VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

1 AURREKARIAK
1.1

HAPO BERRIKUSPERNERAKO EGINDA DAGOEN INFORMAZIOAREN ANALISIA

2008.urteko urtarrilak 18ko alkatearen Dekretuz, indarrean zegoen Vitoria-Gasteizko
HAPOaren berrikuspena egitea adostu zen, bere behin betiko Testu Bategina AFA-ren
Diputatuez abenduaren 27an 135/2000 Foru Dekretuz onartu zen (ALHAO 21zk. 2001.urteko
otsailak 19). Indarrean sartu zen otsailak 25eko 143/2003 hitzarmenaren kaleratzearekin eta
Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen kontseiluaz (ALHAO 37zk. 2003ko martxoak 31).
HAPOaren berrikuspen bulegoak gaur egun arte ondorengo dokumentazioa batu eta garatu
du:
1.1.1

AURRETIKO IKERKETAK

Aurretiko ikerketak 2009ko urrian bukatuak, MECSA enpresa idatzitakoak. Lau fase
planteatzen zituen, lehenengo fasean Informazioaren analisia eta hasierako diagnostikoa
hurrengo informazio batzen zuen: zuzenbide arauak, ingurune fisikoa, demografia,
ekipamenduak, jarduera ekonomikoak eta merkataritzakoak, bizitegi lurzoruaren analisia,
Tokiko Erakunde Txikiak, komunikazio eta zerbitzu azpiegiturak, Kultura Ondarea, etabarrak…
Bigarren fasean prozesuaren ondorio partzialak batzen zituen, ondoren mahai sektorialak
egiteko, bere edukia hirugarren fasean batzen da (Mahai sektorialen agiria) eta laugarren
fasean amaierako ondorioak.
2011ko maiatzean HAPOaren berrikuspen bulegoa sortzen da, bere koordinazioa Plangintza
Saila eta Hirigintza Kudeaketaren menpe egonda, eta 2013ko urtarrilak 28ko Alkatetza
Dekretuaren bidez, non HAPOaren berrikuspena alegatzen da.
1.1.2

AURRETIKO IKERKETEKIN BATERAGARRIA DEN EGUNERATUTAKO HIRIGINTZA DIAGNOSTIKOA

Aurretiko ikerketekin bateragarria den eguneratutako hirigintza diagnostikoa, 2013ko
martxoan eginda eta aldi berean Herritarrek Parte Hartzeko Programa onartzen da.
Diagnostikoan landutako gaiak lan koadernoak bezala aurkezten dira dokumentuarekin batera,
bederatzi lan koaderno ditugu:
o
o
o
o
o
o

1. Koadernoa- Lurralde eredua eta lurzoru naturala.
2. Koadernoa- Udalerriaren mugak eta hiri hazkundearen mugak
3. koadernoa- Egungo plan orokorraren garapen egoera: Lurzoru
urbanizagarriaren sektoreak, hiri lurzoruan programatuta. 1.ngo Taldea.
4. Koadernoa- Egungo plan orokorraren garapen egoera: Lurzoru
urbanizagarriaren sektoreak Toki-Erakunde Txikian programatuta. 2. Taldea.
5. Koadernoa- Bizitegi auzoen sozio-hirigintza analisien fitxak.
6. koadernoa- Bizitegi auzoen karakterizazioa eta analisia: Barneko auzoak vs
kanpoko auzoak
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o
o
o

1.1.3

7. Koadernoa- Toki-Erakunde Txikiko sozio-hirigintza analisi fitxak.
8. koadernoa- Toki-Erakunde Txikiko analisia eta karakterizazioa.
9. Koadernoa- Lurzoru industriala.

BERRASMATU 1. FASEA-PARTEKATUTAKO DIAGNOSIA

Herritarren parte-hartze prozesua Berrasmatuz. 1. Fasea.
Hiritarrei zabaldutako Parte Hartze prozesua 2013ko maiatza eta urria bitartean garatu zen,
parte hartze modu ezberdin egon ziren: Jarduerak hiritar-zentroan, Eztabaida foroak, Jarduera
Informatiboak, Tailerrak eta udalerriaren webgunean, hiritarren iritzia ezagutzeko.
Prozesua hasi zen komunikazioa kanpaina batekin, Prentsaurrekoa, Komunikazio liburuxkak
Etxeetan, Publizitate kartelak, autobusentzako material grafikoa, webgunea, Iragarki
laburrekin, prentsa oharrak… eta postontzi espezifiko bat jarri zen biztanleriaren ekarpenak
batzeko.
Zelan Vitoria-Gasteiz gaur? Galderaren inguruko jarduerak antolatu ziren. Ibaiondo gizarte
etxea, Arana-Judimendi, Lakua-Abetxuko, Hegoalde-Ariznabarra, Iparralde eta Pilar-Arriagaren
inguruan.
Era berean, partaidetza-prozesua zabaldu zen hurrengoen artean: Gizarteratze zerbitzuko
Tailerretan, Gizarte Gaietarako Saila, Pertsona Nagusiak eta Ahalduntze Eskolaren jarduera
propioak.
Landa Gunearen Zerbitzuarekin batera sei parte-hartze bilera egin ziren Vitoria-Gasteizko hiru
herrietan, Elorriagan bi sesio, Berrostegietan bi eta Oton beste bi. Helburua TETen arazoa
kontrastatzea eta bere biztanleak Vitoria-Gasteizera hurbildu.
Beste ekintzen artean ondorengoak egon ziren:
•

Informatzeko bi jardunaldi ireki, berariazko gonbidapenarekin Eskola profesionalak eta
Arkitektoen Elkargo ofizialaren parte hartze berezia.

•

Hiritarren bost foro, Aldabe eta Judimendiko hiritar-zentroa, Zabalganako Elizatea,
Salburua eta kultural Ohianederren auzo-elkartea.

•

World-kafea, aukera irizpideak jarraituz beraien parte hartzea baieztatu duten
pertsonak.

•

Gazte zerbitzuarekin bi tailer: HAPOa eta gazteak eta ReHub.

•

HARAVA plataformaren ON-LINE galde-sorta, Tecnalia eta Dimente Syke enpresen
laguntzarekin.

Prozesuaren emaitzen sakontasuneko analisi baten ondoren, ekarpenak “Plan Orokorraren
Hiritar parte-hartze diagnostiko” agirian batu ziren eta ondoren hiriko gai ezberdinekin
erlazionatu ziren. Proposamenak eta aukerak hurrengo agirietan taldekatu ziren:
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•

Ekipamenduen gaineko diagnosi partekatua.

2015eko azaroaren Berrasmatu 1. Fasea itzulketa: Partekatutako diagnosia ekipamenduei
buruz dokumentuan, Vitoria-Gasteizko hiriaren ekipamendu proposamen ezberdinak batzen
dira.
Orokorrean, Vitoria-Gasteizek ekipamendu eskaintza handia eskuragarri dauka, nahiz eta
osasun eta hezkuntza ekipamenduen kasuan hierarkia falta agerian egon, hortaz haien
berrantolaketa beharrezkoa da eta asistentziazko ekipamenduak sustatu behar dira.
Bere proposamenen artean hurrengoak azpimarratu daitezke:
• Auzo berrietan gehiegizko lursail hutsak ekipamenduetarako, baita ere burututako
ekipamendu falta Salburuan eta Zabalganan.
• Auzoko ekipamenduen galera.
• Ingurabide barrualdeko ekipamendu falta, bereziki pertsona nagusientzako.
Hurbileko ekipamenduak indartzea proposatzen da, zentro zibiko zaharrenak birgaitzea eta
eraikuntza publikoen kudeaketa azeleratu espazio publiko itxiak erabili gabe.

•

Landagunea eta bertako hirigintza garapenari buruzko diagnosi partekatua.

Vitoria-Gasteizko udalerriaren landa guneari dagokionez ondorengo alderdiak aztertzen dira:
• Orokorrean plangintzaren inpaktua herrietan gehiegizkoa izan dela kontsideratzen
dugu. Indarrean dagoen Plan Orokorrak herrien gehiegizko lurzoru urbanizagarri
sailkatu du. Lurzoru Urbanizagarria, kasu gehienetan urbanizatu ez dena. Gainera,
sektoreak oso handiak diseinatu direla esan daiteke, hortaz, sektore bakoitza batera
garatzea TETen gaineko kudeaketa zailtzen du eta inpaktua handitzen du. Hala ere,
komenigarria da ondorioen gain hausnarketa bat egitea, desklasifikazioak izan ahal
duen eraginekin.
• Herri batzuk hiltzearen eta beste batzuk gehiegizko hazkundea izatearen paradoxa
azpimarratzen dugu eta aldi berean, herri bakoitzak analisi zehatza izatearen
beharra.
• Argi eta garbi uzten da hirigintza plangintzarako nekazaritza lurzoruak bizitegi lurzoru
bat dela eta bere garapena lehen sektorera ez dela lotu, baizik eta lotarako-hiri
ereduaren bizitegi garapenera. TETei lotutako nekazaritza lurzorua berpiztea
beharrezkoa dela kontsideratu da sustapen estrategia bezala.
• HAPO bulegotik landa paisaia babestu eta TET batzuen errealitatea babestu nahi da
non hirigintza inpaktua gehiegizkoa izan den: Aretxabaleta-Gardelegi.
Herrien ezaugarriak babesteko beharra azpimarratzen da hazkunde begetatiboa
bermatuz eta Lurzoru Urbanizagarria desklasifikatzea proposatzen da, honen
ondorioa hirigintza inpaktua murriztuko litzateke, gaur egun lurzoru gaitasun nahikoa
existitzen delako Hiri Lurzoruan, TETen hazkunde begetatiboa xurgatzeko.
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• Hirigintza parametroei buruzko beste gai batzuk aipatu behar dira, adibidez,
gehiegizko lursail minimoa, ezarritako bizitegi lursailak herrien konfigurazioa eta
kaleen fatxadak aldatu izatearen arrazoia izan direlarik. TETan atzeraeman
etxebizitzak ibilbide publikoen aurrean asko handitu dira, historikoki herrien egitura
osatzen dutenak.

•

Hiriko hirigintza-garapenari buruzko diagnosi partekatua.

Hiriaren garapenari dagokionez eta zelan agertu beharko zen HAPOan azpimarratu beharko
litzateke ondorengo alderdiak:
• Hiritarren hiriaren hazkundea gehiegizkoa eta antolatu gabekoa izan dela
kontsideratzen du. 350.000 biztanleentzako hiria diseinatu egin zen eta hiria
eraikitzeko ez dago masa kritikoa, hirietan hutsune handiak sortu dutenak. Beraz,
hirigintza garapeneko herrietan dugun hiria sakabanatua, ez efizientea eta lotura
gutxikoa dela kontsideratzen da. Gehiago ez eraikitzea proposatzen da nahiz eta
sektoreetan planifikatua egon (urbanizagarriak).
• Hiriak antolamendu planifikatugabeko garapena izan du. Agerikoa da hiri planifikatu
bat egungo etxebizitzen beharrak gailendu dituela eta kasu batzuetan modu ez
eraginkor batean egin du, hortaz berrikusketaren aurrean kontuan hartu beharrekoa
da, ahal izanez gero gehiago ez hazteko eta hirian dauden hutsuneak betetzeko.
• Vitoria-Gasteizko hazkunde honen ondorio bat hiri berriak izan duen bizitza
kalitatearen galera da. Salburua eta Zabalganako birdentsifikazioa berrikusi beharko
zen eta hala ere, herri berriak bizitagarriak izateko hiri kalitate eta masa kritiko falta
dutela azpimarratzen da.
• Azkenik, hirian etxebizitza huts asko dagoela kontsideratzen da eta kudeaketa
politikak ez direla existitzen. Gainera, hirian ikuspegi soziala berreskuratu behar dela
azpimarratzen da, hirian auzo zaharren kuantifikazioa saihesteko. Horretarako
ezinbesteko kontsideratzen da existitzen diren etxebizitzen birgaitzearen sustapena.
Zaharkitutako auzoen parte hartzea ezinbestekoa kontsideratzen da, plangintzak
dauzkan mugak kontuan hartuz arazo batzuk konpontzeko orduan.

•

Diagnosi partekatua, hiri finkatua, hiri birtrinkotutako eustarri berean nola jarri.

Finkatutako hirian existitzen diren hesiei buruzko alderdiak eta bidentzifikazioari buruzko
alderdiak, bere loturazko estrategiak ondorengoak izan dira:
• Hiria oso zentralizatua dagoela kontsideratzen da eta herrien eta erdialdearen
arteko loturarik ez dagoela. Bizitza sozial eta administrarian polarizazio handia
existitzen da erdigunean, lotarako auzoetan (Lakua, Zabalgana eta Salburua) baino,
eta ez dago komunikatzen diren garraio publikorik. Lehentasunezkoak kontsideratzen
da auzoen arteko oinezkoentzako ibilbideak.
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• Ingurabide kanpoaldeko eta barrualdeko ardatz nagusien komunikazioan parte
hartzea ezinbestekoa dela kontsideratzen dugu, haien hiri izaera indartuz.
• Ingurabide barrualdeko hiriaren birgaitze arazoak aipatzen dira.
• Kanpoko ingurabideetan alde batetik, gehiegizko hirigintzaren agerpena dago eta
beste alde batetik txarto antolatua bizitza duten hiri espazioak sortuz. Hutsik dauden
lursailen inpaktua garrantzitsua da, hondatutako espazioetan bihurtuz, hesiekin eta
barrera arriskutsuekin eta zuloekin.
• Auzoak isolatutako zonaldeak bihurtu direla kontsideratzen da, kotxearekin sartzea
saihesten dutenak, bizikletarekin ibiltzea arriskutsua da eta honek erdiko merkataritza
hiria dinamizatzea eta hiltzen ari dela iruditzea.

•

Diagnosi partekatua, Gasteizko HAPOaren azterketaren lurzoru urbanizaezinaren
antolamenduari dagokionez.

Lurzoru urbanizaezinaren antolamenduarekin dagokionez ondorengo eztabaidagaiak aipatzen
dira:
• Positiboki baloratzen da naturaren agerpena hirian. Eraztun Berdea ezinbesteko
azpiegitura dela aintzat hartzen da, gaur egun bukatu gabe dagoena. Jarduketak
erregulatzearen aukera baloratzen da ahal den neurrian gutxien artifizializatzeko.
• Landa guneak indartzea proposatzen da TET eta Eraztun Berdearen artean.
• Ondare naturala babesteko plangintzatik formulak artikulatzen dira. Gasteizko
Mendiak aipatzen dira eta fracking fenomenoa sakondu barik helburu honetarako
eraginkorrak izan ahal diren neurrietan.
• Herrien arteko tentsioak agerian geratzen dira nekazaritza-abeltzaintza eta bizitegi
erabileren artean. Landa guneetara eta TETetara lotutako nekazaritza jardueren
suspertzea ezinbestekoa kontsideratzen da, elikagai arloan. Nekazaritza lurzoruan
ikuspuntu aldaketa bat proposatzen da hondakin lurzoru izatetik ekoizpen lurzorua
bihurtzeko, tokiko kontsumoan oinarrituz.
• Nekazaritza-abeltzaintza jardueren mantentzea, baso eta mendien mantentzea
bermatzen duela ulertzen da.
• Nekazaritza lurzoruetan ezinegon argi bat adierazten da, babes irudiz hunkituak eta
jabeentzat zametatik etorriak, eta jabeen lurraldeak erabilera mugatuen menpeen
geratzen direnak.
• Nekazaritza-abeltzaintza ustiapenetara lotutako eraikuntzetarako gehiegizko
hirigintza mugak daudela uzten da. Abeltzaintzari buruzko poligono baten inguruko
hausnarketak lantzen dira.

•

Diagnosi partekatua,
dagokionez.

Gasteizko

HAPOaren

azterketaren

ekonomia-jarduerei
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Jarduera ekonomikoei buruz eta beraien agerpena HAPOan, iritziak batu ziren eta zenbait
proposamenak:
• Gaur egun garatu gabeko sailkatutako lurzoru industrial asko dagoela azpimarratzen
da. Kasu hauetan, hiriaren kanpoko lurraldeak okupatzen duten lurzoruak
desklasifikatu beharko ziren. Hiritik gertuen dagoen industria erabilera malgutzea
planteatzen da, eta Miñaon garatzen diren erabileretan sartzea edo industrialarekin
bateragarriak diren beste erabilerak sartu, zonalde hauek indartzeko helburuarekin.
• Merkataritza lursailen inpaktuagatik kezka handia dago merkataritza txikizkarian eta
hiriaren mugikortasunean daukaten eraginagatik. Ezinbestekoa kontsideratzen da
lursail mota hauen saihespena, lursail handi hauen agerpena leuntzek. Batzuen uzten
tamainan mugatu beharko zirela uzten da.
• Tokiko merkataritzaren iraupena garrantzitsua kontsideratzen da eta merkataritza
honen ezarpena. Batzuen ustez hutsik dauden saltokien berrerabilpena arazoa
konponduko luke, bizikleten aparkaleku bezala, herrien trastelekua bezala, gune
berdeak, etab…
• Udalerriko bulegoen lekualdatzea San Martin auzora hiriaren erdiguneko
merkataritzaren uztea suposatu du eta ohiko merkataritzaren itxiera suposatu du.
• Abeltzaintza jardueraren bultzatzea indartzen da ekonomia berpizteko. Hirian
produktu hauen kontsumoa indartzea proposatzen da. Neurri hauen eragina TETetan
beldurra sortzen du, errespetu handiaz egin beharko litzateke. Etorkizunean elikagaiei
buruzko politikak eredu bezala erabili ahal izan beharko ziren.

2015.urteko azaro-2016.urteko maiatza bitartean egon ziren hitzarmenetan idea hauek atera
ziren, talde politikoen ezagupenean jartzeko eta kontsideratzeko asmoz.
Berrasmatu prozesuan planteatutako helburuak, diagnostikoak eta proposamenei dagokionez,
plan orokorrarekin izaera loteslea eta erabakigarria ez dutela esan beharra dago, baizik eta
gidalerroko izaera bat, zenbait eragileekin adostutako proposamenak direlako eta adostutako
konpromisoei erantzuna emateko, legalki kontuan izateko.
1.1.4

HAPOAREN AURRERAPENERAKO AURREKO PROPOSAMEN INFORMAZIOA ETA LABURPENA

Dokumentazio hau, 2016.urteko maiatzaren 31an kaleratutakoa, Aurrerapena egin aurreko
sintesi proposamenak dauzka, Hirigintza Sailak landuak (HAPOaren berrikusketa Bulegoa),
analisia eta aurkezpena HAPOaren politika hitzarmenean egin zen. Bere idazketarako, bulego
teknikoak udalerriko sail ezberdinak bilatu dira: AMVISA, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI),
Zabalgune 21 eta Hiritarren arretarako informazio zerbitzua.
Agiriaren helburua orain arte agertu diren proposamenak eta aukera guztiak batzea eta
lantzea da, aukera ezberdinak eztabaidatzen jarraitu ahal izateko profesional eta
espezialistekin parte hartze fasean.
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Agiriak ondorengo koadernoez osatuta dago:
o
o
o
o
o
o
o
o

1.1.5

1. Koadernoa- Hiria Antolatzeko Plan Orokorra. Koaderno honetan
aurreikusitako proposamenen informazioa eta sintesia dauka.
2. Koadernoa-Hiriaren ekipamenduak.
3. Koadernoa-Hiri Garapen Estrategia kontrolatua: Bizitegi lurzorua TokiErakunde Txikian.
4. Koadernoa- Hiri Garapen Estrategia kontrolatua: Bizitegi sektoreak hiri
eremuan.
5. Koadernoa- Zelan lotu finkatutako hiria birdentsifikazio hiriarekin.
6. Koadernoa-Lurzoru Higiezinaren antolamendua.
7. Koadernoa-Ekonomia Jarduerarako Proposamenak.
8. Koadernoa-Garraio eta higikortasun azpiegiturak.

PLAN OROKORRAREN BERRIKUSPENERAKO ONARTUTAKO HELBURU ESTRATEGIKOEN SINTESIA

2015.urtean, taldeek helburu estrategikoak balioztatu egin zituzten hitzaldietan eta HAPOaren
aurrerapeneko aurreko proposamenen idazketarako lan teknikoaren hasiera suposatu zuten.
Helburu hauetariko bakoitzak ondoren batzen diren akzio zerrenda bat aurreikusten dute:
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O1- HIRI KONPAKTUA, KONPLEXU ETA KOHESIONATUA
•

•

•

LA.1 –Lurzoru gehiago ez urbanizatu
o

Urbanizatu gabeko lurzoruak desprogramatzea/ birsailkatzea.

o

Zerikusia duten aprobetxamenduen kudeatzea.

LA.2 –Auzoetako bizigarritasuna indartzea (finkatuak eta berriak)
o

Auzo finkatuetan: “HAPBak” edo “HBPBak”:
hobetzea.

o

Auzo finkatugabeetan:
estrategikoa.

o

Hiriaren ardatz egituratzaileak: Ingurabidearen kanpoaldeko eta barruko auzoak
lotuko dituzten hiri-bideak.

o

Ingurune berdeak hobetzea eta ekipamenduak eta zerbitzuak zentzuz erabiltzea.

o

Super-etxadiak ezartzea.

Planeamenduak

eraikinak eta espazio publikoak

onetsitako

eraikinen

programazio

LA.3- Egungo hiri-bilbean erabileren nahasketa indartzea.
o

Erabileren bateragarritasunari buruzko ordenantza.

o

Erabilera nagusiekin bateragarri diren jarduerak berreskuratzeko pizgarriak ematea.

•

LA.4- Salburua eta Zabalgana birdentsifikatu daitezela balioestea, eta halaber, horren
kudeaketak dituen ondorioak neurtzea, HAPO berrian nola txertatzen den aztertzeko.

•

LA.5- Udalerriak dituen ekipamendu-beharrak zehaztea (gizarte eta kultura arlokoak,
kirol arlokoak, laguntza arlokoak eta abar.) eta behar horiek ekipamenduek dituzten
irisgarritasun – eta mugikortasun- aukerekin lotzea.

•

LA.6- Gaur egun ekipamendu-erabilerarako xedatutako lur-zatiak etorkizunean
xedatuko diren ekipamenduen erabilerarako egoki definituak edo antolatuak dauden
berraztertzea, sortzen ari diren hiri-premia eta joera berriak kontuan izanik.

06- VITORIA-GASTEIZ, PERTSONA GUZTIENA ETA PERTSONA GUZTIENTZAT
•

6.1- Vitoria-Gasteiz: Gizarteratzea, berdintasuna eta bizikidetza hirigintza plangintza
honetan
o

Pertsonak udalerriaren eraikuntza kolektiboaren erdigunean kokatuko dira.

o

Gizarteratzen eta gure udalerria berdintasunez erabiltzen lagunduko duen tresna
bilakatuko da.

o

Hiria askotariko topaketa-guneekin diseinatuko da, era guztietako dibertsitateak bil
ditzan: generoa, jatorria, kolorea, erlijioa adierazteko modua, dibertsitate
funtzionala, bizi-prozesua..., eta diseinu aldetik ingurune atseginak eta
bideratzaileak izango dira.
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•

o

Emakumeak kontuan hartuko ditu bai norbanako gisa eta bai kolektibo gisa ere, era
askotako eginkizunak garatzen dituzten ingurunearen erabiltzaile gisa, baita
haurren eta mendeko pertsonen bozeramaile gisa ere.

o

Diagnostikoan eta egiten diren proposamenetan generoaren ikuspegia barneratuko
du.

o

Ugalketaren eta zainketen eremuan sortutako premiei erantzungo die.

o

Pertsona gazteek beren bizi-proiektuak garatu ahal izateko guneak eskainiko ditu,
gizarte-iraunkortasunerako faktore erabakigarria direlako

o

Irisgarritasuna kontuan hartuko du, zentzu zabalean ulertua (ez irisgarritasun fisiko
modura bakarrik ulertua).

6.2- Herritarrak Vitoria-Gasteizen diseinuaren eta bilakaeraren protagonista
o

Norbanako gisa nahiz kolektibo gisa elkarteetan parte hartzea.

o

HAPOaren fase desberdinetan (diseinuan eta garapenean) herritarrek parte
hartzea.

o

Lurraldearen hiri-plangintzaren inguruko hausnarketara hezkuntza-komunitateak
erakartzea.

•

6.3- Gizarte etxeak hurbiltasun, bizikidetza eta partaidetzarako erreferentziazko
ekipamendu gisa

•

6.4- HAPOaren gardentasuna prozesu guztian.

•

6.5- Espazioaren eta denboraren erabilera: gizarte-antolamenduaren modu berriek
dituzten premiak jasoko dituena, espazioaren eta denboraren erabilera berriak
baitakarte.

•

6.6- Pertsona guztientzako ondarea

•

o

Ondarea pertsona guztiek erabil dezatela sustatzea.

o

Emakumeek egiten duten ekarpena kontuan hartzea eta sinbolo, historia eta
ondare arloko irudikapenetan emakumeak ikusgarri egitea.

6.7-Pertsonen segurtasunaren alderdi desberdinak kontuan hartzea (trafikoa,
haurtzaroa, mugikortasun murriztua, emakumea eta abar) mugikortasuneko
azpiegiturekin eta espazio publikoekin loturiko proposamenetan.

07- HAPO AGIRIAREN BALIAGARRITASUN ETA ERAGINGARRITASUNAREKIN LOTURIKO
HELBURUAK
•

7.1-Udalak, HAPOaren barruan, ingurumen, gizarte eta ekonomia arloan dituen
estrategiei (edo proiektuei) koherentzia ematea, horiek elkarren artean eta HAPOaren
funtsezko helburuekin bateragarriak izan daitezen.
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•

7.2- Planean proposatzen diren aukerak eta bertatik ondorioztatzen direnak
ekonomikoki bideragarriak izan daitezela: proposamenak ekonomia aldetik ebaluatzea,
aukerak hautatzeko irizpide gisa.

•

7.3-HAPO garbi, eraginkor eta baliagarri bat edukitzea, ahal den neurrian egiturazko
antolamendura mugatuko dena, antolamendu xehakatua alde batera utziz.

•

7.4-HAPO Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearekin eta udalaz gaindiko
antolamendu-tresnekin egokitzea.

•

7.5-Plan orokorra kalitatezko informazio frogatuarekin eta dokumentatuarekin
idaztea.

•

7.6-Aurrerapena onetsi ondoren eta irizpideak eta helburuak erabaki ondoren
abiarazten diren egiturazko planeamenduaren aldaketak HAPO berriaren helburuekin
koherenteak izan daitezela.

•

7.7- Plan orokorra tresna teknologiko egokien arabera diseinatzea, gero eguneratu,
kontsultatu eta ezagutzera eman ahal izan dadin.

•

7.8-Planaren erregulazioan, udalaren baliabide propioekin egiaztatu ahal izango diren
kontrol eta jarraipenerako tresna edo neurriak aurreikustea.

08- LURRALDE-EREDUAREN EREMUAREN BARRUAN JORRATU BEHARREKO HELBURUAK
•

8.1- Garraio funtzionalaren azpiegitura-sarea
o

•

8.2- Etorkizunean zerbitzu hauek udalaz gaindiko beste eremu batzuetara hedatu
daitezela ahalbidetzea
o

•

Egungo eta etorkizuneko plataforma nagusiekin bat etorriko dena, hiriko
mugikortasunaren eta logistikaren alderdiak kontuan izanik eta udalaz gaindiko
komunikazio-sareetan barneratuz.

Hornidura eta saneamendurako zerbitzu-azpiegituren aurreikuspenarekin loturik.

8.3- Administrazioen eta erakundeen arteko lan-estrategiak finkatzea
o

Hiriaren, TETen eta, oro har, lurralde osoaren plangintzaren alderdi desberdinekin
zerikusia duten gaiak jorratzeko (mugikortasuna, hezkuntza, hiriko ekipamenduak,
azpiegiturak eta abar), horiek HAPOra behar bezala egokitu daitezen.

Gainera, HAPOaren berrikusketarekin bateragarria den beste dokumentazioa dago: Udalerriko
Plan estrategikoak, Plan Orokorraren gainean eragina izan ahal duten planak edo idatzitako
berezko plan orokorrak beraien gain eragina izatea.
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1.1.6

ADITUEI ZUZENDUTAKO KONTRASTE ETA PARTE-HARTZE FASEA. BERRASMATU HIRI
ANTOLAKUNTZARAKO PLAN OROKOR BERRIA

2016.urteko ekaineko hilabetean, Parte-Hartze prozesu berri bat ireki zen, profesional eta
adituekin. Helburua, proposamen berriak batzea eta proposamen inguruan eta landutako
aukeren inguruko eztabaida sortzea zen.
Eztabaidaren hasierako puntua bezala, hartzen den dokumentua “Aurreko proposamenen
Laburpena” hartzen da. 2016.urteko maiatzaren 31kako dokumentua ordezkatzen du.
Dokumentua zortzi koadernotan egituratzen da:

01. HAPO-aren helburu orokorrak: ingurumena, ekonomia eta gizarte arlokoak.
02. Ekipamenduak: Izaera orokorreko proposamenak.
03. Bizitegietarako lurzorua toki erakunde txikietan (TET).
04. Hiri-garapen kontrolatuaren estrategiak: bizitegi-sektoreak hiri-eremuan.
05. Nola lotu hiri finkatua bidertsifikazioaren hiriarekin.
06. Lurzoru Urbanizaezinaren antolamendua.
07. Jarduera ekonomikoak.
08. Garraio eta mugikortasuneko azpiegituretako proposamenak.

Profesional eta adituen parte-hartze eztabaidak, lau lan saioetan egin ziren eta landutako gaiak
hurrengoak ziren:
o

Ingurumena, biodibertsitatea eta lehenengo sektorea.

o

Jarduera ekonomikoak: tertziario - merkataritza

o

Energia eta aldaketa klimatikoa.

o

Hirigintza barneratzailea.

o

Hirigintza

o

Hezkuntza, kirola, kultura eta osasuna.

o

Mugikortasuna eta espazio publikoa.

o

Jarduera ekonomikoak: industrial sektorea.

Ekarpenen ondorio eta balorazioak hurrengoak izan ziren:
•

Superetxadiak. Bere alde adostasun handia existitzen da eta diseinuan kontutan izan
beharreko hainbat puntu azpimarratzen dira:
o

Auzoak eta eguneroko erabilerarako eremuak ez zatitu.
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o

Vitoria-Gasteizko barneko muga-kaleen sorrera saihestu.

o

Superetxadi hauen inguruan sortzen diren muga-kaleek sortu ditzaketen oztopoak
ohartaraztea.

o

Mugikortasun arazoak dituen jendearen bizitza errazteko diseinua irizpideekin egin
eta erreferentzia ekipamenduekin.

•

Hirigunetako bideak. Hiri erdigunea eta kanpoaldearen arteko konexioak sustatzeaz
gain auzoen arteko loturei indar gehiago ematea, bideetan oinezkoen eta bizikleten
erabilera bultzatuz.

•

Espazio publikoa eta gune berdeak. Eremu hauek hobetzeko proposamen ezberdinak
planteatzen dira:

•

o

Mugikortasun murritzeko pertsonen eta agureen beharrei arreta jarri.

o

Jokalekuak diseinatzerakoan mugikortasun murriztuen umeak kontutan izan.

o

Jokalekuen estalkien beharra.

o

Ingurumen-adierazleak kontutan izatea eta zerbitzu teknologikoak (wifi, eta abar)
haietan barneratzea proposatzen da.

Oinezkoen eta bizikletan doan jendearen mugikortasuna. Mesfidantza handia
existitzen da, HAPOak emango dituen konponbideei begira existitzen diren arazoen
aurrean.
Oro har, kotxearen erabilpenaren murrizketa sustatzen duten ekipamenduak garatzen
jarraitzearekin bat dator jendea eta horretarako hainbat proposamen plazaratzen dira:
hiriaren kanpoaldean hiri erdigunearekin transbordadore bidez lotuko liratekeen
aparkalekuak sortzea, ekitaldi handietarako bizikletak uzteko behin-behineko
aparkalekuak ezartzea, bizikleta-lonjak izatea, bizikleta-alokairu udal zerbitzu
eraginkorra sustatzea eta bidegorrietan dauden hutsak konpontzea proposatzen da.

•

Tranbia. Tranbiari dagokionez, ez dago adostasunik. Malgutasun gehiago eskaintzen
duen eta ezartzeko erraztasun gehiago eskaintzen duen BRT-a bezalako garraio publikoa
sustatzearen alde daude.

•

Trenbidearen lurperatzea. Proposamen sendotzat hartzen bada, analisi eta parte-hartze
prozesu propioa izan beharko lukeela esaten da.
Ez da behin ere lurperapena beharrezkoa denik aipatzen. Aldi, beste aukera batzuei
buruz hitz egiten da (tren-tranbia, trenbide sare berezitua, eta abar. )

•

Aparkalekuak. Hirigunea garraio publikoaren bidez lotuko lituzkeen aparkaleku
periferikoen ideia berreskuratzeko aukera askotan aipatzen da.
Hirian zehar bizikletentzako aparkalekuak ezartzeko beharra azpimarratzen da, eta
ekipamenduak eta zerbitzu publikoak hornitzeko derrigorrezko bizikleta-aparkaleku eta
garraio publikoko estandarrak ezartzea proposatzen da.

•

Arana-Salburua. Ontzat hartzen da Arana-Salburua eta Borinbizkarrarekiko loturak
sendotzea hiri-erronda kanpoko eta barneko auzoen arteko hiri-jarraitasuna
AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila
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zentzutasunez hobetzeko, beti ere, lurzoruen desklasifikazioarekin nolabaiteko lotura
baldin badu.
Onuragarritzat hartzen dira eraikin eta kaleen aurrealdeen taxutzea bultzatzea, espazio
publikoaren hobetzea, hiri-bilbea seguruak eta ibilbide hauetan zehar dauden maldak
murriztea.
•

Ekipamenduetarako proposamenak. Hainbat proposamen egin dira ekipamendu berriak
direla eta: kafe Antzokia, Emakumeen etxea, Parkearen bidea, laborategi profesionalak
Unibertsitatean,….. Hala eta guztiz ere, hainbeste ekipamendu egin beharrean,
daudenak edukiekin betetzea aproposagoa dela diotenak badira ere.

•

Hutsik dauden ekipamendu gabeko lursailak. Eraikinak egitekotan erabilera publikoa
dutenak nahiago dira pribatuak baino. Igarokorrak diren erabileren artean, azpiegitura
berdeak begi onez ikusten dira, energia berriztagarrien ekoizpena, beharrezkoak diren
tokietan aparkalekuen egokitzapena, adostutako erabilerak garatzea, eta abar.

•

Ekipamendu mistoak. Ekipamendu ezberdinen nahasketa oso garrantzitsua dela uste
da. Adibide ugari jartzen dira ekipamendu ezberdinak batzerako orduan, hala nola:
ondasun zentroak eta gune berdeak, hezkuntza eta kirola, osasun zentroak eta
ekipamendu sozialak, kultura eta beste edozein erabilpen, hezkuntza eta jarduera
ekonomikoak, eta abar.

•

Jardueren sustapena eta estrategia komertziala. Jarduera berriak sortzeaz gain gaur
egin dauden jarduerak finkatzearen garrantzia nabarmentzen da.
Garrantzi handia ematen zaio hurbiltasuneko eta tamaina txikiko jardueren sustapenari
eta horretarako merkataritza txikia oztopatzen duten saltoki handiak debekatzearen
alde.
Azkenik, hiriguneetan ez ezik, herrietan ere jarduera berriak sortzeko beharra dagoela
adierazten da.

•

Erabileren bateragarritasuna. Desadostasun nabarmenak daude alor honetan, izan ere,
batzuk askatasun osoz edozein erabilera mota onartu beharko litzatekeela uste dute
baina, beste askok, industrialdeetan ekipamendu eta komertzioa baimentzea
hirigunearen hustuketa ekarriko lukeela iritzi dute.
Herrietan, malgutasuna eskatzen da tamaina txikia eta bertako ekoizpenarekin
harremana duten jarduerak ezartzeko orduan (gaztandegiak, nekazal-abeltzaintza…).
Bukatzeko, hirietan etxebizitzarako erabilera duten eremuetan, kaltegarriak ez diren eta
eskala txikia duten erabilera industrialen ezarpena baimentzeko aukera aipatzen da.

•

Hutsik dauden Lurzoru Industrialak: Inbentarioa. Gehiago hazteko adostasuna saihestu.

•

Industriarako sektoreen desklasifikazioa. Erabilera industrialerako diren eta garatu
gabe dauden sektoreen desklasifikazioa begi onez ikusi.

•

TET-etako eta hiriko sektoreen desklasifikazioa. Hirian zein TETetan garatu gabe
dauden sektoreen desklasifikazioa begi onez ikusten dela dirudi. Desklasifikazioarako
proposatutako sektoreei S-14 Errekaleor sektorea gehitzeko proposamena ere egin da.
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Desklasifikazio honen eskutik berreskuratutako lurzoruak nekazaritzarako udal lur banku
baten eskutan jartzea proposatzen da.
•

Eraikuntza parametroak eta lizentziak. Herrietan kokatutako eraikinetan energia
berriztagarriak instalatu ahal izateko helburuarekin paisaiari dagozkion parametroak
malgutzea eskatzen da eta baita hirietan auto-hornikuntza eta bioklimatika kontuak
ezarri ahal izateko ere.
Hiriaren eraikuntza berrientzako biodibertsitate parametro berriak sartzea proposatzen
da eta parametro hauen hobari betetzea (eraginkortasun energetikoa, hondakinak
murriztea, bioaniztasuna…).

•

Lurzoru Urbanizaezina. Lurzoru urbanizaezina babestu nahi da, Fraking-a eta
hondakinak erretzeko plantekin, sozialki onartu gabeak daudenak.

•

Hornikuntza energetikoa. Denek onartzen dute energiarik hoberena kontsumitzen ez
dena eta, hortaz, 60 eta 70 hamarkadetan eraikitako etxebizitzen birgaikuntza
energetikoa berebizikoa dela iritzi da, energia beharrak murritzeko bidean.
Adostasun batera heldu da herriekin, bere energia sortzeko zentral egiteko, eskala
txikira, eta hirira zabaldu ahal den eredua.
Administrazioak berak eraikitzen dituen eta erabiltzen dituen eraikinak hiritarrentzako
adibide izan daitezela eskatzen da, bai eraginkortasun energetikoaren ikuspegitik
diseinatuz eta baita “0 kontsumoa” sustatuz.

•

Hondakinak. Gardelegi zabortegiez handitzearen aldeko adostasuna dago eta eredu
aldaketa bilatzen da, espazioaren berreskurapena egokiagoa izateko.
Konpost osoaren estrategia egiteko adostasuna dago. Bai konpost planta batekin edo bai
estrategia atomizatu baten bidez, herrietan aplikatuz.

•

Nekazaritzarako lurzoruen udal bankua. Nekazaritzarako Lurzoruen Udal Banku bate
existitzen da erreserbarako xehetasunaren inguruan.

•

CO2 hobiak. CO2 aldatzen duten lekuen ezarpena, modu positibo bezala hartzen da,
baian edozein kasuan ez biltegiratze moduan.

•

Motordun kirolak. Kirol jarduerak ez baimentzearen aurkako adostasuna dago landa
ingurunean, TET-en gainean eragin ekonomiko negatiboa baldin badaukate.
Poligono industrialetan kirol ekipamenduen garapenean adostasuna dago.

•

Lan publikoen aurrekontua. Ontzat jotzen da aurretik Vitoria-Gasteizen existitzen zen
%1a ekoizpen kulturala sustatzeko erabili behar zela zehazten zuena.
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1.2

UDALEKO PLAN ESTRATEGIKOAK ETA HAIEN ERAGINA PLANEAN

Vitoria-Gasteiz, ingurumen, sozial eta ekonomia politiken erabileragatik bereizten da. Politika
hauek aurrera eramateko, Udaleko Plan Estrategikoaz, eta hauekin lotura duten ikerketaz
hornitu egin da, Udalaren Gobernuaren txandaketa gainditu dutelarik.
Ondoren, Plan Estrategikoen alderdiak garatzen dira, HAPOren berrikusketan garrantzi berezia
izango dutenak:
1.2.1

MUGIKORTASUN IRAUNKORRA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN PLANA (MIEPP)

HAPOren hirigintza antolamenduan eragina daukaten eta baldintzatzen duten jarduketak
hurrengoak dira:

-

Bizikleta Sare Nagusiaren garapenerako jarduketak. Proposamenak sare nagusiaren
egituraketan eta bigarren mailako sarearen laguntza, izaera industrialeko zonaldeen
babesa barne.

-

Garraio publikoko sare berrien ezarpena, izaera linealaren sare-eskema sinplifikatua
eskainiz, plana idazterako orduan tranbiaren bideekin koordinatuz (egungo linealak),
eta disuasio 6 aparkaleku berriekin osatuz. Eskemak gainera aurreikusten zituen
gaitasun handiko garraioaren ardatz biren ezarpena, bata erradiala, hirian zehar eta
bestea zeharkakoa, trenbide korridore ardatzaren gainean.
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-

Sei
super-etxadien
ezarpena eskema pilotu
modura (13-14-15-16-3639). Gasteiz etorbidea,
Ramiro de Maeztu eta
Domingo Beltran de Otazu
kaleak, San Martin auzoa
eta Rigoberta Mencu
enparantza.

-

Hiri bideen sare berria,
super-etxadien
barruan
daude eta lehenengo fase
batean
AbetxukoArmentiarean
proiektu
pilotuaren sorkuntza.
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Proposamen-Jarduketa guztiak Planaren Antolamendu egitura Zehaztapena modu
esanguratsuan baldintzatzen dute, bide sarean eta espazio publikoaren antolamenduari
dagokiona. Araudiaren ikuspuntutik Plan Orokorrerako ez daukate izaera loteslea edo
erabakigarria, MIEPP proposamenekin eta plangintzarekin koherentzia eta koordinazio bat
egon beha da. HAPOaren aurrerapenak, MIEPPk daukan hirigintza zehaztasunak barne ditu
(gaur egun berrikusketa fasean) eta bere analisi eta eztabaidaren parte hartzearen ondoren
Hasierako Onarpen dokumentuan dagokion zehaztapenak agertuko dira. Orokorrean Plan
Orokorraren iraunaldia MIEPP baino handiagoa da, hortaz plangintzak MIEPPn agertzen ez
diren proposamenak planteatu ahal dira.
1.2.2

BIZIKLETA MUGIKORTASUNAREN GIDA PLANA. UDAL-ORDENANTZA

Planaren oinarrizko helburua Bizikletentzako Bide Plan Bereziaren zehaztapenak dira. Xedeak:
bizikleta aukera ziurra, garbia eta funtzionala bezala hartzea eguneroko mugikortasunean eta
bere modalitateko zatiketan parte hartu; eta Udalerriko Mugikortasun Ordenantzaren
onarpena eta azpiegitura ziklistaren kudeaketa: Sarea, Bizikleta Publikoa, Bizikleten
erregistroa, Hezkuntza, Sentsibilizazioa eta Sustapena
Planaren sare ziklistaren proposamena sarea osatzen duen egitura batean datza. Bere
egikaritzea hiru fasetan egituratzen da eta ardatz nagusi bat egungo trenbide korridorearen
lurperatze baten menpean geratuz.
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Sare nagusia eraztun formako ardatzez osatuta dago, (Parte zaharra, Boulevard eta
Kanpoaldea) ardatz erradialen bidez elkarri lotuak (Santiago-Elorriaga Etorbidea, Komandante

Izarduy-Aretxabaleta, Armentia Senda, Badaia-Sansomendi, Arriaga-Abetxuko Ataria,
Legutiano-Betoño Ataria) eta zeharkakoak (Gasteiz-Ataria Lasarte Etorbidea, Trenbidea,
Zadorra Etorbidea, Jundiz), guztira 105km batuz eta existitzen den azpiegitura barne.
Proposamena bizikleten aparkaleku sare diseinuan aztertua dago, kudeaketa neurri multzoa
eta ziklistei loturiko erregulazioa.
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Mugikortasun Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren kasuan bezala Gida Planaren zehaztapenak,
bereziki azpiegitura neurriei dagokionez, Plan Orokorrekoak modu nabarmenean baldintzatzen
dituzte, bide sareari eta Espazio Publikoen sareari dagokionez.
Bizikletari Plan Gidaren araudi planoa aldaketak proposatzen zituen: “Udal Ordenantzaren
Erabilerak, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna hiriko Pertsona Publikoetako Errepide
Publikoen Araudian”. Momentuan indarrean “Mugikortasun Ordenantzaren” bilakaerarako,
kalearen erabiltzaile guztiei gehitzen dena, modu zuriei pisua emanez eta irisgarritasun
araudiari lotuz.
Honi dagokionez, Vitoria-Gasteizko Udala 2013an Ordenantzaren lehenengo berritze bat egin
zen, arauzko alderdiak sartuz bizikleta mugikortasunaren erregulazioari dagokionez eta eren
elkarbizitzaren arabera, eta era garbien arauaren esparru bat ezarriz.
Legearen ikuspuntutik, proposamenak edota jarduketak Plan Orokorrerako ez daukate izaera
loteslea edo erabakigarria, plangintzan lotura eta koherentzia bat existitu behar da. Plan
Orokorraren Aurrerapenak Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planeko (BMGP) proposamena
barneratzen du, eta beharrezkoa izatekotan aukera zehatzak. Parte-Hartze nabarmenaren
ondoren kontutan hartuko dira onartutakoak
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1.2.3

VITORIA-GASTEIZKO BIZIKLETA MUGIKORTASUNAREN GIDA PLANA ETA MUGIKORTASUN
IRAUNKORRAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN PLANAREN EBALUAZIO TXOSTENA

Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planak (MIEPP) eta
Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planak (BMGP), azpi-titulatua “2006-2016 Vitoria-Gasteizko
mugikortasun hamarkada bat”, 2006-2016 hamarkadan zehar Vitoria-Gasteizen egon den
mugikortasun aldaketaren hausnarketa bat da.
Kategoria eta adierazle sistemen bidez, alde batetik MIEPParen tarteko ebaluaketa bat egiten
da, lortutako aurrerapenak identifikatzeko eta helburu eta neurrien egokitze beharra
identifikatzeko, 2023rarte hurrengo fasea elikatzeko; eta beste alde batetik, BMGParen
ebaluaketa final bat egiteko bere indarraldia bukatu ostean, plan berriaren idazketan
aurreratzeko eta Vitoria-Gasteizen dagoen mugikortasun egoeraren diagnostiko bat
ateratzeko.
Diagnostikoak ondorioztatzen du: Vitoria-Gasteizen mugikortasun sistemak 2006-2016 aldian
bilakaera positibo bat izan duela, baina aldi berean, epe ertain eta luzera landu beharreko
erronkak daudela. Funtsezko alderdiak honela laburbil daitezke:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Mugikortasuna handitzeko joera orokorra
Lurralde ereduaren eta mugikortasunari buruzko zalantzak, AHTrekin lotuak, traza
liberatuei erabilera emateko, tranbiaren handitze posible eta jarduera ekonomiko polo
berrien erakarpena.
Arabako Garraioaren koordinazio instituzional eta konstituzionalaren beharra.
Merkantzien hiri-banaketari buruzko neurri argiak behar ditu, beharrerako
mugikortasuna, batez ere poligono industrialetan eta eskolako mugikortasunean
Bide segurtasunagatiko kezka
Trafiko araudiaren gehiegizko erregulazioa eta hirian erabiltzeko hierarkiak ezartzea
Emandako zerbitzua kaltetu dezaketen garraio publikoei buruzko zalantzak:
o Flota berritzeko inbertsioaren beharra
o Garraio publikoaren ereduari buruzko zalantzak, tranbien sartzearekin
o Garraio publikotik bizikletara pasatu diren bidaiarien aldaketa kezka
o Iraunkortasun finantzarioaren zailtasunak
o Puntako orduko pilaketatik sortutako eraginkortasuna, Lovaina eta Amerika
Latinako enparantzak puntu kritiko
o Garraio sareen arteko eraginkortasun posible, txartelen ikuspuntutik.
Txostenak sareen arteko eraginkortasunean ez da sartzen (tranbia,
erreserbatutako autobus plataforma).
o Gaitasunen banaketa
Aparkaleku politikaren bultzada beharra, kotxea erabiltzearen aukeragatik.
Motozikleta erabilera, hiriaren erdigunera joateko automobil erabilera gutxitzeko,
espaloiaren gainean aparkatzeko dagoen “erraztasunagatik”.
Biztanlerien kezka oinezko eta txirrindularien elkarbizitzagatik, araudi falta
mugikortasun pertsonaleko beste ibilgailu motengatik (adib. Segways, motorizazio
elektrikoarekin hornituak). Trafikoaren isiltasuna planteatzen da, ibilgailu hauen
elkarbizitza eta erregulazioa.
Etorkizunean bizikleten aparkalekuei erantzuna emateko beharra.
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Alderdi hauek, hiriaren mugikortasun eredu estrategiko bat emateko hasierako puntuak dira,
Aurrerapenaren Plan Orokorrean proposatzeko. Legearen ikuspuntutik Plan Orokorrerako ez
dauka izaera loteslea edo erabakigarria. Hala ere, Plan Orokorrean planteatutako
mugikortasuna somatutako arazoen konponbidean parte hartu behar du eta aurreikusitako
estrategiekin koherente izan behar da.
1.2.4

VITORIA-GASTEIZKO APARKALEKUAREN ZUZENDARITZA PLANA

Vitoria-Gasteizko hiriaren aparkaleku Zuzendaritza Planaren helburua (2009): hiriaren
aparkaleku beharrak identifikatu eta jarduera lerro hobeagoak zehaztu, hasieran Mugikortasun
eta Espazio Publiko Plana oinarritzat hartuz, eta aparkalekua estrategia pieza bat bezala
ulertuz, espazio publikoaren banaketa eta hobekuntzan.
Planaren ikerketa eremua ez da hiri osoa, udalerriaren ingurubide barrualdea bakarrik hartzen
du.
LEKUAK GUTXI
GORABEHERA

EPE LABURRA

EPE ERTAINERA

EPE LUZEA

AURREIKUSIAK
3.000

Amarika
Zezen plaza
Patinaje Plaza (Logroño
Kalea)

Geltoki Intermodala
Auditorio
Udaletxe berria

PROPOSATUAK

4.000

Europa
Poliklinikako
Zabalgunea

Zaramaga Futbola

Vicente Manterola
Valladolid
Aranbizkarra Plaza
Benabente
Federico Baraibar
Goiuriko Plaza
Antonio de Sucre
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Planak hiriaren erdigunean bizi diren biztanleriarentzako lur azpiko aparkaleku proposamena
ezartzen du. Erdiguneko bizitegi zonaldean aurreikusitako 4.000 aparkaleku defizitean
oinarrituz.
Aparkalekuen Zuzendaritza Planak TAO zonaldearen hedapena hiru fasetan proposatzen du,
Mugikortasun eta Espazio Publiko Planaren esparruan aurreikusitako aparkalekuen arazoari
lotuta (bizikleta bideak, autobus bideak eta etxe-uharte handiak) eta azken fasean ingurabide
barrualdean aurreikusitako 29.000 lekuak.
Estrategia TAO zonaldearen inguruko sei aparkalekuekin osatzen da (Forondako ataria,
Koronela Ibaibarraga, Mendizorroza, Mendizabala, Madrid kalea eta Buesa Arena), hiriaren
erdigunearekin garraio lineekin lotuz, MIEPPean aipatutako linean.
Legaren ikuspuntutik Zuzendaritza Plan hau ez dauzka izaera lotesleko edo zehaztapeneko
harremanik, hala ere, Plan Orokorreko ondorengo fase erabileretan erregulazioak lurrazpiko
aparkalekuak baimendu behar ditu proposatutako kokapen guztietan.
1.2.5

CO2 MURRIZKETAREN ETA ALDAKETA KLIMATIKO EGOKITZAPENAREN PLAN ESTRATEGIKOAK

Vitoria-Gasteizko Udalak dokumentu zerrenda bat egin du CO2ren murrizketa estrategiari
buruzkoak eta aldaketa klimatikoari egokitzeari buruzkoa eta Plana egiterakoan kontuan hartu
behar izango direnak.
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Plan estrategikoaren oinarrizko helburua Vitoria-Gasteiz: Karbonon Hiri Neutroa 2020-2050.
“Vitoria-Gasteiz emisioetan hiri neutroa izan eta energian eta elikaduran bakarrik hornitzeko
gai izatea”.
Helburuak Planaren Jarduketak eta Proposamenak nagusitu behar ditu. Zentzu honetan, Plan
Estrategikoak, Plan Orokorraren Proposamen guztien Irizpideak eta Helburu Globalak
baldintzatzen dituela aintzat hartzen da, Proposamen zehatzen baldintzak hartu beharrean.
Azaldutakoan oinarrituz, AKEP-aren Ondorioetan definitutako Jarduketa
kontsideratzen da: Plan orokorraren Jarduketen Proposamenen helburu zehatzak.

Lerroak

Jarduketa Lerro hauen zati bat, Plan Orokorraren antolamendu helburuetan gehitze zuzena
dauka:
1.

Mugikortasun sistema birplanteatu. Garraio pribatua murriztu eta garraio
efizienteagoak gehitu: garraio publikoa, bizikletak, garraio elektrikoak.
Zentzu honetan Zirkulazio Azkarreko Autobus proposamen berria, Bide sarearen
antolamendu zehatza baldintzatuko du.

2.

Eraikin Berrien Energia Eskariaren Murrizketa helburuei dagokionez eta Eraikuntzen
eraginkortasun berrien diseinua, Eraikuntzen Ordenantzetan zehaztuko dira. Energia
elektrikoaren muga maximoak ezarri beharko dituzte Birgaitze Jarduketak eta
Eraikuntza berrientzako.

3.

CO2a erakartzeko gaitasuna areagotzeko helburua landare estalduretatik hasita, Plan
Orokorraren Udal Eraikuntza eragin zehatza dauka, izaera loteslearen baldintzak edo
izaera proaktiboa edo pizgarria ezarriz.

Plan Estrategikoaren gainontzeko Jarduketa Lerroak “Vitoria-Gasteiz: Karbonon Hiri Neutroa
2020-2050” dira:
-

Espazio publikoaren kontsumo energetikoa murriztu, argiztapena eta zirkulazio argiak.

-

Hondakin sorrera murriztea.

-

Edateko uraren kontsumoa murriztu.

-

Lehenengo sektorearen emisioak murriztu.

-

Ekoizpen energetikoaren ahalmena lortu Iturri berriztagarriekin.

-

Arabako Lurraldearen ekoizpen energetikoa handitu.

-

Sistema elektriko bat garatu eta horniketa elektriko bat bermatu beti eta udalerriaren
toki guztietan.

Plan Orokorraren Jarduketetan zehaztu ez arren, Antolamendu Irizpide Orokorren ezinbesteko
atala izango dira.
“Aldaketa klimatikoaren kontrako planak 2010-2020”. Helburua gasen emisioa %25ean
murriztea da 2020rako, 2006arekin alderatuz eta akzio zerrenda bat martxan jarriz.
Esanguratsuenak eta Planean eragina daukatenak hurrengoak dira:
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-

Eraikinen zaharberritzea energia efiziente maximoa lortzeko, bai bizitegikoak eta bai
ekipamendu eta industrialena.

-

Ordenantza energetikoaren garapena eguzki energia bilketa indartzeko, bai
ekipamenduetan eta bai industrian.

-

Garraio pribatuaren erabilera murriztu garraio publikoaren, bizikleta eta oinezkoa
handituz.

-

Laborantza lurzoruaren erabilera intentsiboa saihestu. Lekadunen erabilera “ongarri
berdea” eta abeltzaintzako hondakinen eta konpostaren aprobetxamendua. Biogas
produkzioa baloratzea abeltzaintza hondakinetik aurrera.

-

Uraren
kontsumoa
murriztu,
uraren
birziklapena
aprobetxamenduarekin. EDARreko ibilgu murrizketa.

-

Hondakin bilketaren mekanismoak hobetu, eta hondakin solidoen kudeaketatik
sortutako energiaren produkzioa.

eta

ur

ibilguen

“Vitoria-Gasteizko Aldaketa Klimatikoaren Egokitzapen Plana” 2011 kaleratu zena, helburu
bezala dauka udalerriaren sektore jardueraren proposamenak aurkeztea, aldaketa
klimatikoaren sentikortasun analisi batean oinarrituz.
Ikerketen arabera aldaketa klimatikoaren efektuak klima naturalaren aldakortasuna sortuko
dute, tenperatura igoera sortuz eta etorkizuneko prezipitazioak murriztuz, baina aldi berean
kanpoko prezipitazioak handituz: uholdeak, elurra, izozteak eta lehorteak, dagokion baso sute
arriskuarekin batera aldaketa klimatikoak sortutako arrisku batzuk dira.
Pertsonen osasunean eragina izango du, tenperatura aldaketak neguan konfort egoera bat
izango da baina udako giroa kaltetuko da. Osasun arazoak espero dira bero-boladagatik, aire
kutsadurarekin erlazionatutako gaixotasunak eta aerolergenoen handitzea. Lizun, onddo eta
intsektuek sortutako gaixotasunak igo egingo dira.
Aldaketa klimatikoaren efektuak eragin zuzena daukate udalerrian:
Ur baliabideei dagokionez, ibai, erreka eta gainazaleko ur masengatik sortutako uholde
arriskuen igoera zaindu beharko da. Biodibertsitate galeraren arriskua dago, espezie inbasore
exotikoaren gehikuntza eta uraren kalitate kimikoa kaltetuko da.
Ibilgu gorakorrak drainatze eta saneamendu sarearen funtzionamendu egokia saihestu
dezakete, eta EDAR tratamenduen gainkarga posibleak aurreikusi behar dira.
Laborantzatik datozen nitratoengatik akuifero zonaldea bereziki sentikorra da, hortaz
ingurunea bereziki zainduko da laborantza jarduera honetatik datorren industrializazioagatik,
prezipitazioen desorekagatik batez ere, lehorte tarte luzeak daudenean AMVISA eta URA
enpresak akuiferora ura sartzearen aukera aztertzen dute Vitoria-Gasteizen hornikuntza
sisteman sartzeko.
Olarizu baratze ekologikoak eta Urarte baratzeak, Zadorra ibaiaren erretzean, jarraitu
beharreko adibide bat dira laborantzaren ingurumen neurrietan.
Animalia eta landare espezieak mugitzen ari dira aldaketa klimatikoaren erantzun bezala,
korridore ekologikoen existentziagatik espezien sakabanaketarako eta beraien biziraupenerako
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ezinbestekoak kontsideratzen dira. Zentzu honetan, Gasteizko Mendi Garaiak korridore
ekologiko garrantzitsuak dira Arabako mendebalde eta ekialdearen artean.
Hiriari dagokionez, hiri klimaz, bero irlaz eta hiri ezaugarri multzo batez baldintzatuak daude,
landaredi estaldura proportziontzako hiri eremuetan gerizpea sortzeko eta airearen
tenperatura murrizteko. Orokorrean Vitoria-Gasteiz gune libre eta gune berde sare zabal bat
daukate, baina Koroatze, Pilar, Hiri Historiko, Zabalgunea eta Santiago-Judimendi auzoetan
estandar baxuagoak dauzkate, zaindu behar izango direnak.
Landa nukleoei dagokionez, herrien garapena kalitatezko laborantza lurzoruak eta interes
paisajistikokoak okupatzen dituzte, erribera eta uholde zonaldeaz gain kontuan hartu behar
izango direnak.
Garraio azpiegiturak jasan ahal dituzten inpaktuak (errepideak eta errailak)aldaketa
klimatikoengatik, zoldaduraren zaharkitze arinak dira, errepideen uholdeak, zubien kalteak eta
mantentze kostearen igoera. Uholde-uren kudeaketa ezinbestekoa da aldaketa klimatikoaren
egokitzapena egiteko azpiegitura eta hiri garapenen diseinuan eta planifikazioan.
Azkenik, industria ekologiko bat, non sortzen den energia kontsumitzen den eta ahal den
neurrian birziklatzen den, jardueren arteko material sare truke bat sortzen du, network bat
sortuz. Sektore industrialean sortutako zeharkako arriskuak neurri handian murriztuko ditu.
Garrantzitsua da aipatzea langileen mugikortasun eragina eta zelan denborarekin garraio
hauen inpaktuak gero eta garrantzitsuagoak izango dira, murrizteko neurriak ez ezartzekotan.
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Aldaketa klimatikoaren sentikortasun dokumentua osatuz, Udalak Hiriko Klima Mapa
(Mapclimurb)egin du, helburua aldagai klimatikoen bidez antolamendua hobetzea da, konfort
termikoa eta hiriaren kalitate airean eragina dutenak.

Iturria: Hiriko Mapa Klimatikoa, antolamendu gomendioak.

Klimarekiko hiri ezaugarri analisi baten ondoren, eta klimaren erregistroak erabiliz, airearen
tenperatura, hezetasuna, norabidea eta airearen intentsitatea, eguzki erradiazio maila
bezalako erregistroak erabiliz, hiri klima mapa ezberdinak garatzen dute non hurrengo
aspektuak agertzen diren: hazkunde begetatiboa (NDVI indizea, kantitatea kalkulatzeko,
kalitatea eta landarediaren garapena), porositatea, aireztatze hazkundea (eskualdeko haizeak
eta aireztatze bideak)…etb. eta azkenik antolamendurako gomendioak.
Azkenik, Vitoria-Gasteizko Udalak Juan Herrera UPM institutua kontratatu zuen “VitoriaGasteizko Praktika Bioklimatiko Egokien Gidaliburua” hiriaren diseinua irizpide
bioklimatikoekin egiteko, zortzi liburuki idazketaren bidez.
1.Liburukia- Klima, mikroklima, hiri estrategia orokorrak. Vitoria-Gasteizko diseinu bioklimatiko
oinarriak.
Lehenengo bi atalak lautik zortzi liburuki sortzen dituzte:
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-

-

Lehenengo atala: Vitoria-Gasteizko izaera klimatiko eta mikroklimatiko deskribatzen
ditu, eguzki arkuak eta hiri estrategia orokorrak zehaztuz, eguzki energiaren
aprobetxamendurako.
Bigarren atala: eguzkiaren eraginez diseinuaren oinarriak landuko dira, bai
eraikuntzentzako eta bai hiri espazioentzako. Aireagatik sortzen direnak ere espazio
publikoaren diseinua kontsideratzen dira.

2. Liburukia- Vitoria-Gasteizko Antolamendu Plan Orokorraren Ebaluaketa
-

Hirugarren atala: Indarrean dagoen HAPOa ebaluatzen da, Eraikuntza eta Erabilera
Hirigintza Araudien berrikusketa xehatua egiten da bioklimatikaren ikuspuntutik. Plan
Orokorraren ondorengo ordenantzak aztertzen dira: OR-2, OR-4, OR -6, OR-7, OR-8,
OR-10 eta OR-11. Atal hau bereziki interesgarria da, Araudiaren eta Ordenantzaren
ekarpen zehatzak egiten dituelako, HAPO berria idazterakoan kontuan hartu behar
izango direnak.

-

Laugarren atala: bost gidaliburu espezifikoen idazketara dagokion atala da:

3. Liburukia- Birgaikuntza gidaliburua – Bizitegi Erabilera.
4. Liburukia- Birgaikuntza gidaliburua – Erabilera Industriala.
5. Liburukia- Bizitegi eraikuntza berrirako gidaliburua.
6. Liburukia- Ekipamendu eta Hiri zuzkiduren gidaliburua.
7. Liburukia- Bizitegi zonaldeen birdentsifikazioarako gidaliburua.
8. Liburukia-Espazio publikoaren baldintzak hobetzeko gidaliburua, irizpide bioklimatiko eta

HAPO berrian kontsideratzen diren estrategiak eta bioklimatika neurriak 7.2.4 Neurri
bioklimatikoak eta 2018ko Ekainaren Aurrerapenaren HAPOan 7.2.4.1 Sartu beharreko Neurri
bioklimatiko ataletan agertzen dira.
Araudiaren ikuspuntutik Plan Estrategiko hauek ez daukate izaera lotesle edo erabakigarria
Plan Orokorrerako, zeharkako irizpide orokorrak planteatzen dituzte helburuekin koherentzia
izateko Plan Orokorraren berrikusketan. Antolamenduan eragina daukate, hiriaren
erregulazioan, kudeaketan, erabileren erregulazioan, etab.
1.2.6

VITORIA-GASTEIZKO HIRIKO IRAUNKORTASUNAREN ADIERAZLE PLANA

Vitoria-Gasteizko Hiriko iraunkortasunaren adierazle Plana, Vitoria-Gasteizko Hiriaren
iraunkortasuna hobetzeko helburuei erantzuten dio, Plan Orokorrean hartu beharreko neurriei
baino.
Vitoria-Gasteizko Hiriko Iraunkortasunaren Adierazle Planaren agiria (2010), udalerri egoeraren
balorazio bat gehitzen du 2009an hiri iraunkorraren irizpideekin, etorkizunera balorazio bat
egiteko (2020-2050), eszenatoki hauetan Plan Estrategikoen akzio eta proposamenak
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planteatzen dira hurrengo aspektuei buruz: hirigintza alderdiak, bizitegia, biztanleria eta
ekipamenduak, mugikortasuna eta jarduera ekonomikoak.
2050.urtean, berotegi-efektuko gasen (BEG) isuriak murrizteko erreferentziazko balioak
kontuan hartuko dira Vitoria-Gasteizko dokumentuan jasotako energia kontsumoa eta
ekoizpena murrizteko ekintzen bitartez: karbono hiri neutroa: 2020-2050.
Oinarrizko ikerketa tresna eta ondorengoa ondorioentzako, zortzi eremu handitan
egituratutako 50 adierazle dira:
•

A01 LURZORUAREN OKUPAZIOA bere helburua lurzoruaren kontsumo eraginkorra
da.
Plana Vitoria-Gasteizen gaitasuna baloratzen da, orokorrean baxua kontsideratzen du,
egituren bidez zehaztuak: “erdiko egiturak oso trinkoak dira”, eta hegoaldeko bizitegi
egiturak (Aretxabaleta, Gardelegi, Esmaltazioak, Armentia Ekialde eta San Prudentzio
Hegoalde) ez dira estandar minimo batera heltzen, “sakabanatutako urbanizazio bat
osatuz”.
Planak Zabalgana eta Salburuako Birdentsifikazioa positiboki baloratzen du,
“etorkizuneko agertokiak (E01 eta E02) balio onak” aurkezten ditu.

•

A02 GUNE LIBREAK ETA BIZIGARRITASUNA bere helburua kalitatezko gune librea da.
Planak, superetxadiaren ezarpena positiboki
iraunkorraren Planean aurreikusten direnak).

baloratzen

du

(Mugikortasun

Zentzu honetan planak esaten du Vitoria-Gasteizko superetxadiak, egungo
eszenarioetan bizigarritasun maila ona izanda eta etorkizunera oso onak izatera
suposatzen du.
•

A03 MUGIKORTASUNA ETA ZERBITZUAK bere helburua mugikortasun iraunkorra da.
Ondorengo planak aztertzen dira: Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana eta
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana.
Planak ondo baloratzen ditu Plan hauetan aurreikusitako sareak eta auzoak haien
artean lotuak geratzen dira, %95aren populazioak hurrengo zerbitzuetatik hiru
300metro baino gutxiagora daudela bermatuz (hiriko bidezidorra, bizikleta bidea,
autobus geltokia eta tranbia) Eszenatoki 01an eta %90a 02 Eszenatokian (dena dela
oso positiboa).

•

A04 HIRIAREN KONPLEXUTASUNA bere helburua erabilera eta funtzioen
dibertsitatea da.
Adierazleen Plana, egoeraren ebaluaketa bat egiten zuten 2009-2010 urte bitartean,
hiri konplexutasunaren arabera eta ze nolako hobekuntzak sortuko ziren erreferentzia
planetan aurreikusitako jarduketetan, 2015.urteko Vitoria-Gasteiz Zuzendaritza
Planean agertzen zirenak eta bere bost ardatz estrategikoetan.
2010.urteko plan honetan eta 2009.urteko datuen arabera idatzita dagoena, VitoriaGasteiz aurreikuspen garapenak modu positiboan baloratzen zituen, haietariko batzuk
zailtasunak dauzkate, Geltoki intermodalean (gaur egun egin dena beste programa
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batekin eta beste kokapen batekin) eta trenbidearen egungo tartearen birmoldaketan
aipatutakoa.
•

A05 HIRIAREN METABOLISMOA bere helburua autosufizientzia maximoa da.
Alderdi honi dagokionez, Adierazle Planak gaur egungo egoeraren balorazioa egiten
du, 01 Eszenatokia (2020) eta 02 Eszenatokia (2050), hiru Plan Estrategikoen
betetzearen arabera: Gasteizko udal hondakinak kudeatzeko plan integrala (20082016), Gasteizko klima aldaketaren aurkako borroka Plana (2010-2020) eta Gasteizko
karbonoaren Hiri Neutro (2020-2050).
Planaren ondorioa da: Planetan aurreikusitako neurriak “2050.urterako Emisioetan
Eszenario neutroa lortuko da”.

•

A06 GUNE BERDEAK ETA BIODIBERTSITATEA bere helburua hiriaren biodibertsitatea
gehitzea da.
Adierazle Planak balorazio oso positiboa egiten du bai gaur egungo Eszenatokian eta
bai etorkizunekoetan, 01 eta 02. Balioztatuz aurreikusitako jarduketen garapena
gertatzen dela Hiriaren Plan Estrategikoetan.
Planak oso ondo baloratzen du biztanle bakoitzeko azalera berdearen ratio globalak,
gaur egun, 14m2/biztanleekiko, 01 Eszenatokian 17m2/biztanleekiko eta 02
Eszenatokian 16m2/biztanleekiko.
Aldi berean, Hirian agertzen diren Hegaztien indize kopurua (udalerrian erroldatutako
%40en espezieak), bideetan dauden zuhaitzak (0,2 zuhaitz/ml), zuhaitzen aniztasuna
(2,1 bits informazio) eta sare berdearen konektore linealak (fauna igarotzen da)
positiboki baloratzen du.

•

A07 KOHESIO SOZIALA bere helburua kohesio sozialaren gehitzea da.
Gainontzeko adierazleen kasuan bezala, Planak egungo egoera baloratzen du eta
etorkizuneko aurreikuspenak ezartzen ditu.
Planak hurrengo adierazleak ebaluatzen ditu: Zaharkitzea, Emigrazio portzentaje,
Ekipamenduen zuzkidura eta ondorio bezala “nahasketa soziala modu egokian egiten
bada, adierazleen eboluzioa positiboa izango da”.

•

A08 IRAUNKORTASUN GIDA bere helburua hiri sistemaren eraginkortasuna da.
Planaren ondorioei dagokionez oso onuragarriak dira. Ondoren modu laburrean
hurrengoak dira:
Vitoria-Gasteizko Hiri Sistema, iraunkortasun gidaren funtzioaren zatiduran murrizketa
bat gertatzen da.
Energia Tasaren hazkundea baxuagoa da Etorkizuneko Eszenatokietan (2020.urtean
%20ren murrizketa eta 2050.urtean %50).
Antolaketa Tasa gehitzen da, lehiakortasunean hobekuntza bat suposatzen duena.

Adierazle planaren metodologia lohiz betetako bizitegi lurzorua hiru motatako egituratan
bereizten ditu, balio erreferentzialen doiketa zehatz bat baimentzen du:
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•

Erdiko egitura: 150 etxe/ha eta 1,5m2s/m2a (Dentsitate altuko auzoetan erdi aroko
tipologiakoak, hiri-zabalgune (superetxadi itxia) eta erdiko egitura irekiaren eraikuntza
parte bat.

•

Batez besteko egitura: 60-150 etxe/Ha eta 1-1,5m2s/m2a (erdiko egituraren inguruko
auzokoak, eraikuntza irekiko tipologiak eta eraikuntza misto).

•

Bizitegi egitura: 60 etxe/ha eta 1m2s/m2a gutxiago (eraikuntza irekiko auzoak,
egikaritze berriko eta kide bakarreko etxebizitza familiarrak).

Adierazle Plan hau araudiaren ikuspuntutik Plan Orokorrerako ez dauka izaera loteslea edo
erabakigarria, Aurrerapenak irizpide orokor eta ezartzen dituen egituren adierazleak
garatzen eta aztertzen ditu, Plan Orokorraren berrikusketan planteatutako helburu nagusiak
posible egiterako orduan, hau da, hiri trinko eta kohesionatua. Analisi hau Aurrerapenaren II.
Liburukiaren 7.5 puntuan garatzen da.
1.2.7

TOKIKO AGENDA 21REN AKZIO PLANA 2010-2014 ETA TOKIKO IRAUNKORTASUN ADIERAZLEAK

Nahiz eta Akzio Plan (2010) honen aplikazio epea bukatu 2010-2014, aplikatzen jarraitu ahal da
bere adierazleak urtero kalkulatzen direlako, hortaz plangintzari buruzko alderdi
nabarmenenak batzen dira.
Vitoria-Gasteizko Tokiko Akzio Planak 2010-2014 zentsuratutako iraunkortasun helburu orokor
batzuk betetzea planteatzen du, neurri zerrenda bat, iraunkortasun garapenari buruzko
konpromisoak betetzen jarraitzeko garatu beharreko akzioak eta jarduketa posibleetan eta
gainera, erabakiak hartzerakoan hiritarren inplikazioa eta parte-hartzea, eragile interesatuak
bezala.
Plan honen helburu orokorrak 11 lerro estrategiko osatzen dituzte eta 47 helburu eraginkorren
bidez definituak daude, aldi berean akzio zerrenda bat garatzen dute eta jarduera oso
zehatzak.
Zentzu honetan, 2.lerro estrategikoaren barruan “Iraungarritasunaren bidean jartzea udal
kudeaketa” planteatzen duena, bere helburuen barruan “Informazioa eta tresnak sortzea
erabakiak hartzeko iraunkortasun irizpideetan oinarrituz”, ondorengo akzio eta jarduketak
planteatuz:
“59. Iraunkortasun irizpideak udalerriko plangintzan
60. Iraunkortasunaren irizpideen arabera praktika onak eta lurralde katalogoaren
idazketa.
–
–

….
“Hirigintza ereduen aukera, ertzeko hiri eremu adibideetan”

Akzio mota hauek eragin zuzena daukate plangintzaren berrikusketa honetan eta kontuan
hartu beharreko kontzeptuak dira Aurrerapenean sartzeko. Proposamen honen garapenean
hausnarketa eta iraunkortasuneko irizpideak sartzea planteatzen da, espazio publikoa
birsortzeko, erabilera nahasketa eta banaketa ekonomikoa egiteko, zaharkitutako zonalde
industrialen berrikuntza, landa guneak balioa hartuko dute eta lurzoru urbanizaezinaren
babesa.
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3.lerro estrategikoaren barruan “Natur sistemak, bioaniztasuna eta paisaia zaindu eta
babestea” planteatzen duena, bere helburuen artean “interes ekologiko eta paisajistiko
berreskuratzea eta kontserbatzea” dago, ondorengo akzioak eta jarduketen barne hartzen
ditu:
“61. Eraztun Berdearen zabalkuntza eta hobekuntza jarduerak.
–
–
–
–
–
–

Salburua parkearen zabalkuntza.
Armentia parkearen zabalkuntza.
Zadorra parkearen zabalkuntza.
Armentia eta Zabalgana parkearen arteko lotura hobekuntza proiektua.
Zabalgana parkearen eta Zadorra ibaiaren arteko lotura hobekuntza proiektua.
Egokitzapen orokorreko obrak eta parkeen hobekuntza.

62. Eraztun Berdearen plangintza eta antolamendua.
–
–

Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdearen hirigintza antolamenduaren aurretiko
ikerketen idazketa.
Eraztun Berdeko antolamendu Plan Bereziaren idazketa.
…..”

5.lerro estrategikoaren barruan “Kontsumo eta ekoizpen molde iraungarriagoen sustapenean
laguntzea” planteatzen da, ondorengo akzio eta jarduketak planteatzen dituzten helburu
operatiboak agertzen dira:
“5.1. Hondakin sorrera murriztu eta birziklapena zein berrarabilpena handitu.
….
102. Balioztapen eta birziklapen programa.
–
–

…..
Bi garbigune berrien eraikuntza.

…..
106. Hondakinak kentzeko programa.
–

Gardelegi zabortegiaren hedakuntza eta egokitzapena.”

6.lerro estrategikoaren barruan “Hirigintzan (planeamendua, diseinua eta eraikuntza lanetan)
iraungarritasun irizpideak kontuan hartzeko joera bultzatzea” planteatzen du, helburu
operatibo batzuk batzen dira ondorengo akzio eta jarduketetan planteatzen direla:
“6.1. Zaharkitutako, abandonatutako edota berrerabilitako espazioen birsortzea.
112. Antzinako trenbide espazio berreskurapenaren proiektua.
113. Espazio zaharkituen parte hartze programa hiri bilbean.
6.2. Gehiegizko hazkundea saihestu.
114. Espazio publiko eremuen eta erabilera baxuko gune berdeen suspertzea.
–

Salburua eta Zabalganako zalbalkudeen lursailaren lurzoru publiko eta
pribatuaren arteko lotura orekatzeko.
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…
6.3. Hiri garapenean dibertsitatearen erabilerak sustatu.
117. Jardueren kokapen eta lekualdaketen proposamen idazketa Hiria Antolatzeko Plan
Orokorrean sartzeko.
6.4. Hirigintza eta iraunkortasun eraikuntza irizpideak aplikatu eta arkitektura
bioklimatikoa sustatzea.
….
6.5. Hiri Historikoaren ondare historiko kulturala sustatu.
119. Hiri historikoaren ondare historiko kulturalaren balioa handitzea
–
–
–

Ondare balioa duten eraikuntzen titulartasun publikoa berreskuratu eta bere
zaharberritzea sustatu.
Eraikinak jarduerez hornitu, denboran zehar beraien iraunkortasun mantentzea
ziurtatzeko.
Hiri historikoaren papera sustatu azpiegitura garrantzitsu bezala, hiriaren
ospakizun kultural nagusienak garatzeko.

Hauetariko akzio askok burutuak daude, baina kontzeptua oraindik balio du; beste batzuk
atzera bota dira, adibidez bi Garbigune berrien sorrera; antzinako trenbidearen berreskurapen
proiektua adibidez indarrean dago, gaur egun lurperatze proposamena garatzen ez
egoteagatik.
Tokiko iraunkortasun adierazleei dagokionez, 2017.urtean azken txostenean Tokiko Agenda 21
ondorengo gai ezberdinak aipatu zituen:
•

Hiriaren kutsadura

•

Trafikoa eta garraioa

•

Ura, energia, industria eta hondakinak

•

Hirigintza eta lurraldea

•

Natura eta biodibertsitatea

•

Osasuna eta ingurumen arriskuak

•

Informazioa, hezkuntza eta hiritarren parte hartzea

•

Ingurumen sozio ekonomikoa

2011-2016 urte bitartean sektore bakoitzeko gai ezberdinetan urteko adierazleak daude eta
haiekin zerikusirik duten akzioak eta ekimenak proposatzen dira.
2014.urtean azpimarratzeko alderdi esanguratsuenak lurralde eta plangintza eremuan eta
balorazio negatiboarekin ondorengoak izan ziren: osasun zerbitzuak, alde batera utzitako
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lurzoruak, ekoizpen erabilera ez daukaten lurzoru artifizializatuak eta hiri lurzoruko biztanle
kopuru baxua.
Atal honetan, garraio publikoaren zerbitzuak baloratzen dira, kirol erabilera espazioen
kopurua, kutsatutako lurzoru berreskuratuen portzentaje eta babestutako lurzoruaren gainazal
portzentaje udalerriaren gainazal osoarekiko.

2016.urteko adierazleen hirigintza ikuspuntutik akzio nabarmenenak hurrengoak dira:
−

Hiriko Klimaren Mapa lanketa.

−

Miñaoko Parke Teknologikoaren garraio hobetzeko hitzarmena.

−

Autobus geltokiko bizikleta aparkalekuaren proiektua.

−

Koroatze auzoan espazio publikoaren birgaitzea.

−

Enpresen udal zentroen sorrera, saltokiak eta azpiegiturak eskainiz.

−

Basaldea proiektuaren sorrera, laborantza ekologikoaren sektorean.

−

Azoka eta merkatuen antolaketa, iraunkortasun kontsumoa eta hurbiltasuna jarraituz.

−

Hiri azpiegitura berdearen indartzea, Lakuabizkarra azpiegitura berdearen laugarren
eraikuntza fasea.

−

Eraztun berdeko ingurumen obren zaharberritzea eta hobekuntza ekologikoa:
Abetxukoko landaketak, Olarizu parkea, Errekaleor ibaiaren inguruan eta Basaldea
laborantza parkean Eraztun Berdean zehar.

−

Jundiz poligonoaren mendebaldean dauden zaharkitutako lurzoruen berreskurapena,
Iparraldeko autobiarekiko paralelo dagoen korridorean.

Hala ere esan beharra dago, aipatutako akzioak ez daukatela izaera lotesle eta erabakigarria
Plan Orokorrerako araudiaren ikuspuntutik, baizik eta akzio publiko sektorial bateko gidalerro
izaera bat. Eragile ezberdinez adostutako proposamenak dira hartutako konpromisoei
erantzuten dutenak eta ahal den neurrian legalki kontuan izan beharrekoak.
1.2.8

IRAUNKORTASUNEAN AURRERATU: EUROPAR HIRIBURU BERDETIK (GREEN CAPITAL 2012),
2025EKO ESTRATEGIARAINO

2012ko Vitoria-Gasteizko Europako Batzordea Europako
Hiriburu Berdeak izendatutakoarekin batera, programak
eta ildoak amaitu ziren, Vitoria-Gasteizko udalerria eta
bere udalerri osoari baimena eman diote biztanle
bakoitzeko eremu berde handienetariko bat sortzeko eta
Ingurumenaren hobekuntzako politika multzoa sortzeko,
udalerriko hirigintza eta bizimodua aldatu dutenak.
Hori guztia etorkizuneko hiri berdeari buruzko hausnarketa, ikerketa eta berrikuntza publikoa
sustatzeko, udalerriko politikak eta ekintzak gidatzen dituzten ingurumen-praktika onak izatea
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eta tokiko erakunde txikiak, Plan Orokorrean artikulatzen den hiriaren kanpoko irudi eredua
proiektatuz.
Green Capital urtean Vitoria-Gasteiz lortutako erronkak, inbertsio politikak eta ingurumen
jarduketak definitu dituzte, hurrengoak dira azpimarragarrienak:
•

1: Finantzazio espezifikoa jarduketen garapenerako, konpromisoen garapena denboran
izango dela bermatuz, Vitoria-Gasteizko Udalaren parte-hartzearekin, laguntzaileak eta
programaren babestzaileak, espeziean ingurumen proiektuak erantziz.

•

2: Enplegu aukerak. Jasangarritasunaren enpresa- mahaia sortu, enplegu berdea
sustatzeko lehentasunezko helburuarekin eta merkatu berrien irekiarekin. Halaber,
ingurumen kalitate ziurtagiri bat eratuko da, jasangarri prozesuak daukaten enpresak
saritzeko eta ingurumen materia martxan jartzeko. Nazioarteko itunak bultzatzeko eta
enpresa eta enplegu garapenerako aukera berriak emanez.

•

3: 250.000 zuhaitz. “Etorkizuneko sustraiak: 250.000 herritar eta zuhaitzak Eraztun Berdea
lortzeko” partekatutako proiektua. Entitate ezberdinak finantzatutako landaketak eta
herritarren parte hartzea landaketetan.

•

4: Uholdeekin bukatu. Vitoria-Gasteizko Udalak eta Uraren Euskal Agentzia-URAk 2013tik
2020ra luzatuko den lankidetzarako hitzarmena sinatu dute Zadorra eta Gasteizko
hegoaldeko ibaietan uholdeen aurkako lanak egiteko.

•

5: Posizionamendua. Munduan Europako ingurumen erreferentzia izatea sustatzea,
nazioarteko konferentzien eta foroetan parte hartuz eta ingurumen arloetako
esperientziak partekatuz.

•

6: Ingurumen inpaktua, inbertsioen berritzea, hiria sustatzeko eta Vitoria-Gasteizko marka
(Hiria “saldu” eta “Green” izaera), gaur egun ezaguna eta antzeman daitekeena, berdea
identitate seinalea eta bereizgarria.

•

7:Turista marka. Bisitak handituz, hiriari buelta emanez eta egindako hiritarren
inbertsioak.

•

8: Harrotasuna. Vitoria-Gasteizko hiritarren partaidetza eta harrotasuna sentitzea,
kolaboratzaileei inplikatuz, herritarren diruz lagundutako ekimenak sustatu, etab.

•

9: Ingurumen proiektuak. Ingurumen proiektu estrategikoetan aurrera egitea, Barneko
Eraztun Berdearen proposamenaren aurkezpena hirian proiektatutako egitura berde
anitzeko funtzioaren erdian. Gainera, Gasteizko Mendien aitorpena Parke Natural bezala
eta Uneskoren Biosfera Erreserbaren aitorpena lortzeko lana.

•

10: Hiri eraldaketa jasangarria, ingurumenari lotutako hiria bezala, udalerriko ingurumen
planen esparru akzioekin: Mugikortasun Plana eta Espazio Publikoa, Hondakinen Plan
Estrategikoa, Hiriko kutsadura murrizteko Plana, Hondakin Mapa, Star Light Proiektua,
argi kutsadura saihesteko, Aldaketa Klimatikoaren kontra borrokatzeko Plana, VitoriaGasteizko Ur-zikloaren Plana, Salburuako hezegunea zaharberritzeko proiektua, etab.
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Hiriburuaren
ingurumen
politiken
jarraipena, Vitoria-Gasteizko Udalaren
proposamen
berrian
sartu
dira
Estrategia 2025 izenarekin ezagunak.
Estrategia
horren
baitan,
hiribirsorkuntzarako, mugikortasunerako
eta irisgarritarako ekintza-sorta bat
garatzeko
aurreikusitako
inbertsio
garrantzitsuak planifikatu nahi dira, industria espazio hobeak, hiri adimendun iraunkorra,
jasangarria den hiri smart-a.
Horrela, Hiri Berdea eta Iraunkorraren esparruan, estrategiaren indarguneetako bat, honako
alderdi hauek biltzen dira:
•

Hiriaren birgaitzea.
− Energia-eskaria murriztu eta energia berriztagarriak erabili.
− Espazio publikoa berreskuratu, auzoen erosotasuna eta bizi-kalitatea hobetu,
etorkizunean etxebizitza berriaren eskariari aurre egin ahal izateko hiria gehiago
banatu gabe, urrezko auzoen birgaitzearekin eta bereziki, “Koroatze” proiektuaren
birgaitzerekin.
− Masterplan Zentroa garatzen jarraitu, espazio horren sustapen sozial eta ekonomikoa
sustatzeko.

•

Green hiria
− Eraztun Berdea garatzen jarraitu, Hegoaldeko Plan Berdea sustatuz, Lasarteko legarhobiko zonaldean Larragorri Parkea balioan jarriz. Ingurumenaren eta
iraunkortasunaren arloko gure proiektuaren indarra agerian jartzeko. Urarekin eta
florarekin, hegoaldeko ibaiak hazten direlarik uholdeak galarazteko, laminazio-baltsak
sortuz, dauden lurren kutsaduraren arazoa in situ konpontzeko bioerremediazioasistema batekin, eta aisialdi- eta turismo-parke batekin, ubide-eremu natural bat
barne.

Aipatutako politika edo erronketatik ez daukate Plan Orokorrarekin izaera loteslea edo
erabakigarria, behintzat izaera juridikotik, baizik eta gidalerro izaera bat, legez kontuan hartu
beharrekoa eta bideragarria dena.
1.2.9

BIODIBERTSITATE ESTRATEGIAK

Euskal Autonomia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Estrategia natura ondarearen arloko
lehentasunak eta konpromisoak finkatzeko tresna da, begirada 2030. urtean jarrita. Eskualde
aplikazioko ekimen bat den arren, ikuspegi globala ere badu eta Dibertsitate biologikorako
2011-2020 estrategia-planarekin bat egiten du. Hala, aipatutako plana Dibertsitate Biologikoari
buruzko Nazio Batuen Hitzarmenetik, 2020ra bitarteko Biodibertsitateari buruzko Europar
Batasunaren Estrategiatik eta 2011-2017 aldirako Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen
Estatuko Plan Estrategikotik sortu da. Dokumentu horiek guztiek dibertsitate biologikoak
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nazioartean pairatzen dituen presioei zein mehatxuei aurre egiteko hainbat helburu eta
jarduketa ezartzen dituzte.
Ildo horretan, bat egiten du, halaber, 2015ean Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 2030rako
Agendako Garapen Jasangarriari buruzko Helburuekin (2015an onartuak), eta 15. helburuak
hau adierazten du: «Lur-ekosistemen erabilera jasangarria sustatzea, desertifikazioaren aurka
egitea, lurren degradazioa gelditzea eta dibertsitate biologikoaren galera gelditzea».
2030erako Euskadiko Biodibertsitatea Estrategia eta 2020rako Ekintza Plana amaierako agiriak,
2016.urtean Eusko Jaurlaritzak kaleratu zituen, biodibertsitatearen babeserako dauden analisi
eta jarduketa esparrua osatuz, tokiko estrategien barruan. Lehen ere, tokiko entitate askok
bere estrategiari paralelo garatu dira. Honela, 2012.urtean Vitoria-Gasteizko Udalak, «VitoriaGasteizko udalerriko biodibertsitatea kontserbatzeko estrategia» kaleratu zuen, HAPO
berrikusketaren garapen esparrua ezarriko du, aurreko ataletan zehaztu dena.
Planak garatu beharreko 123 Akzio ezartzen ditu, udalerriaren Biodibertsitatea kontserbatzeko
eta hobetzeko helburuarekin. Planak, 2.5.3. atalak esaten duen bezala, 5.2. atalean, Hirigintza
Plangintzarekin erlazionatutako akzioak batzen ditu, helburua: kontsulta eta ulermena
erraztea. Neurriei buruz egindako laburpena oso interesgarria da eta bilatzen duen helburua
betetzen du.
Planteamenduari dagokionez, Planak 33 Akzio ezartzen ditu, Oinarrizko 6 Helburu Tematikoen
inguruan taldekatuta:
1.

Hezeguneak

2.

Ibai-ibilguak

3.

Nekazaritza eta Abeltzaintza

4.

Baso Ingurumena

5.

Artifizializatutako Ingurumena

6.

Espezie Mehatxatuak

Proposatutako akzioak neurri handian, definizio eta zehaztapen maila handia daukate,
Planaren prozesua egiterakoan Aurrerapen agirian sartzeko, Helburu eta Emaitza espezifiko
bezala. Beraien analisia eta eztabaidaren ondoren onarpena zehaztuko da, eta HAPOan
instrumentu arauemaile bezala agertuko da.
Estrategiak, hirigintza plangintzarekin erlazioa daukaten hurrengo akzioak aipatzen ditu:
Udalerriko hezegunei buruzko helburu eta jarduketak. Udalerriko hezeguneen babespena
ziurtatzea eta bere arroen barruan hasitako prozesu guztien kudeaketa egokia garatu
kontserbazio egokia hobetzeko.
Salburuako jarduketa espezifikoak batzen ditu eta udalerriko hezeguneei buruzkoak, hiru
jarduketa lerroekin:
•
•

Biodibertsitateren zaintzarekin bat datozen hezegunearen kudeaketa ziurtatu.
Onarpenean dagokion instituzioekin kolaboratu, ondorengo tresnen ezarpena egiteko,
tokia babestua egoteko.
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•

HAPO berrian, Salburuako kontserbaziorako eskaerak sartzeko.

Ur ibilguen helburuak eta jarduketak. Ur ibilguen ekosistemen zaharkitzea geldiarazi,
biodibertsitatearen kontserbazioari dagokionez, bere ahalmena berriztatzeko.
•

Erabilerak modu egokian garatu, udalerriko ur ibilguko influentzia eremuetan eta
ingurumen garrantzi handiena dutenen babesa sustatzea.

Nekazaritza eta abeltzaintzari dagokion helburu eta jarduketak. Nekazaritza jardueren
mantentzea ziurtatu eta gaur egun existitzen diren abeltzaintzen ustiapena. Instalazio berriak
bultzatu, ingurumen parametroei egokituak, udalerriko biodibertsitatea zaintzeko elementuen
gaineko inpaktua murrizteko, lurzoru emankorraren galera barne.
•

Nekazaritza eta abeltzaintza erabilera bideratuta dauden gainazalen zaharkitzea
saihestu.

•

Udalerriko plangintzatik mantentzea eta nekazaritza jarduera erraztea.

Basoari dagokion helburuak eta jarduketak. Babes, antolamendu, jarduketa eta mendi
nagusien ustiapena ziurtatu, biodibertsitatearen zaintza integratzen delarik.
•

Udaletxearen parte hartzea, Basoen babes, antolamendu edo kudeaketa planen
idazketa eta onarpenean.

Artifizialtasunari buruzko helburuak eta jarduketak. Biodibertsitatearen hazkundea eta
zaintza ziurtatu, hiriko eta hiriaren kanpoaldeko espazioei dagokionez, hiriko antolamendu eta
kudeaketa neurrien bidez. Gaur egungo eta etorkizuneko azpiegituren ingurumen integrazio
egokia lortu.
•

Eraztun berdeko parkeen sarea sustatu, funtzionaltasun ekologikoa emanez eta
hiriaren planifikazioaren barruan espazio hauen kokapen egokia emanez.

Eraztun berdeko parkeen sarea sustatu, funtzionaltasun ekologikoa emanez eta hiriaren
planifikazioaren barruan espazio hauen kokapen egokia emanez.
Estrategiak plangintzarako planteatutako akzioak eta helburu tematikoak, araudiaren
ikuspuntutik ez daukate izaera lotesle eta erabakigarria Plan Orokorrerako, akzio publiko
sektorial baten gidalerro izaera bat daukate, atzera botatako proposamenak direlako
hartutako konpromisoei erantzuteko eta kontuan hartu beharrekoak ahal den neurrian.
1.2.10 HIRI AZPIEGITURA BERDEAREN PLAN ESTRATEGIKOA
Azpiegitura berdea planifikatutako sarea da, gune naturalez, erdi-naturalez eta beste
ingurumeneko elementuez osatua; Vitoria-Gasteizko ingurunearen kasuan, gune berdeko
lotura ezberdinez osatuta dago (Eraztun Berdea), uretako ekosistemez eta beste elementu
naturalez (Gasteizko Mendiak, Tuyoko Mendilerroak, Badaiako Mendilerroa eta UribarriGamboako Urmaela etab.), landakoak edo/eta hirikoak, titulartasun publikoa ez duten
nekazaritzako lurraldeak barne, modu batean edo bestean Azpiegitura Berdearekin lotura
daukatelako.
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Bere helburua hiria hobetzeko hiriaren ekosistemak eta prozesu naturalak hobetzea eta
gehitzea da. Natura eskaera soziala da hirian eta bizi kalitate hobekuntza bat, hortaz,
etorkizuneko erronken gainean berriro bertakotze eta hiria eta natura lotzea sustatzea.
Azpiegitura berdean zehar beste helburu batzuk lortu nahi dira, hirian aldaketa klimatikoa
gelditzeko, hobetzeko eta biodibertsitatea faboratzeko, loturak hobetzeko, irisgarritasuna,
korridore ekologikoak; baliabide naturalen kontsumoa murrizteko, ondare naturalaren
hobekuntza eta mantentzea; gune berdeen erabilera publikoa sustatzea, berde eta
biodibertsitatearen ingurune zerbitzu sozial maximoak, besteak beste.
Zehatz-mehatz, Vitoria-Gasteizko Azpiegitura Berdeen Plana, Gune Berdeen Sarea definitzen
du hiru mailatan bereiziak:
•

Nukleoko elementuak, Eraztun Berdea eta Laborantza Eraztuna

•

Nodoak, Hiriko gune berdeak: nodo nagusiak, bigarren mailakoak eta zehaztugabeak
berezituz.

•

Konektoreak: Ekialde – Mendebalde,
hegoalde ez ibaiekoa.

Iparralde – Hegoaldeko ibaia eta Iparralde

Eraztun Berdea egiturazko elementu bat da azpiegitura berde honetan, hirirako sinbolo bat da
ingurune naturala gozatzeagatik, zabaltze, kiroleko eta kultural zona bat izateagatik. Hirirako
birika bezala funtzionatzen du, puntu ezberdinetatik heldu ahal da izaera jarraitua izateagatik.
Gainera, Plan Estrategikoak, Jarduketa Lerroak eta Azpiegitura berdean akzioak planteatzen
ditu. Bere helburua: funtzionaltasun ekologikoa, ingurumen soziala, mantentze alderdiekin
ikusita eta elementu naturalen hobekuntza, HAPOan erreferentzia berezirik ez dira
beharrezkoak.
Plan estrategiko hau araudiaren ikuspuntutik ez dauka izaera loteslea edo erabakigarria Plan
Orokorrerako, Aurrerapenak jarduketa lerroak garatzen eta aztertzen ditu eta ezartzen duen
azpiegitura berdearen akzioetan. Plan Orokorraren berrikuspenerako helburu nagusienetako
bat sortzeko, Ingurune Naturala babesteko eta balioan jartzeko.
1.2.11 URAREN ZIKLO OSOA. URAREN ORDENANTZA OSOA
Vitoria-Gasteizko Udalerrian Uraren Ziklo Osoaren Kudeaketa Arautzen duen Ordenantza, gaur
egun AMVISA Udalerriko erakundeak garatua. HAPOaren berrikusketa ez du sortzen helburu
espezifikoa.
1.2.12 GASTEIZKO UDAL HONDAKINAK KUDEATZEKO PLAN INTEGRALA 2008-2016
Planak 10 helburu estrategiko ezartzen ditu Hondakinen kudeaketarako:
1.
2.
3.
4.
5.

2001.urteko HH per capita sortzearen egonkortze maila.
Lehen mailako hondakinik batere ez botatzea.
Batutako HH selektibo zatiketa maximoak.
Batutako zatiketa organikoaren konposta maximoa.
Bigarren mailako HH-en balorazio energetikoa (uko egitea).
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6.
7.
8.
9.
10.

Zabortegietan kanporatutako hondakin biodegradagarrien murrizpena.
RInP balorazioaren, sorkuntza eta handipen murrizketa.
Garbitzailearen nekazaritza lokatzaren balorazioa.
Eraikuntza hondakinen balioztapena eta eraispena.
Parte hartzea, kontzientziazioa, sentsibilizazio eta hitzarmenen sustapena

Helburuak lortzeko Planak jarduketa zerrenda bat ezartzen du, 10 programetan taldekatuz.
Gasteizko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plana Integralaren (2008-2016) bidez oinarrizko hiru
irizpide landu dira: ingurumen eraginkortasuna, arrazionaltasun ekonomikoa eta onarpen
soziala hiritarren parte hartzearekin eta kontzientziazio programekin. Eredurako gakoak
hurrengoak izan dira:
•

Hondakinen prebentzioa sustatzea kuantitatiboki (kantitatea murriztu) eta
kualitatiboki (arriskua murriztuz), plastikazko poltsak behin erabiltzea, informazioaren
ez gauzatzea, etab.

•

Jatorrian gaikako bilketa eta bere berrerabilpena sustatu hurrengo ekintzen bidez:
erreskateari eskainitako irabazi asmorik gabeko elkarteak, berreskurapena, erabilitako
elementuen zaharberritzea eta salmenta, udal “tresnen azokak”, Bilketa zerbitzuaren
eraginkortasun maximoa desbideratzeak saihesteko, etab.

Berrerabilpen azpiegitura eta jatorrian egindako hondakinen gaikako bilketari dagokionez
Planak ondorengoa aurreikusten du:
•

Bilketa sistema egoki baten diseinua eta erabilera errazten duena: distantzia bilketa
puntutik ezinbesteko parametro bat da eta ratioa pertsona/edukiontzi.

•

Finkatutako hiriaren pneumatikoen bilduma sarearen hedakuntza.

•

Bilketa pneumatikoaren sarean ez dauden hiri eremuak bosgarren edukiontzi jarriko da
frakzio organiko selektiboaren bilketa.

•

Bilketa gune edo garbigune sarearen hedapena:
o

Planak batez besteko dentsitate finko garatu 50-60.000 biztanleko proposatzen
du.

o

“Auzoko puntu garbi” berri bi ezartzea aurreikusten du: Salburuan eta hiriaren
iparraldeko kokapen batean (Lakua-Ibaiondo, Zaramaga-Boulevard).

•

Azpiegitura baten instalazio posiblea IHA (Industria hondakin asimilagarri) zatiketa
egiteko.

•

Hondakin handiko tratamendu instalazio berria, aurretik ikuskatze bat izango dute
erabakitzeko merkatura itzuli ahal diren objektuak, bigarren eskuko dendetara edo
konpondu ahal direnak edo partzialki erabili. Berrerabili ezin daitezkeen hondakinak
tratamendu egokia jaso behar dute birziklatze maila maximoak lortzeko.

•

Bigarren eskuko merkatuen instalazioa: bigarren eskuko artikuluen saltze erosketa
espazioak eskaintzen dira, produktuen berrerabilpena deialdi sozialarekin konbinatu
daiteke.
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•

Hondakinak tratatzeko lantegiaren eraikuntza eta eraispenaren hobekuntza eta
hedatzea.

Hondakinen balorazio eta birziklapenari dagokionez, jatorrian hondakinen banaketa egitea goi
mailako konposta lortzea suposatzen du. Hiri hondakinen banaketa edukiontzien hondakinak
banatu ez direnak, gaur egun Jundizko mekaniko-biologiko tratamendu instalazioetara doa,
bio-hondakin edo konpost bat lortuz eta jatorriz berriztagarria den energia elektrikoa.
“8.4 Bigarren mailako hondakin energetiko balorazio programa atalaren barruan”, planak
azpimarratzen du baloratu behar direla saihestu izan diren hondakinak eta berriro erabili ezin
direnak. Hondakin kudeaketa lan hauek hondakin errausketa instalazioetan burutzen dira,
2000/76/CE zuzendaritzaz arautuak eta 653/2003 Errege Dekretuaz, edo zenbait instalazio
industrialetan egin ahal dira.
Autobus flota baterako biogas instalazio bat egitea proposatzen da, lurzoru erreserbak egin
bere kokapena erabakitzeko edo lurzoru horren kalifikazio zehatza aldatu, aurretik lortutako
lursail batean bere kokapena aurreikusten delako baina erabilpen horretarako izango ez
dena.
Bigarren mailako hondakin energetikoen baloraziorako, bakarrik baloratu behar dira saihestu
izan diren hondakinak eta berrerabili eta birziklatu ezin direnak. Hondakin kudeaketa lan hauek
egin daitezke: bai hondakin errausketa espezializatuen instalazioetan, 2000/76/CE
Zuzendaritzaz eta 653/2003 Errege Dekretuaz erregulatuak edo bai industria instalazio
zehatzetan.
Balorazio eta konpost azpiegiturentzako, planak epe ertainera zabalkuntzak aurreikusten ditu
Jundizko tratamendu mekaniko-biologikoan Hondakin solidoak birziklatutako erregai
fabrikazioan (hurrengo prozesuetarako: birrintze eta nahasketa, egonkortze eta
lehortzeagatiko hartzidura; birrintze eta behaketa-dentsifikatua) eta epe luzera gasifikazio
instalazioak aurreikusten ditu.
Beste alde batetik, azpiegituretako hondakinak kentzeko Planak egungo araudiari Gardelegi
zabortegiaren hedakuntza eta egokitzapena aurreikusten du. 2011.urtean HAPOaren aldaketa
puntuala onartuz zen, gainazalaren hedakuntza aurreikusten zuen, Mendiosteko muinoa
okupatuz hondakin masaren oreka maximoa bermatzeko eta bere bizitza luzatzeko.
Udalerriko Plan Osoan, araudiaren ikuspuntutik Plan Orokorrak ez dauka izaera loteslea edo
erabakigarria, aurrerapenean eragina izan ahal duten proposamenak lantzen ditu, lurzoru
erreserbak suposatu dezaketenak, erantsitako laburpenean azpimarratu den bezala.
1.2.13 2020RAKO HONDAKINAK PREBENITZEKO PLANA
EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2014-2020 behin betiko onartu zen
2015. urteko otsailaren 25eko aginduaren bidez, ingurumen eta lurralde politikarena,
hondakinaren esparru berriagatik Hondakinen Esparru Zuzentaraua (HEZ); Garapen
Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 eta 3/1998 Legearekin bat eginez,
Ingurumen babes orokorrarena. Gaur egun “ Arabako Hiri Hondakinen Prebentziorako eta
Kudeaketarako 2030 Plana” gauzatzen ari da.
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2020rako hondakinak prebenitzeko planak garatzen ditu: plangintza, prebentzio, kudeaketa
eta hondakin arriskutsu, ez arriskutsu eta hiri tratamendua daukatenak EAEko eremuan.
Dokumentuak oinarrizko zortzi irizpide identifikatzen ditu bere helburuak eta jarduketak
oinarritzeko:
•

Gizakien osasuna eta ingurumena babesteko printzipioa

•

Hondakinen kudeaketako hierarkiaren printzipioa

•

Autosufizientzia-, gertutasun. Eta unibertsalitate-printzipioak

•

Ekoizlearen erantzukizun zabalduaren eta eragile guztien erantzunkidetasunaren
printzipioak

•

Gardentasun- eta partaidetza-printzipioa

•

Bizi-zikloaren printzipioa eta baliabideen ekonomia zirkularra

•

Iraunkortasunaren,
printzipioak

•

Kudeaketa eraginkorraren printzipioa

merkatu

berdearen

sustapenaren

eta

enplegu-sorreraren

Halaber, dokumentuan aurreikusitako helburuak betetzeko, Bost jarduketa programa lantzen
dira:
•

Prebentzio Programa. Helburua da 2020rako %10 murriztea guztira sortutako
hondakinak, 2010en aldean, bai eta haien arriskugarritasuna ere.

•

Bilketa eta Banaketa Selektiboko Programa. 2020rako gutxienez % 75 arte areagotzea
hondakinen bilketa eta banaketa selektiboa, eta bilketa-sistemak ezartzea korronte
problematikoentzat.

•

Berrerabiltzeko, Birziklatzeko eta Balioztatzeko Prestaketa Programa. Hondakinak %
60 arte berrerabiltzeko, birziklatzeko eta balioztatzeko prestatzea 2020rako, EAEko
arazo nagusiak konponduz.

•

Ezabapena Optimizatzeko Programa. Hondakinen ezabapena optimizatzea, lehen
mailako hondakinen isurketa ezabatuz, hura minimizatzeko tresnak garatuz,
hondakinak balioztatzeko eta ezabatzeko orduan hurbiltasun- eta autosufizientziaprintzipioak aplikatuz, baldin eta baldintza baliokideetan egin badaiteke, eta dauden
hondakindegien eragina minimizatuz.

•

Administrazio Eredugarriaren eta Gobernu Onaren Programa. Hondakinen arloko
informazioa eta gardentasuna hobetzea; administrazio-kudeaketa sinplifikatzea eta
arintzea, hondakinei buruzko arautegiaren aukerez baliatuz, eta merkatu berdea eta
enplegu-sorrera sustatzea Plan hau garatuz eta ezarriz.

Dokumentuan Akzio programen jarraipena egiteko adierazle batzuk erantsi dira, eta
jarduketen eranskina, epe bat ezarriz.
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Araudiaren ikuspuntutik Plan Orokorrak ez dauka izaera lotesle edo erabakigarririk
Udalerriko Plan honetan, eta plangintzan estrategia orokorrak aurreikusten ditu eragin
zuzena izan gabe.
Azkenik, Arabako Foru Aldundiak, Vitoria-Gasteizko udalarekin batera eta Arabako
koadrilekin batera “Arabako Hiri Hondakin kudeaketa eta Prebentzio Plana 2017-2030”
garatzen ari da. 2018.urterako bere onarpena aurreikusten da, beraz indarrean sartzen
denean HAPO berrian kontuan izan beharrekoa.
1.2.14 2013-2018 ZARATA AKZIO PLANA
Vitoria-Gasteizko udalerrirako ingurumen soinuaren hobekuntza Akzio Planak jarduketarako 7
lerro ezartzen ditu:
1 Lerroa: Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana Integratzea
Soinuaren Hobekuntza Planarekin
2 Lerroa: Informazio zehaztapena eta lehentasunak definitu.
3 Lerroa: Gaueko aisialdiari bideratutako hobekuntza jarduerak.
4 Lerroa: Hobetze jarduketak hirigintza garapenean integratuak.
5 Lerroa: Balioztapen eta babesa jarduketak eremu lasaietan: hiri oasiak.
6 Lerroa: Hobetze jarduketak, udalerriko foku eta eraikuntzetan.
7 Lerroa: Kontzientziazio eta Ingurumen Hezkuntza
4. Lerroa, Hirigintza eremuan garatu beharreko jarduketak zehazten ditu, hurrengoetan
zehazten dena:

1. Zarata kudeatzeko tresnak (zarata mapak, fatxadako mapak, gatazka mapak
eta zonifikatze akustikoa) HAPOrekin nahastu, plangintzaren balorazioa
egiteko eta HAPOaren etorkizuneko aldaketak.
2. Zarata azterketa espezifikoaren eskaera, hirigintza garapen berri guztientzako,
emaitzen diseinua barne, kalitate akustikoaren helburuak menperatzen
direnean.
3. Trafikoaren garraio egokia zarata iturri berriei aurre egin behar dutenean,
adibidez etxebizitza berriko sarbide berriak.
Kontutan izan behar dira: bideen diseinua, baimentzen den abiadura, bizikleta
errepidea, sarbide garraio publikoari…etab.
4. Aurreikusitako zarata azterketen neurri prebentibo eta zuzentzaileak
(hirigintza planentzako zarata azterketa espezifikoak edo IIBE-ren barruan
dauden zarata proiektu handiak, azpiegiturak bezala).
5. Ezarritako araudiaren jarraipena, aurretik okupazio edo erabileraren lizentzia
edo baimenaren kontzesioa.
6. Garraio publiko eta ez motordunen sustapena eremu lasaien zarata maila ez
igotzeko.
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7. “Eremu lasaien” zaintza, pantailen eta neurri puntualen bidez.
Jarduketa hauek Plan Orokorrean sartuko dira, gehienak dagokion araudiaren ordenantzan.
Akzio plana (2013-2018) arazo multzoa eta haien artean hobetu beharreko aspektuak,
hirigintza plangintzaren eremuari dagokionez, azpimarra daiteke:
•

Detektatutako zarata arazo nagusiena, hiriaren trafikoagatik sortutakoa da, hortaz,
hobekuntza esfortzu nagusienak azpimarratzen dira, biztanleri kopuru handienarengan
eragina dauka fokua izanik.

•

Trenbideari orientatuak dauden fatxadak, nahiz eta zehaztugabetasun bat egon,
merkantzien garraioa aldakorra da eta tren hauen emisio mota.

•

Industriaren afekzioa bizitegi zonaldean hobetu da, eta hunkitutako biztanleari
dagokionez portzentajean minimoa da. Lanean jarraitu behar da, ingurune hauen
sentikortasun zonaldeetatik urrunduz, (osasuna, hezkuntza, bizitegikoak eta kulturalak).

•

Tranbiak eragozpen puntualak sortzen ditu, tren eta zarata foku berriengatik, nahiz eta
iturri bezala zarata helburuak ez menperatu.

•

Eremu eta zonalde berdeak pisu handia daukate hiriaren barruan, etorkizuneko
garapenerako eremu hauek zonalde lasaiak bihurtzera eta hiria osasungarriagoa egiteko,
biztanleentzako zarata arazoa hobetzeko.

•

Mugikortasun planak espazio hauetako ingurune soziala hobetzen laguntzen du eta
kalitate altuko espazio publikora irabaztera. Garraioa, zarata foku handiena izanik,
mugikortasun planean sartzen diren jarduketak izango dira, jokabide hauek lerro nagusi
bat osatuko dute, zarata murrizketaren planean helburuak sartuz, jasangarritasun
mugikortasun proiektuaren helburua bezala.
Kotxe murrizketaz gain, garrantzitsua da trafiko lasai bat lortzeko emaitzak bilatzea, zarata
gehiago ez sortzeko sistemak ezarriz, bilatutako emaitzak mailak murriztera laguntzen
dituena eta ingurumen soinua hobetu.

Hirian zarata sortzen duten beste elementu batzuk daude eta ez dira zarata-mapen
estrategiak, baina Akzio Planean sartu behar dira, hala nola:
•

Gauean sortutako zaratak, batez ere asteburuetan, hiriko zenbait gunetan baldintza
nagusia da, esaterako, Alde zaharra, gainera, astean zehar zonalde lasaia da.

•

Hondakin solidoak biltzeko udal zerbitzuek sortutako zarata, formatu ezberdinetan,
kalean garbiketa lanetan, etab.

•

Garraio publikoak, autobusak eta tranbiak sortutako zarata dela-eta, lineak kontutan
hartzen dituzten geltokiak.

2013-2018 Planak, zarata kudeatzeko akzioak proposatu ditu, zarata maparen laguntzarekin
egindak, udalerriko ordenantzak, lizentziak, distantziak, ostalaritza, zamalanak, etab.
Araudiaren ikuspuntutik Plan Orokorrak ez dauka izaera lotesle edo erabakigarria,
plangintzan eragin zuzena dauka, bai hiriaren antolamendu xehatuan zein erabileren
erregulazioan, etab.
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Azkenik, kontuan izan beharko da Aurrerapen Agiri hau idatzi bitartean, Zarata Mapa Berriak
egin direla eta udalaren zonifikazio akustikoan eta Zarata Plan Akzioaren berrikuspenaren
lanak egiten ari direla.
1.2.15 SEGURTASUN DIAGNOSTIKO LOKALA
Segurtasun diagnostiko lokala hirigintzarekin erlazionaturiko bost faktore dauzka:
1.-

Erabilera bakarreko auzoak edo sektoreak (normalean Bizitegia), eremu zabalak
bereizgarria gutxiekin. Talde honetan Salburua eta Zabalgana daude.

2.-

Hiri espazioa funtzionalitate mugatuarekin, arkupeen ugaritzea, maila aldaketak.
Talde honetan Inguraldeko Bizitegi Auzoak daude.

3.-

Argiztapena. Argiztapenaren maila baxua edo eskasia.

4.-

Parke handiak. Bereziki gauetan. Talde honetan Arriagako Parkea dago.

5.-

Aterpeak, zubiak, lurpeko pasabideak, garajeak eta etxebizitza atari ez-gardenak.

Segurtasun diagnostiko lokalean hirigintza eremuan 15 gomendio proposatzen dira eta Plan
Orokorrean prozesuan analisia egingo da eta ahal den neurrian araudian sartuko dira.
Gomendioen artean, analisiaren eta lehentasunen artean ondorengoak kontsideratzen dira:
•

Ikusteko kontrolak eragiten dituzten elementuak saihestu. Garaje irteeretan edo barne
pasabidetan, ispiluak jarri angelu itsuak saihesteko.

•

Hiriko diseinu bat egin generoaren ikuspuntutik, espaloi zabalekin, baina ez hondatuak,
tunelen eraikuntza saihestu eta arkupe ez komertzialak kendu.

•

Larrialdi irteerak jarri, batez ere parkeetan, aparkalekuetan eta sentikorrak diren beste
puntuetan.

•

Hiri egitura trinko eta jarraitua bultzatzea, hiritik kanpoaldera, oztopo gutxiekin (hiriko
errepideak, ekipamendu itxi handiak…) eta espazio hilak kenduz.

•

Garaje eta sotoan trastelekuak ez eraiki, auzokoen kontrola errazteko.

•

Hiri iraunkorrera itzuli, Vitoria-Gasteizen erdialdean eta hiri-zabalgunean lortu dena.
Vitoria-Gasteizen ordutegiak paketetan ez izatea, hau da, bakarrik goizetan edo arratsalde
zein gauetan funtzionatzea.

Araudiaren arabera udal agiri hau ez dauka Plan Orokorrean izaera loteslea edo erabakigarria,
hala ere, zenbait gomendio egiten ditu plangintzaren Aurrerapenean eragin zuzena
daukatenak, hiri bilbearen antolamendu xehatuan eta bere erabileraren erregulazioan eragina
daukatenak.
1.2.16 VITORIA-GASTEIZKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA PLAN ESTRATEGIKOA 2015-2022
Plan Estrategikoa Vitoria-Gasteizko Merkataritza eta Ostalaritza aztertzen du (2016.urtean) eta
bederatzi kapituluetan banatzen du:
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1. Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritza arloko eskariaren erradiografia
dinamikoa eta azterketa kuantitatiboa.
2. Bertako eskariaren ezaugarriak.
3. Eskari flotatzailearen ezaugarriak. Merkataritzaren erakargarritasuna.
4. Eskaintzaren tamaina eta egitura dinamiko nagusiak.
5. Barruko espazioaren azterketa.
6. Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritzaren ezaugarriak: egungo egoera
eta etorkizuneko ikuspegia.
7. Vitoria-Gasteizko merkataritzaren eta ostalaritzaren posizioa ingurune
geografikoarekiko
8. Espazioaren azterketa fisikoa. Merkataritza- eta ostalaritza-jardueran eragina
duten prozesu eta eraldaketak.
9. Merkataritza, ostalaritza eta turismoaren arteko elkarreraginaren azterketa.

Agirian, hiriaren merkataritza eta ostalaritza espazioen berrikuntza eta hobekuntzarako
hirigintza-merkataritza jarduketen barruan eta besteak beste hurrengo ekimenak proposatzen
dira: Posta kalearen inguruan merkataritza ardatz baten sorrera hiriko bost enparantza
ezberdinen loturen bidez. Helburua gune lasaiak bilatzea, oinezkoentzako eta jarraitasuna eta
oinezkoen ibilbidea bultzatzea.
Kontzeptu hau Vitoria-Gasteizen dagoen “Slow” kontsumo eta erosketa eremuarekin dator
(Slow Shopping &Leisure). Ezaugarriak: ibilgailuen zirkulazioa, kutsadura akustiko maila
baxuak, gune berdeak, apaingarri eta altzari ezberdinak, etb. Vitoria-Gasteizko kontsumoa
finkatzeko.
Kasu honetan plangintzaren hasierako faseetan (Aurrerapenean) hurrengo aspektuak izan dira
kontuan: hiriaren erdian dagoen Merkataritza eta Ostalaritza, mistifikazio erabilerak eta
segurtasuna.
Plan honetan proposatzen diren jarduketak non Administrazio Publikoak eta bereziki
Udalerrikoa garrantzitsuak izan ahal diren.
•

Orokorrean Vitoria-Gasteiz merkataritza eta ostalaritza hiri bezala agertzea ahalegintzen
da, hurbiltasuna eta eskaintza atseginen espazioak landuz, egitura sektorialaren
finkapena landuz. Udalaren aldetik egiten diren akzioak interesgarriak dira, bereziki
“merkataritza ibilbideak” eta hiriaren egokitzapenak (gune berdeak, urbanizazioa…).
Inguruko auzoetara hedatzen dira kale guztiak modu berean erabiliz.

•

Inplantatze komertziala bultzatu, nahi duten ekintzaileei laguntzeko, aldi berean ekimen
berriak sustatuz.

•

Merkataritza ardatzak topaketa espazioak bezala zehaztu merkataritza dinamismo
handiagoa erraztuz. Vitoria-Gasteizko hirigunearen pobretzea ikusten da eta hiriburuak
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merkataritza ardatzik ez daukala (merkataritza kaleen metaketa existitzen dira “mantxak
edo merkataritza guneak” sortzen dituztenak, oinezkoak izan barik).
Azken finean, Plan honetan plangintzarako ez dira izaera loteslea duten araudiak aurkitzen,
baina hala ere, izaera aldakorreko irizpideak planteatzen dira, hirigintza antolamenduan
aplikatu ahal direnak.
1.2.17 NEKAZARITZAKO ELIKAGAI-ESTRATEGIA IRAUNKORRA
Elikagai estrategien analisia nazioarte mailan ugaritzen hasten dira eta nahiz eta gehienen
helburu eta neurriekin bat egin, ezberdintasunak garrantzitsuak izan daitezke elementu
bakoitzaren enfasiari dagokionez. Honek tokiaren baldintza espezifikoaren araberakoa
(eskala, populazioa, ingurune fisikoa, kultura, etab.) eta bultzatzen dutenen ezaugarrien
(prozesu mota, politika, nagusitasuna, kohesio soziala, etab.) araberakoa izan daitezke.
Vitoria-Gasteizko nekazaritza elikagai estrategiaren kasuan, 2015.urteko “Vitoria-Gasteizerako
nekazaritzako elikagai-estrategia jasangarri baten bidean” agirian batutako oinarrizko
gidalerroak existitzen dira, hurrengo ardatz nagusietan laburbildu daitezkeenak:
•

Nekazaritzako elikagai-sistema nekazaritza ekologikoko jardunetarantz eraldatzea:
Produkzio ekologikoak aukera ematen du elikagai osasuntsuak produzitzeko landa
ingurunearen garapen jasangarriari eutsiz.

•

Tokiko autosufizientzia maila handitzea, tokiko produkzioaren eta kontsumoaren
arteko egokitasunaren handitze gisa ulertua: Produkzio eta kontsumo esparruan,
planetatik urrun dauden nekazaritzako elikagai produktu kopuru handia dago, NEC
emisioak handitu dira. Gainera, merkantzia truke handia hau beste ingurumen arazo
batzuen kausa da, esate baterako, espezie inbaditzaileak edo baliabide naturalen
ustiapena planetaren eremu txiroetan.

Aukera, tokiko produktuen kontsumoa da, zonalde bakoitzaren potentziala erabiliz kalitatezko
produktuak lortzeko.
Aldi berean, ardatz bi hauek oinarrizko hurrengo helburuetan bihurtu daitezke, iraunkortasun
maximoa lortzeko:
•

Produkzio fasean, tokiko nekazaritza elikagai produkziora hurbildu.

•

Banaketa fasean, merkaturatzea, ahal den neurrian produktu eta kontsumitzailearen
arteko erlazioa hurbilena izateko.

•

Kontsumo fasean, nekazaritza elikagai produktuen tokiko kontsumora hurbildu.

Hirigintza antolamendua garrantzitsua da, nekazaritza elikagaien finkapena lortzeko, batez
ere hurrengo alderdietan:
•

Landa lurzoruaren babesa.

•

Azpiegitura berdeen jarraitasun elementuen konfigurazioa eta diseinua.

•

Lurzoru Urbanizagarrien desklasifikazioa, landa lurzoruen berreskurapenerako
erabiliko ez direnak.
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•

Hutsik dauden lursailetan nekazaritza behin behineko eta behin betiko erabileraren
erregulazioa: zentzu honetan udalerriko politika ikusten da, hiriko baratzeak gehitu
dira, hiriko baratze ekologikoak lagapenaren esperientziak, erretiratutako aisialdirako
edo hezkuntza zentroetarako. Eraztun berdeko gunea eta Zadorra ibaitik gertu
lursailak laga dira eguneroko erabilera duten baratze ekologikoak egiteko, urte
baterako ematen dira eta bost urte arte luzatu daiteke.

•

Nekazaritza elikagai katearen faseen kokapen egokia, bereziki transformazio faseetan
(industria egokitzapen baldintzak tokiko transformazioetan) eta banaketan (finkapen
baldintzetan eta elikagai merkataritzaren erregulazioan).

•

Udaleko plangintzaren sartzea goi mailako gidalerroetan, nekazaritza elikagai
estrategikoen helburuak bultzatu dezaketenak.

Agiri finala, 2016.urtean Vitoria-Gasteizerako Nekazaritzako elikagai estrategia jasangarriaren
Parte Hartze emaitzetatik aterata, elikagai eredu berri bat egoteko helburuarekin 21 helburu
ezartzen dira.
4,8 eta 10. helburuetan, agiriak irizpideak eta jarduketa lerroak proposatzen ditu, kontuan
hartu behar izango direnak HAPOren idazketa prozesuan.
4 Helburua Arauak berrikustea: “Arauak (hirigintza-arauak zein beste batzuk) berrikusi eta
egokitzea Gasteizko udalerrian nekazaritza eta abeltzaintza instalazioak jartzea errazteko”.
Planaren idazketa prozesuan, berristeko hau egingo da, instalazio hauen disposizioak erraztuz,
gainontzeko helburuen kontra ez joateko eta dagokien lurzoru kategorientzako ezartzeko.
8 Helburua Lurzoruaren babesa: “Lurzorua babestu (elikagaiak egiteko erabili dena)
plangintzaren eta legeriaren bitartez”.
Helburu hau oinarrizkoa kontsideratzen da eta babeserako garrantzi bereziarekin, izaera
orokorrarekin Lurzoru Urbanizaezinerako ezarri behar dena.
10. Heldura Hirigintza: “Auzoetako hirigintza eta kudeaketa berriz pentsatzea, eraldaketainstalazio txikiak/ merkatua/ merkataritza alternatiboa eta malgua txertatzeko”.
Egokia kontsideratzen da, dagokion araudiari helburuen zehaztapena erraztu, HAPOaren
gainontzeko helburuekin bateragarria izateko eta Aurrerapen honen II. Liburukian 7.4 atalean
garatzen dena.
Araudiaren ikuspuntutik udal agiri honek ez dauka izaera lotesle edo erabakigarria Plan
Orokorrean, hala ere, eragile ezberdinekin adostutako estrategia eta proposamenak aztertzen
ditu. Plangintzaren aurrerapenean eragin zuzena daukate, erabileren erregulazioan, lurzoru
urbanizaezinaren babesan, etab… legean eta bideragarria baldin bada kontuan hartu behar da.
1.2.18 UDAL IZAERAKO BESTE IKERKETAK, LAN HORIEN HELBURUAK ETA PROPOSAMENAK VITORIAGASTEIZKO HAPO-AN INTEGRATUAN IZAN BEHAR DIRA
Kontzeptuaren zehaztapen teknikoen testuarekin erlazionatuta dauden Plan Estrategikoak
gain, kontuan hartuko da, aurreko atalekoak, Plan Orokorraren idazketa prozesuan, ondorioak
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kontutan hartu behar dira, helburuak, Udalean hasitako prozesuaren jarduketa lerroak,
zaharkitutako Vitoria-Gasteizko Auzo edo eremuen birgaitze eta indarberritze.
Gaur egun azterketa sozio hirigintza prozesua hasi da eta zaharkitze eremuen aitorpena:
koroatze, Zaramaga eta Ariznabarra eta beste hiri eremuekin bide berbera egitea aurreikusten
da: Adurtza, Abetxuko….
Lan hauek HAPO berrikusketaren hasierako faseekin eta bere ondorio, helburu eta
proposamenekin bat egingo dute, bereziki hirigintza antolamenduan aldaketaren bat behar
dituztenak Plan Orokorrera sartu behar izango dira.
1.2.19 ZADORRA IBAIAREN EGOKITZE HIDRAULIKOKO ETA INGURUMENA BERRESKURATZEKO PLANA
Vitoria-Gasteizen Zadorra ibaiaren arazoa identifikatzen dute, ordoki alubial batean zehar, goi
uretan kokatutako urmaelen eraikuntza baino lehen, uholde ibaiadar bezala, etorbidea modu
naturalean sortutako arroetan.
Vitoria-Gasteizko hirigintza garapena eta ibilguen erregulazioa urmaelengandik, uholde
ordokiaren okupazio handia sortu du. Ondorioz, uholde gertaera larriak eman dira hiriari
hunkitutako materialak kaltetuz (erabilera industriala eta bizitegiko zonaldeetan) eta
inguruarekiko komunikazio bideetan.

Planeko analisi irizpidetan, hobekuntza hidraulikora bideratutako, ingurumen baldintza
azterketara lotuta, topografikoak, hirigintzakoak, irisgarritasuna eta egungo erabilera publiko
eta potentziala, taldean ikuspuntu orokor bat izatea baimendu du eta bertan parte hartzen
duten faktore guztien soluzio integratzailea lortzeko aukera ematen du, Planak aurkezten duen
bezala.
Proiektu honen helburuak hurrengoak dira:
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1.- Zadorra ibaiaren aldian aldiko gainezkatzeen ondorioak arintzea.
2.- Ibaiaren ekosistema berreskuratzea eta esku hartzen den zati osoan benetako ibilgu
biologiko bat lortzea.
3.- Vitoria-Gasteiz hiria inguratzen duen Eraztun Berdeari jarraipena ematea, ibaiertzak
erabilera publikorako egokituz.
Azkenik, Planak batzen dituen Jarduketa Irizpide Orokorrak azpimarra daitezke:
•

•

Ingurumena:
−

Existitzen den erriberako landaredia mantendu eta hobetu.

−

Orekaren ur morfologia errespetatu.

−

Oheen aldaketa minimora murriztea.

−

Ur korridorearen funtzionaltasun morfologikoa eta biotikoa berreskuratu.

−

Ibilgu eta erriberako jarduketa orokorrak eta bereizi gabeak uko egin.

Hidraulikoak:
−
−

•

Ahalik eta jarduketa kopuru gutxien batu, uholde arriskua murrizteko modu
esanguratsuan.
Lehentasunez jokatu uraren orriaren altuera nabarmen eragiten duten puntuetan.

Soziokulturalak:
−
−
−
−

Udalaren jabetzako lurraldean Hirigintza Parkean lehentasunez jardutea.
Ondare historiko-kulturala ahal den neurrian balioa handitu eta integratu.
Funtzionaltasun hidraulikoa eta ekologikoa bateratzea landa ingurunearen
erabilera jolasarekin
Eskalamendi eta Krispiña bitarteko oinezkoentzako eta bizikletarientzako ibilbide
bat eraiki, muturretan Zabalgana eta Alegria ibaiko parkeekin lotuz.

Udalerriko dokumentu hau, araudiaren ikuspuntutik Plan Orokorrean ez dauka izaera loteslea
edo erabakigarria eta plangintzan burutu joan diren eta eragin zuzena daukaten
proposamenak lantzen ditu.
1.2.20 INGURUMEN EGOKITZAPEN ETA BERRIKUSPEN EKINTZAK ERAZTUN BERDEAN
Eraztun Berdea bidexka eta parke sare bezala eratuta dago, azken hogeita bost urteotan hiriko
ertzaren
espazioen
berreskurapenetik
abiatuta,
Vitoria-Gasteizko
proiektu
enblematikoenetako bat sortu du. Eraztun Berdea, gaur egun eta etorkizuneko hirigintza
garapenerako elementu artikulatu bat bezala hartzen da, hamar milioi metro karratu baino
gehiago dituen hiri azpiegitura da beti hiri eta lurraldeari erantzuna emateko arazoren bat
dagoenean.
Bere agerpena eta hazkundea ezinbestekoa izan da zaharkitutako hiri ertzen ekologia eta
paisaiaren berreskurapenean, antzeko jarduketak barne, Vitoria-Gasteizko beste arazoei
konponbidea ematea baimendu dutenak. Adibidez, txabolen ugaritzea eta legez kanpoko
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baratzeak edo neurri handiago batean, iparraldeko poligono industrialen zein hiri hegoaldeko
uholdeak.
Eraztun Berdearen “itxiera” alderdi nagusiak sustatzea baimenduko du ingurumen eta hiri
inguruko biodibertsitatearen hobekuntza, lotura arazoen konponbidean aurreratuz. Bai
ekologikoki bat erabilera publikorako, hirigintza azpiegitura handi bat bezala osatuz, egungo
ekipamendu berde multzo bat gehiago edo gutxiago elkarren artean konektatutakoa gaindituz.
Honela, Eraztun Berdea eta Gasteizko mendien arteko lotura Vitoria-Gasteizi dimentsio
ekologiko berria eskaintzen dio, hiria Arabako Lautada inguratzen duen espazio berdeko
gerriko baten bidez inguratuz. “Barneko Eraztun Berdeko agirian agertzen diren natura
proiektuak lantzen hasten dira. Vitoria-Gasteizko azpiegitura berde batera” 2012.urtean.
Hiriaren biodibertsitate eta biogaitasunaren hazkundea hain beharrezkoa da konplikatua
bezala. Jarduera mota hauek ingurumen inpaktua murriztea eta hiri aztarna ekologikoa ziklo
naturalen elkarbizitza bermatu behar dute, fluxu eta hiriko zerbitzu arrunten funtzionamendu
egokiarekin. Eraztun berdeko proiektu hau energetikoki iraunkortasun hiri korridore bat izatea
nahi du, lehenengo mailako ingurumen informazio osagaiarekin eta eraikin elementu eta
landaredi formazio elementuak gehituz, biogaitasun eta hiri biodibertsitatearen handitzea
sustatzeko.
Modu honetan Eraztun Berdea Vitoria-Gasteizko Hiri Azpiegitura Berdean sartzen da, parke,
lorategi, kale eta zuhaitzeko enparantzekin, kirol gune berdeekin, hiriko baratzekin, errekak,
mediana eta biribilguneekin, erabili gabeko lursailekin eta beste ez-ohiko elementuez,
fatxadak eta teilatu berdeak.
Espazio talde hau ezinbesteko papera jokatzen du hiriaren bizigarritasunean eta hiritarren
osasun eta ongizatean. Hurrengo ondorioak suposatzen dute: tenperatura erregulatu, zarata
eta estres mailak murriztu, aisialdi guneak , kirola, atsedena, etab. Onurak gehitzen dira gune
berdeak sarean funtzionatzen dutenean eta funtzio ekologiko, ingurumen eta sozial honen
hobekuntza osoaren eskema mantentzeko, Vitoria-Gasteizen Hiri Azpiegitura Berdearen
Estrategia martxan jarri da.
Udal agiri hau, araudiaren ikuspuntutik ez dauka izaera lotesle edo erabakigarririk Plan
Orokorrean eta hainbat proposamen planteatzen ditu plangintzan eragin zuzena daukatenak
eta hiriaren antolamendu xehatuan.
1.2.21 ESKIBEL, TORROGIKO, MARITURRI, EHARI, BATAN, ZAPARDIEL, OLARIZU ETA ERREKALEOR
IBAIEN HOBEKUNTZA HIDROLOGIKO ETA HIDRAULIKORAKO PLANAREN PROPOSAMENA

Plan honek adierazten du Gasteizen dagoen ingurunearen ibilguen eraldaketa nabarmen hazi
dela azken mendean. Ur-hargune, ibaian gora eta ur zikinen isurketak, Gasteizko Menditik
datozen erreken taldearen egoera larriagotzen da eta Vitoria-Gasteizko hiriaren erdialdeko
hegoaldera heltzen da. Arazoa larriagotzen da Batan, Zapardiel, Errekatxiki eta Santo Tomas
errekentzako, lurperatu egiten dira hiri-bilbera heltzean eta udalerriko saneamendu sarera
sartzen dira.
Plan honen helburua Gasteizko menditik jaisten diren errekatik sartutako uholde arriskua
murriztea da. Jarduketa talde bat planteatuz, ingurune sarea osatzen eta funtzio hidrologikoa
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berreskuratuz hiriaren sektore honetan. Ibilgu hauen inguruko ur ekosistemak birgaituz,
baliabide hidrikoen babesa eta emari ekologikoen mantentzea.
Planak aurreikusten du: etorbideen ijeztzea, iragazketa erraztu, gainazaleko akuiferoaren
birkarga, baliabide kudeaketaren optimizazioa, akuiferoaren urrakortasunaren murrizketa, sare
hidrografiko naturalaren espazioaren urbanizazioa (isurketak aldatuz).
Planak hurrengo proposamenak egiten ditu: Azpiegituraren kanalizazioan oinarritutako
eraikinak, ijeztze elementuen gehitzea eta ur bolumen jakin batzuen aldi baterako biltegia,
hasierako planteamendua hurrengoa da:
1.

Diametro handiko ibilbidea, Batan eta Zapardiel behetik mendebalderantz, 2 km-ko
luzerarekin gutxi gorabehera, ingurumen ibilgua alde batera uzteko eta mantentzeko,
200 l/s inguru, legar-hobi inguru dauden lakuetatik erregulatua.
2. Bataneko etorbideak orritu aintzira sistema honen bidez, ibilguak mendebalderantz
desbideratuz eta ibilgu naturalean ingurumen ibilguak mantenduz, hiri azpian biltzaileak
saihestuz.
3. Batan urmaeleko goiko uretan, Berrostegietako altueran, Bataneko ibilguak harrapatu
kota galdu barik, Ali-Ehari ibilgutik eratorrita eta noizbehinka Eskibeletik.
4. Mendebaldeko zonaldean, Zarauna (Maniturri) eta Ehari uretatik eratorritako ibilguak;
helburua Zabalganako hirigintza sektoretan ibilguak berreskuratzea da eta bestaldetik,
izen bereko parke eta aintzirak piztea.
5. Euri-urako berreskurapen espazioak sortu eta Zabalgana sektorearen behe kotako
zonaldetan etorbideen orritzea, Ali–Zarauna eta Torrogiko ibilguetarako.
6. Eskibel-Torrogiko ibilguei dagokionez, lehenengoa bigarrenera eratortzea, ibilguen
galera saihestuz Jundizko poligono industrialen biltzaileetan.
7. Hodi batzuen hobekuntza behar da, bereziki Eskibel, Torrogiko, Maniturri eta Ehari
behea ibaiak (Gaztelako atariaren luzapena).
8. Zapardielen urak Ekialderantz bideratzea, ingurumen ibilgu edo mantentze bat izan ezik,
ibilgu hauek ez daude erregulatuak nahiz eta zabortegiaren azpian dauden uren
topografia mesedegarria.
9. Olarizu parkean ijezketa espazio bat sortu, aintzira lotura sistema baten bidez.
10. Zapardiel etorbideko ijezketa Olarizu parkearen aintziren bidez, Gardelegitik datorren
sorburutik.
11. Etorbideen ibilguak aintziretatik eratorriak dira eta eraikuntza ezaugarriekin eta
Errekaleorren ibilgu berriaren gaitasunarekin bateragarriak dira. Salburuako hirigintza
sektore ezberdinen zehar.
Planak planteatutako onurak aurreikusten ditu, ur bolumenen murrizketa Krispiñako urzikinen araztegian garbitu ondoren eta saneamendu sarearen bide ezberdinetatik ur bolumen
ezberdinak kenduz, estolderia sarean ekaitzen kudeaketa hobetu.
Gainera, ibilguen erregulazioak ibilguari eta erribera tarteari hezetasuna emango die
zuhaitzen eta landaredi riparioaren hilkortasuna murriztuz. Guzti honekin, ur kalitatea
hobetuko da, ibilguen ingurumen berreskuratuko da, ibaiertzeko espazio ireki berriak eta
publikorako gune berdeak egongo dira.
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Araudiaren ikuspuntutik Planak ez dauka izaera loteslea edo erabakigarria Plan Orokorrean,
baina plangintzaren Aurrerapenean eta antolamenduaren Lurzoru Urbanizaezinean eragin
zuzena daukaten proposamenak aztertzen ditu, Lasarteko legar-hobian ura hornitzeko
urmaelaren sorrera adibidez.

1.3

HAPOAREN BERRIKUSKETAN KONTUAN HARTU BEHARREKO ALDERDI JURIDIKOAK

Hasteko, izaera juridikoari dagokionez atal honetan berrikuspen prozesuan kontutan
hartzekoa beharrezkoa, gogoratu behar da, bere onarpenetik egindako aldaketa guztiak
kontuan izanda, Vitoria-Gasteizko Plan Orokorra indarrean sartu zela otsailaren 25ean
143/2003 Hitzarmena publikatu zenean, Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen kontseiluan
(ALHAO 37zk. 2003ko martxoaren 31a).
Hortaz, 2/2006 Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta hirigintzari buruzkora
egokitu gabeko Plan Orokorraren Berrikuspenari buruz ari gara, (EHAA, 138zk. 2006ko
uztailak 20)2006ko irailaren 21ean indarrean sartu zen, bere azken bosgarren xedapenari
dagokionez. Aurreikuspenean, prozesatzean eta onespenean kontuan hartu beharreko lehen
arazoa 2006ko testu juridikoari egokitu beharra dago. 2010eko urtarrilaren 25ean, hala ere,
Tokiko erakunde txikientzako sektore urbanizagarriei dagokienez eskatzen dituzten
eraikuntza-mugei dagokienez (Kontzejuak, aurrerapenaren hurrengo atal batean aipatuko
dugun bezala,).
Honengatik, beharrezkoa eta egokia egiten da araudi legalaren berrikuspen bat, hamabost
urteko muga tenporala ezartzen da, 2/2006 Legea indarrean sartu denetik eta aurreko
epearen luzapenaren arabera. 2/2006 Legea, urriaren 2koa onartua, aipatutako Euskal
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen aldaketarekin.
2021eko irailaren 21era arte egongo lirateke, "plan orokor guztiak" Euskal Herriko 2/2006
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen arabera egokituta, arriskua beti aldaketa
puntualak izan daitezke behin aipatutako epea igaro ondoren eta Euskal Herriko 2/2006
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 103.4 artikuluan aipatzen den bezala.
Dagoeneko epea betetzeko ia lau urteren buruan dago baimendutako data, baina kontutan
hartu behar dugu Berrikuste objektua daukan Plan Orokorraren onarpen eta tramitazioen
gorabeherak aztertzerakoan, hasierako agiriaren onarpena 1998.urteko abenduaren 14an
egin zen, hala ere, ez zen indarrean sartu 2003.urteko martxoaren 31rarte.
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Gainera aipatutako mandatuan, batez ere, prozedura osoan eta Plan Orokorreko eduki
arautzailean eragina izan duena, Lege Aginduak aldaketa batzuk ikusi ditu (egunerapenak
egoki bada) sakonera handikoak, indarrean dagoen Plan Orokorrean kontuan hartuta
nabarmen aldatu dela.
Ezartzen diren ondorengo estatu mailako legeak, bereziki, martxoaren 20ko Auzitegi
konstituzional 61/1997 epaiketa ondoren, apirilak 11kako 6/1998 Legearen xedapenarekin
(EAO 89zk. apirilak 14); maiatzaren 28ko 8/2007 oinarri Legea (EAO 128zk. Maiatzak 29);
ekainak 20ko, 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Testu Bategina (EAO 154 zk.
ekainak 26), ekainak 26ko 8/2013 Legea, birgaitze eta hiriaren birsorkuntzari buruzkoa (EAO
1563 zk. ekainak 27koa), marko juridiko orokor berri bat sortu du urriak 30, 7/2015
Legegintzako Errege Dekretuak arautzen duena eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
Legearen Testu Bateginan onartzen duena (EAO 261zk. 2015.urteko urriaren 31).
Jabetzako egoeraren zehaztasunaz gain, merezi du arreta berezia, gure ulermenean,
pixkanaka betebeharrak betetze aldera eskubideen eskuratzea; lurzoruaren ondare balioaren
eta hirigintza sailkapenaren arteko bereizketa; lurzoruaren oinarrizko bi egoeren ezarpenean
(21.artikulua), landa lurzorua, lurzoru urbanizagarria eta bere balorazio arauak, urriak 24ko
1.492/2011 Errege Dekretuarekin osagarriak eta Lurzoru Legearen balorazioak onartzearen
arrazoia (EAO 270zk. 2011kako azaroak 9). Hirigintzako teknikak eremu autonomikoaren
gaitasunaren atribuzioari lotuak geratzen dira, hiri lurzoruen (finkatuak eta finkatugabekoak),
urbanizagarrien (sektorizatuak eta ez sektorizatuak) eta urbanizaezinen (landa nukleoak
barne) finkapena Plan Orokorraren arabera egingo dira eta Euskal Herriko 2/2006 Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko legean agertzen direnak.
Auzitegi konstituzionala bere irailak 11kako 141/2014 epaiketan, 8/2007 Legearen analisi
konstituzionalari dagokiona eta bere 2/2008 Testu Bategina ezartzen duen bezala, arau
hauengatik ezarritako eszenatoki juridiko berria (guztiz konstituzionala), lurzoru
jabetasunaren eta balorazioaren arabera, azpimarratuz beste esanen artean “Legegilearen
gaur egungo aukera, lurzoruaren sailkapenaren balorazioa behin betiko bereizte aldera,
beste alde batetik, Zuzenbidearen Motibazioen Azterketan azaldutakoaren arabera,
espekulazioa arintzeko, konstituzioko aginduaren arabera ex 47.art CE, eta balorazioa bete
“dagoenaren arabera” eta ez “ planak esaten duena etorkizunean egon ahal denaren
arabera” (F.Jº 9), oinarri berberean gehituz, bere aukera hiriko jabetza kontzeptu
legegilearen arabera, "ius aedificandi" ez da eskubidearen hasierako edukien osagai integral
bat, betebehar urbanistiko korrelatiboen betetze mailaren arabera lortzen da”,
eraikigarritasunaren ondare bezala izendatzen dena, hori gauzatzeko modu eraginkorrean
bakarrik gauzatzen da eta, edozein kasutan, betebeharrak betetzea eta dagokion
erregimenaren karguak ezabatzea da.
Hortaz, Lurzoruaren balorazioa landa egoeraren arabera egiten da eta hirigintza itxaropena
bakarrik kontutan izango da lurzoru urbanizagarria aldaketa bat izan duenean eta Auzitegi
gorenean baieztatzen denean, 2014ko urriak 27ko epaiketa (R. 5840 eta 174/2012 kasazio
errekurtsoa, 10º oinarri juridikoa) eta 2015.urteko maiatzak 7 (R. 1729 eta 615/2013 kasazio
errekurtsoa, 2º oinarri juridikoa) besteak beste, aipatutako konstituzionalaren arabera
141/2014.
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Beraz, eszenatoki oso ezberdinean aurkitzen gara, indarrean dagoen Vitoria-Gasteizko HAPOa
sortu zuenarekin konparatuz. Euskadiko 2/2006 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea,
2006.urteko irailean indarrean sartu zenetik, bost aldaketa izan ditu azaroaren 28ko 11/2008
Legeen eraginez, Erkidegoaren partaidetza hiri ekintzako soberakinaren araberakoa (EHAA
238zk. abenduaren 12koa), aldi berean aldatu egin zena ekainak 18ko, etxebizitza 3/215
Legeagatik (EHAA 119zk, 2015.urteko ekainak 26), eraikuntza edo hazkundea udaleko parte
hartzea %15an zehazten dute. 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta
Elikagaigintza Politikokoa eta 2/2012 Legea, apirilaren 23koa, 2006/123/CE zuzendaritzara
egokitua, ikuskapenak, jarduerak kontrolatzea eta lizentziei dagokionez, Aurretik komunikazio
prozedura ezartzean, lan edo jarduera jakin batzuen funtzionamendurako beharrezkoak diren
bakarrak dira, eta aipatutako 2/2014 legea, urriaren 2koa, plangintza orokorraren epea
zabaltzeko 2/2006 Legeko araudiei.
Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren dekretuak 2/2006 Legearen garapenean idatzi dira..
Ekainak 3ko 105/2008 Dekretuari buruz ari gara, premiazko neurriena (EHAA 118zk. ekainak
28koa) eta 123/2012 Dekretuaren hirigintza estandarrei buruzkoak (EHAA 143zk. uztailak
23koa), azken hau eraikigarritasunari mugak jartzen dizkio, zuzkidurakoak, babes publikoko
etxebizitzakoak eta zuzkidura ostatukoak hiri lurzoruetan eta urbanizagarrietan, Lurzoruaren
Udal ondarea tresna edo kudeaketa instrumentu bezala proposatuz, estandar edo gainazal
minimo hauek fisikoki beste eremuetan jarri ezin direnak (bai sistema orokorretan eta bai
tokiko sistemetan). Gure ikuspuntutik, zehaztapen hauen balio handia jaso dezakete, lurzoru
berrien ez kolonizazioaren kasuan eta erabilpenaren areagotzea (sailkapena eta kalifikazioan)
sailkatuetan eta kalifikatuetan. Hiria barrurantz hasi behar da bere iraunkortasuna eta
kalitatea handituz (ekipamenduak, espazioak…).
Honen harira, aipatzekoak dira Plan Orokorraren berrikuspen partzialak, batez ere Salburua
eta Zabalgana auzoak birdentsifikatzeko helburuarekin egin direnak, azken biak maiatzaren
2011an Zabalganako 1 eta 4 eta Salburuako 7,8,9,10 eta 11 sektoreentzako eta abenduaren
2012an Zabalganako 2,3,5 eta 6 eta Salburuako 7,8,9,10 eta 11 sektoreentzako. Dagozkien
Plan Partzialen aldaketak egindak izanik eta Urbanizatzeko Jarduketa-Programa onartua
izanik, auzo hauek berritzeko esku-hartzeak egin ezkero, bai rekalifikazioen bitartez, edo eta
eraikigarritasun gehikuntzen bitartez, lege kontu-garbitzeak egin beharko dira, hau guztia hiri
trinko eta kohesionatuaren helburua lortzearren.
Guztiarekin batera, hirigune izendatu genezakeen araudietatik sortzen den guztia,
bereizgarritasun berezia kontsideratu behar da, udalerriko mugan eta bere ingurunean araudi
sektoriala, garrantzia izango duena prozedurazko ikuspuntutik bere edukieratik. Hurrengo
ataletan, Lurralde Antolamenduko Gidaliburuen edukietan agertzen dira, ingurumen
erregulazioaren intzidentzia, bereziki 21/2013 Legea, abenduaren 9koa (EAO, 296.zk.
abenduak 11) Plan Orokor honen ingurumen ebaluazio estrategikoa erregulatzen du
(17.artikulua eta hurrengoak). Hasierako eskaera egin behar da, kontsultak ingurumenaren
azterketa estrategikoa, informazio publikoa, azterketa teknikoa eta Ingurumenaren
Adierazpen Integratua prestatzea. 37/2003 Legea azaroaren 17koa, zaratarekiko babesa (EAO
276.zk. azaroaren 18a) eta 213/2012 Dekretua urriaren 16koa kutsadura akustikoari buruzkoa
(EHAA 222 zk. 2012.urteko azaroak 16). Baliabide naturalen babesa (ura, basoak, lurzorua,
airea). 1990.urteko uztailak 3ko legearen Kultura Ondarea (EHAA 157zk. abuztuak 6)
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kalifikatutako ondasunekin eta inbentariatuak daudenak. Etxebizitzaren eskubide subjektiboa
eta Euskadiko Etxebizitzen zuzkidura ostatuak ekainak 18ko 3/2015 Legearena (EHAA 119zk.
2015.urteko ekainak 26). Hezkuntza. Osasuna. Garraioak eta azpiegiturak (uztailak 7ko
21/2003 Segurtasun Legea – EAO 162zk. uztailak 8- Vitoria-Gasteizen eragina izan duena
Forondako aireportutik gertu). Errepideak, 20/1190 Foru Araudiarekin, Ekainak 28ekoa (EHAA
147zk. abenduaren 24koa), segurtasun eta defentsari buruzkoa bere ondaretik 7/2015 Lege
Errege Dekretua ebaluatuko ditu txostenean agertzen diren lurralde eta hirigintza
antolamendu tresnak (osagarrizko bigarren xedapena).
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