren irizpide eta
jarraibideak hartu dira kontuan. Halaber, koefiziente horiek aplikatzeko irizpide orokorrak zein diren
adierazi dugu atal honetan.
2.-Haztatze-koefizienteak zehazteko eta aplikatzeko irizpide orokorrak
2.1.-Indarreko eta aplikazioko legegintza-esparrua
Indarrean dagoen 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen arabera,
haztatze-koefizienteek honako hau adierazten dute: erabilera edo erabilera-multzo bakoitzerako
lurzoru urbanizatuaren eragin-balioak lurzoruari dagokion eragin-balioarekiko duen erlazioa (azken
hori haztatze-koefizienteak zehazteko esparru bakoitzaren bereizgarri gisa definituko da). Hori dela
eta, ezinbestekoa da lurzoru urbanizatuaren eragin-balioak zehaztea, erabilera, tipologia eta babeserregimen eta/edo sustapen-erregimen bakoitzarentzat.
Horiei dagokienez, bi egoera bereizi behar dira. Horietako bat saldu edo alokatzeko gehieneko
prezioak zehaztu edo ezartzeko aukera ematen duten babes publikoko erregimenen menpeko
higiezinen arloko produktuei dagokie. Produktu horiei dagozkien lurzoruaren eragin-balioen
zehaztapenak balio horiek erregulatzen dituen araudian xedatutakoa bete beharko du. Bestalde,
bigarren egoera sustapen libreko higiezinei lotua dago. Produktu horien salmenta-prezioa higiezinen
merkatuaren eskaintza eta eskariaren funtzionamendu arruntak zehazten du. Produktu horietan
lurzoruaren eragin-balioak finkatzeko, lurzoruari eta hirigintzari buruz indarrean dagoen legedian
xedatutakoa bete behar da.
2008ko ekainaren 20ko Lurzoruaren Legearen Testu Bateginean xedatutakoaren arabera, lurzoruaren
gainean aginduko den hirigintza-eraikigarritasuna kontuan hartuta zehaztuko den lurzoruaren balioeragina (hasiera batean lurzoru-izaerako lurrei atxikita) hondar-metodo estatikoa izenekoaren
araberakoa izango da, oro har. Halaber, kontuhorridagokionez, 2011ko urriaren 24ko Lege horren
(1492/2011 ErregeDekretua) Erregelamenduanxedatutakoabetebeharko da.
Arestian aipatutakoari erreparatuta, honako hauek dira dokumentu honetan egindako lurzoruaren
balorazioaren erreferentziazko lege-esparrua osatzen duten xedapen batzuk:
* Lurzoruaren Legearen Testu Bategina, 2008ko ekainaren 20koa, eta horren Erregelamendua,
2011ko urriaren 24koa.
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* Lurzoru eta Hirigintza Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa, 2008ko azaroaren 28ko Legearen bitartez
aldatua hirigintza-jardunak sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen partaidetzari
dagokionez.
* Etxebizitza babestuen arloko indarreko araudia:
- 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta
etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa.
- Babes Ofizialeko Etxebizitzen diseinuari buruzko Ordenantza, 2009ko otsailaren 12ko Aginduaren
bitartez onartutakoa.
- 2010eko azaroaren 3ko Agindua, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari
buruzkoa.
- Astigarragako Udal Etxebizitza Tasatua arautzen duen Udal Ordenantza (2008ko apirilaren 3ko
ebazpenaren bitartez behin betiko onartua, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 2008ko apirilaren9ko
67. Zenbakian).

Testuinguru horretan, lurzoruak udalerriko hirigintza-eremuetan proiektatutako erabileretara
zuzendutako eraikigarritasunaren gainean duen eragin-balioa honako irizpide hauen araberakoa da:

* Batetik, 2011ko urriko aipaturiko Erregelamenduko 22. artikuluan xedatutakoek hondar-metodo
estatikoaren arabera finkatzen dute eragin-balioa, honako formula honen arabera, hain zuzen ere:

LEB: (Sb : K) - Eb

Honako hauek dira formula horren osagaiak:

- LEB: lurzoruaren eragin-balioa eurotan, kontuan hartutako erabilera bakoitzaren metro karratuko.
-Sb: kontuan hartutako erabilera bakoitzaren eraikuntzako metro karratuaren salmenta-balioa,
amaitutako produktu higiezina erreferentetzat hartuta.
-K: gastu orokor guztien haztapen-koefizientea, finantziazio-, kudeaketa- eta sustapen-gastuak eta
higiezinak sustatzeko jardueraren enpresa-mozkina barne hartuta.
Koefiziente hori zehazteko aipaturiko Erregelamenduan xedatutako irizpideak hartuko dira kontuan,
1,40 izango delarik orokorra.
Gainera, Erregelamenduan xedatutakoaren arabera, koefiziente hori 1,20ko gutxienekoraino
murriztu daiteke (familia bateko etxebizitzak eraikitzera zuzendutako lursail urbanizatuak, higiezinen
dinamika eskaseko udalerrietan, gehieneko salmenta-balioak finkatzen dituen babes-erregimenaren
pean dauden etxebizitzak, industria-nabeak edo ekonomia-ustiapenei lotutako beste eraikin batzuk,
gastu orokorren osagaia murriztea justifikatzen duten faktore objektiboen arabera, esaterako,
kalitatea eta eraikuntza-kalitatea, eta baita hirigintza-merkatuak eremuan duen dinamika txikiagoa
ere) edo 1,50eko gehienekoraino handitu (sustapenetara zuzendutako lursail urbanizatuak, hainbat
faktore objektiboren ondorioz, esaterako, kokapen apartaren ondorioz, higiezinen dinamika
handiaren ondorioz, eraikuntza-tipologiaren kalitate handiaren ondorioz, merkaturatzeko
aurreikusitako epearen ondorioz, aurreikusten den arriskuaren ondorioz, edo sustapenaren beste
ezaugarri batzuen ondorioz, gastu orokorren osagai handiago bat aplikatzea justifikatzen dutenak).
Testuinguru horretan eta orain esku artean dugun kasuan, K koefiziente hori aurrerago azalduko
diren baldintzetan finkatuko da.
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* Bestalde, lurzoruak etxebizitza babestuetara eta horien eranskinetara zuzendutako
eraikigarritasunaren gainean duen eragin-balioa etxebizitza eta eranskin horien lege-xedapen
arautzaileetan kontu horri buruz xedatutako parametroen arabera kasu bakoitzean posible den
gehienekoa baino handiagoa ez dela izango adierazten du.
2.2.-Zenbait kontu espezifiko.Salmenta- eta eraikuntza-prezioak.

Sustapen libreko higiezinak izanik, honako hauek dira kalkulatutako salmentako batez besteko
balioak:
* Sustapen libreko etxebizitza-erabilera:
[etxebizitzaren tamaina: 90 m²(s)]:

2.500€/m²(s)

* Hirugarren sektoreko erabilera:

1.100 €/m²(s)

* Industria-erabilera:

850 €/m²(s)

* Aparkalekua:

675 €/m²(s)

* Erabilera tertziario edo industrialari lotutako aparkalekua:

350€/m²(s)

Bestalde, etxebizitza babestuak eta horiei atxikitako eranskinak izanik, 90 m²(s)-ko etxebizitza
erreferentziatzat hartuta [xede horietarako 70 m² baliagarriko etxebizitza batekin aldera daiteke],
Astigarragako udalerrian honako hauek dira aipaturiko etxebizitzen eta horien eranskinen gehieneko
salmenta-prezioak:
* Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza: ................................

1.434,31€/m²(s).

* Erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitza:
(autonomikoa, eta erregimen bereziko udalekoa): .................................... 2.391,14€/m²(s).
* Erregimen orokorreko babes ofizialeko
aparkaleku-erabilera (eta beste eranskin batzuk): .....................................

667,38€/m²(s).

Edozein kasutan, 500€/m²(s)-ko prezioa hartu da.
* Erregimen tasatuko babes ofizialeko aparkaleku-erabilera
(eta beste eranskin batzuk): ........................................................................ 760,33€/m²(erab).
Edozein kasutan, 520 €/m²(erabilgarri)-koprezioa hartu da.
Honako hauek dira, bestalde, kalkulatutako batez besteko eraikuntza-kostuak:
*
*
*
*
*
*

Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza-erabilera:................. 820 €/m²(s)
Sustapen pribatuko udal-etxebizitza tasatuaren erabilera: ..................... 900 €/m²(s)
Sustapen libreko etxebizitza-erabilera: ................................................ 1.075 €/m²(s)
Hirugarren sektoreko erabilerak:.............................................................. 550 €/m²(s)
Industria-erabilera: .................................................................................. 450 €/m²(s)
Aparkalekua eta gainerako eranskinak: ................................................... 300 €/m²(s)
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2.3.-Etxebizitza babestuekin zerikusia duten zenbait kontu espezifiko eta lurzoruaren eragin-balioaren
zehaztapena, haiei dagokienez.
Lurzoruak edozein babes-erregimeni atxikitako bizitegi-eraikigarritasunaren gaineko eragin-balioaren
zehaztapenak (babes ofizialeko etxebizitzak eta etxebizitza tasatuak edozein modalitatetan), alde
batetik, 2011ko urriaren 24ko aipaturiko balorazioen Erregelamenduan, eta bestetik, etxebizitza
horiek arautzeko xedapen espezifikoetan xedatutako irizpideak berariaz aintzat hartzea justifikatzen
du, eta baita irizpide batzuk eta besteak aplikatzearen ondoriozko ondorioen ebaluazio konparatua
ere.

Testuinguru horretan, interbentzioko irizpide orokor gisa, une honetan kontuan hartu behar da,
etxebizitza babestuak arautzeko xedapen espezifiko horietan xedatutakoaren arabera, lurzoru
urbanizatuaren eragin-balioak ezin duela izan bere aurreikuspenen ondoriozkoa baino handiagoa.
Bestela, arriskuan jarriko litzateke etxebizitza horien oinarrizko baldintza arautzaileetako bat, hain
zuzen ere, inoiz gainditu ezin den gehieneko salmenta-prezio bat finkatua izatea. Eta eragin-balio
hura gehieneko salmenta-prezio horren osagaietako bat denez, hau baino handiago izan ezinak hura
baino handiago ere izan ezina eragiten du.Analisi konparatu horrek honako kontsiderazio hauek
eragiten ditu:
* Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza:

Etxebizitza horiek arautzen dituzten xedapen espezifikoetan xedatutako irizpideen araberako
lurzoru urbanizatuaren gehieneko eragin-balioa (2010eko azaroaren 3ko Aginduan xedatutako
gehieneko salmenta-prezioaren % 20): 286,92€/m²(s).

- 2011ko balorazioen Erregelamenduan xedatutako irizpideen araberako lurzoru urbanizatuaren
eragin-balioa, aurreko B atalean jasotako baldintzetan aplikatuta:
[1.434,31€/m²(s) : 1,20] - 820 €/m²(s) = 375,51€/m²(s).

Emaitza horien ebaluazio konparatutik ondorioztatzen da etxebizitza horien kasuan Erregelamendu
horretan xedatutako balorazio-irizpideen erabilera xedapen espezifiko haiek aplikatzearen
ondoriozkoa baino askoz handiagoa dela.
Zirkunstantzia horietan, bidezkoa da eragin-balio horietako aurrena erabiltzea dagokion haztapenkoefizientea zehazte aldera, bigarrena aplikatzeak aipaturiko etxebizitzen berezko oinarrizko
osagaietakoren bat arriskuan jartzea eragingo lukeelako, esaterako, haien gehieneko salmentaprezioari eta prezio horri atxikitako afektazioei lotutakoak.
* Babes ofizialeko etxebizitza tasatuak (autonomikoak), eta erregimen bereziko udal-etxebizitza
tasatua:

- Etxebizitza horiek arautzen dituzten xedapen espezifikoetan xedatutako irizpideen araberako
lurzoru urbanizatuaren gehieneko eragin-balioa (2010eko azaroaren 3ko Aginduan xedatutako
gehieneko salmenta-prezioaren % 25): 597,79€/m²(s).

- 2011ko balorazioen Erregelamenduan xedatutako irizpideen araberako lurzoru urbanizatuaren
eragin-balioa, aurreko B atalean jasotako baldintzetan aplikatuta:
C- AZTERKETA EKONOMIKOA
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[2.391,14€/m²(s) : 1,40] - 850 €/m²(s) = 857,96€/m²(s).

Emaitza horien ebaluazio konparatutik ondorioztatzen da etxebizitza horien kasuan Erregelamendu
horretan xedatutako balorazio-irizpideen erabilera xedapen espezifiko haiek aplikatzearen
ondoriozkoa baino askoz handiagoa dela.

Zirkunstantzia horietan, bidezkoa da eragin-balio horietako aurrena erabiltzea dagokion haztapenkoefizientea zehazte aldera, bigarrena aplikatzeak aipaturiko eranskinen osagai nagusietakoren bat
arriskuan jartzea eragingo lukeelako, esaterako, haien gehieneko salmenta-prezioari eta prezio horri
atxikitako afektazioei lotutakoak.
* Etxebizitza babestuen modalitateei atxikitako erantsiak (erregimen orokorreko babes ofizialeko
etxebizitzei atxikitako erantsiak hartzen dira erreferentziatzat):

- Eranskin horiek arautzen dituzten xedapen espezifikoetan xedatutako irizpideen araberako lurzoru
urbanizatuaren gehieneko eragin-balioa (une horretan xedatutako gehieneko salmenta-prezioaren
% 20): 100€/m²(s).

- 2011ko balorazioen Erregelamenduan xedatutako irizpideen araberako lurzoru urbanizatuaren
eragin-balioa, aurreko B atalean jasotako baldintzetan aplikatuta:
[500€/m²(s) : 1,20] - 300 €/m²(s) = 116,67€/m²(s).
Emaitza horien ebaluazio konparatutik ondorioztatzen da etxebizitza horien kasuan Erregelamendu
horretan xedatutako balorazio-irizpideen erabilera xedapen espezifiko haiek aplikatzearen
ondoriozkoa baino askoz handiagoa dela.

Zirkunstantzia horietan, bidezkoa da eragin-balio horietako aurrena erabiltzea dagokion haztapenkoefizientea zehazte aldera, bigarrena aplikatzeak aipaturiko eranskinen osagai nagusietakoren bat
arriskuan jartzea eragingo lukeelako, esaterako, haien gehieneko salmenta-prezioari eta prezio horri
atxikitako afektazioei lotutakoak.
2.4.- Lurzoruaren eragin-balioa sustapen libreko erabileretan.

“2.1” eta “2.2” ataletan jasotako irizpide, salmenta- eta eraikuntza-prezio eta abarren aplikazioak
ondoren adieraziko diren lurzoru urbanizatuaren eragin-balioak eragiten ditu:
* Sustapen libreko etxebizitza [90 m²(s)-ko tamaina erreferentziatzat hartzen duena]:
- Salmenta-prezioa:
2.500,00 €/m²(s).
- Eraikuntza-kostua:
1.075,00 €/m²(s).
- Lurzoruaren eragin-balioa:
[2.500 €/m²(s) : 1,40] - 1.075 €/m²(s) =
710,71€/m²(s).
* Hirugarren sektoreko erabilera:
- Salmenta-prezioa:
- Eraikuntza-kostua:
C- AZTERKETA EKONOMIKOA
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- Lurzoruaren eragin-balioa:
[1.100 €/m²(s) : 1,45] - 550 €/m²(s) =
* Industria-erabilera:
- Salmenta-prezioa:
- Eraikuntza-kostua:
- Lurzoruaren eragin-balioa:
[850€/m²(s) : 1,50] - 450 €/m²(s) =

2015 Apirila

208,62€/m²(s).

850,00 €/m²(s).
450,00€/m²(s).
116,66€/m²(s).

* Ekipamendu pribatuaren erabilera (edozein modalitatetan):
- Salmenta-prezioa:
1000,00 €/m²(s).
- Eraikuntza-kostua:
550,00 €/m²(s).
- Lurzoruaren eragin-balioa:
[1000 €/m²(s) : 1,50] - 550 €/m²(s) =
116,00 €/m²(s).
* Aparkaleku-erabilera:
- Salmenta-prezioa:
- Eraikuntza-kostua:
- Lurzoruaren eragin-balioa:
[550 €/m²(s) : 1,40] - 300 €/m²(s) =

* Aparkaleku-erabilera:Indusrierabilerakolurrean
- Salmenta-prezioa:
- Eraikuntza-kostua:
- Lurzoruaren eragin-balioa:
[500 €/m²(s) : 1,40] - 300 €/m²(s) =

* Industria erabilerarilotutako aparkaleku-erabilera:
- Salmenta-prezioa:
- Eraikuntza-kostua:
- Lurzoruaren eragin-balioa:
[350 €/m²(s) : 1,10] - 300 €/m²(s) =

675,00€/m²(s).
300,00€/m²(s).
182,14€/m²(s).

500,00 €/m²(s).
300,00€/m²(s).
57,14€/m²(s).

330,00€/m²(s).
300,00€/m²(s).
18,18€/m²(s).

2.5.-Haztatze- edo homogeneizazio-koefizienteak ezartzeko erabilera bereizgarria
Esan bezala, haztatze-koefizienteek hau adierazten dute: erabilera bakoitzerako edo erabilera multzo
bakoitzerako lurzoru urbanizatuaren eragin-balioaren erlazioa 1 koefizientearen bereizgarri eta/edo
erreferente gisa definitzen den erabilerari dagokion eragin-balioari dagokionez.
Hori dela eta, komenigarri iruditu zaiguMendiaundi-Anibar eremurako erregimen orokorreko babes
ofizialeko etxebizitzari dagokion erabilera hartzea bereizgarri edo erreferentetzat. Hori aukeratzeko,
honako arrazoi hauek izan ditugu kontuan.
Lehenik eta behin, erabilera horri dagokion lurzoru urbanizatuaren eragin-balioak Planaren aldaketa
honetarako balioko duen patroi bati erantzuten dio ekonomiaren egoera dela eta.
Bigarrenik, lurzoruaren eragin-balioa, babes ofizialeko etxebizitzen salneurri maximoa publikoki
arautzen denez gero, urtero eguneratzen delako, eta horrek lurzoru urbanizatuaren eragin-balioa
C- AZTERKETA EKONOMIKOA
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eguneratzea dakarrelako, modu eskasean bada ere, eta gainerako erabilera haztatuetan ere eragina
duelako.
Bestalde, Bidebitarten erabilera nagusia Industriala- Jarduera Ekonomikoak dela medio, industriala
kontsideratzen da erreferentzizkoa hirugarren sektorearekiko duen nagusitasuna dela eta.
2.6.-Plan Orokor honetan zehaztutako haztatze-koefizienteak aplikatzeko esparrua eta irizpide
orokorrak
Haztatze-koefizienteak zehazteko irizpide orokorrak finkatzeaz gain, koefizienteak aplikatzeko
irizpide orokorrak definituko ditugu. Hain zuzen ere, Plan Orokor honen aurreikuspenak garatzeko
eta gauzatzeko esparruari dagokionez, eta zehazki, aurreikuspen horiek gauzatzeko beharrezkoak
diren hirigintza-espedienteei dagozkienak, antolaketari eta gauzatzeari lotutakoak (eraikitzeko
nahitaezko lizentziak barne). Honako hauek dira irizpide horietako batzuk:
3.-Erabilerak haztatzeko koefizienteen proposamena
Jarraian proposatutako erabilera haztatze koefizienteak aurkezten dira kalifikatutako lurzoru
ezberdinentzat, egoitzako eta jarduera ekonomikoa, merkatua hain aldakorra izanik aplikazio
zuzenago bat ahalbidetzen dutenak. Udalak, beharrezkoak diren arrazoiak azalduaz, berrikusi ahalko
ditu egoera ekonomikoari so eginez.
ETXEBIZITZA LURZORUAN ERABILEREN HAZTATZE KOEFIZIENTEAK.
ERABILERA ETA ERREGIMEN JURIDIKO-EKONOMIKOA
Etxebizitza
BOE erregimen orokorra
Erregimen bereziko erregimen tasatu babestuko
autonomiko - udalekoa
Sustapen librea.
Hirugarren sektorea
Ekipamendu pribatua
Aparkalekua – Eranskinak
Etxebizitza babestuak.
Etxebizitza tasatuak.
Sustapen librekoak.

LURZORU URBANIZATUAREN
ERAGIN-BALIOA -€/m²(s)-

HAZTAPENKOEFIZIENTEAK

286,92
597,79

1,00
2,08

710,71
208,62
50,00

2,48
0,73
0,17

100
152,38
182,14

0,35
0,53
0,63

JARDUERA EKONOMIKOKO LURZORUAN ERABILEREN HAZTATZE KOEFIZIENTEAK.
LURZORU URBANIZATUAREN
ERAGIN-BALIOA -€/m²(s)-

HAZTAPENKOEFIZIENTEAK

Industriala

116,66

Hirugarren sektorea

208,62

Ekipamendu pribatua

50,00

1,00
1,79
0,43

ERABILERA ETA ERREGIMEN JURIDIKO-EKONOMIKOA
JARDUERA EKONOMIKOA

Aparkalekua – Eranskinak
Sustapen librekoak.

57,14

Estandarrak betetzearekin lotutako erabilerak.

18,18
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V.-PLANTEATUTAKO HIRIGINTZA GARAPEN BERRIEN BIDERAGARRITASUNAREN AZTERKETA
1.-Sarrera
Dokumentu honetan aurreikusitako hirigintza-garapen bakarra, Mendiaundi-Anibar, behar bezala
gauzatzeko, inbertsio publiko nahiz pribatuak behar dira.
Horretarako, garapen multzo horiek gauzatzeko modukoak izan behar dira —bai edukiaren eta
baldintzatzaile materialen aldetik, bai gauzatzeko irizpideen aldetik—, eta garapen horiek gauzatzea
bermatuko duen beharrezko finantzaketa izango dute.
Plan honetan bildutako antolamendu-proposamenek elkarren artean osagarri diren hainbat
urbanizazio- eta eraikuntza-obra egin beharra eragin dute. Horrenbestez, aipatutako garapenen
bideragarritasun ekonomikoa aztertzeko, bertan aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunen
ebaluazio ekonomikoa egin behar da; halaber, urbanizazio-obren kostuak eta lan horien ondorioz
sortzen diren gainerako gastuak eta kalte-ordainak identifikatu beharra dago.
Dena dela, gogoratu behar da bideragarritasun ekonomiko horren azterketa dokumentu honen II.
epigrafean azaldutako premisa orokorren testuinguruan egingo dela eta horien arabera azterketa
hori prozesu jarraitu bat bezala ulertu beharko dela, helburu izanik plan honetan sustatu beharreko
hurrenez hurrengo hirigintza-proiektuen bitartez (plangintza xehatua, hirigintzako jardun-programak,
urbanizatzeko eta lursailak berriz zatitzeko proiektuak...) gero eta zehaztapen handiagoa lortzea.
Halaber, azterketa hori eginez, baldintza orokor horiek betetzeaz gain, epigrafe honetako hurrengo
atalean azaldutako irizpide orokorrak betetzen direla ere bermatzen da.
2.- Proposatutako hirigintza-garapenen bideragarritasun ekonomikoari buruzko azterketa egiteko
irizpide orokorrak
2.1.-Bideragarritasun ekonomikoa aztertzeko kontuan hartutako hirigintza-eraikigarritasuna
Oro har, dokumentu honetan jaso den ebaluazio ekonomikoa egiteko kontuan izandako hirigintzaeraikigarritasuna, besteak beste, honako premisa hauen ondoriozkoa da:
* Aztergai izan ditugun esparruen bideragarritasun ekonomikoa etxebizitzako, merkataritzako,
jarduera ekonomikoetako eta ekipamendu pribatuko erabilerei baino ez dagokie. Hau da, orain
aztertutako lurralde-esparruetan jasotako antolamendu-proposamenen etekin ekonomikoa
zehazteko, erabilera horietarako proiektatutako hirigintza-eraikigarritasuna baino ez da kontuan
hartu.
Bestalde, aurrekoez bestelako erabilera osagarrietara —normalean garajeak eta/edotrastelekuak—
bideratutako eraikigarritasun antolatua ez da kontuan hartu azterlan honen helburu
ekonomikoetarako. Eta hori guztia, zenbaitetan eraikigarritasun horren balio ekonomikoa handia
izan daitekeela jakinagatik ere. Dena dela, eraikigarritasun hori kontuan hartu beharko da
etorkizuneko gauzatze-dokumentuei lotuta aurrerago egingo diren azterlan ekonomikoetan, eta
edozein kasutan, egin daitezkeen berdin-banatzekoeta/edo desjabetzeko prozesuetan.
* Proposatutako antolamenduarekin bateraezinak diren edo izan daitezkeen eraikuntzen kasuan,
horiek eraistearen kostu ekonomikoaren kalkulu orokorra egiten da, baita etxebizitzetako legezko
bizilagunak eta esparru horretan egiten diren jarduerak beste etxe edo leku batera eramatearen
kostuena ere.

C- AZTERKETA EKONOMIKOA
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Nolanahi ere, beste hainbatetan adierazi dugun bezala, lan horien kostu ekonomiko zehatza eta
behin betikoa plan honen garapenean etorkizunean sustatuko diren garapenen hirigintzaproiektuetan zehaztu beharko da.

2.2.-Urbanizazio-kargen zehaztapena eta bertan bildutako kontzeptuak
Azterlan ekonomiko honen helburuak lortzeko, eta ezinbestean kokatu behar den legegintzaesparruaren barruan, aztertutako lurralde-esparruetan kontuan hartu beharreko urbanizazio-kargak
identifikatu eta zehazteko, besteak bestek, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
* Lurralde-esparruen berezko urbanizazio-lanak.
Kontzeptu gisa, aztertutako lurralde-esparru bakoitza egoki eta osorik urbanizatzeko behar diren
lanen multzoa biltzen dute (lurren mugimenduak eta berdinketak, bideragarritasuna, saneamendua,
ur- eta energia-hornidura, lorategiak egin eta zuhaitzak landatzea, hiri-altzariak, etab.). Bertan
sartuko dira esparru bakoitzaren berezko tokiko zuzkidurei lotutakoak nahiz sistema orokorrei
lotutakoak —hala badagokio eta dagozkien salbuespenei kalterik eragin gabe—, sistema horiek
esparruen barruan kokatzen direnez gero.

Urbanizazio-lanei dagokien zenbatekoaren zehaztapena honela egingo da: Plan Orokor honi dagokion
antolamenduan identifika daitezkeen obrarik garrantzitsuenen kostuen kalkulu orokorra eginez.
Dena den, zenbateko eta kostu horiek gutxi gorabeherakoak dira, urbanizazio horien azterketa
globala eginez kalkulatu baitira. Hori dela eta, zenbateko eta kostu horiek zehazkiago kalkulatu
beharko dira, doikuntza-maila handia edo txikia behar duten kontuan hartu gabe, behin betiko
zehaztuko den antolamendua gauzatzeko dokumentuetan.
Bestalde, proposatutako antolamenduarekin bateraezinak diren eraikuntzetan, obren kostuari
lehendik hor zeuden eraikinen eraiste-kostua erantsi zaio. Kostu hori dagokion eraikuntzatipologiaren arabera zehaztuko da, obra-unitate bakoitzeko kostuetan oinarrituz.

* Aldez aurretik bertan zeuden eraikinak, proposatutako antolamenduarekin bateraezinak direnak
edo izan daitezkeenak. Biztanleei eta jarduera ekonomikoei beste etxe edo lokal bat ematea
eta/edo lekuz aldatzea. Bestelako kalte-ordainak.
Aurretik zehaztu dugun bezala, eraikuntza-lanen, etxez aldarazteko prozesuen, lekualdatzeen,
kalte-ordainen eta abarren balioespen ekonomiko orokorra egin behar da, eta etorkizunean
balioespen hori zehazki eta behin betiko egin beharko da (bereziki Hirigintzako Jardun
Programetan, berdin-banatzeko proiektuetan, etab.), Plan honetan aurreikusitako lanak garatu eta
gauzatzeko egingo diren proiektuetan.

* Ordainsari profesionalak eta beste hainbat gastu.
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Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 147. artikuluan xedatutakoa kontuan
hartuta, urbanizazio-karga gisa hartu dira, halaber, proiektu teknikoak idazteari eta beste hainbat
kontzepturi dagozkien gastuak, proposatutako antolamendu-aurreikuspenak gauzatzeko
beharrezkoak baitira.
Gastu horiek gutxi gorabehera kalkulatu dira eta honako kontzeptu hauek kontuan hartuta: alde
batetik, aginduzko hirigintzako tramiteak osatzeko eskatutako dokumentuen eta proposamenen
garapen-maila; eta, bestetik, aztertutako esparru eta azpiesparruen ezaugarri fisikoak eta neurriak.

Aurretik aipatutako premisa horiek guztiak kontuan hartuta, definitutako esparru bakoitzerako
planteatutako antolamendu-proposamenen bideragarritasun ekonomikoa aztertu da. Emaitzak
proposamen horien bideragarritasun ekonomikoa erakusten du.
Hala ere, ondorio hori azterketa ekonomiko baten hasiera baino ez da, eta, beraz, hirigintzaprozesuaren aurreragoko faseetan azterketa hori progresiboki eta zehatz-mehatz azaldu beharko da.

3.-Mendiaundi-Anibar
eremuan
ekonomikoari buruzko azterketa.

proposatutako

hirigintza-garapenen

bideragarritasun

Plan Orokorrak planteatutako garapen berri garrantzitsuenen bideragarritasun ekonomikoari
buruzko azterketa egingo da ondoren, kasu bakoitzean plangintza-dokumentu honen norainokoaren
ondorioz gutxi gorabeherakoa izango den urbanizazio-kostuen hurbilketa bat eginez eta urbanizaziokostuen eragin-balioak lortuz, kasu bakoitzean jarduketa bakoitzaren bideragarritasun
ekonomikoaren justifikazio bat egiteko aukera ematen dutenak, dagozkion garapen-dokumentuetan
berretsi behar izatearen kalterik gabe.
Esparru honetan aurreikusitako hirigintza-kargen kostua, guztira, 8.453.148,93
izango da, egindako kalkuluen arabera.

euro ingurukoa

Dokumentu honetan jasotako aurreikuspenak kontuan hartuta, haztatze-koefizienteen zehaztapenari
dagozkionak barne, esparru honetan sestra gaineko eraikigarritasun haztatua (garajeen azalera
kontuan hartu gabe, 10.000 m2(s) inguru), guztira, 34.648 m²(sh) ingurukoa dela kalkulatzen da, eta
horietatik 29.454,08 m²(geh) lursailen jabeei egokituko litzaizkieke (%85).
Aipatutako urbanizazio-kargen kostuak esparru honetan 287,02€/m²-ko (sabai haztatua) eragina
izango du gutxi gorabehera. Hori kalkulatzeko, kontuan hartu da eraginpeko lursailen jabeei dagokien
eraikigarritasuna (%85), Udalari legezko lagapen gisa dagokion eraikigarritasuna alde batera utzita
(%15).
Eragin hori Astigarragako higiezinen merkatuak bere gain hartzeko modukoa dela uste dugu, eta,
beraz, ondoriozta daiteke proiektatutako garapena ekonomikoki bideragarria dela.

4.-Bidebitarteko eremuan planteatutako hirigintza garapenen egokitzapen ekonomikoaren analisia
eta 2/2006 legearen 195 artikuluarekiko hauen egokitzapena.
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Eransten den koadroan dokumentu honetan definitutako unitate integratu eta zukidurakoen obren
proiektuen kargak aztertzen dira, 2/2006 Legeak 195 artikuluan dionaren egokitzapenaren arabera.
LEL 195 ART BETETZEA

ERAIKIGARRITASUNA
KONTRATA KOSTOA
KONTRATA
AURREKONTUA
195 ART 5%

Urbanizatzea
F Zona IbaiUbideak (SO)
e.1.2 ZonaHiribideak (TS)
URBANIZAZIO KOSTUA GUZTIRA
URBANIZAZIO OIHARTZUNA €/m²
Urbanizaziokostuak
Besteurbanizaziokargak
URBANIZAZIOA GUZTIRA

ZuzkiduraJarduketak
9/10
11

J. Integratuak
17

12.347.31
595.00

6.469.01
595.00

7.739.00
595.00

7.346.649.45

3.849.060.95

4.604.705.00

367.332.47

192.453.05

230.235.25

843.91

0.00

100.00

100.00

2.522.00
979.00
3.501.00
60.00

84.391.00

0.00

210.060.00

0.00

0.00

1.167.800.00

84.391.00

0.00

1.377.860.00

Ondorioz bermatua geratzen da zuzkidurako jarduketei lotutako kargek ez dutela kontratako
aurrekontuaren %5a gainditzen, Integratuetan aldiz gertatzen dena.
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VI.- PLANTEATUTAKO PROPOSAMENAK GAUZATZEAREN ERAGINPEAN DAUDEN ERAGILE PUBLIKO
ETA PRIBATUEN INBERTSIO ERANTZUKIZUNAK
Epigrafe honen helburua da planteatutako proposamenak gauzatu eta ordaintzeko erantzukizunak
zehazteko irizpide orokorrak azaltzea, dokumentu honetako III. eta V. epigrafean bertan azaldutako
jardunak erreferentzia gisa hartuta.
Irizpide horiek honako hauek dira:
1.- Komunikaziorako azpiegitura orokorrak gauzatzeko erantzukizunak
* Urumea ibaiak sortutako uholdeen aurkako babes lanak: URA (AgenciaVasca del Agua)
* Bidebitarteko eremuan aurreikusitako eraldaketa eta eraberritze aktuazioak, Urumearen eskubiko
ertzaren berreskurapena biltzen duelarik, Ergobiako zubitik udalerriko mugako meandrorarte.
-Errekasto, jariatze, eta abar lehengoratzeko edo hobetzeko lanak, horien inguruan proposatutako
hirigintza-garapenen testuinguruan,MendiaundiAnibarren, Galtzaur ubidea: aipatutako hirigintzagarapenei dagokie jardun horiek egin eta ordaintzea, eta, beraz, hirigintza-garapenaren hirigintzakargatzat joko dira, hurrengo kasua salbu, URA eta Astigarragako Udalaren artean elkarlan bat
ezartzea.

2.- Planteatutako hirigintza-garapenak egiteko erantzukizunak
Erantzukizun horiek zehazterakoan, kasu bakoitzean, besteak beste garapen planetan eta hirigintzako
jardun-programetan zehaztutakoa bete beharko da.
Nolanahi ere, esan beharra dago, oro har, garapen horiek erregimen pribatuan egitea aurreikusten
den kasuetan, proiektatuko diren hirigintza-eskubideen jabeek izango dutela horren erantzukizuna.
Garapen horiek erregimen publikoan egingo diren kasuetan, berriz, administrazioak izango du
aipatutako erantzukizunen ardura.
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VII.- BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN ETA FINANTZARIOAREN SINTESIA
Aurreko epigrafeetan adierazitako gogoetak aztertu ondoren, honako hau ondoriozta dezakegu:
Dokumentu honetan planteatutako proposamenak ekonomikoki bideragarriak dira, eta, beraz, aurre
egiteko modukoak.
Dena dela, behin baino gehiagotan adierazi dugun bezala, ondorio hori Plan Orokor baten eskuhartze maila orokorrari edo egiturazkoari lotuta ulertu behar da. Izan ere, planteatutako
proposamenak gauzatze aldera, aurrerago eta pixkanaka, plan hori zehaztuz joango gara, garapenplanen eta gauzatze-proiektuen bidez (hirigintzako jardun-programak, berdinbanatzeko proiektuak
eta urbanizazio-proiektuak, etab.).
Proposamenen esku-hartze maila hori kontuan hartuta, eta aurreko III. eta VIII. epigrafeetan
zehaztutakoarekin bat etorriz, egiturazko proposamenen bideragarritasuna lotuta dago, bereziki, eta
besteak beste, honako hiru elementu hauei. Batetik, eskumeneko erakunde publikoen gaitasunari
eta erantzukizunei (Gipuzkoako Foru Aldundia, URA Uraren Euskal Agentzia eta Astigarragako Udala;
ez dugu Eusko Jaurlaritza ahaztu behar, agian bere eskumeneko arloetan esku hartuko baitu).
Bestetik, aipatutako bideragarritasuna erakundeek dagoeneko hainbat arlotan hartu dituzten eta
aurrekontuetan sartu dituzten konpromisoei lotuta dago, nahiz eta etorkizunean osatu egin beharko
diren falta direnak gehituz, baldin eta euren eskumenekoak badira. Azkenik, proposamenetako
batzuk (lursailak lortzekoak eta obrak egin eta ordaintzekoak) hirigintza-garapenen barne sartzeari
ere lotuta dago. Kasu honetan, garapen horien bideragarritasunak berak frogatzen du proposamen
mota horien bideragarritasuna argi eta garbi.
Halaber, V. atalean azaldutako aurreikuspenek ere argi eta garbi erakusten dute planteatutako
hirigintza-garapen berrien multzoaren bideragarritasun ekonomikoa. Ondorio horretara iritsi gara,
funtsean, orain azalduko ditugun bi premisa hauek kontuan hartuta.
Batetik, planteatutako haztatze-koefizienteen zehaztapenerako erabilitako elementu ekonomikoak
(IV. atala), era berean aipatutako garapenen bideragarritasun ekonomikoaren analisirako erreferente
ere badirenak. Hortaz, elementu zuhurrak direla esan dezakegu, higiezinen merkatuaren egungo
krisialdiari egokituak. Horregatik, hain zuzen ere, merkatu horretan gaur egun dagoen egoera baino
hobea den bestelako guztietan bideragarritasun hori are gehiago eta argiago berretsi egingo da.
Bestetik, urbanizazio-kargen kostuek izango duten eraginaren inguruko kalkuluek ere adierazi dugun
ondorio bera berresten dute, eragin globala izango dutelako eta, Astigarragako higiezinen
merkatuaren testuingurua ikusirik, aurre egiteko modukoak direlako.
Horrek guztiak aukera ematen du Astigarragako Plan Orokorraren Testu Bateginaren Aldaketa
proposamen honek, egungo egoeran, udalerriak dituen premiei modu egokian erantzuten diela
ondorioztatzeko, han aurreikusitako ekintzak errealitate ekonomikora doituta, eta baita jakineko
ikuspegi horretatik Plan bat ateratzen dela ondorioztatzeko ere.

Astigarraga , 2015ko apirila
Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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DOKUMENTUA

IDAZTERAKOAN

KONTUAN

IZANDAKO

Dokumentu honen helburua hauxe da: dokumentu hau biltzen duen Planaren iraunkortasun
ekonomikoa adierazi eta justifikatzea, baita bertan jaso diren proposamenenak ere, 2008ko ekainaren
20ko Lurzoruari buruzko Legearen Testu Bateginean (“15.4” artikulua) eta 105/2008ko Dekretuan,
premiazko neurriei buruzkoan (“31.1.f” artikulua), xedatutakoari jarraituz.
Dena dela, dokumentu hau idazteko eta bertan jasotako edukiak zehazteko orduan erabat
erabakigarriak izan dira, besteak beste, bi premisa hauek.
Lehena, Plan Orokor honen bidez honako hau lortu nahi izan dugula: aipatutako proposamenak onartu
eta indarrean sartu aurretik indarrean zegoen hirigintza-planeamenduaren esparruan planteatutako
hirigintza-proposamenen zati garrantzitsu bat osatzeaBidebitarte poligonoan.
Bigarrena, eta proposamenei inolako garrantzirik kentzeko asmorik gabe, plan honetan egin diren
proposamenak oso zehatzak direla (funtsean, Mendiaundi-Anibar esparruan planteatutako); eta
horrexegatik, hain zuzen ere, dokumentu honetan arreta horiengana bideratu beharko da.

II.- PLAN OROKORRAREN ETA BERTAN JASOTAKO PROPOSAMENEN IRAUNKORTASUN EKONOMIKOA
1.- Sarrera
2008ko Lurzoruari buruzko Legearen Testu Bateginak xedatzen duenaren arabera, plangintza
orokorraren berezko antolamendu- eta gauzatze-aurreikuspenak osatu egin beharko dira aurrerago
egingo diren proposamenen iraunkortasun ekonomikoari buruzko azterketa eginez. Azterketa hori,
bereziki, honako hau neurtuta egingo da: “Beharrezko azpiegiturak ezarri eta mantentzearen
ondorioak jasan dituzten Herri Ogasunetan jardun horiek eragindako inpaktua edo sortutako zerbitzu
berriak abian jarri eta eskaintzeak eragindako inpaktua, eta produkzio erabileretara bideratutako
lurzorua nahikoa eta egokia izatea”.
Linea hori bera 1492/2011 Errege Dekretuan aipatzen da.
Helburu hori kontuan hartuta, bultzatu nahi den lurralde- eta hirigintza-mailako garapen ereduaren
esparrutik abiatuta ekin behar zaio azterketa ekonomiko horri, Planaren Ingurumen Jasangarritasun
Txostenean.

Astigarraga , 2015ko apirila
Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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JARDUN PROGRAMA
Dokumentu honek indarrean dagoen Plan Orokorrean bere garapenerakolau urteko faseetan biltzen
ziren jarduerenber-programatze bat ezartzen du, esaterako:
1.- Sistema orokorren gauzatzen koordinatua.
2.- Hiri-eraberritzerako prozeduren gauzatze eta antolakuntza, bereziki erabilera industrialei
dagokiena.
3.- Hirigintza eraldatze prozesura urbanizagarri bezala sailkatutako lurzoruaren eransketa
koordinatzea.
4.- Hiri-lurzoru kontsideratutako espazioak birgaitzea.
5.- Hiri lurzoruaren urbanizazioa osatzeko beharrezkoak diren aurreikusitako esku-hartzeak gauzatu
behar diren denbora epeak ezartzea.
Aldaketa honek, Bidebitarteko erabilera eta intentsitateak finkatzean jardun programa aldatzen du,
eta Mendiaundi-Anibarren urbanizagarri gisa sailkatutako lurren garapena programatzen du, hauen
garapena lau urteko epean finkatuz.
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I.01. LURRAREN LAU-URTEKOAREN GARAPENA
Honako dokumentuak Astigarragako Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorreko Testu
Bateginetik aldatzen diren koadroak soilik biltzen dira, zeinetan hiri-lurzoru eta lurzoru
urbanizagarriaren inguruko zehaztapenak programatzen dira bi laurtekoen arabera.

2.EGOITZARAKO LURZORU URBANIZAGARI
PROGRAMATUA
Hiriginta Esku-hartze Area

LAURTEKOA

LEHENENGOA

12 HEA(MENDIAUNDI ANIBAR)

X

4.HIRI-LURZORUA JARDUERA
EKONOMIKOAK
Hiriginta Esku-hartze Area

BIGARRENA

LAURTEKOA

LEHENENGOA

13 HEA (BIDEBITARTE)

X

14 HEA (MUNDARRO)

X

15 HEA (TXALAKA ERGOBIA)

X

16 HEA (TXALAKA OIALUME)

X

17 HEA (GURUTZETA)

X

18 HEA (ZUBIGAIN)

X

19 HEA (UBARBURU)

X

20 HEA (PUTZUETA)

X

BIGARRENA

Donostia-SanSebastián, 2015ko apirila

Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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ASTIGARRAGAKO PLAN OROKORRAREN ALDAKETA PUNTUALA
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E DOKUMENTUA .- PLANOAK
IV.- 0.1HiritarEremua. Indarreko AA.SS: eta HAPN proposamena. 2008ko plana ............ 1/10.000
IV.- 0.1 Zona Urbana. NN.SS. Vigentes y Propuesta P.G.O.U. Plan 2008 ......................... 1/10.000
IV.- 0.2LurraldeEstrukturaOrganikoa. TRPG .................................................................... 1/10.000
IV.- 0.2 Estructura Orgánica del Territorio. VIGENTE....................................................... 1/10.000
IV.- 0.2 MLurraldeEstrukturaOrganikoa. ALDATUA ......................................................... 1/10.000
IV.- 0.2 M Estructura Orgánica del Territorio. MODIFICADO ........................................... 1/10.000
IV.- 0.3 MAntolamenduOrokorra ................................................................................... 1/3.000
IV.- 0.3 MOrdenación General........................................................................................ 1/3.000
IV.- 0.3-12 M MENDIAUNDI-ANIBARAntolamenduOrokorra .......................................... 1/2.000
IV.- 0.3-12 M MENDIAUNDI-ANIBAR Ordenación General ............................................. 1/2.000
IV.- 0.3-13 M BIDEBITARTEAntolamenduOrokorra ......................................................... 1/2.000
IV.- 0.3-13 M BIDEBITARTE Ordenación General ............................................................ 1/2.000
IV.- 0.4 (a)ZonifikazioOrkorra:LurHiritar eta Hiritagarria TRPG INDARREAN .................... 1/5.000
IV.- 0.4 (a) Zonificación global: Suelo Urbano y Urbanizable VIGENTE............................. 1/5.000
IV.- 0.4 (a) MZonifikazioOrkorra:LurHiritar eta Hiritagarria TRPG ALDAKETA .................. 1/5.000
IV.- 0.4 (a) M Zonificación global: Suelo Urbano y Urbanizable. MODIFICACIÓN ............. 1/5.000
IV.- 0.5XehatutakoZonifikazioa....................................................................................... 1/5.000
IV.- 0.5 Zonificación pormenorizada ............................................................................... 1/5.000
IV.- 0.5-(1) BIDEBITARTEXehatutakoZonifikazioa............................................................ 1/2.000
IV.- 0.5-(1) BIDEBITARTE Zonificación pormenorizada .................................................... 1/2.000
IV.- 0.5-(6) MENDIAUNDI-ANIBARXehatutakoZonifikazioa ............................................. 1/2.000
IV.- 0.5-(6) MENDIAUNDI-ANIBAR Zonificación pormenorizada ..................................... 1/2.000
IV.- 0.5 MXehatutakoZonifikazioa ALDAKETA ................................................................. 1/5.000
IV.- 0.5 M Zonificación pormenorizada MODIFICACIÓN ................................................. 1/5.000
IV.- 0.5-(1) M BIDEBITARTEXehatutakoZonifikazioa ALDAKETA ...................................... 1/2.000
IV.- 0.5-(1) M BIDEBITARTE Zonificación pormenorizada MODIFICACIÓN ....................... 1/2.000
IV.- 0.5-(6) M MENDIAUNDI-ANIBARXehatutakoZonifikazioa ALDAKETA ....................... 1/2.000
IV.- 0.5-(6) M MENDIAUNDI-ANIBAR Zonificación pormenorizada MODIFICACIÓN ........ 1/2.000
IV.- 0.5-2.a M BIDEBITARTE Azpieremuen eta partzela pribatuen zedarripena .............. 1/2.000
IV.- 0.5-2.a M BIDEBITARTE Definición de subámbitos y parcelas privadas .................. 1/2.000
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IV.- I.0.5-2.a.1 M BIDEBITARTEA Errepideak eta aparkaleku Plazak. Gaurkoegoera ..... 1/2.000
IV.- I.0.5-2.a.1 M BIDEBITARTE Viales Plazas de aparcamiento Estado actual .............. 1/2.000
IV.- 0.5-2.b M BIDEBITARTE Gestio baldintzak ............................................................... 1/2.000
IV.- 0.5-2.b M BIDEBITARTE Condiciones de gestión ..................................................... 1/2.000
IV.- 0.5-2.c M BIDEBITARTE Gehienezko lerrodurak eta plagintzaren kontrako
elementuak .................................................................... 1/2.000
IV.- 0.5-2.c M BIDEBITARTE Alineaciones máximas y Elementos disconformes
con la ordenación
............ 1/2.000

IV.6.- Antolaketaorokorra:
1 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
2 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
3 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
3 Azpieremua.:Ebaketak
4 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
6 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
7 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
8 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
9 Azpieremua.:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
U.E.U.(13) 17 ..:Eraikuntza eta GestioBaldintzak
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I ERANSKINA
URBANIZAZIOAREN ANALISI ETA AZTERKETA EKONOMIKOA
2.015ko apirila
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AURREKONTUAREN LABURPENA MENDIAUNDI ANIBAR
KAPITULUEN LABURPENA EUROTAN
1.-BIDEAK .- ............................................................................................................. 2.875.111,57
-01.01 – ERAISPEN ETA LUR MUGIMENDUAK .............................................. 368.032,68
-01.02 -SOSTENGUAK ..................................................................... 168.090,75
-01.03 – ZERBIZTU SAREAK ............................................................... 927.883,35
-01.03.01 – SANEAMENDU ETA DRENAIAK ................................................. 337.331,40
-01.03.02 – UR ERANGARRIA ............................................................... 38.400,00
-01.03.03 – ENERGIA ELEKTRIKOA ......................................................... 364.380,00
-01.03.04 -- TELEKOMUNIKAZIOAK .......................................................... 25.920,00
-01.03.05 --GASA.................................................................................................................................... 31.680,00
-01.03.06 – ARGIZTAPEN PUBLIKOA................................................................................................. 219.078,86
-01.03.04 -- PABIMENDUAK ................................................................................................................ 394.314,53
2.- PARTZELETARA LOTURAK .-................................................................................................................200.000,00
3.- BIDEGORRIA .-.........................................................................................................................................560.000,00
4.- AIREZKO SAREAREN LURPERATZEA .- ..............................................................................................110.000,00
5.- EREMUA KANPOKO LOTURAK .- ..........................................................................................................450.000,00
6.-BERRESKURAPEN PAISAJISTIKOA .- ....................................................................................................460.000,00
7.- UBIDE ONDOKO PARKEA BASO BABESA .- .........................................................................................350.000,00
8.-GALTZAUR UBIDEAREN BERRESKURAPENA .- ..................................................................................450.000,00
9.- KALITATE KONTROLA ............................................................................................................................. 54.551,12
10.- OSASUN ETA SEGURTASUNA .............................................................................................................. 81.826,67
GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA.............................................................................................. 5.591.489,35
Gastu orokorrak eta industri etekina ................................................................................... 1.062.382,98
KONTRATAZ GAUZATZE AURREKONTUA ........................................................................................................... 6.653.872,33
DESJABETZA ETA KALTE-ORDAINAK ................................................................................................................. 1.264.000,00
GESTIORAKO PROIEKTU TEKNIKOAK ............................................................................................................... 60.000,00
TRAMITAZIOA ETA TASAK ................................................................................................................................ 111.829,79
PROIEKTU ETA OBREN ZUZENDARITZA ......................................................................................................... 307.531,91
SEGURUAK ........................................................................................................................................................... 55.914,89
AURREKONTU OROKORRA GUZTIRA

8.453.148,93

Aurrekontua aipatutako ZORTZI MILIO LAUREHUN ETA BERROGEHITA HAMAIRU MILA EHUN ETA BERROGEITA ZORTZI EURO ETA
LAUROGEI ETA HAMAIRU ZENTIMOKOA da.

Astigarraga ,2015ko apirila
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