VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

2 LURRALDEAREN ANTOLAMENDU PLANA ETA ETORKIZUNEKO
PLAN OROKORRAREN AFEKZIOA
Jarraian, ondorioen laburpen modura, landutako udalerriz gaindiko planen aspektu
nabarmenenak lantzen dira, afekzioak eta lotura nabarmenak azpimarratuz eta derrigorrezko
arauekin eta etorkizunerako Vitoria-Gasteizko hirigintza antolamendurako:

2.1

EAE-KO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK (LAG)

2015eko uztailaren 27an, Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) berrikusteko prozedura hasteko erabakia hartu
zuen, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari zuzendaritza eta prestakuntza gomendatuz.
Beharretarako Hiri urteko iraupena aurreikusi zen, hortaz, gaur egun Berrikuntza prozesuan
aurkitzen da.
Oinarrizko Agiria eta Parte-Hartze agiria idatzi ondoren, 2017.urtean Aurrerapen Agiria
aurkeztu zen eta 2018.urte hasieran Hasierako Onarpen Agiria.
LAGen hiria paisaia sartzen duen lurraldearen ikuspegi integratua da, ingurune fisikoa, landa
eta hiri ingurunea eta euskal hiriburuen erlazioak eta bateragarritasunak, baita Euskal
Autonomia Erkidegoko sistema osatzen duten tamaina ezberdinetako eta beste nukleo horien
artean ere.
LAGek lurralde sareen gain apustua egiten dute, hiri sistema polizentriko, gaur egun nahiko
garatua aurkitzen da eta gero eta erlazionatuagoak, metropoli espazioak barne, hiri ertainak
eta landa nukleoak.
Polizentrismo hau Euskal Herriaren garapen orokorra sustatzeko aukera paregabea da, nukleo
bakoitza indartzeko bere gaitasunetik aurrera eta aukera handiagoak baimentzen duenak,
egituratzean elementuak banan-banan aztertu beharrean taldean egitura konplexuago bat,
diferentea, berriztatzailea eta iraunkorragoa daukana.
Vitoria-Gasteizi dagokionez, azpimarragarria da aipatzea Aurrerapenaren Planoan aipatutako
hurrengo aspektuak eta hiriaren ereduan eragina daukatenak.
•

“Hiriburuen Sistema Polinuklearren Berrikuntza Eremua” udalerriaren mendebaldean
Jundizko Parke Logistikotik Miñaoko Parke Teknologikora definitzen da.

•

Eremu funtzionalaren transformazio ardatz bat planteatzen da (Araba Erdialdekoa),
A1ean oinarrituz, Iruña Okatik eta Agurain-Salbaterrako norabidean. Arabako
lautadaren transformazio ardatza, garraio kolektiboaren inguruan korridore
garrantzitsu bat artikulatzen saiatzen da, hurbilek, luzeko eta merkataritza
zerbitzuetara, euskarri bat emateko.

•

Abiadura Handiko Trenaren ibilbide bikoitza dago Vitoria-Gasteizen zehar, atera
irekita utziz, bai hiriaren iparraldean eta bai hegoaldean (2017.urteko abenduaren
29an agertu zen albistea, iparraldean lurperatutako tartea Arriaga Parkean gelditzen
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den geltokia). Beste alde batetik, Aldirako Trenbide Zerbitzurako Oinarrizko Ardatz bat
planteatzen da, Iruña Okatik, Agurain-Salbaterrara, Vitoria-Gasteiz zeharkatuz.

•

Lotura ekologikoa bermatzea planteatzen da lautada inguratzen duen espazio
naturalen artean eta barruko espazio natural garrantzitsuen artean (Salburua, Hariztiirlak, ur-ibilguak, etb..), Eraztun Berdea aintzat hartuta eta ekologiarekin jarraitzeko
pieza berezien luzapena.

•

Vitoria-Gasteiz barneko ardatza kontutan hartzea planteatzen da, hurrengoak osatuz:
aireportua, autobus geltokia, hiriaren erdiko espazioa suposatzen duen berrikuntza
nodoa, Unibertsitatea, hiriko azpiegitura berdea eta inguruko ondare naturalaren
erlazioarekin.

•

Existitzen diren finkapenen gaineko eraikuntzaren jarduketak batu, dentsifikazio
jarduketen bidez eta hiri lurzoruaren okupazio puntualak, lurzoru kalifikatuaren
hedapen handiagoak saihestuz, lurzoru industrialentzako hazkunde posibleak garatuz
eta logistikoak Arabako Lautadan, paisaiaren ezaugarriei dagokionez modu
koherentean eta ohiko lurraldearen ezarpen sistemarekin.
•

Ingurumen aspektuei dagokionez:
o

EAE-ko Babes espazio naturalen sareko planoaren barruan:
- Udalerriaren hego-ekialdeko zonaldea batzen da, Gasteizko Mendietara
dagokiona, Natura 2000 Sareari dagokiona.
- Salburuako hezegunea Lurralde Plan Sektorialaren barruan, hezegune
eremuan.
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o

Azpiegitura Berdearen planoan, EAE mailan:
- Udalerriaren hegoalde osoan agertzen da, Gasteizko Mendiekin muga
egiten duena, Sare Berdea izendatutakoaren barruan.
- Salburuako hezegunea Sare Urdinaren barruan dago.

o

o

o
o

o

•

Dibertsitate Naturalaren kontserbazioari dagokionez, Vitoria-Gasteizko
udalerriaren zati nagusiena maila Oso Baxuan edo Nuluan dago, Salburua
hezegunea eta Gasteizko Mendiak izan ezik.
Elikagaien hornidurei dagokionez. Komenigarria litzateke hiriko eremuak eta
landa eremuak bereiztea. Lehenengoetan maila oso baxua edo nulua da eta
bigarrenetan erdiko maila dauka.
Uraren hornidurari dagokionez, udalerriaren zati handiena maila baxuetan
aurkitzen da, hego-ekialdeko eremua izan ezik erdiko mailakoak direla.
Landareagatik sortutako uholdegarritasunen moteltzea, urbanizatutako
eremuetan oso baxua da, eta baxua hegoalde eta mendebaldeko eremuetan,
ekialdean ertaina eta Gasteizko Mendietan eta ipar-ekialdeko hezegunetan
altua.
Aisialdiari dagokionez, aisialdirako jarduerak eta kanpoko ekintzak egiteko
aukera oso baxua edo baxua da udalerri osoan, Zadorrako hezeguneetan eta
Gasteizko Mendietan izan ezik.

Bizitegi kuantifikazioari dagokionez, Urtarrilak 19ko, 4/2016 Dekretura joatea
gomendagarria da, EAE-ko LAG onartzen dituen Dekretuaren azkenengo aldaketak,
Bizitegi kuantifikazioari dagokionez. Aspektu honetan, hurrengo atalean garatzen da
modu zehatzago batean. LAG berrikusketen Hasierako Onarpen Agiriak, udalerrien
bizitegi gaitasun kalkuluaren irizpideak berriro kalkulatzea planteatzen du, Eusko
Jaurlaritza Sailaren arabera 21.272 etxebizitza daude.
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2.2

4/2016 DEKRETUAK LAG-EN BIZITEGI KUANTIFIKAZIOARI BURUZ EGINDAKO
ALDAKETAREN KALKULUAREN JUSTIFIKAZIOA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990
Legearen 6. artikuluaren arabera, Lurralde Antolamendurako Gidalerroek zehaztuko dute
lurraldeko eremu eta esparruetan etxebizitza-beharren kuantifikazioa. LAGek, esandako
irizpideei jarraituz, udalerri jakin baterako ezartzen duten etxebizitza-kopuru osoaren
kuantifikazioa izango da gehienezko muga udalerri horretan. Udal Plangintzak
murriztaileagoak izan daitezke baina ezin dute gainditu LAGek ezarritako irizpideen arabera
kalkulatutako gehienezko lurzoru-eskaintza.
Proposatutako kalkulu-metodoa behin-behinean erabiliko da Eremu Funtzionaleko Lurralde
Plan Partzialak (LPP) idatzi arte; zeren eta LPP horiexek xedatuko baitituzte beste kuantifikazio
batzuk udalerri bakoitzaren hazkunde-ahalmenaren azterketa zehatzago baten arabera, baina
betiere LAGetan azaldutako Lurralde Eredurako aukerak errespetatuz. Hain zuzen ere, LPPek
doituko dute bizitegi-kuantifikazioa lurraldearen hartze-ahalmenaren eta udalerri bakoitzaren
hiri-egituraren ondorioen arabera. Kasu honetan, eta Araba Erdialdeko LPPa 2016/4
Dekretuaren behin betiko onarpenaren aurretikoa dela aintzat hartuta, LAGek finkatu duten
kalkulu-metodoa erabiliko da.
Ondoren, Vitoria-Gasteiz bizitegi-kuantifikazioaren kalkulua banakatuko da,
4/2016
Dekretuan xedatutako metodologia erabiliz eta EUSTATen bildu diren arestiko datuak (20112016) abiapuntu.

BIZITEGI KUANTIFIZIOARAKO FORMULEN OSAGAIAK
LEZ. Indarreko lurralde-ereduaren zuzenketa
“Udalerri bakoitzaren osagai espezifikoa da, eta dagokion eremu funtzionaleko Lurralde Plan
Partzialean xedatutako lurraldearen orekarako estrategiekin zerikusia du. Osagai horretan
islatzen dira lurralde-plangintzak udalerri jakin batzuetan ezar ditzakeen hazkunde
selektiboak. (…)Hazkunde selektiboko ekintzak ez luke izan behar, salbuespeneko aldaketaegoerak izan ezean, ereduaren osagai baten ezarpena, gainerako osagaietatik datorren ohiko
bizitegi-ahalmenak udalerri bakoitzak azken urteotan izandako dinamismo espezifikoa
jasotzen baitu”

A1. Bertako biztanleriaren kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharra
A1= (Ba-Bh)/BFTa

“Aintzat hartutako lurralde-eremuan bizi den biztanleriaren aldaketaren (gorakada edo
beherakada) ondorioz sortutako etxebizitza nagusien beharra jasotzen du.”
Biztanleriaren proiekzioa

Ba=B0 * (1+BH)^t

“1996-2011 aldian ikusitako biztanleriaren bariazioaren urteko tasa ezarriko da
(Eustaten hamabost urteko seriea) edo, hala behar izanez gero, plan berrikuspenaren
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aurrerapenaren akordioaren aurreneko urtearen aurreko hamabost urteetan izandako
biztanleriaren aldaketari buruzko datu ofizialak. Horrela, kalkulatutako bariazio-tasa
negatiboa ateratzen denean, ikusitako balioaren erdira murriztuta erabiliko da (…). ”

A2. Familia-tamaina aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharrak
A2 = Bi * (1/BFTa-1/BFTh)
“Aintzat hartutako lurralde-eremuko batez besteko familia-tamaina aldaketaren ondorioz
etxebizitza nagusien beharretan izandako aldaketa jasotzen du”.
Batez besteko familia-tamaina

BFTa =1+(BGTh-1) * (1+BH)^t

“Urteko % 1,5eko murrizketa-tasa
ezarriko zaio eskuragarri dagoen azken
informazioan jasotako familia-tamaina aldagarriari, udalerriko familia-tamainarena”

B1. Etxebizitza nagusien eskaria aldatzeak sortutako bigarren etxebizitzen eskaria
B1 = (A1+A2) * (BEKa-1)
“Aintzat hartutako lurralde-eremurako aurreikusitako etxebizitza nagusien kopuruaren (A1
etaA2 osagaiak) aldaketari lotutako bigarren etxebizitzen eskarian izandako aldaketa jasotzen
du. Erabilera nagusirako aurreikusitakoak baino etxebizitza gehiago aurreikusi beharra
adierazten du osagai honek. Osagai honek A1 eta A2 osagaien bitartez aurreikusitako
etxebizitza nagusien kopurua bermatu ahal izateko bigarren etxebizitzen eskaria asetzeko
gehigarria aurreikusi behar dela adierazten du.”

B2. Bigarren etxebizitzen koefizientea aldatzeak sortutako bigarren etxebizitzen eskaria
B2 = (Bh/BFTh) *(BEKa-BEKh)
“Aintzat hartutako lurralde-eremuan bigarren etxebizitzen eta etxebizitza nagusien arteko
proportzioan emandako aldaketak (BEK koefizientearen aldaketak, alegia) eragindako
bigarren etxebizitza kopuruaren aldatzea (gorakada edo beherakada) jasotzen du. Osagai hori
baliogabea izango da, koefiziente horretan emandako aldaketari buruzko zehaztasunik izan
ezean.”
Bigarren etxebizitzen koefizientea (BEK)

BEK=Eo/En

“2011ko Erroldan jasotako tasa ezarriko da (edo 2001 eta 2011ko emaitzen batez
bestekoa, 2011n jasotako koefizienteak 2001ekoa gainditzen badu). Ezarritako
koefizientearen balioa 1,25 (hau da, bigarren etxebizitza bat lau etxebizitza nagusiko)
edo hori baino gehiagokoa izanez gero, justifikatu egin beharko da.”

C1. Okupatutako
aurreikuspena

etxebizitzen kopurua aldatzeak
C1 = (A1+A2+B1+B2) * (EHKa-1)

sortutako

etxebizitza

hutsen

“Aintzat hartutako lurralde-eremurako kontuan izandako epealdian zehar okupatutako
etxebizitzetan emandako aldaketari (A1, A2, B1 eta B2 osagaiak) lotutako etxebizitza hutsen
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aurreikuspena jasotzen du. B1 osagaiarekin gertatzen zen bezala, osagai honek ere
okupatutako etxebizitzen aurreikuspena baino etxebizitza gehiago aurreikusi beharra islatzen
du, frikzio-faktore askoren ondorioz (…). BEK koefizientearen moduan, etxebizitza hutsen
koefizientea (EHK) ezartzen da, dauden etxebizitzen (okupatuta edo hutsik) eta etxebizitza
okupatuen (nagusia edo bigarren etxebizitza) arteko ratioa erakusteko”.

Etxebizitza hutsen koefizientea (EHK).

EHK=Eg/Eo

“Etxebizitza huts tekniko bakoitzeko, 1,04 eta 1,08 arteko tasa ezarriko da, kasuan kasuko
udalerriaren biztanleriaren arabera (…).Beste balio batzuk era- biltzen direnean, ezarritako
koefizientearen balioa justifikatu beharko da. “

BB. N Bizitegi Beharrak

BB= LEZ+A1+A2+B1+B2+C1

“Bizitegi-beharren kuantifikazioak lurralde-ereduaren zuzenketen eragina ez ezik, sei batugai
ere

BA. Bizitegi Ahalmena.

BA= (BB * HF)-EH

“Aurreikusitako beharretara egokitutako bizitegi-ahalmena kalkulatzeko, harrotze-faktore
bat ezartzen da. Hala, bizitegi-beharren zifra (hortaz, antolamenduaren indarraldirako
aurreikusitako bizitegi-eraikuntza) antolamenduan kalifikatutako lurzoruen hartze-ahalmen
bihurtzen da, kalkulatutako beharrak aseko direla bermatzeko”.
HF: Harrotze Faktorea
“Harrotze-faktoreak erantzuna ematen dio plangintzaren hasieran identifikatutako
bizitegi-ahalmenaren beharrari, baldin eta horrek nabarmen gainditzen badu
planaren indarraldirako zenbatetsitako bizitegi-beharren tamaina. (…)Udalerriaren
tamainaren arabera 8 urterako kalkulatutako bizitegi-premiei 2,2 eta 3 arteko
gehienezko harrotze-faktorea ezartzea proposatzen da.”

Etxebizitza Hutsak (HE)
“Ezartzen da udalerri bakoitzaren bizitegi-kuantifikaziorako kontuan hartu behar diren
bizitegi hutsen balioa gutxienez udalerri horretan dauden etxebizitza guztien % 2
izango dela. Beraz, txertatu beharreko balio gisa, etxebizitza huts guztien % 50
sartuko da, eta kopuru horri kendu egin behar zaio Bizitegi Hutsen Koefizientean
definitutako etxebizitzen portzentaje teknikoa. Osagai hori ezartzeko, bizitegiahalmenaren zenbatekoari kendu beharko zaio bizitegi-beharrei harrotze-faktorea
ezartzearen ondoriozko emaitza.”
Muga gehigarriak
“Azkenik, kuantifikatzeko metodologia hau ezarritakoan lortutako emaitzen bi
baldintza gehigarri erantsi dira, proposatutako erregelen ezarpen mekanikoaren
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ondorioz eman litezkeen muturreko emaitzak galarazteko. Honako hauei ezarriko
zaizkie muga horiek: batetik, oso iragan atzerakorra duten udalerriei; eta, bestetik,
aurreko urteetan bat-bateko hazkunde handia izan duten udalerriei.
-

Udalerri guztietarako, bizitegi-ahalmena ezin izango da hirigintza-plangintza
onartu zeneko etxebizitza-parkearen % 50etik gorakoa izan.

-

Edozein udalerrik hasierako etxebizitza-parkearen % 10ren pareko bizitegiahalmena jaso ahal izango du. Era berean, 20ko gutxieneko etxebizitzaahalmena ezartzen da. Kopuru hori dagokion Lurralde Plan Partzialak egokitu
ahal izango du, hala behar izanez gero.”

BIZITEGI KUANTIKAZIOAREN KALKULUEN GARAPENA
Abiapuntu-datu gisa Planaren indarraldia 8 urtekoa dela ezartzen da, Aurrerapena
jendaurrean jartzeko akordioaren urtearen ondorengotik zenbatzen hasita, hortaz, planaren
hasierako urtea 2017.a izango da eta amaierakoa 2025.a.
2001-2016 epealdirako hartuko dira Eustaten datuak, hori baita Aurrerapena jendaurrean
jartzeko akordioaren aurreko urtearen aurretiko hamabost urteko epealdia.

A. Etxebizitza nagusien beharrak
A1. Bertako biztanleriaren kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharra
Vitoria-Gasteiz udalerri aurrerakorra da biztanleriaren aldetik. 2001-2016 datu-epealdiak
biztanle-hazkundea islatzen du: 2001an 214.646 biztanle izatetik 2016an 241.451 izatera igaro
baita.
Biztanleriaren proiekzioaren kalkulua:
•

Biztanleriaren urteko aldakuntza-tasa lortzeko BH osagaia bakandu behar da
Bt=B0 * (1+BH)t formulan, beraz emaitza da: BH=(Pf/Pi)^(1/15)-1
Horrenbestez, 2001-2016 epealdian izandako biztanleriaren urteko aldakuntzatasa ondorengoa da:
BT = (241.451/214.646)^(1/15)-1 = 0,0079

•

%0,79-ko urteko aldakuntza

2016ko datuak abiapuntu, 2017-2025 epealdirako biztanleriaren proiekzioa
lortzeko Bt=B0 * (1+BH)t formula aplikatu behar da.
Beraz, 2017.urterako proiektatutako biztanleria ondorengoa da:
B2017 = 241.451*(1+0,0079)^1 = 243.350 biztanle
2025.urterako proiektatzeko, formula bera ezarri behar da 2025. urteko biztanledatua erabilita.
B2025 = 241.451*(1+0,0079)^8 = 259.093 biztanle
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A2. Familia-tamaina aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharrak
Batez besteko Familia Tamaina kalkulatzeko Eustaten 2015eko datuak erabiltzen dira,
biztanleria zein etxebizitza nagusiari dagokionez.
Batez besteko Familia Tamainaren kalkulua:
•

Batez besteko Familia Tamaina (BFT), 2015.urtekoa, kalkulatzeko BFT=B0/En
formula aplikatu behar da ( 2015eko biztanleria/ Etxebizitza nagusia 2015ean)
BFT2015 = 240.699/102.643 = 2,345

•

Batez besteko Familia Tamainaren bilakaera 2017-2025 epealdirako kalkulatzeko
BFTt =1+(BFT0-1) * (1+BH)^t formula aplikatu behar da, BFTan urteko %1,5eko
murrizketa ezarriz
Hortaz, 2017.urterako Batez besteko Familia Tamainaren proiekzioa ondorengoa
da:
BFT2017 = 1+(2,345-1)*(1-0,015)^2 = 2,305

Eta 2025. urterako Batez besteko Familia Tamainaren proiekzioa:
BFT2025 = 1+(2,345-1)*(1-0,015)^10 = 2,156

Bertako biztanleriaren kopurua eta batez besteko familia-tamaina aldatzeak
sortutako etxebizitza nagusien beharraren kalkulua (A1 eta A2 osagaiak)

•

Etxebizitza nagusien beharra, A1 osagaia, kalkulatzeko A1= (B2025B2017)/BFT2025 formula aplikatu behar da, lehenago bakandutako datuak
erabiliz:
A1= (259.093-243.350)/2,156 = 7.301 etxebizitza

•

Etxebizitza nagusien beharra, A2 osagaia, kalkulatzeko A2 = B2017 * (1/BFT20251/BFT2017) formula aplikatu behar da, lehenago kalkulatutako datuak erabiliz:
A2= 243.350 * (1/2,156-1/2,305) = 7.276 etxebizitza

B. Bigarren etxebizitzen eskaria
B1. Etxebizitza nagusien eskaria aldatzeak sortutako bigarren eta etxebizitzen eskaria
Eustaten 2011ko datuak izango ditugu Bigarren Etxebizitzaren Koefizientea (BEK) kalkulatzeko
oinarri, horixe izan baitzen etxebizitza-motari buruz erroldan datuak azaltzen zeneko azken
urtea Aurrerapenaren idazketaren aurretik.
Bigarren Etxebizitzaren koefizientearen kalkulua
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•

Bigarren Etxebizitzaren Koefizientea 2011. urterako kalkulatzeko BEK=Eo/En
formula erabili behar da (Etxebizitza okupatuak/Etxebizitza nagusiak, etxebizitza
okupatuek etxebizitza nagusiak eta bigarrenak biltzen dituztelarik).
BEK2011 = (98.632+2.268)/98.632 = 1,023

•

BEK2001, formula bera aplikatuz eta bigarren etxebizitzen kopurua 2.421koa izan
zela jakinda honako emaitza lortzen dugu: 1,03.

•

Hortaz,
BEK2001 BEK2011-ren balioa
2011.urteko koefizientea aplikatuko da.

baino handiagoa izanda, hortaz

Etxebizitza nagusien eskaria aldatzeak sortutako bigarren etxebizitzen eskariaren
kalkulua (B1 osagaia):
•

Bigarren etxebizitzen beharra kalkulatzeko honako formula hau aplikatu behar da:
B1= (A1+A2) * (BEK2025-1
B1 = (7.301+7.276) * (1,023-1) = 335 etxebizitza

B2. Bigarren etxebizitzaren koefizientea aldatzeak sortutako bigarren etxebizitzen eskaria
2011. urtearen osteko daturik, arestikorik, ez dagoenez, bigarren etxebizitzaren koefizientea
baliogabea izango da, beraz, BEK2025-k BEK2011-ren balio bera edukiko du.
Bigarren etxebizitzaren koefizientea aldatzeak sortutako bigarren etxebizitzen
eskariaren kalkulua (B2 osagaia)
•

Bigarren Etxebizitzaren Koefizientearen bariazioa 2025.urterako kalkulatzeko
honako formula hau aplikatu behar da: B2 = (B2017/BFT2017) *(BEK2025BEK2011)
B2 =(243.350/2,305) * (1,023-1,023) = 0 etxebizitza

C. Etxebizitza hutsen aurreikuspena
C1. Etxebizitza okupatuen kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza hutsen aurreikuspena
Etxebizitza Hutsen Koefizienterako (EHK) erreferentzia-balio gisa 1,04 balioa hartuko dugu,
hori baita 20.000 biztanle baino gehiagoko udalerriei dagokiena.
Etxebizitza okupatuen kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza hutsen aurreikuspenaren
kalkulua (C1 osagaia)
•

Etxebizitza okupatuen kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza
aurreikuspenaren kalkulua egiteko honako formula aplikatuz lortzen da:

hutsen

C1 = (A1+A2+B1+B2) * (EHK2025-1)
C1 = (7.301+7.276+335+0)*(1,04-1) =596 etxebizitza
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BB. Bizitegi beharrak
2025eko Bizitegi Beharrak Kalkulatzeko aurreko osagaien batuketa egin behar da honako
formula honi jarraituz: BB= LEO+A1+A2+B1+B2+C1.Kalkulu horretarako Lurralde Ereduaren
Osagaia (LEO) 0 izango da, Bilbo Metropoliko Lurralde Plan Partziala ez baitago LAGen
bizitegi-kuantifikaziora egokituta eta Dekretuaren Eranskina ondorengoa adierazten baitu:
“Hazkunde selektiboko ekintzak ez luke izan behar, salbuespeneko aldaketa-egoerak izan
ezean, ereduaren osagai baten ezarpena, gainerako osagaietatik datorren ohiko bizitegiahalmenak udalerri bakoitzak azken urteotan izandako dinamismo espezifikoa jasotzen
baitu”.
BB= 0+7.301+7.276+335+0+596 =15.509 etxebizitza

BA. Bizitegi Ahalmena
Vitoria-Gasteizko bizitegi-ahalmena kalkulatzeko formula hau aplikatu behar da: BA= (BB *
HF)-EH Kasu honetan Harrotze Koefizienteak 2,2ko balioa du, 20.000 biztanle baino gehiagoko
udalerria izategatik.
Etxebizitza hutsen kalkulua
•

Etxebizitza hutsen balioa gutxienez udalerri horretan dauden etxebizitza guztien
% 2 izango da.
EH1= 111.907 * 0.02= 2.238 etxebizitza huts

•

Dekretuaren Eranskinean azaltzen den etxebizitza hutsen portzentaje teknikoa
kalkulatzeko etxebizitza huts guztien kopuruari % 50eko murrizketa aplikatuko
zaio, eta kopuru horri kendu behar zaio etxebizitza hutsen portzentajea (EHK).
Hauxe da aplikatu beharreko formula: EH= (EH2011-(EO2011*(1,04-1))*0,5, EH
etxebizitza hutsak eta EO etxebizitza okupatuak direlarik.
EH2= (10.848- (100.900*(1,04-1)))* 0.5 =3.406 etxebizitza huts

•

Kalkuluetan aintzat hartutako etxebizitza hutsen
murriztaileena da, beraz, EH1 balioa erabiliko dugu.

kopurua

gure

Bizitegi Ahalmenaren Kalkulua
•

Bizitegi Ahalmena formula honi jarraituz kalkulatzen da: BA= (BB * HF)-EH
BA = (15.509 * 2,2)- 3.406 = 30.713 etxebizitza
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LAG ETA EREMU FUNTZIONALAREN LPP-aren ARABERAKO BIZITEGI LURZORUAREN KUANTIFIKAZIOAREN KALKULUAREN LABURPEN TAULA
INDARREKO LURRALDE EREDUAREN ZUZENKETA
LEO. Lurralde Ereduaren Osagaia

LEO

0

A1= (B25-B17)/BFT25
A2= B17 *(1/BFT25-1/BFT17)

A1
A2

7.301
7.276

B1= (A1+A2)*(BEK25-1)
B2= (B17/BFT17)*(BEK25-BEK17)

B1
B2

335
0

C1= (A1+A2+B1+B2)*(EHK25-1)

C1

596

BB= LEO+A1+A2+B1+B2+C1

BB

15.509

BA= (BB*HF)-EH

BA

30.713

Egungo etxebizitzen % 50

BA Max

58.587

Egungo etxebizitzen % 10 edo 20 Etxebizitza

BA Min

11.717

ANTOLAMENDU DENBORALDIKO BIZITEGI BEHARRAK
A. Etxebizitza Nagusien Beharra
A1. Biztanleria kopuruaren aldaketagatik
A2. Familia Tamaina aldaketagatik
B. Bigarren Etxebizitzen Eskaria
B1. Etxebizitza Nagusien eskaria aldatzeagatik
B2. Bigarren Etxebizitzen koefizientea aldatzeagatik
C. Etxebizitza Hutsen Aurreikuspena
C1. Etxebizitza Okupatuen kopurua aldatzeagatik
BIZITEGI BEHARRAK GUZTIRA
BB. Aurreikusitako Etxebizitza parkearen handitzearen estimazioa
ANTOLAMENDUAK ESKAINITAKO BIZITEGI AHALMEN MAXIMOA
BA. Etxebizitzen eraikuntza ahalmenaren estimazioa
MUGA GEHIGARRIAK
Onartutako Bizitegi Ahalmen maximoa
Aurreikusten den onartutako Bizitegi Ahalmen minimoa
BIZTANLERIA ETA ETXEBIZITZEN DATU ESTATISTIKOAK ETA HAUEN BILAKAERA
Etxebizitzak
Urtea Biztanleria Etx Nagusia Bigarren Etx
Huts. Daude.

Hasiera
Bukaera

2001
2011
2016
2017
2025

214.676
238.128
241.451
243.350
259.093

77.831
98.632
-

138
115
-

6.417
10.848
-

Guztira

BFT

BEK

86.790
111.907
117.174
-

2,76
2,41
2,32
2,30
2,16

1,002
1,001
1,023
1,023
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KALKULUETAN ERABILITAKO BESTELAKO DATU ETA KONSTANTEAK
Batez besteko Familia Tamainaren Urtezko Aldaketa
Bigarren Etxebizitza Koefizientea Maximoa
Etxebizitza Hutsen Koefizientea
Biztanleriaren araberako Harrotze Faktorea

EUSTAT-en proiekzio orokorren arabera
LAG-ek Ezarria
20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrientzat
20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrientzat

BFT Ald
BEK Max
EHK
HF

-1,50%
1,25
1,04
2,2

Ondorioak

Vitoria-Gasteizko bizitegi kuantifikazioaren kalkulua 4/2016 Dekretuan agertzen da, 2013.urteko datuekin, 26.183 etxebizitza gehienez ezarri ahal
ziren. Aurrerapenean egindako kalkuluaren arabera, eta 2016.urteko datuetara egokituz, 30.713 etxebizitza maximo eraiki ahal ziren. Hau da,
etxebizitza kopuruaren aldea handitzen da 4.530 izatera. Etxebizitza maximo hau maximo eta minimoen mugekin Dekretuan ezarritakoak, %10 eta
%50rren artean tartekatzen dira, hau da, 11.717 eta 58.587 etxebizitza bitartean.
Ondorio bezala azpimarratzen dugu gaur egun kontuan hartu beharreko etxebizitza hazkunde maximoaren erreferentzia zenbakia 30.713 dela,
nahiz eta muga honekin bukatu behar ez izatea.
Aurretik aipatu den bezala, LAGen berrikusketak bizitegi gaitasun maximoaren murrizketa esanguratsua planteatzen du HAPOaren berrikusketan
(4/2016 Dekretuaren kuantifikazioa aldatuko zuena); erreferentzia gaitasun maximoa gainditzen duten udalerrientzako, aurreikuspenak
mantendu ahal dira beti ere biztegi erabilerarako lurzoru urbanizaezinaren “kolonizazio” berriak proposatzen ez direnenan.
Beraz, “kolonizazio” berriak proposatu ezkero lurzoru urbanizagarri berrietan, eta gainera birdentsifikazio prozesuak aurreikusten badira gaur
egungo hiri lurzoru edo lurzoru urbanizagarrietan, desklasifikatu edo murriztu beharko dira etxebizitza kopurua Planaren beste eremuetan.
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2.3

ARABA ERDIALDEKO LURRALDEAREN PLAN PARTZIALA

Araba Erdialdeko Lurraldearen Zatikako Plana (LZP), 2004.urteko Abenduaren 28an behin
betirako onartua izan zen. Vitoria-Gasteizi dagokionari azpimarratu ahal dira hurrengoak:
1. Lurralde egituran agertzen den bezala, hurrengo aspektuak planteatzen dira:
1.1.- Sareei dagokionez:
-Ibilbide luzeko fluxuen banda, hego-ekialdetik datorrena eta udalerriaren
mendebaldeko zonaldea zeharkatzen duena, Deba haranera bideratuta.
-Lurraldearen banaketarako fluxuen banda:
-

A1 ardatza jarraituz, Vitoria-Gasteizko
Salbaterrako norabidean.

hego-ekialdetik

-

N-622 errepidean zehar, Altube eta Bilborako norabidean.

-

N-620 errepidean oinarrituz, Barazarrerako norabidean.

eta

Agurain-

- Eskualdeko loturagunea, udalerriaren hegoaldean, ekialdeko lautada, mendebaldeko
haranarekin (Araña, Gaubea,…).
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- Lurraldearen erlazio ardatzak, hiri erdigunetik abiatuta hegoalderantz bideratzen da,
Gasteizko Mendien eta Trebiñoko norabidean.
- Eskualdeko eta Nazioarteko Trenbidea, udalerrian ekialdetik sartuko zen iparraldeko
eremua ibiliz, Vitoria-Gasteizko ipar-ekialdean banatzeko, alde batetik ekialderako
bidean Agurain-Salbaterra eta beste alde batetik iparralderantz, Deba haraneko
norabidean.
- Trenbide linea hau Garraio Arineko Tokiko Linea batekin osatzen da. Iruña Okatik
datorrena eta hiriaren erdigunea hegoaldea zeharkatzen du Vitoria-Gasteizko ekialdea
aurreko linearekin lotzeko.
- Azkenik ibilbide tematikoak zeharkatzen dira; DoneJakueko bidea, Ardoa eta
Arrainaren ibilbidea, etab..
1.2.- Antolamenduei dagokionez:
-

Udalerriaren mendebaldean zehar lehenengoa logistika eta produkzioarena,
Iruña Okako mugatik Legutianoraino.
Bigarrena Ingurumen eta Nekazaritzako, iparralde, ekialde eta hegoaldeko
Lurzoru Urbanizaezinak barneratzen dituena.

1.3.- Espazioei dagokionez:
Balio enblematiko eta funtzionala duen espazioa proposatzen da udalerriaren hegoekialdeko ertz batean.
1.4.- Hiri sistemari dagokionez:
Vitoria-Gasteizeri Erdiko Nukleoaren kategoria egokitzen zaio.
2. Lurraldearen Gobernu Plana aztertuz, Vitoria-Gasteizko udalerriari hurrengo prozesuak
desberdintzen dira:
2.1.-Lurraldea transformatzeko prozesua, udalerriaren mendebaldean; Lermanda,
Mendoza, Aztegieta edo Arangiz, zein udalerriaren iparraldean, Miñao inguruan.
2.2.- Lurraldea birkualifikatzeko prozesua:
-

Udalerriaren ipar-ekialdean, Zigoitiko eremuarekin mugatuz.

-

Zadorra ibaiaren ertzeetan, udalerri osoan.

-

Udalerriaren ekialdean, N-104 errepidearen iparraldeko eremuetan.

2.3.- Lurraldea babesteko prozesua. Batez ere Vitoria-Gasteizko hegoaldean, Vitoria
Mendiko hegaletan.
3. Lurraldean esku hartzeko moduak planoari dagokionez, azpimarratu behar da zer
desberdintzen duen, alde batetik egitura akzioak eta beste alde batetik eragiketa
estrategikoak.
3.1.- Vitoria-Gasteizeri bideratutako Egitura Akzioak hurrengoak dira:
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-

Bidekoak.

Udalerriaren mendebaldean AE-1 Etxebarri-Ibiña/
Administrazio sektorialekin eta udalerriekin definitua.
-

Armiñon

izendatua

Trenbidezkoak.

Garraio arinaren sarea, AE-2 izendatuta, Iruña Okatik hasita, Vitoria-Gasteizko
hiriko erdigunea zeharkatuz, bi adarretan banatuz, bata ipar-mendebaldean
Forondako aireportura eta bestea Agurain-Salbaterra norabiderantz.

-

Paisaia eta Ingurumeneko Ekintza Egituratzailea.

AE-6 Ingurunearen aprobetxamendurako ibilbidea,
Vitoria-Gasteizko alde
zaharreko hego-ekialdetik hasita, Mendiola eta Gamiz eremuen norabidean IruraizGaunara iritzi arte, Arabako Mendira bideratzeko.
AE-7 Arabako Hegoaldeko eskualde arteko ibilbidea, Vitoria-Gasteizko hiriburuaren
hegoaldetik hasita, Gasteizko Mendietarako bidean Arabako Errioxara bideratuta
Trebiño zeharkatuz.
AE-8 Ipar-Mendebaldeko ordezko ibilbidea. Lakuako iparraldetik hasita Altubeko
norabidean.
AE-9 Donejakue Bidea, Vitoria-Gasteizko udalerria ekialdetik mendebaldera.
3.2. Vitoria-Gasteizri dagozkion jarduera estrategikoak:
OE-2 Iparraldeko berrikuntzaren arkua: Logistika-ekoizpeneko-aireportutariko
konplexua, Forondako ahalmenaren garapenari aukera emateko, kargazko
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aireportu bezala, bere ingurumenean ekoizpen espazioa sortzeko jarduera
logistikoei lotua eta industria jarduerari, pisten kokapenari lotua.
Bi zonalde desberdinetan planteatzen da, alde batetik, udalerriaren ipar-ekialdean,
Foronda aireportuaren ingurunean eta beste alde batetik, Miñaoko parke
Teknologikoaren iparraldean.
OE-3 Hegoaldeko berrikuntzaren arkua: Arabako atea, Vitoria-Gasteizko hegomendebaldean, Iruña Okako Udalerriaren mugan. Izaera mistoko esku-hartze bat
aurreikusten da, existitzen diren aztarnategi ekologikoak balioan jartzea, ekoizpen
jarduerako eremua sortuz, eta aldi berean espazio honetan emandako
azpiegituren bideak eta trenbide elkarguneak burutu (N-1 eta N-102 errepideetan,
trenbideak, AHT).
4. Bizitegi Lurzoru Eskaintza kuantifikazioari dagokionez, II.4 kapitulu taulan, (4/90 Legea
eta LAG) Araba Erdialdeko LPParen memoriako udalerri zehaztapenean, VitoriaGasteizerako hurrengo etxebizitza kopurua agertzen da.
Beharrak

8 urteetara

16 urteetara

Etxebizitzen Zenbaki maximoa

38.891

51.725

Etxebizitzen Zenbaki minimoa

18.483

24.582

5. II.kapituluan batzen denari buruzkoa, LPParen bost zehazketa eta iradokizunei
dagokionez udalerrietan, azpimarra daiteke:
5.1.- Aurretik aipaturako OE-2 eta OE-3 egitura eragiketak Zehazketa lotesleko
kontsiderazioa daukate.
5.2.- Aurretik aipatutako AE-1, AE-2, AE-6, AE-7, AE-8 eta AE-9 Egituraketa Akzioak,
Administrazio Sektorial Gomendagarriko kontsiderazioa daukate.
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2.4

ARABA ERDIALDEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANAREN ALDAKETA JUNDIZ
BILODAKO TERMINAL INTERMODALA

Helburua da Araba Erdialdeko Lurraldearen Zatiko Planaren artean Jundiz-Bilodaseko
Merkantzien Transferentziarako Terminal Intermodalaren kokapena sartzeko helburua duen
Funtsik gabeko Aldaketa Puntuala da, Iruña Oka eta Vitoria-Gasteiz udalerrietan.
Aldaketak, Jundiz-Bilodako eremua Lurraldea Transformatzeko Lurzoru gisa kalifikatzeaz gain,
aldaketa berari dagozkion konpentsazio neurriak ezartzen ditu ondorengo irizpideetan
oinarrituta:
•

LZP-n Lurraldea Transformatzeko lurzoru gisa definitutako eremua deskalifikatzea,
Terminal Intermodal berriak beteko duen azaleraren pareko neurrian.

•

Terminal Berriaren ezarpenak eskatzen duen deskalifikazioaren pareko azalera duen
eremua, Lurraldea Birkualifikatzeko lurzoru gisa kalifikatzea, irizpide berdinberdinekin.

Vitoria-Gasteizko Udalerriari dagokionez:
•

Alde batetik, Lurralde Transformazio Lurzoruaren kalifikazioa, 17,43ha-ko Lurzoru
zatian, iparraldean Zadorra ibaiaren eta trenbidearen artean, hegoaldean, Margarita
herritik gertu.

•

Jundiz-Muinoa ekialdeko hegalaren desklasifikazioa, 49,34 ha-koa da, Lurralde
Lurzoru transformaziotik, Lurraldeko Babes Lurzorua izatera pasatzen dena.
Aldi berean, LZP-k Zadorra ibaiaren ibilguaren ondoan ezartzen duen Lurralde
Birkualifikatzeko lurzoruaren eremua zabaltzea proposatzen da, Zaia ibaiaren
influentzia barne.

Azkenik, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Balio Altuko lurzoruaren murrizketa konpentsatzeko
aldaketa, hurrengo zehaztapenak ezartzen ditu:
“Vitoria-Gasteizko eta Iruña Oka Hiria Antolatzeko Plan Orokorren berrikusketetan,
idazketa prozesuan daudenak, bakarrik edo taldeka 50 hektareako lurzoru
urbanizagarria baino gutxiagoko azalera desklasifikatzea, lurzoru urbanizaezina
Nekazaritza nahiz Abeltzaintzako eta Landazabaleko Balio estrategiko handia
kategoria bezala sailkatze modua izatera pasatuz”.
Gaur egun aldakuntza Behin-behineko Onarpen Prozesuan aurkitzen da.
LPPen Aldaketen poposamenak Plangintzaren Aurrerapenarekin izaera loteslea daukate,
onartu eta garatu behar direnak, aipatutako aldakatea behin betiko onartua denean, eta
hortaz indarrean dagoenean.
Eskemak hurrengo planoetara dagokie: Esku hartzeko moduak, Ekintza egituratzaileak eta
Eragiketa Estrategikoak, indarrean dagoena eta aldatua.
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INDARREAN DAGOEN LPP

ALDATUTAKO LPP
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2.5

EAE-KO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA SORTZEKO LURRALDEAREN
ARLOKO PLANA

262/2004 Dekretuaren bidez, abenduaren 21ean behin betiko onartua, LAG-etan ezarritakoan
betetzeko. Dokumentu honetan hurrengo aspektuak azpimarratzen dira:
“Gasteizko azpieskualdean lurzoru berrien garapenari eusteko politika finkatuko da,
ezarpenak Agurain-Araia eta Langraiz-Erribabellosa kanpoko ardatzetarantz
deszentraliza daitezen, potentzialtasun estrategiko bikaina baitute jarduera-instalazio
berriak eta garraioaren zerbitzurako plataforma logistikoak hartzeko.
Gasteizko azpieskualdean aukeratu egin behar dira garapenak, lehentasuna emanez
hirugarren sektoreko jardueren eta teknologia berrien ezarpenari eta aireportuaren
ingurua bultzatuz jarduera aurreratu eta logistiko berriak ezartzeko eremu estrategiko
gisa”.
Eremu estrategikoei dagokionez, Vitoria-Gasteizko ekonomia-jarduerako lurzoruen kudeaketa
batzen da, Vitoria-Gasteiz, Iruña Oka, hegoaldea, Etxabarri Ibiña dagokiona, Zigoitiako
udalerriarena, eta hegoaldea, Durana eta Mendibil herriei dagokiona, Arrazua-Ubarrundia
udalerriari dagokiona. Lehentasunezko interes udalerri bati dagokio.
•

Jarduera Logistikoen eremuen (JLE) Kokapenaren eremu estrategikoa.

•

Lehentasunezko eremua ekonomia-jardueren garapenerako.

Vitoria-Gasteizko Ekonomia-jarduerentzarako Lurzoru Publikoaren Sorrera Eragiketei
dagokiona.
•

Miñaoko Teknologi Elkartegia. Teknologi Elkartegia Sendotzea eta Garatzea.

•

Forondako aireportuaren inguruan Enpresei zerbitzu egiteko eta jarduera
aurreratuetarako parkeak. Kokapen estrategikoetan, hala nola Arangizen, N-622
errepidearen eta aireportuaren artean, eta Estarronan, A-3302 errepidearen eta
Aireportuaren artean, enpresa-zerbitzuetarako eta hirugarren sektoreko
jardueretarako zerbitzu-eremuak sortzeko proposamena. 50ha.

•

Jundizko plataforma logistikoa eta modalitate artekoa. Gaur egun dagoen plataforma
sendotzea eta trenbide-sare berria barne hartzea.

•

Jundizko salgaien arteko eta banaketako jardueretarako poligonoa. Jundizen dagoen
Gasteizko garraio-zentroaren instalazioak sendotzea eta garatzea.

•

Jundizko eskualde-mailako poligonoa. Gaur egun dagoen poligonoa sendotzea,
garatzea eta zabaltzea. 100ha-ko azalera aurreikusten da.

•

Langraizko eskualde-mailako poligono berria. Subillabide poligonoa garatzea. 100ha.
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Antolamendu araudiak (LPSren 8.kapitulua) dio: proposamenak lotesleak direla eta
jarraibidezko
erreferentziak
planteatzen
dituztela
udalerriko
plangintzaren
berrikuspenerako, udalerriko kategorizazio batekin kokapenerako eta ekonomia-jarduerarako
lurzoruaren erregularizazioarako eta lurzoru publiko sorreraren proposamen jarduerekin, gai
biak trantsizio izaerarekin dagokion LPP onartu arte. Proposamen hauek Araba Erdialdeko
LPPen barruan daudelarik izaera loteslea daukate.
Beste alde batetik, azpimarra daiteke, “Ebazpena, 2016ko martxoaren 18koa, Lurralde
Plangintzaren eta Hirigintzaren zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita Jarduera
Ekonomikoak eta Saltokiak Antolatzeko EAEko Lurralde Plan Sektorialaren zer xedapen
indargabetu dituen Auzitegi Gorenaren 2015eko irailaren 3ko epaiak”.
«Saltoki handietarako gehieneko azalera mugatzen duten Antolamendu
Arauen xedapenetatik, epaiak erabat deusezak deklaratzen dituenak 14.
artikuluaren 2. paragrafoko c) eta d) letrak dira; 14. artikulua saltoki handien
lurralde-erregulazioari buruzkoa da»

Komenigarria da azaltzea Eusko Jaurlaritzak LPSaren berrikusketa berri bat hasi duela
Auzitegi Gorenaren epaitegi bat dela eta, LPS bertan behera uzten da gainazaleko mugei
dagokionez, Merkataritza Ekipamendu Handien erregulazioari dagokionez.
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2.6

ETXEBIZITZEN SUSTAPEN PUBLIKORAKO LURZORUA ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN
SEKTORIALA

Plan honek, LPS honen helburu orokorrak ezartzeko erreferentzi gisa erabili ziren jarduketa
gidalerroak eta helburu kuantitatiboen 2000-2003 Zuzendari Plana ordezkatzera dator,
zeinaren Aurrerakina 2002.ko Azaroak 5.eko Gobernu Kontseiluak onetsi zuen. LPS hau
zaharkitua dagoela aipatu beharra dago, bere aurreikuspenak 2000-2015 denboraldian
kokatzen baitziren, izapidetze prozesua jarraitu ez duelarik, hala ere, Araba Erdialdeko
eremukoa.
LPSa oraindik ez da behin betiko onartu, baina erreferentzi moduan har daiteke politika
sektorialean, etxebizitza publikoaren alorrean. LPS-ak, babes-etxebizitzari eta jarduketaprograma batzuei zuzendutako lurzoruaren erregulaziorako erreferentziazko Lurralde Eredu
bat definitzen du, ekintza publikoen banaketa orekatu baten eta interbentzio politika
egokiaren hartze baten bitartez.
LAG-ek proposaturiko eta LZP-ek garatutako Ereduak eta azkeneko Etxebizitzaren Plan
Zuzendariek, LPS-a burutzeko abiapuntuko oinarriak osatu dituzte, 2002.urtean indarraldian
(Aurrerapena idatzi zen datan). Oinarrizko interbentzio-estrategiak lurraldeari dagokionez
berroreka prozesuan ardazten dira, eta etxebizitza politikari dagokionez, salneurri mugatuzko
etxebizitza eskaintza handitzean eta babes-etxebizitzaren salneurriarekin bateragarria den
lurzoruaren eskaintza nahikoa bermatuz. Horretarako hurrengo estrategi orokorrak
proposatzen dira:
•

Existitzen diren parkeen eraginkortasuna optimizatzea.

•

Alokatzera zuzendutako parke publiko bat indartzea eta garatzea.

•

Lurzoruaren ondare publiko bat indartzea eta garatzea.

Etxebizitza babestuaren arazoari dagokionez ekintza publikoak aintzat hartu behar dituen
oinarrizko alderdiak honakoak dira:
•

Etxebizitza hutsak alokatzeko politika

•

Lurzoruaren politika

•

Eraikitzeko politika

Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalerako ezartze da: “Gasteiz izango da etxebizitza
publikoetarako lurzoruen politika nagusien hartzaile. Gainera, horretarako kalifikatutako
lurzoru asko du erabilgarri eta hori baliatuko da. Horri dagokionez bereziki azpimarratzekoak
dira Salburua eta Zabalgana inguruan kalifikatutako 15.200 etxebizitzak eta BU5 (Abetxuko)
BEPB 8-S-3, Lakua 14 eta ibaiondon hutsik dauden lurzoruak, baita Lakua bera ere”.
•

Etxebizitza hutsak alokatzeko politika. Existitzen den bizitegi parkearen esku hartzea,
etxebizitza hutsak alokairu merkatuan jartzen dira LPSeko helburu bat bezala. Araba
Erdialdeko Eremu Funtzionalaren proposamena zentzu honetan etxebizitzak
AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila
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merkatuan jartzean kokatzen da, Planaren aldia bukatzerakoan 1.000 etxebizitza lortu
arte.
•

Lurzoruaren politika:Inbentariotik ateratako informaziotik, 2000.urtearen hasieratik,
lurzoru egokia zen etxebizitza babestuak eraikitzeko. Alde batetik, administrazioaren
eginkizuna lursail kualifikatuen garapen prozesua osatzea izango da eta beste alde
batetik, merkatuan beraien salmenta bermatzea.
Babestutako etxebizitzen eraikuntzarako lurzoru kalifikatua existitzen zen VitoriaGasteizen, 17.263 unitate (16.776 lurzoru urbanizagarrian) eta etorkizunera begira
planaren aurreikuspenak, 9.110 etxebizitzentzako.

•

Eraikuntza programak: Eraikinen helburuak eraikuntzan kokatzen ziren, Eusko
Jaurlaritzaren Etxebizitza Saila eta bere Sozietateekin erlazionaturiko babes
etxebizitzak; eta gehigarri bezala beste operadoreen bitartez (Udalak, Ekintzaile
Pribatuak bereziki). Vitoria-Gasteizen kasuan, 2.760 etxebizitza aurreikusten ziren EJak
eraikitakoak eta 3.250 beste operadoreen eskuz.

•

Vitoria-Gasteizko lehentasunezko jarduketetan Ibaiondo-Salburua-Zabalganako
egikaritzea azpimarratzen zen. Hirien Berritzeko Jarduketetan Vitoria-Gasteizko
lurralde historikoaren birgaitzea eta babesa azpimarratzen da.
Honela, udalerriko plangintzaren dimentsionamendu proposamenean VitoriaGasteizko udalerrirako ezartzen zituen 8.600 BOE.

2.7

GARRAIO SARE INTERMODAL ETA LOGISTIKORAKO LURRALDE PLANAK

Aurrerapen fasean, helburu nagusia bidaiarien modu aldaketaren sareen ondoen tipologia
definitzea da eta helburu horretarako egituratutako lurrean jarduera logistikoak egitea; nodo
horien kokapen idealak identifikatzea; azaleren balioztapena eta beren ezaugarri funtzionalak;
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eta, azkenik, nodoen kokapen aukerak zehaztea, abian dauden proiektuen edo EAEko beharrei
eta helburuei erantzungo dieten plangintzen arabera.

Iturria: Garraio sare intermodal eta Logistikoaren LPSa.

LPSak zentru intermodal eta logistikoen kokapenak sortzen duten arazoa konpondu nahi du:
•

Garraio azpiegituren plangintza, bereziki irisgarritasunaren eta garraio sareen nodo
mota berezi horretako azpiegitura linealak sartzearen dimentsioetan.

•

Lurraldearen plangintza, bereziki hiri plangintza eta kudeaketa arloetan eta espazio
fisikoan eragina duten baldintzatzaile funtzionalen eta estrukturalen azpiegituren
ezarpenean.

•

Parte hartze dinamikoa egituratzea, trenetako, portuetako, aireportuetako,
errepideetako eta lurraren garapeneko eta ekonomiaren sustapeneko EAEko
Administrazio mailetako eta ekimen pribatuko arduradunen sustapenean, irizpideak
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koordinatzearen eta bateratzearen bidez, joko eremu egonkorra izateko eta eragileek
jarduera modu erakargarriak izateko.
EAEren kokapen estrategikoak, penintsulako eta Europako merkatuen igarobide moduan.
Araban, Ebro/Meseta interkonexioko plataforma intermodala garatzeko beharra
aurreikusten da, Arabako Lautadan kokatutako gune logistiko handia eskualde banaketako
gunea, Gasteizko ekoizpen eta kontsumo areari zerbitzua eskainiko diona eta aireportua
sostengatzeko ZAL bat, (jarduera logistikoen gunea) Arabako Lurralde Historikoan.
Egitura logistikoaren eta garraio intermodalaren egitura indartsua sortzeari dagokionez,
proposamen zerrenda bat planteatzen da, haien artean besteak beste existitzen diren
plataformen optimizazioa, Jundizko plataforma intermodala.
Kontuan hartuz agiri honek indarrean ez dagoela bere tramitazioa landu ez delako, izaera
loteslerik ez dauka eta proposamenak bakarrik daukate izaera orientagarria.

2.8

NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak behin
betiko onartu zen irailaren 16an 177/2014 Dekretuan. LPSak EAEko zabalkuntza gehiago duena
Vitoria-Gasteiz dela, udalerri gainazalaren erdia baino gehiago okupatzen du eta landa izaera
dauka.
Aurrerapenak Lurzoru Urbanizaezina kategorizatu behar du, Planean dauden Antolamendu
kategoriak erabiliz eta 46.artikuluan definituak daudenak, errealitatera doituz eta udalerriko
eskalara, ahaztu barik LAGetan definitutako Babes Bereziko Kategoria eta beraz, LPSan
agertzen ez dena.
LPSak Balio Altuko Estrategia azpikategoriaren mugapenak plangintzarako izaera loteslea
izango duela ezartzen du. Gainontzeko mugapenak orientagarriak dira eta udalerri
plangintzarako aldatu izan ahalko dira.
Zentzu honetan, udal proposamen ez adostu bat existitzen da, Nekazaritza nahiz Abeltzaintza
eta Landazabaleko lurzorua, eta “Trantsiziozko Landa Lurzorua” “ Balio Estrategiko Altuko”
balioa izatera pasatzea planteatzen duena eta baloratu behar izango duena.
LPSak Onura Publikoko Mendiak eta Babes Mendiak lotesleak izatea ezartzen du, araudi
sektorialeko baldintza eta prozedimenduen arabera aldaketak bakarrik onartuz.
LPS honen beste alderdi loteslea, Antolamendu kategoria bakoitzean sartu beharreko beste
erregimen erabilerak dira, LPSarekin bat datozenak.
LPS hau, Lurzoru Urbanizaezinaren antolamendu kategoriak definitzen ditu 210
hektareentzako (lurraldearen %76a). Erantsitako irudian ikusten denez, Vitoria-Gasteizko
hiriaren erdiguneak inguratzen duten landa lurzoru gehienak “Nekazaritza Nahiz Abeltzaintza
eta Landazabaleko kategoria daukate: Balio Estrategiko Altua “ eta “Basoa-Mendi Barbana”.
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*Iturria: egileak moldatua

Hurrengo taulan Nekazaritza Nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko LPSean definitutako
antolamendu kategoriak banatu dira, Vitoria-Gasteizko udalerrirako:
NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LPS-KO ANTOLAMENDU KATEGORIA
KATEGORIA

AZALERA (ha)

AZALERA (%LEU)

Nekazaritza eta Abeltzaintza: Trantsizio
Landa Paisaia

3.208,2

%15,3

Nekazaritza eta Abeltzaintza: Balio
estrategiko handia

5.183,8

%24,8

Basoa

7.499,0

%35,8

Basoa-Mendi Barbana

4.069,7

%19,4

Ingurumenaren Hobekuntza

638,6

%3,0

Mendi Larreak

341,2

%1,6

Mendi-Larreak Harkaitz

0,5

%<0,01
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Kanpoko aldean, bereziki hegoalde eta hego-ekialdean, “Nekazaritza eta Abeltzaintza:
Trantsizio Landa Paisaia” kategoria nabarmentzen da. Udalerriaren hegoaldean, Gasteizko
mendien hegaletan, Mendiko zonaldean nabarmena den kategoria “Basokoa” da.

2.9

EAEKO HEZEGUNEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA

Uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartu zen (2004ko azaroaren 19ko EHAA, 222.zk.),
EAEko hezeguneak inbentariatzeko eta sailkatzeko eta haien erabilerak eta jarduerak
erregulatzeko.
Aldaketa horien xedea bikoitza da: batetik, babesteko eremutzat hartzen direnetan baliabide
eta/edo prozesu ekologikoek irautea ezinezko egiten ez duten erabilerak, edo balore zientifikokulturalak gordetzeko egoki eta beharrezko iritzitako erabilerak ahalbidetzea, uztailaren 27ko
160/2004 Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoa betetzeko, aldaketa horiek inolaz ere
Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana funtsean aldatu gabe.
Hezegune LPSetik azpimarratu dezakegu hezegune (5.artikulua) erregulazioaren eta
sailkapena, ondorengo taldeak ezartzen dutenak:
•

I Taldea: Multzo honetan sartzen dira gaur egun natur gune babestutzat jotzen diren
hezeguneak, nahiz parke naturalak nahiz biotopo babestuak izan. Urdaibaiko Biosfera
Erreserba ere hemen sartzen da. Hezegune horien antolamendua ez da izango
Lurraldearen Arloko Plan honen xedea, hori bakoitzaren berariazko araudiaren
araberakoa izango baita.

•

II Taldea: Multzo honetan bi hezegune-mota bildu ditugu:

•

-

Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri Antolamenduari buruzko legeriari jarraiku
hirigintza plangintza bereziak babesten dituenak.

-

LAP honek xehetasunez antolatutako hezeguneak (8 kostaldekoak eta 11
barrualdekoak).

III Taldea: Inbentarioan jasota dauden eta aurreko multzoetan agertzen ez diren
gainerako hezeguneak biltzen ditu.

EAEren hezeguneen antolamenduaren esparru orokorra, EAEko hezeguneen inbentarioaren
sorrera da, bere sailkapena eta erabilera eta jardueren erregulazioa.
Vitoria-Gasteizko udalerrian Salburuako Hezeguneak (B9A3) agertzen dira II Taldean, III
Taldeko lau eremu, ur sistema bi eta ureztatze lau urmael.
Salburuako Hezegunearen karakterizazioa, Plan Sektorialaren 15garren artikuluan jasotzen eta
honela definitzen da:
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Salburuako Hezeguneak (B9A3):
1.– Erreferentzia.
Inbentario-kodea: B9A3.
Tipologia: B9. Arabako Lautadako sistema hidrologikoak. Sedimentazio-arroak (klima-erritmo
mediterraneoa eta trantsiziokoa).
Eragindako herriak: Gasteiz, Arrazua-Ubarrundia.
2.– Antolamendu-helburua.
Gune hau osatzen duten hezeguneen (urte-sasoiko istilak, aintziratxoak, aldapan dauden
lehorreko guneak eta meandro-itxurako errekak) balio naturalak kontserbatu eta berreskura
daitezela bermatzea, jatorrizko hidrologia berreskuratzeko jarduera zehatzen bidez. Arabako
Lautadan garatutako hezegune naturalen tipologia baten azken kokagunea osatzen dute, gaur
egun oso eraldaturik egon arren.
Gasteizko Udaleko Ingurumen Azterketarako Zentroak azken urteotan egindako lanei esker,
ingurune horretako ezaugarrien eraldaketa sakona egin ahal izan da: Betoño eta Arkauteko
urmaleak lehengoratzea, gunea ingurumen-balio handiko espeziekin eta landaretza eta
animalien komunitateekin kolonizatzea, etab. Dokumentu honetan Ingurumen Azterketarako
Zentroak proposatutako mugaketa eta antolamendua adierazten dira.
3.– Zonifikazioa.
1 Gunea. Ur-lamina eta ur-bazterrak.
Betoño eta Arkauteko ur-laminek eta urmaelaren inguruko landaretzak (lezkadiak, karize
handiak, ihitokiak eta belardi hezeak) babes bereziko guneak osatzen dituzte ondo
kontserbatutako landaretza naturaleko guneekin batera. (harizti eutrofikoak).
2 Gunea. Hurbileko zerrenda (erabilera estentsiboa).
Gune horietako inguruak ekosistemen hobekuntzarako inguruneak osatzen ditu.
3. Gunea. Ingurunea.
Garrantzizko ur-lasterrak gainazaleko uren babestzat jotzen dira. Gune honetako hegoaldeko
eta ekialdeko mugak ingurunearen hirigintzako errealitatearekin bat datoz.

Bai hezeguneetan emandako sailkapena eta bai emandako erregulazioa, ildo lotesleak dira
plangintzarako.
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7.artikulua- Antolamenduaren eta sektorizazioren esparrua.
Lurraldearen Arloko Planaren antolamendu-esparrua II. multzoko hezeguneei dagokie.
Horien mugatzea ez da irizpide berdinei jarraiki egingo, bereizi egingo baitira
itsasaldekoak eta barrualdekoak.
…/…
2.– Barrualdeko hezeguneak.
Antolamendu-esparrua 100 m-ko lur-zerrendak mugatzen duena da, ur-laminatik edo
hezegunearen kubetatik neurtzen hasita, eta honako sektorizazio hau ezartzen da
hezegune horrekiko zentrokideak diren eraztunen modura antolatua:
-

“Ur-laminaren gunea eta urertzak (kubeta): Hezegunean eta urertzetan
pilatutako uraren gehienezko maila da. Bere egitura, neurri eta tipologiaren
arabera, lamina ur libreek osatzen dute, inolako gorabeherarik gabe, edo
azaleratutako landaretzak iraunkorki edo urtaro jakin batean estalitako
guneak izaten ditu. Egoera hori kubetaren ertzean ere ager daiteke. Gune
batzuk azpigunetan banatzen dira, erabilera eta jarduerak behar bezala
erregulatzeko.

-

Hurbileko zerrendaren gunea: Honen baitan sartzen da kubetaren inguruan
dagoen koroa zirkular bat, gutxi gorabehera 50 m-ko zabalera duena. Bere
zabalera, aztergai den lurraldeak eskainitako baldintza topografikoetara
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egoki daiteke, baita gorabehera artifizialetara ere (errepideak, pistak,
erretenak, zatitutako lursailen sektoreak, etab.). Zerrenda hori azpigunetan
banatzen da, erabileren eta jardueren erregulazioan zehaztasun handiagoa
lortzearren.
-

Inguruneko gunea: Aurreko gune horren mugaren eta kubetarekiko
zentrokide den zirkuluaren arteko koroak osatzen du, berorren ertzetik 100 mra. Hurbileko zerrendan bezalaxe, azpikategoriak finkatzen dira erabileren eta
jardueren erregulazioa zehazteko”

Plan Sektorialan III taldeko hezeguneak jasotakoak gain, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak
egindako udal inbentarioa existitzen da. Azken gaurkotzea 2015ean izan zen eta harrobiekin
eta meatzekin lotura dutenak 238 ur-masa unitate agertzen dira, tipologiaren arabera
sailkatuak:ureztatze urmaelak, harrobiekin eta meatzekin lotura duten istilak eta urmaelak,
mendi abeltzantzarako istilak, parkeetako istilak, Ibaiko Sistemak eta Arabako lautadaren
sistema hidrologikoak

2.10 EAE-KO IBAIAK ETA ERREKAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANAK ETA
ALDAKETA. ISURIALDE KANTAURIARRA ETA MEDITERRANEOA
Behin betiko onartua izan dira abenduak 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez, honen eraginez
Isurialde kantauriarren Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onartu zen (EHAA, 1999.urteko
abenduak 18). Vitoria-Gasteizri dagokionez, 455/1999 Dekretuarekin, Isurialde
Mediterraneoarren LPSaren behin betiko onarpena heldu zen. Ondoren biak aldatuak izan
dira azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bitartez (EHAA, 2013ko abenduak 12).
Bigarrenetik ondorengo zehaztapenak azpimarra ditzakegu:
“B.1.- Ertzen tarteak edota zonak bereiztea.
I.- Lurraldearen Arloko Plan honetan, honela bereiziko dira zonatan edo tarteetan
ibaien eta erreken ertzak.
1.- Ertzen zonak, ingurumen-osagaiaren arabera.
2.- Ur-ibilgailuen tarteak, arro hidraulikoen arabera.
3.- Ertzen zonak, hirigintza-osagaiaren arabera.
Osagai bakoitzari dagokion araudia batera aplikatzearen emaitzazkoa izango da
Lurraldearen Arloko Plan honen esparruko puntu bakoitzean aplikatu beharreko
araudia. Arau batzuk beste batzuei gainjartzen zaizkien kasuetan, ingurumen
baloreen babes maila handiena dakarren araudia aplikatuko da.
II. -Udal-plangintzak «lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezin» kategoria
ezarriko du lurzoru urbanizaezineko ibilguen ertzetan –Lurraldearen Arloko Plan
honen ondoriozko zonekin–. Lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezin horrek,
bestalde, Plan honen Araudiaren F.1. paragrafoko 1. puntuan definitzen diren
zabalerak izango ditu ibilguaren bi ertzetan.
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III.- Aurreko puntuan aditzera emandakoaz gain, udal-plangintzak Lurraldearen Arloko
Plan honetan definitutako irizpideak bete beharko ditu ibilguaren alde bakoitzean
finkatzen den 100 metroko zabalerako zerrendan.
…/…

B.4.- Ertzen zonak hirigintza osagaiaren arabera bereiztea.
Aurreko puntuan aditzera emandakoaz gain, udal-plangintzak Lurraldearen Arloko
Plan honetan definitutako irizpideak bete beharko ditu ibilguaren alde bakoitzean
finkatzen den 100 metroko zabalerako zerrendan:
A.- Landa-esparruko ertzak.
B.- Hiri arteko komunikazio-azpiegituren okupatutako ertzak.
C.- Esparru garatuetako ertzak.
D.- Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten ertzak. “
Ibilguen babesean oinarrizko LPS da, aldi berean, uholdegarritasun arriskuari aurre egiteko
behin behineko babesa. Horretarako, hiru osagaietan oinarritutako egitura:
•

Ingurumen-Osagaiak:
Zadorra
ibaia
Vitoria-Gasteizko
udalerrian
zehar,
Berreskuratzeko Beharra dauka eta Ondo kontserbatutako Landaredi Zonaldeak
aurkezten ditu.

•

Osagai hidraulikoak: Zadorra ibaiak osagai hidrauliko altuena dauka, VI.na, VitoriaGasteizetik pasatzen denean eta ibilguaren iparraldean uholdegarritasun eremu
nagusienak daude eta 500 urteko errepikatze denborarako. Udalerriaren ekialdean
erreka desberdinak daude, I, II eta III kategoriakoak, Salburua hezegunearen
ingurunean (Aberasturi, Ricaller, Arkauti, Recabarri). Iparraldean berriz, I, II, III eta IV
kategoriako erreka desberdinak daude (Barranco Basachuela, Zaias, Iturzabaleta,
Barranco de la Oca).

Ibai eta erreken zonifikatze, tramitazio eta erregulazioa, hiru osagai hauei dagokionez,
plangintzarako gidalerro lotesle bat da, Gainazaleko Ur Babestuen kategorian agertu behar
dena.
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2.11 EBROKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN PLANA ETA ERABILGARRITSUN
HIDROGRAFIKOAREN ERABILERAREN ARRISKUA KUDEATZEKO PLANA
Zadorra ibaiarekin zuzenean Vitoria-Gasteizko udalerria zeharkatzen du, udalerriak dauzkan
uholde arriskuengatik. Garrantzitsua da kontutan hartzea: EAEko Uholdeak Aurreikusitako Plan
Integrala (UAPI) (2001-2005) eta Ebroren Plan Hidrologikoa 2015-2021 (1/2016 Errege
Dekretua, urtarrilaren 8koa, BAO publikatua, 16 zenb. 2016ko urtarrilaren 19koa).
Uholdegarritasun Zuzendaritza Europarra 2007/60/CE, Uholde Arrisku kudeaketa eta
ebaluaketa, onartua izan da, Ebro Hidrografika Demarkazioaren Uholdegarritasun Arrisku
kudeaketa plana (18/2016 Errege Dekretua, EAO-19 zenb., ostirala, 2016ko urtarrilaren 22a).
Zentzu honetan, Ebro konfederazioaren uholdegarritasun kudeaketa arriskuaren Planak
ezartzen du Uholde arriskuaren atariko ebaluazioa (Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioa –
UAAE-, Uholde Arrisku Handiko Eremua –UAHE- eta Uholdegarritasun Eremuen Sistema
Nazionaleko Kartografia- UESNK-).
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Kasu honetan, dokumentuak azpimarratzen du Zadorra ibaiaren, UAHEk ES091_UAHE_ZAD01, Zadorra ibaian kartografiatua, Vitoria-Gasteizetik pasatzen denean, ibai honetatik
kartografiatutako uholdegarritasun zonaldeak eta erreka zerrenda bat: ES091_UAHE_ZAD-09
Uragona Erekakoa, ES091_UAHE_ZAD-10 Santo Tomas Errekarena, ES091_UAHE_ZAD-11
Ricallor Ibaiarena eta Akata Sakana, ES091_UAHE_ZAD-12 Batan Errekakoa, ES091_UAHE_ZAD14 Mendiguren Ibaiarena, ES091_UAHE_ZAD-15 Estarrona Sakanakoa, ES091_UAHE _ZAD-16
Margarita Sakanakoa, ES091_ UAHE_ZAD-17 Arkauti ibaiarena eta ES091_UAHE _ZAD-18
Ricallor erreka eta Arkauti ibaia.
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UHOLDE ARRISKUA KUDEATZEKO PLANA
Uholde Arriskua kudeatzeko Planaren barruan, bakarrik ikusten dira egituraketa neurri
zerrenda bat Vitoria-Gasteizko hiriburuan. Jarduketak egituraketa defentsa obren betetzean
datza, emari maximoa zirkulatzailea afekzio gabekoak eta ertzen antolamendua eremu
naturalak gordetzeko eta hirigintza erabilerak bat egiteko ur ingurunearekin:
•

Gamarra zubiaren ingurunean, biltegien desagertzea eta zurezko landaredia eta
trantsizio geometriaren aldakuntza zubiraino. Gorago igota, Zadorra ibaiak, gainezka
egiten du parkean, Garamarrako igerilekuak eta Hirigunea.

•

Lubeta bat burutzen da eta sarrerako bidearen gainaldea aldatzen da, etorbidea
mantentzeko hiriaren erdigunea urez gainezka egin barik.

•

Ibilgu osagarri bat Gamarra zubiaren azpitik eta Zadorra etorbidearekin paraleloa.
Deribazioan kanal bikoitza, ibilgu bakarrean batzen dena. Gune berdeen sorrera urez
gainezka egiten duten lautada zonaldeetan, kanal eta ibilguen artean irlak bezala,
eta tokiko espezieen landaketa.

•

Lautaden aldaketa, Abetxuko pasabide zabalaren baoaren azpian, etorbideen artean
ibilgu osagarri bezala balio duena.

•

Abetxuko zubi zaharraren birgaitzea eta zubiari sartzeko lubeten zabaltzea, ibai
ertzeen bidez fluxua baimentzeko. Ibarretan, alboetan ibilgu biren sorrera
planteatzen da, tarteko kotara ibilgu eta ertzeen artean.

•

Zadorra etorbideari paralelo dagoen Lurreko orbana, Gamarra eta Abetxuko zubien
artean.

Vitoria-Gasteizko aireportuaren inguruan, jarduketaren helburua, Zaia ibaiaren ezkerrean eta
aldi berean, A-3302 zubiaren ordezkapena, Foronda aireportuko babeserako.
Uholde Arriskua Kudeatzeko Planean azpimarratutako jarduketak eta proposamenak
plangintzarekiko lotesleak dira.
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2.12 VITORIA AIREPORTUAREN ZUZENDARITZA PLANA
Aireportuko Sistema Orokorraren arau markoan egindako eguneraketan, Zuzendaritza Plana
idaztearen beharra ezartzen da, 2591/1998, abenduaren 4ko Errege Dekretuan agertzen diren
gidalerroei egokituz, Aireportuko interes orokorreko eta Zerbitzu Zonaldearen Antolamenduari
buruzkoa. Gidalerro hauen arabera: planaren hedapena eta zabalkuntza garatu behar da,
bere garapen maximoa eta espazio beharra, hirigintza afekzioak eta ingurumenekoak
aurreikusi hedapenagatik sortutakoak. Zuzendaritza Planean azpiegiturarako ezarritako
lurzoru erreserba eta antolamendua plangintzan lotesleak dira.
Jarraian, Zuzendaritza Plana Proposatutako Zerbitzu Proposamenarekin eta Aireportuko
Sistema Orokorreko egitura Planoak daude.

Aireontziko Mugimenduen Azpisistema
Aireportuko Jardueren Azpisistema
Aireportuko Erreserba Gunea

Zuzendaritza Europarragatik eratorritako ondorioak igarotzeko helburuaz, segurtasunagatik
suposatzen duen pisten murrizketa Vitoria-Gasteizko Aireportuan, hedapenaren aukera
baloratzen da. Modu honetan, gaur egungo egoera finkatzea lortuko zen.
VITORIA-GASTEIZKO AIREPORTUKO ZORTASUN AERONAUTIKOAK
Vitoriako aireportuaren Zortasun Aeronautikoak, 2243/1979 Errege Dekretuaren arabera
onartuak izan ziren (EHAO, 234 zk, 1979.urteko Irailaren 29a). Zortasun Aeronautikoak egokitu
beharko dira aireportua garapena lortzeko proposatutako aldaketei: zabalera handitzea,
instalazio radioelektrikoen aldakuntza, etb. Plangintzarako izaera loteslea daukate.
Egungo dekretuaren irizpideak jarraituz zortasunak eguneratzen dira, hauek gabezi
analogikoak aurkezten jarraituko dute, bere irizpideak OACI definitutakoen arabera eginda
daudelako, Aireko Nabigazio probedimenduetarako 8168. Dokumentuan, 1972.urteko
Otsailean Dekretua jakinarazi zen momentuan iraunaldian zegoelarik.

AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

89

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Aurrekoaz aparte, Aireko-Nabigazio Zortasunen ikerketa egin da, 1972.urteko otsailaren
Dekretuarekin bateragarria. Aireratzeko pistaren zabalera berria kontutan izanda, egungo
instalazio radioelektrikoak eta etorkizunean beharrezkoak direnak.
•

Zortasun aeronautikoen zonaldeak, eremuen eta gainazalen garapen hasiera eta
gertutasuna lantzen du: barne horizontala, koniko eta trantsiziozkoa (aipatutako
dekretuaren 5. Artikuluarekin bat datorrena).

•

Instalazio radioelektriko aeronautikoen zortasunak hurrengoa osatzen dute:
ekipoak eta sistema distiratsuak modu egokian funtzionatzeko beharrezkoa dena
bermatzeko, Aireko zirkulazioaren efizientzia eta segurtasunen menpe dagoena.

•

Aireontzien zortasunak dira: ezarri behar direnak aireportu bateko gertutasun
maniobra fase desberdinak garatzeko modu egokian.

Hurrengo irudian itzal urdinarekin definitzen da, Aireontzi Eragiketan Zortasunak eta itzal
gorriarekin, Aerodromo eta erradioelektrikoen Zortasuna.

Vitoria-Gasteizko udalerriaren zortasunak
Hurrengo irudietan, Vitoria-Gasteizko Aireportuaren Zortasun Aeronautiken gainazalak
mugatzen duten lerro mailak (gaur egungo egoera eta proposatutakoa). altuerak erabakitzen
dutenak (itsasoarekiko mailari dagokionez) beti eraikinak gailendu barik (elementu guztiak
barne: antenak, tximistorratz, tximinia, aire girotuko ekipoak, igogailuen kutxak, kartelak,
apaingarriak, etb.), lurraldeen aldaketa edo objektu finkoa (posteak, antenak, aerosorgailuak,
apaingarriak, etb.) eta bideen galiboak edo burdin bidea.
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Zortasun aeronautikoak: Gaur egun

AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

91

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Zortasun aeronautikak: Proposamena
•

Vitoria ia bere osotasunean gainazal konikoko zortasunez osatuta dago. Bere
kotak, 553 metrotik, kotarik altuena 525m izanik (ST-4 Mercedes industrial
sektorearen hegoaldean), 653 metrotara, hunkituriko kotarik altuena 570 metrokoa
da (Armentia eta Gometxa artean, N-102 hegoaldean), itsasoaren mailatik gora.
Printzipioz, kota nahikoa dago, azalera konikoa ez gailentzeko eraikinekin edo
aurreikusitako instalazioekin. Instalazioak aipatutako gainazaletik behera gelditu
behar da elementu guztiak barne.
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•

Jundiz Jauregiaren zonaldean, 615 metroko kotarekin, eremua aireportuko
instalazio radioelektrikoen zortasunez kalte eginda, bere kota minimoa 575
metrotik beherakoa da itsasoaren mailarekiko.

•

Udalerriaren ipar-ekialdean, Uribarri-Dibiñako zonaldean, topografiako kotak,
gainazal konikoen zortasunak gailentzen dituzte, (580 metroko altitudea UribarriDibiña, gainazal konikoak ezartzen dituen 553 metrotik gora).

•

Udalerriaren hegoaldea, (Arabako Subijana) gertutasun eta trantsizio zortasunez
hunkituta dago. Kartografiak dionez, Vitoria-Gasteizen hunkitutako lurraldeen kotak
580 metrotik behera aurkitzen dira eta zortasun aeronautikoak 650 metrotara gutxi
gorabehera daude, biak itsasoren mailatik gora. Printzipioz, Gainazaleko kota
nahikoa dago, Gertutasun Gainazala ez gailentzeko eraikuntzengatik edo
aurreikusitako instalazioengatik, zeinek, gainazal azpitik geratu behar dena bere
elementu guztiak barne.

Azkenik azpimarratzea, Vitoria-Gasteiz, Zortasun Aeronautiko legalen barruko zonaldeetan
eta hunkitutako espazioen barruan dagoela. Edozein eraikuntza, instalazio edo plantazio
burutzeko, Segurtasun Aereoko Agentzia Estatalaren hitzarmen faboragarria beharko du,
584/72 Dekretua, 297/2013 ED aldatuak esaten duenaren arabera. Zentzu honetan, VitoriaGasteizek laburtutako prozedura aukeratu ahal du, aipatutako dekretuetan esanez,
Zuzendaritzako Orokorreko Abiazio Zibilen nahitaezko eta lotesle diren txostenen jaulkipen
datak murrizteko.
FORONDA AIREPORTURAKO AZPIEGITURA SARBIDEA
Aireportu Zuzendaritza Planak aireportuaren hedakuntzari laguntzen dio instalazioetako
sarbide berria sortuz, merkantzien zirkulazioari bideratuta, bidaiari fluxuak bereiziz, egungo
sarbideaz kokatuz.

Sarbide
berria
N-1etik
hasiko da eta Estarrona
ertzetik
Hegoaldetik,
ikuspuntu
funtzionaletik
aireportuaren bidea osatuz
eta Jundizko Poligonoekiko
lotura hobetuz.
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Sarbide azpiegitura berria erraztuko ditu gainera, modalitate inguruko baldintzak Garraio eta
Logistikako Zentro Intermodala (GLZI) eta ADIF terminaleko karga.
Sarbide berri honi trenbide korridorearen sorrera gehituko zaio berariazko aireportuaren
merkantzia geltokian, ekoizpen logistiko konplexu baten garapena, Araba Erdialdeko LPP
aurreikusia Iparraldeko Berrikuntza Arkuaren parte bezala, bere atalean azalduta datorrena.

2.13 ARAKAKO BASE MILITARRAREN PLANA
Arakako Base Militarra HAPOn, Sistema Orokorreko Ekipamenduen Lurzoru Urbanizaezina
bezala agertzen da, 4.02.13 Artikuluaren barruan, “Administrazioko eta instituzionaleko
Sistema Instituzional Orokorraren Ekipamenduko Erregimena”. Erakundeetara bideratutako
zentro edo lur-zatien helburua Estatuaren defentsa edo antolamendu publikoaren babesa da,
adibidez: Ertzaintza Arakako Base Militarra edo Arkauti.
Plangintzak Plan Berezi bat egitea ezartzen du, ezaugarri hauek dituen eremua modu xehatuan
ordenatzeko eta erregulatzeko. Hala ere, eremu bakoitzerako ez da eremu bat garatu.

2.13.1 ARAKAKO BASE MILITARRARI BURUZKO HAUSNARKETA LEGALAK
Jarraian, ardura juridiko zerrenda bat garatzen da Arakako Base Militarrari buruz, VitoriaGasteizko HAPOren berrikuspenari dagokionez:
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•

Arakako base militarra (639,69 ha), Zonaldeen araudia eta Interesezko Babes
Nazionalaren 8.artikuluan dauden bost taldeetatik lehenengoaren barruan dago.
689/1978ko Otsailak 10ko Errege Dekretuan onartu zena (EAO 89zk. 1978.urteko apirilak
14) eginda aldi berean, 8/1975 Legea, martxoaren 12koa garatu zenean eta interesezko
zonaldeen Nazioarteko Defentsarako eginda (EAO, 63.zk 1975.urteko martxoaren 14koa).
Hau esan nahi du, A Azpisekzioan aurreikusitako hitzarmen juridikoa (lehenengo
taldearen instalazioak) 689/1978ko Errege Dekretuan aipatutako dela (9 eta 14 bitarteko
artikuluak eta aurreikusitako komuneko xedapenak, 29 eta 31 artikuluen bitartean).
Aipatutako arauketari dagokionez, lehenengo talde honen instalazio militarrak (Haien
artean Araka) SEGURTASUN ZONALDEA daukate, bere inguruan kokatuta, eta haien
barruan GERTUTASUN ZONALDEA eta URRUNEKO ZONALDEAK(9.artikulua) bereizten
dira. Arakako kasuan, segurtasun zonalde hau mugatuta dago 68/1997 ordenaren
arabera, apirilaren 10koa eta 1997/967 (EAO, 96 zk. 1997.urteko apirilaren 22koa)
mugatuta dago. Bere eranskinean koordenadak ezartzen dira gertutasun eta urruntasun
bereizketaren arabera.
o

o

Hurbileko Segurtasun Zonaldea: 300 metroko zabalera duten lurraldeko espazioak
hartzen ditu. Instalazioaren kanpoko mugatik zenbatuta, aldaketak izan ditzake
elkarturiko baldintzen arabera (689/1978 ED, 10 eta 11 artikuluetan). Aldi berean,
obrak, lanak, instalazioak edo Defentsa Ministerioak (12.artikulua) onartutako
jarduerak egin ahal dira, laborantza edo basoko, induskatuak edo lur mugimenduak,
espaloi, kaseta, aldi baterako barrakoiak, instalazio elektrikoak, telefonozkoak,
energia garraioa…egin ahal dira, beti ere zonaldean jarduera militarrak oztopatzen ez
dutelarik.
Aurretik existitzen ziren eraikuntzen mantentze obrak edo aurretik baimena jaso
dutenak, ez dute behar Dentsa Ministerioaren baimena.
Urrutiko Segurtasun Zonaldea: Defentsa Ministerioaren baimena ezinbesteko izango
da: zuhaitzen edo zuhaixken landaketan eta eraikuntzak egiteko edo azaleren
instalazio analogoetarako. Bakarrik ukatu ahal dira: militarren erabileretan kalteak
sortarazten baldin badituzte edo indemnizatzeko kalteak sortzekotan aurreko
artiluluan aipatu den bezala. (14.artikulua).

Aipatutako baimenak eskatu behar izango ditu: eraikina edo jarduera egiten nahi duena,
eta izapideak egiteko bai administrazio publikoa ( Udalak besteak beste) edo 689/1978
Errege Dekretuko II tituluaren lehenengo eta bigarren sekzioetan esaten den bezala
partilular bat izan daiteke. Ukatzekotan Ministroen Konteiluan gorako errekurtso bat jarri
daiteke.
Edozein kasutan, aipatutako 689/1978 Errege Dekretuaren bigarren azken xedapenean,
Ministerioaren Defentsako baimenak onartzen edo ukatzen dira, beste entitatei ematea
dagokien lizentzien edo baimenen kalterik gabe, udal-administratzioa barne.
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8/1975 Legeak (14. Artikulua) eta 689/1978 Errege Dekretuak (30.artikulua) aurreikusten
dute Defentsa Ministerioak, Instalazioak kokatuta dauden Udalari komunikatuko diola
zonaldeen existentzia eta perimetroa eta dagokien atxikitutako mugak hunkitutako
jabeen lekualdaketarako. Aldi berean, notifikazio berbera modu zuzenean zonaldean
existitzen diren obren eta zerbitzu publikoen jabeei egin behar zaie.
•

Aipatu dugun bezala, orain interesezkoa dena, erregulazioak aurreikusten du
Defentsagatiko mugak, beharrezko baimenak, hirigintza plangintza fasearen
erreferentzien saihespena eta Defentsa Ministerioaren parte-hartzea. Honi dagokionez,
7/2015 Errege Dekretu legislatiboa, urriaren 30koa, 2015/1699 RCL Lurzorua, begiratu
beharko genuke. Lurzoruaren Legea eta Hiriaren Birgaitza testu bategina onartzen da
(EHAA 261 zk, 2015.urteko urriak 31) eta zehatzago hurrengo xedapenetan:
“Bigarren xedapen gehigarria. Hunkitutako ondasunak Nazioarteko Defentsara,
Defentsako Ministeriora edo indar armatuen erabilera”.
1. Defentsa Nazionalera afektaturiko lursail, eraikin eta instalazioei –eta baita
haien babes-eremuei ere- eragiten dieten lurralde- eta hirigintza-antolamenduko
tresnek, zeinahi motatakoak direla eta zeinahi izendapen dutela ere, Estatuaren
Administrazio Orokorraren lotura-indarreko txosten bat beharko dute, eragin horri
dagokionez, onetsiak izan aurretik.
2. Lege honetan xedatutakoa gorabehera, Defentsa Ministeriora edo Indar
Armatuen erabilerara afektaturiko ondasunak, eta ministerio horren mendeko
orgamismo publikoen esku jarritakoak, beren legeria berezian aurreikusitako
helburuen mende daude.
Testu bateratu honetan tresna edo hiri planaren onespenaren aurretiko txosten lotesla
dago (kontutan hartu behar dugu hasierako onarpenari buruz ari dela). 90. Artikuluan,
2/2006 Lurzoruaren Legean esandakoan babesten garela, Administrazio sektorialen
txostenak, Plan Orokorraren hasierako onarpenaren ondoren egin behar dira (5.atala).
Hortaz, Lurralde Antolamenduko Batzordearen txostenean prozesuan parte hartuko
dutenak, Estatuko Administrazioari dagozkion txostenak ere bertaratu beharko dituzte
(91.2 artikulua).

•

Defentsa Ministerioaren esku hartzea Defentsa Nazionalerako instalazio eta interes gune
horiek babesteko, Auzitegi Konstituzionalak eta Administrazioarekiko Auzien Auzitegiak
jurisprudentzietan islatu dira.
Auzitegi konstituzionalak, (428/1989 Auto, Zabaltze Tiroen ondorioz, eta 82/2012
aginduak 16/200 Foru Legeak esandakoari buruz “Tiro de Bardenas Reales” Poligonoa
Parke Natural gisa) argia eta zehatza da Estatuko beste edozein eta gainontzeko eskumen
esklusiboaren iraupena adierazten denean.
Hala eta guztiz ere, beharrezkoa da egoera hau argitzea, baldin eta iraundu beharrekoa
ezin bada, berez, beste Administrazio Publikoen eskumenak baztertu, baldin eta bera,
eta bere ariketa, ez duela Estatuko Defentsa Nazionalaren gaineko eskumenik eragotzi
edo kontraesanean (argi eta garbi iraundu beharrekoa baina ez nahitaez baztertzailea).
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Ikuspegi hori kritikatu daiteke, nahiz eta Auzitegi Konstituzionalaren ebazpenei itzulitako
Barne Zuzenbidearen eskutik ikusten dena, kasu askotan, Administrazio publikoek
Europar Batasuneko instituzioek emandako aginduzko arauak betetzen dituztelarik
(Batasuneko interes lekuen (BIL) kasuan bezala). Zentzu honetan, interes handiko da
Administrazio zuzenbide publikazioan155/2012 agertutako lana, Agustín García Ureta
katedratikoak idatzitako (Euskal Herriko Unibertsitatea).
Bestalde, defentsa-gaitasuna beste Estatu batzuen eskumenak baino beste pisu
espezifikoagoa denean, beste administrazioen egiteei dagokienez, era berean, ariketa
honetan, Konstituzio Auzitegiaren epaiketa askotan ezarritako konpetentzi egoerak
konpontzeko eta lankidetza eta kontsulten teknikak ikusi beharko lirateke (STC 192/2014;
154/2014; 162/2009; 44/2007…). Auzite Gorenak ere, egoera konkurrentzial hau aipatu
du, ikus ahal denez besteak beste: RJ 2012\6971, 2012ko maiatzaren 23an, 4206/2009
kasaziozko errekurtsoan aipatutakoa, ezeztatutako baimenari buruz, “Polvorín de Geneto”
Santa Cruz de Tenerife segurtasun zonaldean egindako obretan. Bestakako xedapenen
artean:
“Zentzu honetan ebazpenak asko dira: ( 1996ko azaroaren 29a (RJ 1996, 8551),
2845/91 apelazio errekurtsoa (RJ 2001, 3163), 3874/1995 apelazio errekurtsoa,
2004ko otsailaren 2a (RJ 2004, 884), 1090/2001 kasazioko errekurtsoa, (RJ 2005, 344)
2004ko azaroaren 22a, 7172/2002 kasazioko errekurtsoa. Guztietan ezarritako
sistema konfiguratzen da, administrazio eskubideen konkurrentzia ustezkoa bezala,
Administrazioko organo ezberdinetatik datozen baimenen bizikidetza ekar ditzake
ekintza jakin batzuk burutzeko.”
Hala ere, otsailaren 10ko 689/1978 Errege Dekretuan esan dugun bezala, Defentsa
Nazionaleko eremu eta instalazioen Araudia onartzen duena bereziki aurreikusten du
Administrazio Publiko ezberdinen baimenen konkurrentzia (amaierako bigarren
xedapena),
•

Laburpen modura, Arakako base militarraren analisi juridikoari dagokionez, gure ustez,
Vitoria-Gasteizko HAPOren Berrikuspenak, aipatutako basearen zonaldearen
erregulazioa aipatu beharra dauka. Hirigintzaren ikuspuntutik (sailkapena, kalifikazioa,
erabilera eta eraikuntzak,…) exijitzen duen Defentsako Ministerioaren koordinazioaz
edo Berrikuspenaren onarpen fasean txostenean.
Agerikoa da, lizentzia mota desberdinen aurreikuspenak (besteak beste hirigintzakoa)
baieztapen hau ordaintzen eta ziurtatzen duela. Hirigintzarako erregulazio propio ez
izateak ez lukeelako zentzurik izango.
Hala ere, nahiz eta hirigintza lizentzia bat onartua izan, lurzoru erabileraren ekintza
ukatzea posible litzateke edo eraikinarena baimen militarra ukatua izango balitz, eta
berdina gertatu litzateke alderantziz. Nabarmena da, esparru militar hauen segurtasun
zonaldeak, jabetza pribatuari barneratzen eta hunkitzen zaie. Defentsako
Ministerioaren inbentarioan laborantzarako 223 hektarea antzematen du.
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2.14 EAE-KO TRENBIDE SAREAN LURRALDE PLANA
2001.urteko otsailaren 27an, 41/2001 Dekretuaren bidez behin betiko onartua, eta ondoren
otsailaren 22ko 34/2005 Dekretuaren bidez aldatua, behin betiko onartzen da EAEko TrenbideSarearen Lurraldearen Arloko Plana, Bilbo Metropoliaren eremuko eta beste udalerrien
trenbide antolamenduari buruzkoa.
Erreferentziazko plangintza eta esku-hartze erregulatzaile tresna osatzen du, bai sektoriala eta
bai hirigintzakoa, EAE trenbide sarearen osotasunean ezarritako zehaztapen garapenean. Plan
honetan definitutako helburuak hurrengo puntuetan zehazten dira:
•

Trenbide azpiegitural ezarri eta garatzeko jarduerak zehaztea.

•

Trenbide erabilerak eragindako lurzorua antolatzea.

•

Trenbide erabilerako espazioen antolamendua eta hirigintza-antolamendu orokorra
adostea.

•

EAE-aren barruko lurraldearen antolamenduan zerikusia duten beste arloetako
politikekin koordinatzea.

•

Europan barnako trenbide sarea ezarri eta garatzeko jarduketekin koordinatzea.

Vitoria-Gasteizko udalerriari dagokionez, EAEaren trenbide sarean A1-Vitoria-Gasteiz-Aramaio
eta Sarbideko eremuan proposatutako jarduketak azpimarratzen dira.
Diseinua lurperatzen da eta etorbide zabalak aprobetxatzen dira (EuskalHerriako Bulevarra,
Juan de Garay kalea, kantabriako Etorbidea), Amerika Latina Enparantzatik gertu lurperatutako
geltoki berria kokatzeko, San Juan De Arriagako Parkean.
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Betoñoko ataria behin pasatu ondoren zeru irekian dago, eta Arabako pabiloi ingurua
menperatu ondoren banatzen da, lerro zabala iparralderantz bideratuz. Bide bikoitzarekiko
lotura puntua Informazio Ikerketan Miñao Goienetik gertu dago. Legutiano inguruan, bere
beherapena hasten da Deba ibaiko haranarte, ibaiaren ezkerraldetik Aramaiora helduarte.
Tarte honetan finkatutako korridorea, Urrunaga eta Uribarri-Ganboako urmael bitarteko
bideaz baldintzatuta dago, Vitoria-Gasteizko Ekialdean utziz. Jarduketa hau kontutan izan du
Vitoria-Gasteiz-Eibarko autobidearen tartea, eremuan koordinatu behar izan dena.
LPSan azpimarratutako proposamenak eta jarduketak lotesleak dira plangintzarako.
Ondorioz LPS ezartzen du:
“Trenbide Sare Berriari dagokionez, bere trazadura Lurralde Plan Sektorialean
definituta dago -1/5.000 eskalan, bere zehaztapenak irismen lotesle zehatza daukate”.
Hala ere, gaur egun, trazaduraren proposamena Vitoria-Gasteizko erdialdean planteatzen da,
Sustapen Ministerioak idatzitako Informazio Ikerketan ikusten den bezala proposamena
ezberdina da, ondorengo ataletan ikusi ahal izango denez.

2.15 ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA (AEPI)
Ekainak 16ko 11/2008 Foru Arauaren bidez, Arabako Errepideen Plan Integralaren behin
betiko onarpena egiten da, 2004-2015 aldirako. EAEn LAGk behin indarrean sartu ondoren,
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Errepide Plan Orokorraren aurreikuspenak egokitzeko beharra agerian jarri zen 1993-2004
aldian, beraien antolamendu lurraldearen helburu eta irizpideak eguneratuz.
Aldi berean, Euskal Herriko bigarren Plan orokorra idatzi zen 1999-2010 aldian, jarduketa
proposamenen artean Planaren Objektu Sarea ikusten da Arabako lurraldean. Plan hau
ondorengo edukiak lantzen ditu:
•

Arabako errepide sareen sailkapena. Hierarkizatutako errepide sarea, bere
funtzioaren arabera hurrengo sare motatan sailkatuak:
o

Lehentasunezko Sarean (Sare Gorria), errepide hauek sartzen dira: Nazioarteko
ibilbide direnak, Estatuko mugetara eta interes orokorreko portu eta
aireportuetara doazenak, autonomi elkarte arteko bide luzeko trafiko handia
hartzen dutenak, eta ibilgailu astun ugari edo barneko nahiz kanpoko garraiogai
arriskutsuen kantitate nabarmena jasaten dutenak.

o

Oinarrizko Sarean, lurralde historikoak egituratzen dituztenerrepidez osatuak.

o

Eskualde sarea;eskualdea eta alboko eremuak komunikatzen duten errepideak
dira Arabako Lurralde Historikoan, trafiko handia ez daukaten errepideak baina
2.000 ibilgailu baino gehiago egunero eskualdeak eta lurralde historiko zein
probintziak komunikatzeko.

o

Sare lokala, aurreko sareen barnean ez dauden errepidez osatua. 500 biztanle
baino gehiagoko nukleoetan edo hasiera eta amaiera daukaten errepideetarako
sarbide bezala erabiltzen dira.

o

Auzokide Sarea, aurreko atalen barnean ez dauden errepidez osatuta daude.

•

Arabako egungo errepideen egoeraren analisia. Aldaketa nagusiena sarearen
hazkundea izan da autobiaren ezaugarriekin alde biko galtzada bideekin. Autobia
bihurketaren barruan N-240 tartea dago; 5,2 km Gamarra-Miñao eta Miñao Handiko
saihesbide egokipen eta eraikuntza proiektua burutu da.

•

Diseinu irizpideetan Errepide Foru Arauetan ezarritako distantzia orokorrak agertzen
dira, Hiri Lurzoru Finkatuganeko lehentasunezko irizpideko errepideentzako eta
lurzoru urbanizagarrian sekzio mota ezberdinentzako.

•

Planaren eta esku hartze helburuak, sare Estatal eta Europearren arteko loturen
hobekuntzak planteatzen ditu, segurtasun hobekuntza istripu kontzentrazio atalen
ebazpenarekin eta hiriko atalen gatazkak eta pasabideak, sare bidearen kalitatea
hobetzea eta Interes naturaleko espazioen kontserbazioarekin eta paisaia
katalogatuen baloreekin bateragarriak diren ekintzak bateratzea.

•

Lehentasun interesezko jarduketa proposamenak sarean, besteak beste, N-104
errepidearen antolamendu eta gaitasun hedakuntza eta gurutzaketa eta sarbideen
kontrola, Arkauti eta Atari Salmentaren artean, 356,30 eta 363,45 pk artean, A-3110
beheko esteka barne eta Illarraza eta Matauco saihesbideak. Jarduketa hauek ez dute
Salburua kokalekuaren gain eraginik, ezta harizti irlen gain.
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AEPI esparruan Jundiz loturaren aldaketa planteatzen da, Jundizko poligono
industrialen sarbideak bermatzeko NI Aubidearen mendebalderantz (Jundizko
mendebaldean.
AEPI 2004-2015, aipatutako agiriaren berrikusketa egitea ezartzen zuen sei urteko epean, eta
gehienez bere epea hamabi urtekoa. Hala ere, gaur egun indarrean dagoen dokumentua da..
Zentzu honetan, Planeko sailkapena, proposamenak eta jarduketak lotesleak dira
plangintzarekiko.
2015.urteko otsailean “Hasierako Agiri Estrategikoa” bideratu da, eguneraketa, aldaketa edo
AEPIren berrikuspena egiteko 2016-2017 aldian. Aurreko kontsulten tramitea hasteko
helburuarekin ingurumen planen eta programen ebaluaketa araudiarekin bat etorriz, azkenean
bere eguneraketa egiteko.
Ondoren, agirian agertzen diren Vitoria-Gasteizko aspektu nagusienak agetzen dira,
erantsitako grafikoetan agertzen direnak:

•

Vitoria –Gasteiz / Eibar ordainpeko autobidearen amaiera.

•

A-132 eta N-104 errepideen arteko eraikuntza berria Arkautin.

•

Errepidearen bihurketa sarbideen berrantolaketa eta kontrolaren bidez, N-622
bikoiztutako tartea Ihurre loturatik Letonaraino, zerbitzu bide baten eraikuntza A624 eta A-2521 errepideak lotzeko N-622 autobia alde batera utziz.

•

Gaitasun, antolamendu, ebakidura kontrola eta N-104 sarbideen hedakuntza,
Arkauti eta Patio salmentaren artean, Pk 356,30 eta 363,45 artean.

•

A-132 errepidearen egokitzapena N-104 eta Egileta bitartean.

•

Azkenik, sare lokalaren hainbat ataletan diseinua eta luzapena hobetzeko
proposamenak planteatzen dira eta alboko sarearen hobekuntza grafikoa azaltzen
duen bezala.
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Gainera, nahiz eta planoan ez agertu, AEPI korridore gaitasunaren sarrera posiblea estimatzen
du, N-I tartearena Armiñon eta N-622 artean 2012-2015 urte bitartean, tarte berri bat
erreserbatzearen beharra ikusten da azpiegitura bide berri bat egoteko, trafiko hazkunde
hauei erantzuna emateko, aukera berrien planteamendu maila ekologikoaren konplexutasuna
adieraziz.
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2.16 ARABAKO FORU ERREPIDEETAKO ZARATAREN AURKAKO EKINTZA PLANA
AFAk 213/2012 Dekretua urriaren 16koa, EAEko kutsadura akustikoa eta 1513/2005 Errege
Dekretuaren V Eranskina, abenduaren 16koa, azaroak 17ko 37/2003 Zarataren Legea garatzen
delarik, ingurumen zarata eta ebaluaketaren kudeaketa dagokiona, 2015eko abenduan idatzi
zen Arabako Foru Errepideetako Zarataren Aurkako Ekintza Plana. Aldia 2016-2020.
Plan honek bide ardatz handiko zarata estrategiko maparen egiteari jarraitasuna ematen dio,
2002/49/CE Zuzentarauan definituak (IMD>8000 veh/egun) eta 6.000 veh/egun baino
gehiagoko zarata mapena, 2013/2012 Dekretuak eskatzen duenaren arabera EAEko zarata
kutsadurari buruz, ikusitako biztanleriaren ebaluaziorako eta kalitate akustikoaren helburuak
gainditzeko zonak identifikatzea, lehiakideak sortutako bide ardatzen zaratagatik.
Zarata mapak Estrategi Mapa Unitateaz (EMU) eta Unitate Autonomikoen Mapaz (UAM)
antolatuak daude, lurralde historikoan 10 unitate aztertu dira eta Ekintza Planean 30 eremu.
Ekintza Planaren iraupen mugak kontuan hartuta eta aurrekontuen murriztapenak, Plan honek
guztiak aztertzen ditu denboran zehar egikaritzeko lehentasuna emateko, ondorengo
lehentasunezko jarduketak Vitoria-Gasteizen ezarriz:
•

N-622 Foru Ardatza: Arangiz Auzoa, Lgaua>55 dBA-z 90 pertsona hunkituekin eta 10,
55 dBA baino gehiagorekin.

•

N-102 Foru Ardatza: Ariñez Auzoa, Lgaua>55 dBA-z 20 pertsona hunkituak eta
erabilera bereziki sentikorrak dituzten presentziak.

•

A-1 Foru Ardatza: Abetxuko Auzoa, Lgaua>55 dBA-z30 pertsona hunkituak, eta
erabilera bereziki sentikorrak dituzten presentziak.

Halaber, udalerriko lehentasun baxua edo ertaineko beste eremu batzuk ere identifikatzen
ditu, hala nola: Mendiguren, Miñao goien, Erretana, Gamarra Nagusia, Ilarratza herria,
Gometxa, Mariturri, Margarida edo Lermanda, errepide ezberdinez hunkituak.
Zenbatutako lehentasunezko jarduketa eremuen kasurako, Ekintza Planak xehetasun
ikerketa bat egiten du eta zuzenketa neurriak proposatzen ditu, emaitza konstruktibo
zehatzak barne, orokorrean, errepide ertzetan pantaila akustikoak burutzeko edo bere
efikaziaren ebaluaketa eginez.
Halaber, planak jarraipen-neurrien definizioa biltzen du, lehentasunezko ekintza-planen
betetze maila eta eraginkortasuna ebaluatzeko. Foru Sare multzorako epe luzerako estrategia.
Gaur egungo egoera zuzentzeko akzioa eta 213/2012 Dekretuak sortutako araudi esparru
berria, inpaktu aurreikuspenarekin zerikusia daukana gehitu behar zaio eta foru konpetentzia
daukaten neurri zuzentzaile definizioaren kasuan etorkizuneko azpiegitura garapenerako eta
Zortasun Akustiko Zonaldearen definizioa tresna bezala gehitu behar zaio hurbileko
etorkizuneko garapen inpaktuei aurre egiteko, honek plangintzan izaera loteslea izan behar
du.
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2.17 ARABAKO LURRALDE HITORIKOKO LANDA BIDEEN ERABILERA, KONTSERBAZIOA ETA
ZAINTZA
Arabako Lurralde Historikoko Landa Bideen Erabilera, kontserbazioa eta zaintza otsailaren
13ko 6/1995 Foru Arauaz ezarrita dator bere batzar orokorrekoak (Arabako Foru Aldundiaren
Agiri Ofizialean kaleratua 1995.urteko otsailaren 27an). Bere bigarren artikuluan, landa bideak
aintzat hartzen dira, eraiki direnak helburu honekin eta bestelako bide bat zein bere
lehentasunezko erabilera nekazaritza jarduera denik. Herri-jabarirako ondasuna, bere
titulartasuna kasuen arabera Lurralde historikoari dagokie, edo udal edo kontzejuei. Edozein
kasuan, azken hauek daramate Arabaren berezitasunen erantzukizuna.
6/1995 Foru Araua Landa-Errepideen Erregistroa sortu zuen, funtzio teknikoak erregistratu
behar izan zituen guztiak, zaintza eta zigorrak Bizkaiko Foru Aldundiak gauzatu eta gauzatu
zituen edo aipatutako Foralek diruz lagunduak. Erregistro hau kontsulta daiteke Arabako Foru
Aldundiaren web gunean (araba.eus), bakarrik aipatu beharra dago finantzatuak edo
subentzionatuak daudenak.
Vitoria-Gasteizen kasuan, Tokiko edo udalerrietako errepide inskripzioak daude: Aberasturi,
Amarita, Andollu, Andetxa, Arangiz, Arkauti, Arkaia, Aretxabaleta, Argandoña, Ariñiz, Armentia,
Askarza, Aztegieta, Berrostegieta, Bolibar, Gaztelu, Zerio, Elorriaga, Estarrona, Foronda,
Gamarra Nagusia, Gamarra Gutxia, Gamiz, Gardelegi, Gometxa, Gereña, Oto Goien, Ilarratza,
Jungitu, Lasarte, Legarda, Lermanda, Lopidana, Lubiano, Mandojana, Margarita, Martioda,
Matauko, Mendiguren, Mendiola, Mendoza, Miñao, Miñao Gutxia, Monasterioguren, Oreitia,
Otazu, Erretana, Subillana-Gasteiz, Uribarri Nagusia, Uribarri Arratzua, Uribarri-Dibiña,
Villafranka, Ihurre, Zuatzo Gasteiz eta Zubeltzu (existitzen diren 63 kontzejuetatik guztira 55
daude, izendatuak daudenak landa bideen guztia ez izanik).
Ikusten den bezala, bide guzti hauek, kontzeju titulartasunarena, aipatutako entitatez
kudeatuak dira, landa bideak landa edo nekazaritza erabilera ezberdinez ezberdinduak,
aisialdiaren kasuan adibidez (besteak beste, ibilbidea berdeak). Landa bideen sare handi hau,
ordenantza eta erregimen juridikoaren kokapena sailtzen dute, Vitoria-Gasteizko tokiko
bizitzan intzidentzia ikusgarria da eta udalerriko landa lurzoru edo urbanizaezinaren
plangintzan.

2.18 ARABAKO BIZIKLETA ETA IBILBIDE BERDEEN ARLOKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA
Arabako Lurralde Historikoko bizikleta bideen eta bide berdeen arloko lurralde planaren
helburua da, dokumentu bakarrean iraunkortasun mugikortasun modu biak (oinez eta
bizikletaz). Azpiegituren hiriarteko garraioa, motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko;
balioan jartzen ditu hurrengoak: ondare naturala, paisajistikoa eta historiko-kulturala eta
lotura ekologikoa eta paisajistikoa ingurumen naturalean. Oraindik ez dago indarrean, behin
behineko Onarpenaren 4.fasean aurkitzen delako.
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Ibilbide Berdeen Sarea 21 ibilbidez osatuta dago, ibilbideko bost taldeetan desberdinduta,
antzeko ezaugarrien arabera: erabilera handiko ibilbideak (IB), Ibilbide luzeak (GR), Ibilbide
laburrak (PR), Erromes Bidea (EB) eta Tokiko Bideak (TB).
Funtzionamenduan dagoen sare honen existentzia osatzen eta hobetzen duten ibilbideen
proposamena suposatzen du. 19 korridore berri daude, haietatik hurrengoak harreman zuzena
daukate Vitoria-Gasteizekin:
•

BB1- Vitoria-Gasteiz – Uribarri-Ganboa-Posta

•

BB2- Etxabarri-Ibiña – Gorbea

•

BB3 – Vitoria-Gasteiz -Otoak-Murgia

•

BB4- Vitoria-Gasteiz -Santa Katalina-Zadorrako Bide Berdea.

•

BB5- Vitoria-Gasteiz-Zaldiaran.

•

BB6 – Vitoria-Gasteiz-Arrieta

•

BB7 – Vitoria-Gasteiz – Okina

•

BB8 – Legarda – Amarita (Vitoria-Gasteizko Udalerriarekin iparraldeko lotura)

•

BB9 – Vitoria-Gasteiz – Orduña Badaiatik

Ibilbide berdeen eskema orokorra, existitzen den sareari bateragarria

Beste alde batetik, Arabako bizikleta bideen sarea ia ez da existitzen, lurraldearen tarte
bakarra 4km-koa da, errepidean aurkitzen dugun bizikletentzako ertzean, Uribarri-Ganboako
bidean (BB:1 Duranako bizikleta ertza Uribarri-Ganboako urtegira).
Vitoria-Gasteizko mikrozefalia (biztanleriaren %74), probintziari dagokionez, lurraldeak bereizi
egiten du, etorkizuneko bizikleta bideak eta ibilbide berdeak baldintzatuz. Arabako
AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

105

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

lurraldearen bizikleta bideen planifikazioa, eguneroko mugikortasunera lotuta dago, beraz,
sortzen duten zentroak (biztanleriaren nukleoa) eta zentro traktoreak (lan tokiak, hezkuntza
zentroak eta saltokiak…). Hiriko eguneroko mugikortasuna %25ekoa da ez motordunean,
bizikletarekin asetu ahal dena (<10 km). Ibilbide berdeen sarea, bere aldetik, aisialdi eta
turismoaren mugikortasunari erantzun behar dio eta ingurune naturalaren sarbideari.
10km baino gutxiagoko desplazamenduak, egunerokoak, haien artean aparteko sare lokalak
osatzen dutenak, aisiagatiko desplazamenduak izango dira (luzeagoak eta beste erakarpen
elementuekin), bizikletentzako mugikortasun sarea osatuko dutenak Araban zehar.
Honengatik, Arabako bizikleten mugikortasuna bi sareengatik osatuta egongo da, ziklisten
bidea eta ziklisten bide berdeak .
LPS hau bizikletentzako 13 bide proposatzen ditu, 70 km-ko luzerarekin, hurrengoak VitoriaGasteizen eragin zuzena daukate:
•

BB1- Vitoria-Gasteiz – Parke Teknologiko 4,9 km

•

BB3 – Vitoria-Gasteiz – Etxabarri-Ibiña 5,68 km

•

BB4 – Vitoria-Gasteiz – Langraiz Oca 6,35 km / 4,96 km

Bizikleta bideen eskema orokorra derrigorrezko mugikortasunerako.

LPSak bide luzeko zazpi ibilbide proposatzen ditu aisialdirako eta ziklisten turismorako,
udalerrian eragina daukaten ibilbide biak hurrengoak dira: IL6-Vitoria-Gasteiz – Peñacerrada
eta IL7-Vitoria-Gasteiz-Valderejo.
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Ibilbide luzeko eskema orokorra. Aisialdi Mugikortasuna.
Planean bizikletentzako azpimarratutako proposamenak eta jarduketak bide nagusientzako eta
Bizikleta bide katalogoaren barruan daudenak dira. Bizikletentzako babes zonaldeak
plangintzan lotesleak dira bideentzako.

2.19 IBILBIDE BERDEEN SAREA
Arabako Ibilbide Berdeen Sarea, urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru Aldundiaren bidez ezartzen da,
Arabako Lurralde Historikoaren ibilbide berdeena (14. ALHAO, otsailaren 3koa), Ibilbide
Berdeen Sarea definitzen da eta kontserbaziorako proposatzen eta diseinatzen da. Lurraldeko
Sare funtzional bat finkatu nahi da, aberastasun naturaleko ibilbideekin, historiko-kulturala eta
Paisajistikoekin, mugikortasun iraunkorreko formak eta eko-aisialdiko jardueren garapena
bultzatzen dituenak, eta Naturari errespetuarekin sarbide publikoa bultzatu. Guzti hau
hurrengo ikuspuntutik: espazio naturalen eta biodibertsitatearen ezagupena hobetu eta
balioan jartzea, eta jarrera sozialen bultzapena, gure ingurumen babesaren alde.
Herritarrak Naturara iristea, eremu hauei dagokien ahultasunarekiko errespetuaren
premisapean erraztuz, oso lagungarria da natu-guneak eta biodibertsitatea balioztatzeko eta
ingurunearen babesaren aldeko gizarte jarrerak sustatzeko.
Lan esparru honetan, Ibilbide Berdeek sustatu egiten dute gizarte eta lurraldearen arteko
harremana mantsoagoa izatea, motorizatu gabeko, eta hausnarketarako, aisiarako eta
ezagutzarako denbora duena. Helburu nagusiak hauek dira:
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•

Jendea Ingurune Naturalera errespetuz sartzen dela erraztea, natura, paisaia eta
kultura balioak ezagutu eta gozatzen dituela ahalbideratuz ibilbideak igarotzen diren
eremuetan.

•

Landa eremuak hiri inguruneekin lotzea.

•

Mugikortasun iraunkorreko baliabideak eta naturarekin harremanetan garatzen diren
eko-aisialdiko jarduerak bultzatzea.

•

Garrantzi natural, historiko edo kultural adierazgarria edukitzeagatik bide bereziak
mantentzea eta, hala badagokio, berreskuratu eta lehengoratzea (Donejakue Bidea,
Trenbide zaharrak eta egun erabilerarik ez duten bestelako azpiegitura linealak, eta
abar).

•

Era orekatuan integratzea natura eta historia alderdiak.

•

Lurralde sare funtzional eratzea, Arabako kultura eta paisaia aberastasun guztia
bilduko duena.

•

Landa Garapen Iraunkorreko ekimen berriak ezartzen laguntzea.

•

Landa biztanlerien eta haien jardueren garrantzia jakinaraztea, gure landa ingurunea
gure paisaiak zaindu eta mantentzeari dagokionez.

Gaur egun, Foru Aldundiak berreskuratu du eta zerbitzua martxan jarri du 770 km-ko Ibilbide
berdeak, obrak burutzeko fasean 210 km gehiago, ahaztu barik Arabako Tokiko Entitatean
lantzen ari diren proiektuak, ibilbideak eta bideak.
Plangintzarako Ibilbide Berde Sarean azpimarratutako proposamenak eta jarduketak lotesleak
dira, Arabako Ibilbide Berde Sareen katalogoan deklaratuak izan direnak eta Vitoria-Gasteizko
udalerrian kokatzen direnak.
Hurrengo irudian Vitoria-Gasteizen identifikatu diren ibilbide berdeak agertzen dira.

AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

108

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Vitoria-Gasteiz UDALAko IBILBIDE BERDEAK:
EB_ Donejakue bidea
GR-25 _Lautadako bira
GR-38_Ardoaren eta arrainarena
GR-282_Artzaintza naturbidea

Ibilbide berde katalogatuak :
IB_ Vasco Navarroko ibilbidea
IB_Eraztun berdea
PR-A20_Betoñu Haitzea
PR-A13_Posten bidea

Foru Arauetan hurrengo babes eremuak ezartzen dira ibilbide berdeentzako: Jabari Publikoko
Eremua, Zortasun-Eremua eta Eraginpeko Eremua. Eraginpeko Eremu honen zabalera Udalek
zehaztuko dute, bai Baldintzatzaile Gainjarrita bezala edo aparteko kategoria bezala.

2.20 EAEKO PAISAIA BEREZIAK ETA BIKAINAK
LAGen lurralde eredu berrikusketan, paisaia lurralde eta hirigintza plangintzan sartzea
proposatzen da, tresnen garapenean eta egituran. Paisaia balioan jarriz eta paisaiarenganako
inpaktu negatiboak saihestuz. LAGk azpimarratzen dute LPPk Eremu Funtzionalaren paisaia
zehaztapenak izan behar dituela.
Ingurune fisikoaren kalitatea eta bere aurkezpen bisuala zaintzea helburu dauka. Paisaia
lurraldearen lehiakortasun elementua kontsideratuz.
Araba Erdialdeko LPPren Antolamendu Arauetan, “Parte hartze moduak” aipatzen dira eta
paisaiari buruz hitz egiten da. Bestalde, Ingurumen-Paisajistikoko egitura akzioak daude,
naturako “Gai ibilbideak” aipatzen dituztelarik. Egitura akzio Paisajistiko-ingurumenekoak,
Vitoria-Gasteizko udalerrian gertatzen direnak hurrengoak dira:
•

AE-6 Ingurumenaren aprobetxamendurako ibilbidea: Vitoria-Gasteizko hegoekialdetik hasita, Mendiola eta Gamizko zonaldeetara, Iruraiz-Gauna mugaraino heldu
arte, Arabako Mendira heltzeko.

•

AE-7 Araba Hegoaldeko Eskualde arteko ibilbidea: Vitoria-Gasteizko hegoaldetik
hasita Vitoriako Mendietara zuzentzen da, Arabar Errioxara heltzeko Trebiño
zeharkatuz.

•

AE-8 Ipar-Mendebaldeko Ordezko ibilbidea: Ibilbidea N-622 autobiara paraleloa izan
beharko litzateke, Letona ingurunetara heldu arte. Ondoren, ipar-mendebaldeko
norabidean jarraituz, N-622 antzinako errepidetik, Murgiara heldu arte.
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•

AE-9 Donejakueko bidea: Vitoria-Gasteiz zeharkatzen du ekialdetik mendebaldera.
Ibilbide turistiko kulturaleko izaerarekin.

Antolamendu Arauetan, “erregulazio orokorraren” barruan, ingurumen erregulazioa zehazten
da, eta paisaiaren erregulazio orokorreko zehaztapenak agertzen dira, paisaia alorreko LAG
zehaztapenak betez.
EAE-n Paisaia Berezien eta Apartekoen katalogoaren Aurreproiektua
Biodibertsitatearen zuzendaritzaz egina eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
Sailaren Ingurumen parte hartzeaz. Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategikoaren
(2002-2020) hirugarren helburua betetzeko.
Vitoria-Gasteiz ikus arro askotan banatuta dago, guztiak dira arro mediterraneoak,
adierazgarriena, herriak erdigunean daukana izanik. Dokumentuak hurrengo alderdiak
azpimarratzen ditu:
•

•

•

•

Inpaktu negatiboak:
o

Telekomunikazio hedagailuaren influentzia eremuak: hiru zonalde aurkitzen
dira, bat Zaldiaran Gurutzearen inguruetan (411. Arroa, 606 arroaren mugan),
bigarrena Gaztelu inguruan (160 eta 231 arroetan) eta azkenik Zerioko
zonaldean (603.arroaren Ekialdeko mugan).

o

Gardelegi Zabortegia, Gasteizko hegoaldean (arro 160).

o

Tentsio altuko bi sare elektriko handiak, bat 380 KV eta bestea 220 KV-koa,
hiriaren iparraldean daude, A-1 eta Zadorra bitartean.

o

Bide sarea eta bere influentzia sarea, batez ere hiriaren erdigunean eragina
dauka (603 arroa), influentzia eremu handia dauka eta A-1errepideko hegomendebaldean dago. A-132 errepidea, Vitoria-Gasteiz Santa Cruz de
kanpezorekin lotzen du, ekialderarantz influentzia gutxiko eremu batekin.

o

Trenbide sarea, udalerria ekialdetik mendebaldera zeharkatzen dute eta
influentziako txikiko eremua daukala.

o

Forondako aireportua.

Inpaktu positiboak:
o

Zadorra ibaiaren ur ibilgua

o

Salburuako ur masa

Paisaia Berezi eta Apartekoak:
o

Salburua interes naturalistikoko espazio bezala katalogatuta.

o

Armentiako basoa, Vitoriaren hego-mendebaldean.

o

Argandoña herriaren mendebaldean kokatuta dagoen zuhaitz masa.

Mugarri paisajistikoak:
o

San Prudentzio Baseliza, hiriaren kanpoaldean, hegoalderantz.
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o

Martioda Dorrea, muino batean gainean dago kokatuta, eta handik,
XVI.mendean Badaiako mendi-lerrotik gertu igarotzen ziren bideak zain
zitezkeen.

o

Mendoza Dorrea, gotortutako dorrea da.

o

Estibalizko Jainkotegia (Argandoña).

Katalogo honetan, araudiaren ikuspuntutik plangintzak ez dauka gidalerro loteslerik, baina
plangintzan kontuan hartu beharreko proposamen zerrenda bat aurreikusten du.

2.21 ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO PAISAIA BEREZIEN ETA BIKAINEN KATALOGOA
Ingurumen zerbitzuaz eta Araba Foru Aldundiko Biodibertsitateaz bultzatua, ekimenaren
helburua kontserbazioa, balioa handitzea edo aparteko paisaien berritzea da. Inbentario eta
kartografietan oinarritutako katalogoa, ikerketa desberdinetan eta diagnostikoetan oinarrituta.
Katalogatutako paisai legalen babes maila, “babes paisaiekiko” parekoa izan behar da (UICN-ko
V kategoria).
Jarraian, Vitoria-Gasteizko udalerrian dauden paisaia guztiak agertzen dira, guztiak Erabilera
Publikoko Mendiak bezala aintzat hartuta:
•

Gasteizko Mendi Garaiak (Kontserbazio Bereziko Eremua). Mendiko paisaia,
hegoaldetik lautada ixten du, Vitoria-Gasteiz aurkitzen dugun tokia, eta Trebiñuko
konderriarekin mugatu egiten da. Gailurretatik mendien panoramikak eta Arabaren
lautadak ikusten dira. Bere balio paisajistikoa nabarmentzen da Vitoria-Gasteizko
atzeko-oihala izateagatik, komunikazio bide nagusietatik begiratuta eta hiriburuan
zehar garraiatzen dutenak iparraldetik.

•

Zadorra. Goiko ur-ibilgua, Erdiko ur-ibilgua eta Eraztun Berdea (Zadorra ibaiaren
ibilgua, Interes Komunitarioko Lekuak).
o

Goiko Ur-Ibilguak: ibai ibilguko bi tartez osatua (Zadorra ibaia, ia ibilbide osoan zehar
kalitate altuko erriberak mantentzen ditu, eta Alegria ibaia) eta ertzetan dauden
zenbait lurralde sektoreak.
Ur-Ibilgu paisaia hau, ekologia eta paisaiarekin lotura bezala jokatzen du.
Izaera akuatikoko lau paisaia berezi lotzen ditu, aldi berean, beraien artean
lotuak daude eta baso eta nekazaritza ingurumenetara lotuak daude. Guzti
hau, Vitoria-Gasteizko hiriko zonaldetik gertu eta Arabako lautadaren erdian,
non bere paisaia eta habitat naturalak akzio gogorrak jaso dituelarik.

o

Erdiko ur-ibilgua, Zadorra ibaiaren erdiko tartean dago eta zonaldean isurtzen diren
ibaiak (Zaia eta Oka ibaiak) inguruko zonalde batzuekin: Zadorra meandroen arteko
lurralde zabalak eta Okaren beheko arroa. Arkeologikoko ondasun interes bezala
katalogatuak dauden sei elementu aurkitzen ditugu ( haietako hiru elizak dira).

o

Zadorra-Eraztun-berdea: Zadorraren ur-ibilgu biak eta Alegria ibaia barne eta
Salburua urmaeleko multzoa.
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Ur-ibilgu eta urmaeleko paisaia hauek, ekologiko eta paisajistiko lotura
garrantzitsu dauka eta ahula bereziki. Presio handiko eremuetan kokatuta
dago eta Vitoria-Gasteizko azpiegituretatik gertu.
Arabako lautada zeharkatzen duen habitat jarraitua bakarra, kanpoaldeko bi
mendiekin lotuz. Gainera, eraztun berdeko parte izanik, funtzio ekologiko eta
sozialak ditu: Vitoria-Gasteizko inpaktua moteldu bere landa inguruan eta
biztanleei trantsizio espazio bat aurkeztu hiria eta landa ingurunearen artean,
birika berde modura.
o

•

Salburuako urmaelak: duela gutxi berreskuratutako azaleko ur kubeta biko habitata
da (Arkauti eta Betoñoko urmaelak), larreak, galeria basoa eta hariztiak, interes
handiko hezegune paisaia sortuz eta kalitate estilokoa.
Arabako Lautadako Irla Hariztiak (Kontserbazio Bereziko Eremua). Bost unitate
fisikoki bananduz osatuta dago, antzeko ezaugarri paisajistiko eta ekologikoekin:
Mezkia, Ordoñana, Luzuriaga, Arzubiaga eta Gobeo. Bakarrik Gobeo, Vitoria-Gasteizko
udalerrian dago.
Erliebe hau, muino txikiez eta malda txikiez osatuta dago, baso masekin haritz
kandudunekin. Unitate hau osatzen duten haritzak, haritz kandudun paisaiaren
adibideak dira, antzinatasunean Arabako lautadaren parte handia estaltzen zutena.

•

Badaiako mendilerroa: Ez dago Babes figura baten barruan, 7ha-ko zonalde txiki bat
izan ezik, Bayas ibaiaren kontserbazio bereziko eremuaren barruan sartuta.
Mendilerroa, 900m-ko batez besteko altuerako goi-ordokia osatzen du, egitura
karkastika batekin. San Torkariz artederreta nabarmena da, ehun urteko ereduekin.

•

Arratoko Mendilerroak: Ez dago babes irudi baten barruan sartuta. Erliebe menditsu
hau, mendebaldetik Arabako lautada mugatzen du eta hesi orografiko eta ikus hesi
garrantzitsu bat osatzen du. Bere hegalak, sakanak zeharkatzen dute eta ur ibilguak
daude. Okako Sakana Badaiako mendiak banatzen ditu, mendebaldera.

•

Arabako lautada. Gainazalaren parte bat (%13) kontserbazio Bereziko Eremua aintzat
hartu da. Aparteko paisaia hau osatzen duten hiru unitateak Arabako lautadaren
erdialdean daude, Vitoria-Gasteiz eta Salbaterra /Agurain nukleoen artean.
Erliebea muino txikiez eta mendi-bizkar leunaz osatuak. Nekazaritza eta Abeltzaintza
mosaikoa, baso galeria landa partzelak inguratuz, laborantza paisaian balio handia
dauka Arabako Lautadan bilduta. Bertan Estibalizko jainkotegia, Arabako Patroia eta
Beneditar monasterioa daude.

Katalogo honetan, araudiaren ikuspuntutik plangintzak ez dauka gidalerro loteslerik, baina
plangintzan kontuan hartu beharreko proposamen zerrenda bat aurreikusten du.
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2.22 KULTURA ONDAREKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA
Euskal kultura ondarea babesteko lurralde antolamenduko baliabidea da, orain arte
Aurrerapena aurkeztu da, 2001ko uztailaren 6an onartua. Bi funtsezko legeen arteko
loturagunea da: Lurraldearen Antolamenduari buruzkoa eta Kultura Ondareari buruzkoa, biak
1990ekoak. Hortaz, baliabide arauemailea da, honen bidez kultura ondare higiezina legez
txertatuta gelditzen da, berariazko lurralde fisikoan, eta honen gainean baldintzapen eta
berariazko mugaketak inposatzen ditu, eskumeneko botereek kudea dezaten.
1. Xedapen arauemaileak, Kultura Ondare Higiezinaren ondasunak identifika dezaten,
beren kategoria eta babes mailak finka dezaten, aipatutako ondasunei lotutako
hirigintzako kategoriak definitu dezaten, eta babes xedapenak, aplikatzeko erak eta
beren izaera loteslea definitzeko.
2. Hobekuntza eta babesaren sustapenerako orientazioak, babesaren programazioaren
bidez eta ekintza publikoak finkatzeko lehentasun ordenaren bidez eta babeserako,
zaintzeko eta hobekuntzarako laguntzak partikularrentzat.
3. Garapenerako orientazioak, hirigintza eta lurraldeko garapenerako jardueretako
kultura ondasun higiezin zehatzak integratzeko, eta kultura-jardueren egoitza gisa
egokiak izan daitekeen guneak, babesteko ondasunaren balioei eta izaerari lotuta.
Aurrerapen agiriak xedapen arauemaileak garatzen ditu lehentasunez, proposamenak ezartzea
eta jarduteko egitarauak hurrengo aldi baterako utziz. Aldi hau lurraldeko estrategia definitu
ondoren eta babeserako xedapen arauemaileen ondoren etorriko da. Horrenbestez, izaera
generikoa daukan agiria da, Aurrerapen bati buruz ari garelako, Vitoria-Gasteizko
udalerrirako alderdi zehatzak azpimarratzen dituena.
Aurrerapen agiria onartu zenetik ia 15 urte bete direnean, LAG-k ez du bere igarobidea
jarraitu, horregatik Eusko Jaurlaritzako Kultura sailetik ez da aipatzen eredu gisa.
LPS honen izapideaz gain, Kultura-Ondareak indarreko legeria konplitu behar izango du, hau
da, hurrengo antolamenduak: 7/1990 Legea, Euskal Kultur Ondareari Buruzkoa (EHAA 157 zk.
1990ko abuztuaren 6koa); baita 234/1996 Dekretua, balizko arkeologia guneak finkatzeko
araudia ezartzen duena (EHAA 205. zk. 1996ko urriaren 23koa) eta 342/1999 Dekretua,
Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldari eta Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiari
buruzkoa (EHAA 203. zk. 1999ko urriaren 22koa).

2.23 ENERGOA EOLIKOA ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA EAR-AN
Europako joerari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoan energiaren inguruko lurralde eta
sektore plangintzaren bidez nahi da baliabide berriztagarriak ahalik eta gehien aprobetxatzea,
auto-hornikuntza energetikoaren tasa igotzea eta energia garbiak erabiltzea; energia garbiei
esker murriztu ahal izango dira atmosferara egindako isurketak, orokorrak eta espezifikoak.
Plangintza horren funtsezko alderdiak 3E-205 Planean eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde Antolamendurako Ildoetan jasotzen dira.
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Maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bitartez behin betiko onespena jaso zuen, Euskadin
parke eolikoetako kokapenetarako hautaketan orientatzeko irizpideak eta jarraibideak
finkatzeko baliabide baliagarria izateko helburuarekin; bai energia-ekonomia konbinatuaren
ikuspuntutik bai ingurugiroarenetik, horrela azpiegitura hauei lurralde egokitzapenik hoberena
lortu dezan, LAG-ek ezartzen duten indarrean dagoen antolamenduaren barruan.
Energia Eolikoaren Lurralde Plan Sektorialaren bidez, Euskadin parke eolikoak ezarri nahi dira,
dagoen baliabide eolikoa ahalik eta gehien aprobetxatzeko, baina, aldi berean, ingurune
kulturala eta naturala kaltetu gabe. Hori horrela moldatzeko, Planak oinarrizko irizpideak,
ildoak eta arauak ematen ditu, parkeentzako kokalekuak hautatzerakoan eta ingurumen
inpaktua zuzentzeko neurriak hartzerakoan ez ezik, parkeak ezartzerakoan ere gidalerro eta
orientazio gisa erabiltzeko.
Lurralde Planaren esparrua zortzi aerosorgailu baino gehiago daukaten parke eolikoak,
sorturiko energia sare orokorrera isurtzen dutenak eta era berean 10MW baino gehiagoko
potentzia dutenak, bakarrik osatuko dute. Gainontzeko instalazioak LAP-aren aplikazio
esparrutik kanpo geldituko dira, eta bere instalakuntzarako halabeharrezko industriaren
baimena eta ingurugiroari eraginaren ebaluazioa eta Lurzoruari buruzko legediak ezarritako
irizpidepean egongo dira. Lurzoru urbanizaezinean instalatu nahiko balu, udaleko plangintzak
baimendutako eremuetan (lizentzia lortu baino lehen) erabilpen publikorako edo giza
intereseko instalazioetarako adierazitako baimen administratiboa lortu beharko du.
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Planak, Euskal Autonomi Erkidegoko lurraldeko antolamenduan natura eta bertako baliabide
hau aprobetxatzeko kokapen eolikorik egokienak identifikatu, hautatu eta integratzen ditu.
Plangintza hau lurraldea antolatzeko politika orokorraren barruan kokatzeko helburuarekin
mahaigaineratu da, garapen eolikoan interes sektoriala duten beharrezko koordinazioarekin.
Kokapenak bi taldetan banatuta daude: I Taldea lehentasunezko kokapenek osatzen dute
(Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Mandoegi, Elgea-Urkill eta Badaia), II Taldea aldiz (Gazume,
Kolometa, Arkamo, Iturrietako Mendiak Alda-Arlabako Gurutzea) bakarrik I Taldeko helburu
energetikoen betetzeko benetako zailtasuna dagoenean baimenduko dituzten instalazioak
osatuko dute.
Agiriaren eranskin fitxetan Badaia eta Gasteizko Mendiak sartzen dira, bideragarriak diren
kokalekuak bezala. Badaiako parke eolikoa 2005.urtean martxan jarri zen, Iruña Okako
plangintzan eragina dauka baina ez Vitoria-Gasteizekoan, eremuan sortzaileen lerrokatzea
inguramenagatik alde batera utzi egin da, Gasteizko Mendien kasuan bezala. Vitoria-Gasteizko
Udalerria LPSan azpimarratutako kokalekuetatik kanpo geratzen da. Horregatik dokumentu
hau ez dauka eraginik udalerriaren hirigintza plangintzan.
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Bestaldetik, geroago izapidetutako ingurumenari buruzko araudiak (Natura 2000 Sarea, Natura
eta Bioaniztasun Ondareari buruzko 42/2007 Legea, etab.) izapidetzen zeuden haize-parkeen
kokapena zalantzan jarri zuenez, 2008. urtean “Haize-Ituna” deritzona adostu zen. Itun honek
haize-parketxoentzako (indar gutxiagoko haize-parkeak) 11 kokapenen adierazpena biltzen du,
Vitoria-Gasteiz udal-mugarteari hauetako bat ere ez eragiten diotelarik.

Eusko Jaurlaritzak, bildutako ituna betez, 2008.eko martxoak 14.eko udalbatzan, HaizeEnergiaren LPS-ren berrikuspenerako haserako Txostena izapidetu zen, hala nola Haize
Energiaren 2. LPS-arena. Hala ere, ze izapidetze mailan aurkitzen den ezagutzea ezinezkoa da.

2.24 GASTEIZKO MENDIEN NBAP
Gasteizko Mendien (Araba) Baliabide Naturalen Antolamendu Planak (BNAP) 2012.urtean
kaleratzen da bere hasierako onespenerako. Gasteizko Mendien baliabide naturalen tresna da,
16/1994, Ekainak 30eko Euskal Herriko Natura Babestekoaren Legearen arabera. Agiriak eten
egin da bere Hasierako Onespenaren tramitazio fasean.
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Baliabide Naturaleko Antolamendu Planaren barruan dagoen Gasteizko Mendien eremua,
Arabako Lurralde Eremuaren 13.634,94 ha azalera okupatzen dute, mendilerroaren
iparraldetik eta isurialdearen hego ekialdera; Arabako zazpi udalerri barruan daude: AlegriaDulantzi, Arraia-Maeztu, Bernedo, Elburgo/Burgelu, Iruña de Oca/Iruña Oka, Iruraiz-Gauna eta
Vitoria-Gasteiz.
16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko Natura Babestekoa, espazio hau antolatzeko
eta kudeatzeko behar diren helburuak eta xedea dira:
1. Natura-ondarea modu egokian erabiltzea: hots, espezieen eta ekosistemen
aprobetxamendua jasangarria izatea, eta haiek leheneratzea eta hobetzea bermatzea.
2. Natura-ekosistemen eta paisaiaren aniztasuna eta apartekotasuna zaintzea, eta interes
geologikoa duten inguruak babestea.
3. Funtsezko prozesu ekologikoak eta basafauna eta basaflorako espezieen habitatak
mantentzea, dibertsitate genetikoa bermatu ahal izateko.
4. Natura-ondareak berez ekoizteko duen ahalmena bere horretan mantentzea.
BNAPk interesezko baliabide naturalen elementuen inbentario zehatz bat biltzen du eta bere
analisi eremuan lurraldearen egungo erabilerak identifikatzen ditu, antolatutako eremuaren
egungo ekosistemen diagnostikoa ezarriz, giza eragin sekularra ez dira alde batera geratu
ekosistema “erdinaturalei” buruz hitz egitea egokiagoa da. Abeltzaintza eta basoen erabilera
eremuaren landaredi estaldurak moldeatuz joan dira, zenbait sektoreen desforestazioari
lagunduz eta interes ekonomikoko basoen prestakuntza hedadurari, jarduketa honetatik kanpo
sarbide eta aprobetxamendu saileko kokaleku zabalak kanpo geratu dira, harkaitzen eremuak
eta antolamendu eremuen erreka bortitza (Peña María-Peña Mayor eta Okina).
Baliabide naturalistiko altuak agerian geratzen dira, habitat motak aztertzen direnean edo
batasuneko interes espazioak. 19 habitatetik, bost lehentasunezkoak dira eta espezie kopuru
altuari babesa eskaintzen diote. Floran nabarmena da: Senecio carpetanus, Carex davaliana,
Drosera rotundifolia eta Primula farinosa, eta beste alde batetik, faunan: saguzar
mediterraneoa, europar bisoia eta igaraba. Nabarmendutako datuak espazioaren dibertsitate
altua eskaintzen dute eta kontserbazio interesa, hortaz, Gobernu kontseiluak Gasteizko
Mendiak Natura 2000 Sarearen barruko Batasun Garrantzitsuzko Tokietan sartzea erabaki
zuen.
Ekosistemen etorkizuneko eboluzioaren aurreikuspenak, BNAPean proposatutako babes
erregimenaren aplikaziotik, kontuan hartuko du ekologiaren eta paisaiaren hobekuntzarako
espazioen balio potentzialak, bere hezkuntza eta ikerketa erabilerarako, eta baliabide
kulturalen babeserako eta balioan jartzeko, baliabideak erabiltzen dituzten giza komunitateak
garapen jasangarrian laguntzeko eta bere ingurunean bizi direnak.
BNAPetatik ondorioztatutako araudiaren ezarpen eta erregulaziotik hurrengoa baimenduko
du:
1. Natura-ondarea modu egokian erabiltzea: hots, espezieen eta ekosistemen
aprobetxamendua jasangarria izatea, eta haiek leheneratzea eta hobetzea bermatzea.
2. Natura-ekosistemen eta paisaiaren aniztasuna eta apartekotasuna zaintzea, eta interes
geologikoa duten inguruak babestea.
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3. Funtsezko prozesu ekologikoak eta basafauna eta basaflorako espezieen habitatak
mantentzea, dibertsitate genetikoa bermatu ahal izateko.
4. Natura-ondareak berez ekoizteko duen ahalmena bere horretan mantentzea.

BNAPak aztertutako lurraldearen zonakatze batekin osatzen da, zonalde bakoitzean
baliabideen kontserbazio egoerara arreta jarriz eta erabileren urrakortasuna, bere
intentsitatea erregulatu ahal izateko: Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE); Erreserba Eremua;
Baliabideen Babes Zonaldea; Kontserbazio Aktiboko Eremua; Progresio Ekologiko edo
Zaharberritze Eremua; Nekazaritza, Abeltzaintza eta Basoak Indartzeko Eremua; Hiri eta
Azpiegitura Eremua.
Zonifikazioak Inguruko Babesaren Eremua sartzen du, interes ekologiko gutxiko sektoreei
dagokio, Gasteizko Mendien inguruko eremuan kokatuak, bere ezinbesteko helburua Parke
Naturaleko espazio naturalekin lotura bermatzea da, Vitoria-Gasteizko gerriko berdea edo
Arabako Lautadaren Baso-Irlak adibidez (Espazio Natura 2000). Erabilera publikora begira,
erabilera moderatuen eremua kontsideratutako eremua da, egonaldiko ekipamenduen tokiak
kontsideratuak daudenak.
BNAPk politika sektorialei bideratutako erreferentzia irizpideen garapena ikusten da eta
Gasteizko Mendien eremuko antolamenduko irizpide orokorrak, ekonomia-jarduerakoak eta
sozialak, publikoak eta pribatuak, babeseko baliabide eta antolamenduko irizpide espezifikoak,
eta erabilera eta jardueren antolamendukoak. Agiriak erabileren mugak zehazten ditu,
ingurumen inpaktuko ebaluaketari bideratutako jarduerak eta Jarraipen Plana ezartzen du.
Agiri hau ez du bukatu bere tramitazioaren prozedimendua, hortaz, ez dago iraunaldian eta
kontsiderazioak araudiaren ikuspuntutik ez dukate izaera loteslerik plangintzan, baina
plangintzan zeharkako zenbait proposamen aurreikusten ditu, kontuan hartu behar direnak.

2.25 ERABILGARRITASUN PUBLIKOKO MENDIAK (EPM)
Lurralde antolakuntzarako tresnetatik eta araudi sektorialetatik eratorritako beste
gainjarritako baldintzak daude, hala nola, Onura Publikoko Mendiak (OPM) eta Mendi
Babestzaileak. Hauen erregulazioa, Mendiei buruzko 43/2003 Legean (2003.ko Azaroak 22.ko
BOE 280.zk) eta dagokion Foru Arauan ezartzen dira, eta Arabako Foru Aldundia, 11/2007
zenbakia, martxoaren 26koa, Mendietakoa (ALHAO, 44zenb. 2007ko apirilaren 13a).
Mendien sailkapena bere partaidetzaren arabera (12.artikulua) publiko edo pribatuetan
sailkatzen dira. Publikoak entitate publikoenak dira, aldi berean sailkatuz izaera publikoko
mendiak edo ondare mendiak bezala. Bai publikoak eta bai pribatuak, babes mendi gisa
deklaratu ahal dira ezaugarri nabarmenak dituztenean ikuspuntu orokorretik (higaduraren
kontrako babes lurzorua; arro hidrografikoen kokapen iturriak…).
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Halaber, “erabilera publikokoak” dira edo izendatu ahal dira titulartasun publikoko mendiak
interes orokorreko baldintzak edo ezaugarriak batzen dituzte. “Erabilgarritasun Publikorako
Mendien katalogoan” sartzen dira, XX mendearen hasieran sortu zena (Sustapen Ministerioa
1909.urteako maiatzak 5eko Errege Agindua- Madril 156, ekainak 5), mendi batzuen
kanporaketa modu bezala desamortizazio prozesuan, babes juridikoa baimentzen duena eta
kudeaketa.
EPM-ren funtsa, mendien zaintza bermatzea eta bere berreskurapena, hobekuntza,
jasangarritasuna eta ustiapen arrazionala sustatzea da. EPM hauei, bere baso ezaugarri eta
ustiapenei dagokienez eta bere nekazaritza eta abelazkuntza ezaugarriengatik dagozkion
araudiaren esleitzearen kalterik gabe, Mendien legeri bereizia esleituko zaie.
Vitoria-Gasteizko udalerriaren kasuan, udalerriaren barruan 76 mendi daude 8.400hak osatzen
dutenak (GISek neurtzen duenaren arabera dokumentazio grafikoan), eta beraien muga ez da
udalerri mugetara egokitzen. EPM zerrenda hurrengoa da:
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MENDI
ZENBAKIA
271
272
272
272
451
451
452
453
453
454
455
456
457
559
559
559
559
559
560
560
565
685
687
688
689
690
691
692
693
693
694
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

EREMUA (m2)
386.765,61
1.522.498,32
87.320,51
14.887,43
276.733,70
459.277,86
769.519,02
1.498.653,52
247.873,44
1.653.654,95
1.096.382,94
3.001.990,08
664.146,16
2.825,87
3.554,24
7.924.764,97
39.062,06
129.773,29
43.623,48
6.034.111,41
6.394.285,45
228.040,97
1.414.651,50
190.649,31
247.092,89
1.067.301,79
135.217,20
1.867.898,56
197.605,69
2.735.326,58
20.125,93
1.606.550,99
728.084,89
1.282.351,95
647.512,15
387.168,75
629.422,99
989.930,56
963.285,56
126.830,23
1.732.716,67

EREMUA
(Ha)
38,68
152,25
8,73
1,49
27,67
45,93
76,95
149,87
24,79
165,37
109,64
300,20
66,41
0,28
0,36
792,48
3,91
12,98
4,36
603,41
639,43
22,80
141,47
19,06
24,71
106,73
13,52
186,79
19,76
273,53
2,01
160,66
72,81
128,24
64,75
38,72
62,94
98,99
96,33
12,68
173,27
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704
705
706
707
708
709
710
710
711
712
712
713
714
715
716
717
717
718
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
730
731
750
GUZTIRA

2.611.897,49
277.148,73
889.646,67
284.026,31
279.558,43
625.538,13
2.144.386,73
15.774,91
606.569,83
1.636.675,98
8.989,58
1.139.184,65
593.041,86
1.452.118,75
1.185.129,10
2.318.848,22
18.665,16
809.886,01
16.030,24
43.215,95
2.140.875,64
1.752.804,43
302.249,58
1.245.634,18
333.580,45
535.623,23
1.074.245,67
635.798,61
1.746.735,66
615.518,45
635.829,99
603.376,96
15.523,32
2.030.915,32
4.046.597,31
84.121.111,00

261,19
27,71
88,96
28,40
27,96
62,55
214,44
1,58
60,66
163,67
0,90
113,92
59,30
145,21
118,51
231,88
1,87
80,99
1,60
4,32
214,09
175,28
30,22
124,56
33,36
53,56
107,42
63,58
174,67
61,55
63,58
60,34
1,55
203,09
404,66
8.412,11

Beste alde batetik, Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa Arabako mendien
propietate publikoak kontzejuen titulartasunekoak dira. Hortaz, Vitoria-Gasteizko Hiria EPM
katalogoaren titular bezala agertzen dira (160Ha-tatik -687 ; 90Ha-tatik -696; 45Ha-tatik -697;
30Ha-tatik -698; 85Ha-tatik -699; 185Ha-tatik -702; 25Ha-tatik -705; 95Ha-tatik -711; 96Ha-
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tatik -713; 180Ha-tatik -720; 55Ha-tatik -724; 140Ha-tatik -725; eta 190Ha-tatik -727 hurrenez
hurren). Gainazal hauek neurriak ikusita ezberdinak dira, desadostasunak existitzen dira.
Hirigintza plangintza orokorraren ikuspuntutik, mendien foru araua sektore-erregulazio
aurreikuspenetan gainjarrita agertzen da. Mendien gainean, erabilera eta erregulazio asko
eragina daukate, natura babesaren ikuspuntutik eta fruitu natural (parke naturalak, hegazti
edo bestelako zonaldeak), egurra, ura, ehiza, aisialdi etab… ikuspuntutik.
Onura Publikoko Mendien eta Babes Mendien mugapena plangintzarako loteslea da, araudi
sektorialeko termino eta prozedimenduen modifikazioan ezarritakoa bakarrik baimenduz.

2.26 LINEA ELEKTRIKOEN AURKA HEGAZTIFAUNA BABESTEKO EREMUAK
(EAO 222. zenb, 2008 irailaren 13koa) Tentsio altuko linea elektrikoen elektrokuzio eta
talkaren aurkako hegazti-faunaren babeserako neurriak ezartzen dituen abuztuaren 29ko
1432/2008 Errege Dekretuaren bitartez, aipaturiko azpiegiturek hegaztien gainean eragiten
dituzten efektu negatiboak txikiagotzeko erregulazio bat onartzen da. Errege Dekretu honek
honen derrigortasuna ezartzen du. Errege Dekretu honek hurrengo derrigortasuna ezartzen
du:

•

ZEPAk barne eduki behar dituzten, errekuperazio planak dituzten espezieen aplikazio
guneak eta autonomi erkidego bakoitzak hegaztien kontserbaziorako zonalde
garrantzitsuak barneratu nahiko dituen Babes Guneak mugatu.

•

Oraingo linea elektrikoak aipaturiko babes-zonetan bereiztea eta indarreko arautzearekin
konplitzen ez duten aipaturiko lineetako titularrei komunikatzea. Geroago linea hauek 5
urteko epe batean zuzendu behar dira Errege Dekretuaren publikaziotik, MAGRAMA
diruaren karguarekin.

EAEn, Agindua, 2016ko maiatzaren 6koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena.
Honen bidez, arriskupean dauden hegazti-espezieen ugalketa, elikadura, sakabanatze eta
kontzentrazioko lehentasunezko eremuak mugatzen dira eta hegazti-faunaren babes-eremuak,
non goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan ez elektrokutatzeko edo talka ez egiteko neurriak
aplikatuko baitira, argitaratzen (EHAA 2016ko maiatzaren 23a, astelehena).
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuen ondorioz, Gasteizen izendatuak eta afekzio
zuzenarekin, Salburuako HBBE (121/2005 Dekretua, ekainaren 30koa) eta HBBE ingurune
hidrikora lotua (34/2015 Dekretua, martxoak 17) Zadorraren Ibaiari hunkitzen duena
(ES2110010), bi espazio hauengan eragina duten Abiafaunako Babes Eremua mugatzen du.

AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

122

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Iturria: GeoEuskadi. Eusko Jaurlaritza

Gainera, erantsitako irudian ikusten den bezala, babes zonalde honen barruan Badaiako
Mendilerroa eta Gasteizko Mendi Altuak daude, azken hauek Kontserbazio Bereziko Eremu
(KBE) bezala izendatuak maiatzak 10, 74/2016 Dekretuaren bidez, Gasteizko Mendiak KBE
(ES2110015).
Dekretu hau 3. Artikulua ezartzen du:
“1432/2008 Errege Dekretuan ezarritako talka eta elektrokuzioen kontrako neurriak
aplikatuko dira babes-eremuetan, baldintza hauekin:
a) Derrigorrezkoak izango dira goi-temtsioko aireko linea berrietan edo agindu hau
indarrean sartzerakoan betearazpen-proiektu onarturik ez dutenean, bai eta
dagoeneko badauden goi-tentsioko linea elektrikoen hedapen eta aldatetan ere.
b) Agindu hau indarrean sartzerakoan badauden goi-tentsioko aireko linea
elektrikoetarako derrigorrezkoak izango dira elektrokuzioaren aurkako babesneurriak; talken aurkako babes-neurriak, berriz, borondatezkoak izango dira.”
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2.27 EAEN BATASUNAREN INTERESEKO HEGAZTI NEKROFAGOAK KUDEATZEKO BATERAKO
PLANA ONESTEN DUENA
Azaroaren 14ko 1632/2011 Errege Dekretua onartuta, basa faunako espezie jakin batzuk giza
kontsumorako erabiltzen ez diren animalia-azpiproduktuekin elikatzea arautzen duena, hegazti
harrapari nekrofagoak giza kontsumorako erabiltzen ez diren animalia-azpiproduktuekin
elikatzeko oinarrizko esparru berria eratu da, Europako Parlamentuaren eta kontseiluaren
2009ko urriaren 21eko 1069/2009 Erregelamendua, giza kontsumorako erabiltzen ez diren
animalia-azpi produktuei eta produktu eratorriei aplikatu beharreko osasun-arloko arauak
ezartzeko.
Kategoriako material jakin batzuk erabiltzeko baimena eman zaio organo eskudunari. Era
berean, Batasunaren intereseko hegazti harrapariak elikatzeko babesguneak izendatu
beharra eta horretarako baldintzak ezarri dira, baita hegaztiak elikatzeko guneak instalatzeko
eta eskabidea aurkezteko baldintzak eta beste gai batzuk ere. Batasunaren intereseko hegazti
harrapariak elikatzeko janleku eta babesguneak baimentzeko eta erregistratzeko araubidea bat
dator Batasuneko antolamendu juridikoak Europar Batasuneko barne-merkatuan zerbitzuak
emateko eta ezartzeko askatasunaren inguruan ezartzen dituen eskakizunekin. Izan ere,
Batasuneko antolamendu juridikoak interes orokorreko premiazko arrazoitzat du animalien
osasuna.
Basoko hegaztiak babesteko betebeharra da kudeaketa Plana onartzeko oinarria, eta hauek
ezartzen dute: Europako Parlamentuaren eta kontseiluaren eta kontseiluaren 2009ko
azaroaren 30eko 2009/147/EE Zuzentarauak, basoko hegaztiak babesteari buruzkoak;
92/43/EEE Zuzentarauak, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzkoak;
abenduaren 13ko 42/2007 Legeak, natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzkoak; eta
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onetsi duen
apirilaren 14ko 1/2014 Legegintzako Dekretuak, Euskal Herriko natura babestekoak. Babes
Araubide orokor bat ezartzen dute, basoko hegazti-espezieak babestea eta espezie jakin
batzuk babesteko araubide berezi bat ezartzea ziurtatzeko.
Administrazio eskudunetako estamentuak koordinatuta, Euskal Autonomia Erkidegoaren
lurraldearen Batasunaren intereseko hegazti harrapari nekrofagoak kudeatzeko: Ugatza
(Gypaetus barbatus), sai zuria (Neophron pernocterus) eta sai arrea (Gyps fulvus). Gainera,
kontsulta egin zaie animalien osasun-gaien gaineko eskumena eta giza kontsumorako
erabiltzen ez diren animalia-azpiproduktuei buruzko araudia aplikatzeko eskumena duten
administrazioei.

2.28 4/2015 LEGEA, LURZORUA KUTSATZEA SAIHESTU ETA KUTSATUTAKOA GARBITZEA
Kutsatutako lurzoruak erregulatzen duten araudia estatu mailara hurrengoa da:
•

22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa (indarrean
dagoen azken egunerapena 2016/05/13).
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•

9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak
zerrendatu eta lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen
dituena.

Eskualde mailan Eusko Jaurlaritzak hurrengo erregulazioak garatu ditu:
•

4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa
garbitzekoa.

•

199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren
kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.

•

165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo
instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa.

Lurzoruaren babes politika EAEko kutsaduraren aurrean, 2007-2012 aldia EAEko lurzoruen
kutsatutako plana zehaztu zen, eta 4/2015 legearen onarpenaren ondoren, agiri berriaren
idazketa egitea erabaki zen, idazketa fasean zegoena.
Kutsatutako lurzoruen inbentarioari dagokionez, babes, prebentzio eta lurzoruaren
kutsadura zuzenketa erabilerarako tresna izateko helburuarekin onartu zen. Lurzoru
kutsatuetan ezarritako erregimen juridikoa ezarriz, bai lurzoru kutsatuetan eta bai aldatuak
pertsonen ingurumena eta osasuna zaintzeko asmoz. Inbentarioa izaera loteslea dauka
plangintzarako.
Inbentarioan ezaugarri hauek daukaten lurzoruak agertzen dira, bere jarduketa erregulatuz,
9/2005 EDak ezarritakoaren arabera, inbentariatutakoa. Vitoria-Gasteizen 2014.urtean
inbentarioaren eguneraketa egiten da, kutsatutako 1.114 kokalekuekin eta 970 ha-ko
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azalerarekin. Azpimarra daiteke gainazal gehienak poligono ezberdin hauen lurzoru
industrialei dagokie, eta Lurzoru Urbanizaezinean mantxa ezberdinak ikus daitezke.

2.29 2050ERAKO KLIMA-ALDAKETAREN EUSKADIKO ESTRATEGIA
Azken hamarkadan, klima aldaketa ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren arloko
erronka handi bilakatu da. BEG emisioak murrizteak eta horien eraginetara egokitzea
ahalbidetuko duten estrategiak ezartzeak utzi egin diote mehatxu gisa ikusteari soilik, eta
ekonomia lehiakorragoa lortzeko aukera gisa ere ikusten dira orain. Plangintza zabalak eta
malguak eskatzen dituen hainbat aldagai agertzen ditu klima aldaketak, besteak beste:
eraginen eta jardueren zeharkakotasuna bera, gizarteko hainbat eragilek parte hartzeko
premia, epemugak zabaltzea eta erronkekin lotutako ziurgabetasuna eta eraginekin lotutako
ziurgabetasuna.
Helburua: planetaren batez besteko tenperatura igoera 2 ºC-ren azpian mugatzeko, industria
aurreko aro arekin alderatuta. Muga hori ezarri da informazio zientifikoan oinarrituta, sistema
klimatikoan interferentziei eusteko, atalase onargarrien baitan. Europar Batasunak proposatu
du dagoeneko nazioarteko akordio horrek munduko emisioak % 60 murriztea gutxienez
2050erako, 2010.
Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia bat dator Europar Batasunaren
ahaleginekin eta epemugekin arlo honetan, baina gure gizartearen errealitatea hartzen du
kontuan. Eusko Jaurlaritzaren tresna gisa ere sortu da, zeharkakoa eta sail guztiek
koordinatua. Gainera, hiru lurralde historikoetan eta udalerrietan bultzatzen ari diren
politikekin lotuta dago. Honela, Euskal Herriak egindako apustu konstantea betetzen du bere
aldaketa klimatikoaren politikagatik, bere isurialde bikoitzagatik arintze eta egokitzapenean,
antolaketa sektorial nagusietan eta eusko jaurlaritzaren politiken agendetan, foru aldundian
eta lehenengo mailako faktore eta helburu estrategikoetan azpimarratzea. Zentzu honetan,
garatutako planifikazioak asko eta ezberdinak izan dira eta indarrean jarri direnak EAEko
eremuan.
1990.urtetik 2013.urterarte, Aldaketa Klimatikoaren aurkako borroka Planaren helburua aldia
bukatzen denean, Euskadiko emisioak murriztu dira %10 batean, efizientzian % 42ko
hobekuntza suposatuz CO2an BPGaren barruan. Euskadik 2030erako BEG emisioak % 40
murrizteko helburua ezarri du estrategia honetan, eta2050erako helburu gisa %80 murriztea
gutxienez; datu horiek 2005. urtekoekin alderatuta.
Sektore plan nagusienak, egokitzapen eta arintze materiari lotutako akzioak, eta Berotegigasezko emisioak murrizteko udal ekimen askok, Tokiko Agenda 21eaz edo Alkate Paktuaz
bideratuak. Gainera, Euskadik gailentzen du Estatu eta Eskualdeko itunak, The Climate Group
enpresan, bere jarduketen artean Eskualde itunak nabarmenduz (Compact of Regions),
gobernu azpi-nazionalen ekimena Nazio Batuaz babestua. Honela, berrikuntza eta
ikerketarako apustu handi bat egin da, Estatu eta Europa mailan zentro garrantzitsuenetako
batzuk abian jartzen eta babesten, adibidez, BC3 Basque Centre for Climate Change, Basque
Ecodesign Center, CIC Energigune edo Biscay Marine Energy Platform-Bimep.
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Guzti gau oinarrizko helburu biei betetze emateko Euskal Herriko Aldaketa klimatikoaren
Euskal Estrategiari:
•

1. Helburua. EAEko BEG-usurketak murriztea, 2030erako gutxienez %40 eta
2050erako gutxienez %80, 2005en aldean eta energia berriztagarrien kontsumoa
amaierako kontsumoaren %40 izatea 2050ean.

•

2. Helburua. EAEko lurraldea erresilientea izatea klima-aldaketaren aurrean.

70 akzioen gain erabakita, 24 akzio lerro garatzen dituztenak, 9 xedeetan:
•

1. Xedea. Karbono gutxiko modelo energetiko baten alde egitea

•

2. xedea. Isurketarik gabeko garraio baterantz jotzea

•

3. xedea. Lurraldea eraginkorragoa eta erresilienteago egitea

•

4. xedea. Ingurune naturala erresilienteago egitea

•

5. xedea. Lehen sektorea erresilienteago egitea, eta haren isurketak murriztea

•

6. xedea. Hiri-hondakin gutxiago sortzea, eta tratatu gabeko zero isurketa lortzea.

•

7. xedea. Arriskuei aurrea hartzea.

•

8. xedea. Arriskuei aurrea hartzea.

•

9. xedea. EAEko administrazio publikoa arduratsua, eredugarria eta erreferentea izatea
klima-aldaketaren arloan.

Hala ere azpimarratu behar da araudiaren ikuspuntutik planteatutako akzioak ez daukatela
izaera lotesle edo erabakigarririk Plan Orokorrean, baizik eta akzio publiko sektorial bateko
gidalerro izaera. Proposamenak eragile ezberdinez adostutakoak dira, hartutako konpromesuei
erantzuten dutenak eta legalki kontuan hartu behar direnak bideragarriak izateko.

2.30 EAE-K BABES ETA INBASORE ESPEZIEAREN KATALOGOA
Eusko Jaurlaritzako 167/1996 Dekretuaren bitartez, eta Euskal Herriko Naturaren
Kontserbazioaren inguruko 16/1994 Legearen 47. artikuluan ezarritakoaren arabera Katalogo
hau sortu zen. Katalogoa geroago aldatu zen urtarrilaren 10eko 2011ko, Ingurumeneko,
Lurralde-Plangintzako, Nekazaritza Eta Arrantzako Sailburuaren Aginduaren bitartez (EHAA
37. zk. 2011ko otsaileko 23koa).
Ondoren, Ingurugiro eta Lurralde Politika Kontseilaritzako 2013ko ekainak 18ko Ordenak,
berriz ere, Mehatxatutako espezien Fauna eta Flora Basati eta Itsastearren Euskal Katalogoa
aldatzen du (EHAA 128 zenb. 2013ko Uztailaren 5a).
Fauna eta Floraren mehatxatutako espezieen Euskal Herriko katalogoak erregistro publiko
bat da, administrari izaerarekin, Euskal Herriko Natura kontserbatzeko 16/1994 Legetik
hasita sortu zen.
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Katalogoan espezie, azpi-espezie, edo fauna eta floraren populazioaren sartzea,
mehatxatutako kategoriaren barruan sailkatzea suposatzen du, babes neurriak eta kudeaketa
partikularreko planaren idazketarako.
Katalogoan espezie, azpi-espezie eta fauna edo flora populazioak sartzeko ardura, hurrengo
debekapen orokorrak ditu:
- Animaliei dagokienez, akabatu, harrapatu, jarraitu edo zirikatzeko asmoz baimenik
gabeko edozein ekintza burutzea. Debeku horretan sartzen dira animalia horien kumeki,
kume edo arrautzak, bai eta habitat-en suntsipena ere, bereziki kabiena, bizigunea zein
ugalketa, negualdi, atseden edo elikadurarako guneena.
- Landareei dagokienez, suntsitu, atalen bat moztu, osorik moztu edo errotik atera eta
habitat-aren suntsipenera daraman baimenik gabeko edozein ekintza burutzea.
- Animalia zein landareei dagokienez, "galtzeko arriskuan" edo "kaltebera" zerrendatuta
badaude, bizirik edo hilda eduki, naturalizatu, garraiatu, saldu, erakutsi, inportatu edo
esportatzea, eta baita propagulo edo landare-atal eta hazien, polen eta esporen bilketa
ere, araudiak ezarritako kasuetan salbu.
- Debekatuta dago, aginpidea duen foru-organoak baimendu ezik, "galtzeko arriskuan"
edo "kaltebera" zerrendaturik dauden basa faunako espezieei irudi edo soinu bidezko
grabazioak egitea eta begiratzea, gutxienez 250 metroko tartea utzi gabe; bai eta
horretarako postu finkoak ezartzea ere.
Taxoi berri baten sartzea katalogoan, Eusko Jaurlaritzaren aurreko txosten bat eskatzen du
kontserbazio kontseiluarena, Naturzaintza; behin katalogoan, Planak idazketa aurreikusten du
eta espezierentzako kudeaketa Planaren onespena, gidalerroak eta beharrezko neurriak izango
dituenak taxoi honen gaineko mehatxuak kentzeko, berreskurapena, kontserbazioa edo
biztanleriaren mugimendu egokia bultzatuz, eta aldi berean, habitaten babesa eta mantentzea.
Plan horrek espezie horiei eransten dieten mehatxuak hastantzeko beharrezko neurriak eta
egiterapideak izango ditu.
Halaber, Euskadiko naturako habitatak berriro betetzeko gai diren eta historiako azken aldi
honetan galdu diren espezie edo azpiespezieak berriro sartzeko planak egingo ditu. Berriro
Sartzeko Planen gai diren espezie edo azpiespezieek "galtzeko arriskuan" zerrendaturik dauden
espezieentzako ezarritako babes-neurriak edukiko dituzte dagokion plana gauzatzen ari den
bitartean, behintzat.

2.31 MEHATXATUTAKO FLORA ETA FAUNA ESPEZIEN KONTSERBAZIO PLANA
Eusko Jaurlaritzako 167/1996 Dekretuaren bitartez, eta Euskal Herriko Naturaren
Kontserbazioaren inguruko Basa, Itsas, Fauna eta Landaredia Katalogo hau sortu zen,
1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duenaren arabera. Katalogoa geroago
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aldatu zen 2011urtarrilaren 10eko Ingurumen, Lurralde-Plangintzako, Nekazaritza Eta
Arrantzako Sailburuaren Aginduaren bitartez (EHAA 37. zk. 2011ko otsaileko 23koa).
Egitasmoen helburua espeziekiko mehatxuak desagerraraztea eta bere biztanleria eta
habitatak babestu eta ziurtatzea izango litzateke. 1/2014 Legegintzako Dekretuak, Euskadiko
Naturako Kontserbazio Legeko testu bategina onartzen denak, lehen seinalatutakoa
errepikatzen du.
Vitoria-Gasteizko udalerrian Europar Bisoiaren (Mustela lutreola) agerpena egiaztatzen da,
«desagertzeko zorian dagoen espezia», Zadorra ibaiaren ibilguan zehar dagoela eta
Salburuako hezegunean aurkitu ahal dena.
Zadorra ibilguan zehar Igarabat arrunten (Lutra lutra) agerpena baieztatu da eta baita
Iparraldeko Katxoarena (Squalius pyrenaicus) ere, A-4301 errepideko zubitik aurrera,
Ihurren, Zadorraren ura jarraituz.
Mehatxatutako babes espezien banaketa, udalerrian zehar sakabanatutako nukleoen
banaketarekin batzen da. Ibilgu nagusietan, uhalde-enara (Riparia riparia) dago,
babestutako hegaztia bezala.
Euskal Katalogoak bisoi europarra “desagertzeko arriskuan” maila barruan sailkatzen du eta
Mehatxupeko Espezien Espainiar Katalogoak “desagertzeko arriskuan” bezala izendatzen du.
92/43/CEE Zuzendaritzaren II eranskinean, arreta komunitariodun espezie bezala agertzen da,
honek, bere kontserbaziorako Kontserbazioko Gune Bereziak definitu behar direla suposatzen
du.
322/03 Ordena, azaroak 7 (ALHAO 142, 5/12/03) Mustreola Lutreola bisoi europarraren
kudeaketa plana onartzea (Linnaeus, 1761) Arabako Lurralde Historikoan, babes bereziko
neurriak zehazten duena.
Espezie honen mehatxu nagusienak hauek dira:
•

Euri- habitataren gaineko aldaketak.

•

Basa- bisoi amerikarrekin (Mustela Bisoia) konpetentzia.

•

Gaixotasunak eta gainerako patologiak.

•

Garraioen harrapatzeak

Honela, Kudeaketa Planaren helburua espezie hauek dauzkaten mehatxuak kentzea da, bide
batez beraien berreskurapena sustatuz. Horretarako gidalerro batzuk proposatzen dira,
azpimarratzekoak ondorengo hauek izan daitezkeelarik:

•

Bizkaiko ur-ibilguen hobekuntza eta kontserbazioa.

•

Bizkaiko euri- ibilguen kontserbazio eta hobekuntza aktiboa.

•

Bisoi amerikarraren kontrola.

•

Legez kontrako ekintzen kontrola.
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•

Ingeniaritza lanak Kudeaketa Planaren aplikazio- eremura moldatzea.

•

Ezagutzak gizartearengana hel daitezen bultzatzea.

•

Kudeaketa planen funtzionamendua baieztatzeko ikerketak egitea.

•

Espeziearen biologiaren alde ezezagun ala gutxi ezagunen ikerketa puntualak

880/2004 Foru Agindua, urriaren 27koa. Honen bidez Lutra Igarabaren (Linnaeus, 1758)
kudeaketa Plana onartzen da, Arabako Lurralde Historikoan, (ALHAO 136.zk. 2004ko
azaroaren 24a), mehatxatutako espezierentzat neurriak zehazten dira. Kudeaketa plana
honen helburu orokorra lortzeko, honako hauek ezartzen dira helburu operatibo gisa
aurrerapausoak ebaluatzeko garaian:
•

Espezieari eta bere habitata babesteko neurriak hartzea Arabako Lurralde Historiko
osoan.

•

Espezieari eta bere habitatari buruzko ezagupenak areagotzea, igarabaren definizio
zehatzagoa edukitzeko eta hura kontserbatzeko neurri egokiagoak hartzeko.

•

Euskal gizarteak duen igarabari buruzko ezagupena eta sentiberatasuna handitzea, bai
eta espezie horren habitataren eta kontserbazioaren ezagutza areagotzea ere.

Aipatutako helburu horiek lortzeko, honako arau zuzentzaileak ezartzen dira:
•

Ibaien ekosistema kontserbatzea, eta espeziea berari dagozkion banaketa-eremuetan
berriro ezartzeko jarduerak bultzatzea.

•

Ibaietako arrain eta karramarroen aberastasuna bermatzea, igarabaren elikadura
nagusiak baitira.

•

Araban igarabak duen populazioaren jarraipen eta kontrol plana ezartzea.

•

Espeziearen biologiaren ezagupena areagotzea, batez ere epe motzera kudeaketa
eraginkorra bideratuko duten arloetan, lehentasunen artean espeziearen
kontserbazioa jarriz.

•

Espeziarena egoera kritikoaren berri ematea jendeari, eta hura sentsibilizatzeko
neurriak hartzea, bai eta plan honek izan duen harrera maila ebaluatzea ere.

339/2007 Foru Aginduaren bidez, Iparraldeko Katxo arrainaren (Squalius pyrenaicus)
kudeaketa Plana onartzen da, espezie mehatxatuen barne egonik, babes neurri zahatzak behar
direlarik. Planaren helburua, Iparraldeko katxoaren gainean dauden mehatxuak ezabatzea da.
Horretarako bere biztanleriaren kudeaketa egokiaren bidez kontserbazioa eta berreskurapena
sustatuko da eta Arabako Lurralde Historikoan duten habitak mantenduko eta indartuko dira.
Hirigintza eta Ingurumen Sailak irizpide teknikoak eta obra proiektuak eta ibabideeeko
ekintzak bete behar dituzten eskaerak ezarriko ditu, Iparraldeko Katxoaren gaineko inpaktuak
txikitzeko asmoarekin. Arabako Foru Aldundiak, halaber, ibai sarearen mugaketa sustatuko du,
espeziearen Interes Bereiziko Guneei lehentasuna emanez.
Azkenik, 22/2000 Foru Dekretua, martxoaren 7ko Diputatuen kontseiluarena, “Uhalde Enara”
(Riparia Riparia) hegaztia kudeatzeko plana onesten duena, arriskuan dagoen espeziea delako
eta bere babesak berariazko neurriak eskatzen dituelako (ALHAO 37. Zk. 2000ko martxoaren
27). Hurrengoak dira zuzentarau orokorrak:
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•

Espezie honek Araban dituen umetzeko, biltzeko edo atsedena hartzeko berezko
hedaduraren zonaldeetan inbentarizazio graduen handitzea, espeziearen populazioegoera ez baita erabatekoa.

•

Koloniak eta beren ingurumena mantentzen da eta zaintzen saiatzea, espezieari bere
bilakabide naturala ahalbideratuz.

•

Aipaturiko zonaldeetan erabileren eta jardueren baimena emateko ahalmena duten
organismoek espeziea babesteko beharrezkoak diren neurriak proiektuetan sartzen
direla begiratuko dute.

•

Espeziea bizi den eremuetan eta bere inguruetan ibaiertzetako berreskuratzeko
jarduerak sustatzea.

Vitoria-Gasteizen definitutako zonalde guztiak eta katalogoan agertzen diren espezieak barne,
Kudeaketa Planean ezarritako erregulazioa bete behar dute, plangintzarako izaera loteslea
daukatenak.
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