VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

A

HAPO BERRIKUSKETARAKO ABIAPUNTUA

1 HAPO BERRIKUSKETAREN EGITURA
1.1

AURREKARIAK

Vitoria-Gasteizko Hiria Antolatzeko Plan Orokorrak (HAPO), Foru Aldundiaz behin betiko onartu
zen abenduaren 27ko 135/2000 Foru Dekretuan. Araudia 2001.urteko otsailaren 19an ALHAO
21. zenbakian kaleratu zen.
Vitoria-Gasteizko Udalaren Alkatetzak, 2013.urteko urtarrilak 25eko Dekretuaren bidez
(ebazpena 2008.urteko urtarrilaren 18an izan zen), Vitoria-Gasteizko HAPOaren berrikusketa
idazketaren aurreko ikerketak eta Herritarren Parte Hartze Programa onartu ziren. Udalerriko
Zerbitzu Teknikoak berrikusketaren idazketa egin zuten aurrekari lan hauen erantzuleak dira.
Ebazpen honetan gainera, eta ekainak 30eko, 2/2006 Euskal Herriko Lurzoru Legearen
90.artikuluan aipatzen den bezala, administrazio organo eta administrazio publiko guztien
parte hartzea eta informazioa eskatu zen. Aldi berean, Hiriaren HAPO berrirako lan hoberena
aurkezteko txostenak eskatu ziren.
Aipatutako Aldez Aurreko Ikerketak, udalerriaren web gunean kontsulta daitezke, 2009.urtean
zehar egin ziren, fase ezberdinetan, parte hartze handiarekin eta udal zerbitzuen osotasunean
lagunduak, ekimen zehatzen proposamenekin Plan Orokorraren Berrikusketa sustatzeko.
Aldez aurreko ikerketetan landu, aztertu, eztabaidatu eta ondorioak atera ziren hurrengo
gaietatik:
1. Kontutan hartu beharreko alderdi juridikoak lege esparruan oinarrituz, lurralde
antolamenduko tresnak, indarrean dagoen hirigintza plangintza, landa nukleoen
inbentarioa, Eraztun Berdea eta hurrengo gaiei buruzko arau sektorialak: urak, mendiak,
ondarea, landa ibilbideak eta ingurumenari buruzko plan estrategikoak.
2. Ingurune Fisikoa hurrengo proposamenekin: Paisaiaren Plan Berezia; Eraztun Berdea,
Zuzkidurak eta ekipamenduak, landa nukleoaren herri ezberdinen antolamendu
gidalerroak.
3. Demografiak errealitatearen analisiarekin, biztanleri egiturarekin, espazio banaketarekin
eta biztanleri dinamikarekin batera ezinbesteko tokia okupatu zuen.
4. Ekipamenduak zehaztasunez aztertu ziren hurrengo kategorien arabera: osasuna,
irakaskuntza maila guztien arabera hezkuntza ekipamenduak, gizarte ongizateari
dagozkionak (batasuneko akzioak, oinarrizko zerbitzu sozialak, larrialdi sozialen
udalerriko zerbitzua, gizarteratze, haurtzaroa, familia eta hirugarren adina), kirol eta
kultur ekipamenduak ahaztu barik.
5. Ekonomia-jarduera informazio bilketa, bilduma eta analisi zehatz bat egin zen, dagokien
administrazio publikoen harreman espezifikoak barne.
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6. Ekonomiaren parte bezala Merkataritza Jarduera egongo da, Hiriaren egitura
ekonomikoan eta sozialen pisu handia izango du aldez aurreko ikasketetan aipatzen den
bezala.
7. Alderdi urbanistikoak, lurralde errealitatearen eta hiri analisiarekin, kalifikazio
ezberdineko plangintza eta hiriaren espazio berezituak (hiriaren erdialdea, biztanleriaren
toki erakunde txikiak, lurzoru industriala…).
8. Azpiegituren komunikazioa, egungo desplazamenduan eta mugikortasun sozialean
eragin berezia izanik.
9. Zerbitzu azpiegiturak (telekomunikazio sareak, hornikuntza, saneamendua, elektrikoa,
gasarenak, hondakinak eta aukerako energiak).
10. Zabalera eta garrantzizko xehetasunarekin landutako kultura Ondarea. Zehaztasunez
katalogo batean batzen dena (Ondare Arkitektonikoa; Ondare Arkeologikoa, Hirigune
Historikoa, etb…).
Aldez aurreko ikerketa hauen ondoren eta parte hartze mahai teknikoen akten analisien
ondoren, 2013.urtean HAPOaren Berrikusketa Bulego Teknikoak, udalbatzan sortutako Plan
Orokorraren Berrikuspen Txosten Politikoa aurkeztu zuen. Analisi dokumentu ezberdinak dira,
bederatzi koadernoetan egituratuak izan ziren:
1. Lurralde eredua eta lurzoru naturala.
2. Udalerriaren mugak eta hiri hazkundearen mugak
3. Egungo plan orokorraren garapen egoera: Lurzoru urbanizagarriaren sektoreak, hiri
lurzoruan programatuta. 1.ngo Taldea.
4. Koadernoa- Egungo plan orokorraren garapen egoera: Lurzoru urbanizagarriaren
sektoreak Toki-Erakunde Txikian programatuta. 2. Taldea.
5. Koadernoa- Bizitegi auzoen sozio-hirigintza analisien fitxak.
6. Bizitegi auzoen karakterizazioa eta analisia: Barneko auzoak vs kanpoko auzoak
7. Toki-Erakunde Txikiko sozio-hirigintza analisi fitxak.
8. Toki-Erakunde Txikiko analisia eta karakterizazioa.
9. Lurzoru industrialak.
2013.urtean zehar herritarren parte-hartze prozesua (“Berrasmatu”) egin zen. Prozesuaren
emaitzak udalerriaren web gunean aurkitu dezakegu eta 2015.urteako urrian, Plan
Orokorraren Berrikusketaren Txostenak hurrengoa balioztatu egin zituen: antolamendu
orokorreko helburuen dokumentua, ingurumen eta ekonomia helburuak eta helburu sozialak,
azken hauek udalerriaren sail ezberdinen bitartez eginda eta enpresen zein udalerriko
organismo autonomoen parte hartzearekin.
2016.urteko maiatzaren 31an, HAPOaren Berrikusketa Aurrerapena egiteko “HAPOaren
aurrerapenerako aldeaz aurreko proposamenei buruzko informazioa eta laburpena” ikerketa
aurkeztu zen. Hirigintza Sailak landua (HAPOaren berrikusketa bulegoa) eta Berrikusketaren
Hitzaldi Politikoan aurkeztua, prozesu luze baten ondoren egindako eguneraketaren ondoren
eta 2008.urteko urtarrilaren 18an Alkatetzaren ebazpenarekin. Hurrengo “koadernoen” bidez
egituratu zen:
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1. Hiri Antolamendurako Plan Orokorra. Plan Orokorraren Funtsezko Helburuak;
Ingurumen, Ekonomia eta Gizarte Arlokoak.
2. Hiriko Ekipamenduak.
3. Hiri Garapen Estrategia kontrolatua: Bizitegi lurzorua Toki-Erakunde Txikian.
4. Zelan lotu finkatutako hiria birdentsifikazio hiriarekin.
5. Zelan lotu finkatutako hiria birdentsifikazio hiriarekin.
6. Lurzoru Higiezinaren antolamendua.
7. Ekonomia Jarduerarako Proposamenak.
8. Garraio eta higikortasun azpiegiturak.
2016.urteko ekainean, Aurrerapenean egindako proposamenei buruzko proposamenetan
oinarrituta eta Plan Orokorrei buruzkoak profesional eta espezialistekin parte hartze fase bat
egin zen. Prozesuaren emaitzak Berrasmatu izenarekin aurkitu dezakegu udalaren webgunean
eta biztanleriaren parte hartzerako HAPOan sortu zena.
2017.urteko maiatzaren 12ko sesioa ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak TRIONUSANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. eta EKAIN S.A. kabineteei esleitu zien
kontratazio publikoa, VITORIA-GASTEIZKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRAREN
BERRIKUSKETAREN AHOLKULARITZA ETA IDAZKETA lanetan.
Kontratuko baldintza guztien betetzearen ondoren, 2017.urteko uztailean kontratua sinatu zen
eta lanak hasi ziren. Gaur egungo fasea Aurrerapen agiria da.

1.2
1.2.1

HAPOAREN ETORKIZUNA ETA EREMUA
APLIKAZIO EREMUA

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa bere 59.artikuluan eta
hurrengoetan aurreikusten den bezala, HAPOak arau izaera daukan tresna bat da eta aplikazio
eremu bezala Vitoria-Gasteizko udal-mugarte osoa dauka. HAPOak bere xedapen orokorreko
1.00.02 artikuluan, bere “lurralde eremua” definitzen du hurrengoa ezarriz:
“Aplikazio eremua Vitoria-Gasteizko udalerria izango da, Vitoria-Gasteizko hiri nukleo
nagusia eta 63 Toki-Erakunde Txiki osatzen dute.”
Egia esan ez dira toki erakunde txikiak lurraldea osatzen baizik eta bere lurralde eremuak,

Araba Lurralde Historikoaren kontzejuak martxoak 20ko 11/1995 Foru Arauetan aipatzen
direnak “kontzeju-mugarte” izendatzen dira (2.artikulua) eta bere lehiak betetzen dituzte.
Lurralde eremuaren definizioan lurraldean zehar dauden nukleoei buruz hitz egiten da.
Nukleo nagusiarekin batera aipatutako Vitoria-Gasteizko udalerriaren 63 entitatek udalmugartea osatzen dute. Hurrengoak dira:
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TOKI-ERAKUNDE TXIKIAK
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1.2.2

Gobeo

HAPO BERRIKUSPENAREN EGOKITASUNA ETA AUKERA

Vitoria-Gasteizko Plan Orokorra onartu zenetik hainbat aldaketa egon dira, indarrean sartu
zen otsailak 25eko 143/2003 Hitzarmena publikatu ondoren, Arabako Foru Aldundiaren
Diputatuen kontseiluan (ALHAO 37zk. 2003ko martxoaren 31a); 1212/2005 Diputatuen
kontseiluko Foru hitzarmenaren bidez, abenduaren 28koa, HAPOaren testu bategina onartzen
da udalerriaren Toki-Erakunde Txikiko bizitegi lurzoruari dagokionez (ALHAO 7zk, 2006.urteko
urtarrilak 18).
Berrikusketa egiteko arrazoiak (1.00.07 artikuluan) aurreikusten dira, besteak beste,
indarrean sartu zenetik igaro diren zortzi urteak, ordutik eman diren aldaketa sozioekonomikoak, antolamendu irizpide berriak udalbatzan egokiak kontsideratzen direlarik,
esparru juridiko-urbanistikoan aldaketa nabarmengarriak gertatu direnean.
Gaur egun indarrean dagoen Vitoria-Gasteizko Plan Orokorrak, udalerriaren antolamendu
osoko instrumentua osatzen du eta 2/2006 Euskal Herriko Lurzoru eta Hirigintzako Legeari
ez da egokitu (EHAA, 138zk. 2006ko uztailak 20) 2006ko irailaren 21ean indarrean sartu zen,
bere azken bosgarren xedapenari dagokionez. Aurreikuspenean, prozesatzean eta
onespenean kontuan hartu beharreko lehen arazoa 2006ko testu juridikoari egokitu beharra
dago. 2010eko urtarrilaren 25ean, hala ere, Tokiko erakunde txikientzako sektore
urbanizagarriei dagokienez eskatzen dituzten eraikuntza-mugei dagokienez (Arabako Batzar
Orokorrak martxoaren 20an 11/1995 Foru Arauarekin bat etortzen den kontzejuaren
izendapena – ALHAO 38zk. 1995.urteko martxoak 31); edo Salburua eta Zabalganako aldaketa
partzialak, 2/2006 Lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa Legean.
Honengatik, beharrezkoa eta egokia egiten da araudi legalaren berrikuspen bat, hamabost
urteko muga tenporala ezartzen da, 2/2006 Legea indarrean sartu denetik eta aurreko
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epearen luzapenaren arabera. 2/2006 Legea, urriaren 2koa onartua, aipatutako Euskal
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen aldaketarekin. 2021eko irailaren 21era
arte egongo lirateke, "plan orokor guztiak" Euskal Herriko 2/2006 Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko Legearen arabera egokituta, arriskua beti aldaketa puntualak izan daitezke behin
aipatutako epea igaro ondoren eta Euskal Herriko 2/2006 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 103.4 artikuluan aipatzen den bezala. Dagoeneko epea betetzeko ia lau
urteren buruan dago baimendutako data, baina kontutan hartu behar dugu Berrikuste
objektua daukan Plan Orokorraren onarpen eta tramitazioen gorabeherak aztertzerakoan,
hasierako agiriaren onarpena 1998.urteko abenduaren 14an egin zen, hala ere, ez zen
indarrean sartu 2003.urteko martxoaren 31rarte.
Gainera aipatutako mandatuan, batez ere, prozedura osoan eta Plan Orokorreko eduki
arautzailean eragina izan duena, Lege Aginduak aldaketa batzuk ikusi ditu (egunerapenak
egoki bada) sakonera handikoak, indarrean dagoen Plan Orokorrean kontuan hartuta
nabarmen aldatu dela. Ezartzen diren ondorengo estatu mailako legeak, bereziki, martxoaren
20ko Auzitegi konstituzional 61/1997 epaiketa ondoren, apirilak 11kako 6/1998 Legearen
xedapenarekin (EAO 89zk. apirilak 14); maiatzaren 28ko 8/2007 oinarri Legea (EAO 128zk.
Maiatzak 29); ekainak 20ko, 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Testu
Bategina (EAO 154 zk. ekainak 26), ekainak 26ko 8/2013 Legea, birgaitze eta hiriaren
birsorkuntzari buruzkoa (EAO 1563 zk. ekainak 27koa), marko juridiko orokor berri bat sortu
du urriak 30, 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak arautzen duena eta Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko Legearen Testu Bateginan onartzen duena (EAO 261zk. 2015.urteko
urriaren 31).
Jabetzako egoeraren zehaztasunaz gain, arreta berezia merezi du, gure ulermenean,
pixkanaka betebeharrak betetze aldera eskubideen eskuratzea; lurzoruaren ondare balioaren
eta hirigintza sailkapenaren arteko bereizketa; lurzoruaren oinarrizko bi egoeren ezarpenean
(21.artikulua), landa lurzorua, lurzoru urbanizagarria eta bere balorazio arauak, urriak 24ko
1.492/2011 Errege Dekretuarekin osagarriak eta Lurzoru Legearen balorazioak onartzearen
arrazoia (EAO 270zk. 2011kako azaroak 9). Hirigintzako teknikak eremu autonomikoaren
gaitasunaren atribuzioari lotuak geratzen dira, hiri lurzoruen (finkatuak eta finkatugabekoak),
urbanizagarrien (sektorizatuak eta ez sektorizatuak) eta urbanizaezinen (landa nukleoak
barne) finkapena Plan Orokorraren arabera egingo dira eta Euskal Herriko 2/2006 Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko legean agertzen direnak.
Auzitegi konstituzionala bere irailak 11kako 141/2014 epaiketan, 8/2007 Legearen analisi
konstituzionalari dagokiona eta bere 2/2008 Testu Bategina ezartzen duen bezala, arau
hauengatik ezarritako eszenatoki juridiko berria (guztiz konstituzionala), lurzoru
jabetasunaren eta balorazioaren arabera, azpimarratuz beste esanen artean “Legegilearen
gaur egungo aukera, lurzoruaren sailkapenaren balorazioa behin betiko bereizte aldera,
beste alde batetik, Zuzenbidearen Motibazioen Azterketan azaldutakoaren arabera,
espekulazioa arintzeko, konstituzioko aginduaren arabera ex 47.art CE, eta balorazioa bete
“dagoenaren arabera” eta ez “planak esaten duena etorkizunean egon ahal denaren
arabera” (F.Jº9), oinarri berberean gehituz, bere aukera hiriko jabetza kontzeptu
legegilearen arabera, "ius aedificandi" ez da eskubidearen hasierako edukien osagai integral
bat, betebehar urbanistiko korrelatiboen betetze mailaren arabera lortzen da”,
eraikigarritasunaren ondare bezala izendatzen dena, hori gauzatzeko modu eraginkorrean
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bakarrik gauzatzen da eta, edozein kasutan, betebeharrak betetzea eta dagokion
erregimenaren karguak ezabatzea da.
Hortaz, Lurzoruaren balorazioa landa egoeraren arabera egiten da eta hirigintza itxaropena
bakarrik kontutan izango da lurzoru urbanizagarria aldaketa bat izan duenean eta Auzitegi
gorenean baieztatzen denean, 2014ko urriak 27ko epaiketa (R. 5840 eta 174/2012 kasazio
errekurtsoa, 10º oinarri juridikoa) eta 2015.urteko maiatzak 7 (R. 1729 eta 615/2013 kasazio
errekurtsoa, 2º oinarri juridikoa) besteak beste, aipatutako konstituzionalaren arabera
141/2014.
Beraz, eszenatoki oso ezberdinean aurkitzen gara, indarrean dagoen Vitoria-Gasteizko HAPOa
sortu zuenarekin konparatuz. Euskadiko 2/2006 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea,
2006.urteko irailean indarrean sartu zenetik, bost aldaketa izan ditu azaroaren 28ko 11/2008
Legeen eraginez, Erkidegoaren partaidetza hiri ekintzako soberakinaren araberakoa (EHAA
238zk. abenduaren 12koa), aldi berean aldatu egin zena ekainak 18ko, etxebizitza 3/215
Legeagatik (EHAA 119zk, 2015.urteko ekainak 26), eraikuntza edo hazkundea udaleko parte
hartzea %15an zehazten dute. 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta
Elikagaigintza Politikokoa eta 2/2012 Legea, apirilaren 23koa, 2006/123/CE zuzendaritzara
egokitua, ikuskapenak, jarduerak kontrolatzea eta lizentziei dagokionez, Aurretik komunikazio
prozedura ezartzean, lan edo jarduera jakin batzuen funtzionamendurako beharrezkoak diren
bakarrak dira, eta aipatutako 2/2014 legea, urriaren 2koa, plangintza orokorraren epea
zabaltzeko 2/2006 Legeko araudiei.
Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren dekretuak 2/2006 Legearen garapenean idatzi dira.
Ekainak 3ko 105/2008 Dekretuari buruz ari gara, premiazko neurriena (EHAA 118zk. ekainak
28koa) eta 123/2012 Dekretuaren hirigintza estandarrei buruzkoak (EHAA 143zk. uztailak
23koa), azken hau eraikigarritasunari mugak jartzen dizkio, zuzkidurakoak, babes publikoko
etxebizitzakoak eta zuzkidura ostatukoak hiri lurzoruetan eta urbanizagarrietan, Lurzoruaren
Udal ondarea tresna edo kudeaketa instrumentu bezala proposatuz, estandar edo gainazal
minimo hauek fisikoki beste eremuetan jarri ezin direnak (bai sistema orokorretan eta bai
tokiko sistemetan). Gure ikuspuntutik, zehaztapen hauen balio handia jaso dezakete, lurzoru
berrien ez kolonizazioaren kasuan eta erabilpenaren areagotzea (sailkapena eta kalifikazioan)
sailkatuetan eta kalifikatuetan. Hiria barrurantz hasi behar da bere iraunkortasuna eta
kalitatea handituz (ekipamenduak, espazioak…).
Guztiarekin batera, hirigune izendatu genezakeen araudietatik sortzen den guztia,
bereizgarritasun berezia kontsideratu behar da, udalerriko mugan eta bere ingurunean araudi
sektoriala, garrantzia izango duena prozedurazko ikuspuntutik bere edukieratik. Hurrengo
ataletan, Lurralde Antolamenduko Gidaliburuen edukietan agertzen dira, ingurumen
erregulazioaren intzidentzia, bereziki 21/2013 Legea, abenduaren 9koa (EAO, 296.zk.
abenduak 11) Plan Orokor honen ingurumen ebaluazio estrategikoa erregulatzen du
(17.artikulua eta hurrengoak). Hasierako eskaera egin behar da, kontsultak ingurumenaren
azterketa estrategikoa, informazio publikoa, azterketa teknikoa eta Ingurumenaren
Adierazpen Integratua prestatzea. 37/2003 Legea azaroaren 17koa, zaratarekiko babesa (EAO
276.zk. azaroaren 18a) eta 213/2012 Dekretua urriaren 16koa kutsadura akustikoari buruzkoa
(EHAA 222 zk. 2012.urteko azaroak 16). Baliabide naturalen babesa (ura, basoak, lurzorua,
airea). 1990.urteko uztailak 3ko legearen Ondare Kulturala (EHAA 157zk. abuztuak 6)
kalifikatutako ondasunekin eta inbentariatuak daudenak. Etxebizitzaren eskubide subjektiboa
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eta Euskadiko Etxebizitzen zuzkidura ostatuak ekainak 18ko 3/2015 Legearena (EHAA 119zk.
2015.urteko ekainak 26). Hezkuntza. Osasuna. Garraioak eta azpiegiturak (uztailak 7ko
21/2003 Segurtasun Legea – EAO 162zk. uztailak 8- Vitoria-Gasteizen eragina izan duena
Forondako aireportutik gertu). Errepideak, 20/1190 Foru Araudiarekin, Ekainak 28ekoa (EHAA
147zk. abenduaren 24koa), segurtasun eta defentsari buruzkoa bere ondaretik 7/2015 Lege
Errege Dekretua ebaluatuko ditu txostenean agertzen diren lurralde eta hirigintza
antolamendu tresnak (osagarrizko bigarren xedapena).
1.2.3

HAPOAREN EDUKIA

HAPOaren edukia benetazko atala (besteak beste 2/2006 Lurzoru eta Hirigintzari burzko
61.artikuluan aurreikusita) eta atal dokumentala bereizten ditu (lege berberako 62.artikuluan).
Lehenengoan, udalerriaren antolamendu egitura osoa darama (55.artikiulua), plangintza
orokorraren irudi berberaren arabera bakarrik aldakorra eta hiri bilakaeraren estrategia eta
lurzoruaren okupazioa irudikatzen du, hirigintza garapenaren sekuentzia zehaztuz baldintza
zehatzak ezarriz hiri bilbearen sarrera betetzeko. Lehentasunezko oinarrizko ordena definituz
integratutako jarduketarako eta bere programazioarako baldintzak asetzeko.
2/2006 Testu legalaren 53.artikuluaren arabera, hirigintza antolamendu egiturak Plan
Orokorraren edukiera definitzen du eta hurrengo zehaztapenak aipatzen ditu:
1. Orokorrean:
a)

Udal-mugarte osoan, hiri-bilakaerarako eta lurzoruaren okupaziorako estrategia
zehaztea.

b)

Udal-mugarte osoan, lurzorua hiri-lurzoru, lurzoru urbanizagarri eta lurzoru
urbanizaezin modura sailkatzea, eta lurzoru urbanizagarrian lurzoru sektorizatua eta
lurzoru sektorizatugabea bereiztea.

c)

Lurzoruaren kalifikazio globala egitea. Hartarako, zonatan zatituko da lurzoru guztia,
eta, gainera, erabilera publikoko eta erabilera pribatuko zonak bereiziko dira.

d)

Epeak finkatzea garapeneko plangintza egin eta onartzeko eta lurzoruaren
programazioa egiteko.

e)

Jarraibideak ezartzea ingurumena babesteko, natura zaintzeko eta paisaia elementu
naturalak eta artifizialak –kultura-ondareari dagokionak, bereziki-defenditzeko.

f)

Sistema orokorren sarea zehaztea, hirigintzaren garapenaren arrazionaltasuna eta
koherentzia ziurtatzeko modukoa, erabilera kolektiboko espazioen kalitatea eta
funtzionaltasuna bermatuta. Halaber, sistema horiek egikaritze-eremu jakinei lotzea
edo, hala badagokio, haietan sartzea, sistemok eskuratzeko eta, antolamendu
zehatzeko eremu bat edo batzuk garatzeko funtzionalki beharrezkoak direnean,
sistemok egikaritzeko eta kostua onartzeko ere bai.

g)

Zehaztapenak finkatzea babes ofizialeko araubide bati atxikitako etxebizitzen
gutxieneko estandarrak eta kopuruak betetzen direla bermatzeko eta zuzkiduraegoitzetarako erreserbak egiteko.

h)

Irizpideak finkatzea lurzoruak, areak edo sektoreak sailkatzeko espazio-eremuen
mugapena xeheki berraztertu ahal izateko horrek, ordea, ez du ekarriko egiturazko
AURRERAPEN AGIRIA. II LIBURUKIA PROPOSAMENAK ETA AUKERAK. 2019ko Otsaila.
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antolamendua aldatzerik–. Hartarako, parametro eta inguruabar objektiboak finkatuko
dira, errealitate fisikoari egokitzeko eta plan orokorraren helburuak errespetatzeko.
2. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarri sektorizatuan, gainera:
a)

Lurzoru mota horien perimetroa mugatzea.

b)

Hiri-lurzoruan, plan berezi bidez antolatuko diren areak zehaztea; eta lurzoruubanizagarrian, berriz, plan partzial bidez antolatuko diren sektoreak zehaztea.

a)

Aurreikusten diren hirigintza-eraikigarritasuna, erabilera berezia eta erabilera
bateragarriak finkatzea, azken horiei dagokien gehieneko eraikigarritasun-ehunekoa
ere adierazita.

b)

Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak
zehaztea. Lurzoru urbanizagarrien kasurako, lehenagotik dauden azpiegiturekin lotzea
eta azpiegiturok sendotzea ere sartuko da.

3. Lurzoru urbanizagarri sektorizatu gabean:
a)

Sektoreak mugatzeko gutxieneko irizpideak finkatzea. Hala badagokio, egin daitezkeen
jarduketen gehieneko eta gutxieneko magnitudeak adieraziko dira.

b)

Azpiegiturekiko eta lehendik diren edo aurreikusita dauden sistema orokorren
sarearekiko loturak zehaztea.

c)

Erabilera bateraezinak edo debekatuak esleitzea, bai eta baimendu edo ezar litezkeen
erabilerak ere.

d)

Hala badagokio, lurzoru-erreserbak mugatzea, lurzoru-ondare publikoan sartzeko.

4. Lurzoru Urbanizaezinean:
a)

Lurzorua kalifikatzea. Gainera, lurraldearen antolamendurako tresnetan lurzoru
horretarako aurreikusten diren kategoriak jasoko dira, eta, hala badagokio, plangintza
orokorrak egokitzat jotzen dituen antolamenduko azpikategoriak erantsiko dira.

b)

Lurzoru urbanizaezina antolatzea. Gainera, lurzoru-mota horren berezko kategoria
bakoitzean onartuta eta debekatuta dauden erabilerak eta eraikuntzak aurreikusiko
dira.

c)

Landa-guneak mugatzea eta gune horiek plangintza bereziaren bidez antolatzeko
irizpideak ezartzea.

d)

Lurzoru urbanizaezinean ezarri behar diren zuzkidura eta azpiegitura publikoak
zehaztea. Elementu horien oinarrizko parametroak ere adieraziko dira.

e)

Hala badagokio, lurzoru-erreserbak mugatzea, lurzoru-ondare publikoan sartzea.

Horrekin batera beharrezkoa da aipatzea dokumentuaren edukiera (62.artikuluan 2/2006
Legea, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa eta aplikagarria den gainontzeko arautegia) eta
hurrengo dokumentuetan laburbildu dezakegu:
a) Memoria informatiboa eta justifikatiboa. Plangintza- ahalmena baliatzeko beharrezko
irizpen-elemenduak dakartzan informazio guztia jaso beharko du; zehazki, erabakiak
hartzeko aukerak formulatzeko eta hautatzeko prozesuaren azalpena, herritarrek egindako
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alegazioen, iradokizunen eta erreklamazioen azterketa, eta aukeratutako soluzioen
justifikazioa.
b) Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostena. Txosten horrek garapen iraunkorraren
printzipioan oinarrituta hartu beharreko antolamendua eragin beharko du. Ingurumeniraunkortasunari buruzko txosten horrek, halaber, antolamenduaren xede den eremuaren
arrisku naturalen mapa bat izango du. Horrez gain, planean bildutako aurreikuspenetarako
lurzoru horiek duten harrera-ahalmenari buruzko azterlan bat gaineratuko da. Azterlan
horrek honako txosten hauek hartuko ditu kontuan, aginduzkoak direnean eta legeriari
jarraiki prozeduraren ondorengo fase batean egin behar ez direnean soilik:
1. Administrazio hidraulikoak eskari berriei erantzuteko beharrezkoak diren baliabide
hidrikoei eta jabari publiko hidraulikoaren babesari buruz egindako txostena, araudi
sektorialaren arabera aginduzkoa denean.
2. Kosta-administrazioak itsas/lehorreko jabari publikoaren mugaketari eta babesari buruz
egindako txostena, hala badagokio.
3. Errepideen eta lehendik zeuden gainerako azpiegituren arloan eskumena duten
administrazioek planean bildutako aurreikuspenen eraginari buruz egindako txostena.
Hirigintza-jardunak zerbitzu-ahalmenean duen eragina aztertuko du txosten horrek.
c) Informazioko, egitura-antolamenduko eta antolamendu xehatuko planoak, hala
badagokio.
d) Hirigintza arautegia, bere barnean eraikuntza eta urbanizazio ordenantzak eta katalogoak
daudela ulertuz gero.
e) Hirigintza jarduketaren ekonomiaren eta finantzen aldetik duen bideragarritasunaren
azterketa.
f) Iraunkortasun ekonomikoaren memoria; bertan hirigintza-jarduenak beharrezkoak diren
azpiegituren ezarpenak eta mantentzeak, edo emaitzazko zerbitzuak abian jartzeak eta
emateak eraginpean hartutako ogasun publikoetan duen eragina haztatuko da bereziki,
baita hirigintza-jardun horrek urbanizazioaren xede den lurzorua kendu ondoren produkzioerabiletara zuzendutako lurzoruaren azaleran eta egokitzean duen eragina ere.
g) Hirigintza-eraikigarritasunaren gehieneko eta gutxieneko estandarrak betetzearen,
biztanleriaren bizitegi-hazkundearen gehieneko zifra (etxebizitza kopuruaren bidez eta
lurraldearen antolamendurako tresnetan adierazita) errespetatzearen eta, oro har,
hirigintza-plangintza lurralde-plangintzara egokitzearen justifikazioa.
(105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruko 2/2006 Legea garatzen
duten premiazko neurriei buruzko 31. artikuluan. 21/2013 Legea, abenduaren 9koa,
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa, EAO 296zk. 2013.urteko abenduak 11, jasangarritasun
ingurumena aipatu behar da, “Ingurumen estrategikoaren deklarazioa”. )
1.2.4
1.2.4.1

HAPOAREN IZAPIDETZA ETA ONARPENA
Plan Orokorraren Berrikuspenaren idazketa esparru orokorra

Plan Orokorraren izapidetza eta onarpen prozedimendua 2/2006 Lurzoru eta Hirigintza
Legearen 90.artikuluan aurreikusita dago, ahaztu barik Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoan
AURRERAPEN AGIRIA. II LIBURUKIA PROPOSAMENAK ETA AUKERAK. 2019ko Otsaila.
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jarraitutako prozedimendua (paralelo eta aldi berean eginda) abenduak 9ko 21/2013 Legean
aurreikusita. Arau estatal honek aldi berean, agindu baten egokitzapena ezartzen zuen urte
baten barruan. EAEaren kasuan bete ez den araudi autonomikoa indarrean sartu zen urriak
16ko 211/2012 Dekretukoa (EHAA 223 zk. 2012.urteko azaroak 19) mantentzen da, aipatutako
legeari buruzkoa aldaketekin eta desorekekin.
Beste alde batetik, Vitoria-Gasteizko Udalaren kasuan, Euskal Herriko Ingurumen Babes
Orokorreko Legearen 44.artikuluan aurreikusitasukoarekin bat etorriz, Ingurumen Deklarazio
Estrategikoa Eusko Jaurlaritzaren ingurumen organoara dagokio, Plan Orokorraren behin
betiko onespena Udalaren eskuetan dagoelako eta ez Arabako Foru Aldundian, beste 7000
biztanle baino gutxiagoko udalerrietan gertatzen den bezala (2/2006 Lurzoru eta Hirigintza
Legea, 91. Artikulua).
Aipatutako 21/2013 Legearekin bat etorriz, ingurumen ebaluaketa estrategikoaren izapideak
(17. Artikulua eta ondorengoak) hurrengoetan laburtzen da:
a) Hasteko eskaera.
b) Aldez aurreko kontsultak, eta ingurumen azterketa estrategikoaren irismena zehaztea.
c) Ingurumen-azterketa estrategikoa egitea.
d) Informazio publikoa, eta eragindako administrazio publikoei eta persona interesdunei
kontsultak egitea.
e) Espedientearen azterketa teknikoa.
f)

Ingurumen-adierazpen estrategikoa.

Aipatu dugun bezala, prozedimenduak zalantzak sortzen ditu hirigintza araudian
aurreikusitakoarekin eta Plan Orokorraren onarpenarekin. Ingurumen ebaluaketa
estrategikoaren araudia Europar Batasunaren xedapenari dagokio, bere zehaztapenak eta
kontzeptua ez dator bat hirigintza araudiaren terminologiarekin, hau da, tradizio eta barne
zuzenbidearekin.
Ebaluaketa
estrategikoaren
“Hasierako
eskaera”
“benetako
prozedimenduaren barruan edo Plan onarpenaren barruan dago” (18.artikulua), ezin da
garbitasunarekin Plan Orokorra berrikusten den momentukoa baldin bada edo Aurrerapenak
osatzen dituen irizpide, konponbide edo helburu orokorren barruan dagoen. Azken hau
logikoena dirudi kontuan hartzen badugu hasierako tramitearen irizpide forma eta hasierako
eskaera egiteko informazio garrantzitsua kontuan hartuz gero.
Plan Orokorraren idazketa eta onarpen prozesuan 2/2006 Legearen araberakoa (90.artikulua)
hurrengo pausuetan laburbildu daiteke:
1.

Plan orokorra egiteko erabakia eta gaian lehia daukaten administrazio publiko guztiei
informazioa eskatzea. Aldi berean, hiritarren parte-hartze programa onartzen da
(2/2006 Legearen 108.artikulua) eta Plangintzarako Aholku kontseiluari jakinarazten
zaio.

2.

Aurrerapenaren lantze prozesuan zehar publikoari erakusten zaio iradokizunak eta
aukerak entzuteko (behintzat bi hile iragarkiekin eta inguruko udalei informazioa bidali
ondoren). Aurrerapena inguruko udalei eta Vitoria-Gasteizko kontzejuei bidaliko zaie
informazioa edukitzeko eta proposatutako antolamendu egiturako oinarrizko alderdien
informazio guztia edukitzeko.
AURRERAPEN AGIRIA. II LIBURUKIA PROPOSAMENAK ETA AUKERAK. 2019ko Otsaila.
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3.

Udal korporazioak bere kasuan plan orokorraren idazketarako irizpideak eta helburuak
onartuko ditu, hasierako onespena idazteko erabiliko dira. Aldi berean, ingurumen
organoa aurretiko kontsultak egingo ditu eta “Ingurumen ebaluazio estrategikoaren
agiria” igorriko da.

4.

Ingurumen ebaluaketaren aurrerapen dokumentua ikusita, udalak “Ingurumen
Ebaluazio Estrategikoaren” agiria egingo du eta informazio publikoa izan ondoren
hasierako onespen dokumentazioarekin batera sartuko da.

5.

Plan Orokorra idatzi ondoren Udalak beharrezkoa ikustekotan hasierako onespenarekin
batera, behintzat informazio publiko bezala hilabete egongo da (iragarkiekin) eta
administrazio sektorial guztietara komunikatuko zaio (ingurumen kontsultan
eskuratutakoak kontuan hartu barik). Aldi berean udal-mugartearen kontzejuei bidaliko
zaie.

6.

formazio publikoaren emaitzak eta kontsulten ondorioz, udalak Plan Orokorraren behin
behineko agirira zuzenduko da eta “Ingurumen Estrategia Deklarazioaren”
igorpenerako (lau hile), eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako Batzordera bere txostena hiri hileko epean igorritzeko. Jarduketa
hauek antolamenduan aldaketa handiak suposatzekotan, informazio publikorako epe
bat ireki beharko zen. Hasierako onespen hitzarmen hau Vitoria-Gasteizko kontzejuetara
komunikatuko zaio bere edukiera osoa bidaliz.

7.

Aurrekoa egiaztatu ondoren, Udal korporazioak plan orokorraren behin betiko
onarpena (2/2006 Legearen 91.artikulua) egin ahal izango du eta hirigintza arauen
nahitaezko kaleratze. Normalean, behin betiko onarpen hau baldintzekin eta
zuzenketekin egiten da, ondoren Testu Bategin bat izan ahal dena.

1.2.4.2

Lurralde eta Hirigintza Legeria

EAEan aplikagarria den araudia lurralde eta hirigintza antolamenduaren arloan, hurrengo
eskeman zehar sintetizatu daiteke:
•

7/2015 Errege Dekretu Legegilea, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren Legearen Testu
Bategina onartzen duena, (EAO. 261zk, urriak 31), bigarren xedapenetatik sortzen
diren terminoak, eta bere garapenerako arautegia (urriak 24ko 1492/2011 Errege
Dekretua, Lurzoruaren Legearen Balorazioen Erregelamendua onartzen duena- EAO.
270zk.)

•

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa (LPV 2006, 256), lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa
eta Euskal Herriko Hirigintzari buruzkoa, eta 105/2008 dekretua sortutako araudi
garapenean premiazko neurriak eta 123/2012 Dekretuko hirigintza estandarrak,
aurrerago ikusiko ditugunak.

•

Maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak (LPV 1990, 213), Lurraldearen Antolamenduak
erregulatzen du. Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen, Lurraldearen Zatiko
Planen eta Lurraldearen Arloko Planen funtsezkoak ez diren aldaketak onartzeko
prozedura arautzen duen irailaren 9ko 206/2003 Dekretua egin zen.

•

Estatuko Aurre-konstituzioaren Araubide Orokorraren osagarria, aplikazio osagarria
(149.3 artikulua, EE Erabakiaren arabera), besteak beste ekainak 23ko ED 2159/1978
(RCL 1978, 1965), Plangintzaren arautegia onartzen da; abuztuak 25eko 3288/1978 ED
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(RCL 1979, 285), kudeaketa urbanistikoaren arautegia onartzen da; ekainak 23ko
2187/1978 ED (RCL 1978, 1986), diziplina urbanistikoaren arautegia onartzen da eta
martxoak 5eko 635/1986 dekretua (RCL 1964, 690), derrigorrezko eraikuntzaren
arautegia onartzen duena eta orubeen udal erregistroa.
Kalterik egin gabe, Euskal Herriko beste arau propioak ezin dira ahaztu, lurralde antolamendu
eta hirigintzaren xedapenekin zuzenean harremana daukatenak. Zehatz mehatz, hurrengoei
buruz ari gara, besteak beste hurrengoak:
•

123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa. (EHAA 143.
Zk, uztailaren 23a).

•

105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa ekainaren
30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa. (EHAA 118.zk,
2008.urteko ekainak 23).

•

3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. (EHAA 166.zk, uztailaren 13a).

•

39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide
juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa.
36.artikuluan eta hurrengoetan, adibidez ondorengoa erregulatzen da: “lurzoruaren
jarduketak”1, etxebizitza babestuaren promozioa eta eraikuntzarako.

•

Agindua, 2010eko azaroaren 3koa2, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzkoa,
lurzoruaren balorazioaren eraginarekin.

•

Agindua, 2010eko martxoaren 29koa3. Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, Euskal Autonomoa erkidegoko udal administrazioek egindako
desjabetzeko ez diren jarduera isolatuen ondoriozko birkolokatzeari buruzkoa.

1.2.4.3

Beste arloetan iraunaldian dagoen legeria

Bestelako arauketa sektorialen kasuan, Plan Orokorrari begira oso handia da, orokorrean, eta
Vitoria-Gasteizen bereziki. Hirigintza plangintzan eragina daukatenei mugatuz, konstituziozko
testuaren 45. Artikulutik ondarioztatuz ingurumen erregulazioa hasten dugu.
Kutsadura saihestu eta kontrolatzea irailaren 24ko 96/61/CE Zuzentarautik dator, Estatura
lekualdatuta dago uztailaren 1eko 16/2002 Legea betez4, (gaur egun abenduaren 16ko 1/20165
Legegintzako Errege Dekretuaren kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko
arauaz ordezkatua) INGURUMENEKO BAIMEN INTEGRATUA sortuta, eta Euskal Autonomia
Erkidegoan ere araututa dago, ekainak 25eko 4/2015 Legearen bidez6. Zalantzarik gabe,
hirigintzako prozesuan eragiten du, eta kalitatearen aitorpena behar da (lurzoruen hirigintzabirkalifikazioen kasuetan). Ondorioz, hirigintzaren garapena nabarmen baldintzatzen du

1

EHAA 59.zk, 2008ko martxoak 28.
EHAA 222 zk, 2010.ko azaroak 18.
3
EHAA 98 zk, 2010.ko maiatzak 26.
4
EAO 157 zk, 2002.ko uztailak 2.
5
EAO 316 zk, 2016. ko abenduak 31.
6
EHAA 123zk, 2015.ko uztailak 2.
7
EAO 181 zk, uztailak 29.
2

AURRERAPEN AGIRIA. II LIBURUKIA PROPOSAMENAK ETA AUKERAK. 2019ko Otsaila.

12

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

(Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legeak ahalbidetzen duenez,
gure iritziz modu inozoan, udalak deskontaminazioa agintzen dio lursailak berriz partzelatzeko
komunitateari, lursaileko titular derrigortuaren ordez -147.3 artikulua-).
Beste horrenbeste adierazi beharko litzateke hondakinak eta lur kutsatuak arautzeari buruz,
Estatuko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen bitartez araututa1. Bertan lurra deskontaminatzeko
titularrak duen beharra zehaztu edo mugatzen da (36 artikulua). Izan ere, deskontaminazio
2
kostuei buruz, ezin zaio jabeari eskatu eragileak kutsadura sortu zuen unean lurzorua
erabiltzeari lotutako kutsadura-mailen gainetik. Jakina, arautegi honek lurzoruaren balioan ere
eragiten du, baita hirigintza jarduera baten bideragarritasunean ere.
Ingurumena zaintzeko aztertzen ari garen neurrien artean, zarataren aurkako babesari
buruzkoak nabarmendu behar dira. Izan ere, Espainiako legediak ia ez zuen arautegi
espezifikorik (abenduaren 22ko 38/1972 Legea, giro atmosferikoa zaintzeari buruzkoa;
jarduera gogaikarri, osasungaitz eta arriskutsuen 1961eko araudia1; eta tokiko ordenantzen
bidezko araudi urria).
Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren ebazpenetatik abiatuta (1990eko otsailaren 21ekoa,
1994ko otsailaren 19koaeta 2003ko uztailaren 8koa, besteak beste), kontrolerako bidea
zabaldu zen kutsadura akustikoa intimitate pertsonal eta familiarraren eskubideen urraketari
lotuta. Espainiako Konstituzio Auzitegiak (119/2001 Epaia) eta Auzitegi Gorenaren zenbait
ebazpenek Europako auzitegiaren doktrina hartu zuten, eta hori arautzeko lehen urratsak
eman zituzten. Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearekin21 (2002/49/CE
Zuzentarauaren transposizioa) gauzatu zen, azaroaren 16ko 1513/200522 eta urriaren 19ko
1367/20073 Errege Dekretuek garatuta (azken hori, hirigintzako plangintza eta egikaritzean
zuzeneko eragina duen zonifikazio akustikoari buruzkoa).
Kontuan hartuta Zor Akustikoko Guneak, Babes Akustiko Berezikoak eta Kokaleku Akustiko
Berezikoak, Zarataren Mapekin batera, plan eta neurri zuzentzaileak hartu beharko dira,
esaterako, iturri akustikoaren ordutegien murrizketa, beharrezko lekualdaketa eta gurpildun
trafikoa debekatu edo mugatzea. Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, Euskal Autonomia
Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretua promulgatu du
(2012ko azaroaren 16ko EHAA 222 zk.). Beste ebazpenen artean, zonifikazioaren tipologia eta
zor akustikoa garatzen du, eta mugak ezartzen ditu foku igorle berrietarako. Vitoria-Gasteizko
Udalak bere Zarata Mapa Estrategikoa dauka, 2012.urteko abuztuaren 3an onartu zena
(ALHAO 95zk, 2012.urteko abuztuak 20).
Modu berean baliabide naturalen babesen kasuan bezala, Ura adibidez (uztailak 20ko 1/2001
Errege Dekretua1 eta bere aldaketak Auzitegi konstituzionaleko epaiketen ondoren) muga asko
dituela lurzoruaren erabileran, zortasunan zonaldeetan finkatutakoarekin eta plangintzan
beharrezkoa den polizia kontuan hartuz. Vitoria-Gasteizko hezegune garrantzitsu, eraginkorra
eta benetako presentziarekin (Irani hirian sinatutako Ramsar Nazioarteko Hitzarmenatik
aurrera).

8

EAO. 292 zk, 1961.ko abenduak 7
EAO. 276 zk, 2003.ko azaroak 18.
10
EAO. 301zk, 2005.ko abenduak 17.
11
EAO. 254 zk, 2007.ko urriak 23.
12
EAO. 176 zk, uztailak 24.
9
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Aire atmosferikoa osasungarritasunaren barruan ezinbesteko ondasuna bezala, azaroak13
15eko 34/2007 Legea airearen kalitatea eta atmosfera babesten dituena erregulatua, eta
materian parte hartze publikoa indartzen eta bizkortzen duena.
Basoak eta mendien lurzoruak (azaroak 21eko 43/2003 mendi legea10) eta guri dagokionez,
materiaren ohiko foru konpetentzia, gaur egun maiatzak 5eko Arabako Lurralde Historikoaren
13/1993 mendi foru aldundiaz11 erregulatua dagoena. 3
Espazio natural babestuen erregulazioa apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuan10
agertzen dira eta ahaztu barik: Batasunaren Garrantzizko Lekuak, Kontserbazio Bereziko
Eremua eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua.
Aire zabaleko erauzketa-jarduerak araututa daude mehatzeei buruzko uztailaren 21eko
22/1973 Legean1. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak38 behin
betiko onartzeari buruzko otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuak plangintzarako ezarri zuen (11
artikulua) erauzketa-jarduerek eragindako guneak mugatzeko beharra, indarreko baimena
badute.
Beste alde batetik, gai sektorial gutxik izan dute historian Ondare historiko artistikoak edo
Kultura Ondare higiezinak izan duen harreman estua Hirigintzarekin, 1990eko uztailaren 3ko
Euskal Kultura Ondarearen Legeak4 duen onespenaren arabera. Halaber, hurrengoek garatu
zuten, besteak beste: urriaren 8ko 234/1996 Dekretua, presuntzio arkeologikoko guneak
zehazteari buruzkoa5; urriaren 5eko 341/1999 Dekretua, interes arkeologikoko ondasunak
lekualdatu, entregatu eta gordetzeko baldintzei buruzkoa6; urriaren 5eko 342/1999 Dekretua,
Interes Kulturaleko Ondasunen Erregistroa eta Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorra7;
eta, batez ere, azaroaren 10eko 306/1998 Dekretua, Interes Kulturaleko Ondasunen eta
Inbentariatuen egoera hondatuaren adierazpenari buruzkoa, eta horiek eraisteari buruzko
ebazpenaren aurreko eta osteko ekintzak.8
Etxebizitzak eta zuzkidura bizitokiak ezin dira alde batera utzi, ezta plangintza orokorraz.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legea une historiko jakin
bateko produktua da, gehien behar dutenentzat etxebizitza eskuragarriak izateak bereziki
kezkatzen baitzuen. Ondorioz, babestutako etxebizitzaren estandarrak areagotzeko esfortzu
handia egin zuen (80 artikulua eta zortzigarren xedapen gehigarria) aurreko 17/1994 Legeari
dagokionez. Horrek lehen estandarrak ezarri zituen, eta babes-kategoria berriak sortu zituen,
esaterako, etxebizitza tasatuak, bai erregimen edo araudi autonomikokoak bai udal
erregimenekoak. Horrekin batera, “zuzkidura-bizitokiak”4 izenekoak sortu ziren (16 eta 81
artikuluak), hau da, egoera bereziki ahulean dauden taldeei behin-behineko edo aldi baterako
aterpea emateko bizilekuak. Zehaztapen hauek ekainak 18ko 3/2015 Euskadiko Etxebizitza
Legeari esker indartu dira, besteak beste, alokatutako babes etxebizitzaren apustua egiten du.
Hezkuntza, hirigintza plangintzak kontuan hartu beharreko beste aldagai eta zerbitzu publikoa
bat da. Lurzoru eta hiri antolakuntzarekiko erlazioari dagokionez, zentro publiko eta
pribatuak (itunpekoak edo ez), bai haur hezkuntzan (haurreskolak), lehen hezkuntzan (16
urterarte), batxilergoan eta unibertsitatean, hirian edo herrian espazioa behar dute,
hirigunean edo hiritik gertu (“ikaslearen desplazamenduak txikitzea hiri kanpoko

13

EAO. 275zk 2007.ko abenduak 16.
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zonaldetara” garra4ntzitsua da), Hirigintza Planaren egitura sare propioa osatuz (2/2006
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko legea, 53.artikulua).
Ezin dugu ahaztu, adibidez, Hirigintzako Plangintzaren Arautegiak, ekainaren 23ko 2159/1978
Errege Dekretuak onartuta4, eta ekainaren 3ko Eusko Jaurlaritzaren 105/2008 Dekretuan
baieztatzen denaren arabera aplikazio osagarrikoa, lurraren estandar espezifikoak ezartzen
zituela hezkuntza zentroetarako. Etxebizitzaren plan partzialek halabeharrez bete behar
dituzte (10 artikulua).
Garaiak aldatu dira, eta gaur egun, praktikak erakusten duenez, irakaskuntzarako lurzoru asko
daude hainbat sektoretan banatuta. Alabaina, egungo beharretarako zabalera nahikoa duen
eremurik ez dago, eta, batez ere, zailtasunak daude oraingo zentroak edo Unibertsitateko
campusak zabaltzeko. Hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuak,
bigarren xedapen gehigarrian, “irakaskuntzako ekipamendu publikorako lurzoruaren
erreserba” ezartzen du hurrengo atalean azaldutako terminoetan. Zentsuzkoa bihurtzen da eta
kasu askotan udalerriz gaindiko izaerakoa da, Eusko Jaurlaritzako ekainak 2ko 106/2007
Dekretuan4 ikusten denez eta Vitoria-Gasteiz hiriburuaren barruan hogeita hiru udalerri
kontuan hartzen dituenak.
Lurraldearen beste ezinbesteko zerbitzu bat Osasuna da. Euskadin, Osasun Zerbitzuak
ekainaren 26ko 8/1997 Euskadi Antolamendu Sanitarioaren Legean21 oinarrizko arau bat
dauka. Honen bidez Euskadiko osasun sistemaren konfigurazioa egin zen eta OSAKIDETZA
Izaera Publikoko Erakunde Pribatua bezala sortu zen.
Lurralde eta hirigintza antolamenduaren ikuspegitik, osasun zerbitzuek zentroak eta
establezimenduak behar dituzte Lurraldean barreiatuta leku bakoitzeko biztanleen beharren
arabera eta tokiko, eskualdeko edo probintziako eskalaren arabera, zerbitzuak eta
espezializazioa kontutan hartuta. Zerbitzu horien barruan daude familiako medikuntza edo
espezializazioa eta ikerkuntza oso egitura konplexuekin. Horietan profesional kualifikatu ugarik
hartzen du parte. Horregatik, eta Lurraldean duen eragina eta zerbitzu saihestezinak
(ezinbestekoak) kontuan hartuta, bidezkoa litzateke zabaltzeko itxaropenak edota beste
kokaleku bat hartzea plangintzan aurreikustea, agian, lurralde plangintza egokitik abiatuta,
beharrezko beste zerbitzu batzuen antzeko terminoetan (esaterako, Hezkuntzakoa).
Mugikortasuna (iraunkorra izan behar da) eta garapen ekonomiko eta sozialaren ikuspuntutik
eta lurraldean eragin zuzena daukan beste ezinbestekoa elementu bat (azpiegitura eta zerbitzu
publikoa) garraioa da. Hirigintzaren ikuspuntutik bere azpiegitura beti kontsideratu da “egitura
orokorra eta organikoa” (1978.urteko Hirigintza Plangintzako Araudiaren 25.artikulua).
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EAO. 280zk 2003.ko azaroak 22.
ALHAO. 52zk maiatzak 14.
16
EHAA. 92zk maiatzak 19.
17
EAO 176 zk 1973.ko uztailak 24
18
EHAA 29 zk 1997.ko otsailak 12.
19
EHAA 157 zk, abuztuak 6.
20
EHAA 205.zk
21
EHAA 201.zk
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EHAA 203.zk
23
EHAA 226.zk
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Beraz, Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legeak “Sistema Orokorren Zuzkidura
Sarearen" barruan (54 artikulua) sartutakoaren zati bat da. Prozedura horrek aztertu beharko
luke komunikabideen eta garraioaren garapen bizkorra eta ingurumen iraunkortasunarekin
duten lotura, egungo gizarteko oinarrizko beste printzipio batzuen artean.
Luzatu barik, Lurreko Garraioen Antolamendua funtsean uztailaren 30eko 16/1987 Legean
dago. Horren konstituzionaltasuna Konstituzio Auzitegiaren 118/1986 Epaian4 berrikusi zen.
Horrek artikulu batzuk ezeztatu zituen. Helburua da bidaiariak eta merkantziak garraiatzea,
baita ekintza osagarriak eta garraioa trenez, trolebusez, teleferikoz edo trakzioa kable bidez
egiten den bestelako bitartekoez. Tren Sektoreko arauketa irailaren 29ko 38/2015 Legeari zor
zaio5. Horrek nagusiki trenbide azpiegitura, plangintza eta eraikuntza hartzen du, Estatuaren
eskumeneko interes orokorreko sareari badagokio. Aurreko atal batean aurreratu dugunez,
Euskal Autonomia Erkidegoak Lurraldearen Arloko Trenbide Plana dauka. Abiadura Handiko
Trenerako lurraren erreserba hartzeaz gain, barneko lineen plangintza ezartzen du, Gernikako
Autonomia Estatutuaren arabera autonomiaren eskumen baitira.
Aire Segurtasunaren uztailaren 7ko 21/2003 Legeak23, besteak beste, aireportu eta
aerodromoen plangintza eta eraikuntza kontrolatu eta baimentzen ditu, baita airenabigazioaren ikuskaritza eta horri atxikitako gainerako zerbitzuak ere. Vitoria-Gasteizko
Aireportuko zortasun aeronautikak martxoak 11kako 377/2011 Errege Dekretuan24
eguneratuak daude.
Alabaina, komunikabide eta garraiobideen azpiegituren artean, errepideak eta lurraldean
dagoen bide-sare amaiezinak eragiten du zuzenago eta nabarmenago hirigintza
antolamenduan eta plangintzan. Lurralde Historikoen foru organoen eskumen esklusiboa da
(1983ko azaroaren 25eko Lurralde Historikoen Legearen 7 eta 8 artikuluetan ezarritakoaren
arabera)4. Konstituzio Auzitegiaren 76/1988 Epaiak eskumen-titulu hori hartu zuen barne, eta
foraltasun nukleo izendatu zuen. Are gehiago, lurralde horietatik igarotzen diren interes
orokorreko sareak (transeuroparrak) ere eurek kudeatzen dituzte. Bere araudia Araba
kasurako, ekainaren 25eko 20/1990 Arabako Errepide eta Bideei buruzko Foru Arauaz5 sortua
dago.
Araudi hau, beste garraio azpiegituren ondoriozko araudiarekin gertatzen den bezala,
halabeharrez planifikatu behar dira, eta murrizketa handiak ezarri behar dira (bide-zorrak
eta afekzio-lineak) alboko jabetzetan. Horrek, zalantzarik gabe, isla dauka plangintzan.
Atala bukatu aurretik ezin gara ahaztu plangintzan eragina zuzena daukan Segurtasuna eta
Defentsa gaiaz. Hirigintzako legedian ohikoa izan denez, Lurzoruaren Legearen Testu
Bateginak, urriaren 30ko Legegintzako 7/2015 Errege Dekretuak onartuta4, Estatuko
Administrazio Orokorraren (bigarren xedapen gehigarria) txostenaren eraginpean daude
(Estatuko) Defentsa Nazionalari lotutako lur, eraikuntza edo instalazioetan eragiten dituzten
lurralde eta hirigintzaren antolamendurako tresnak. Halaber, prozedura berezia aurreikusten
du (eta horren barruan, ohiz kanpoko bide bat, Defentsa Ministerioari eragiten dionean),

24

Martxoak 4ko 39/2008 dekretuko Hirugarren xedapen gehigarria (EHAA. 2008.urteko martxoak 28ko
59zk) erregimen ekonomikoko ostatu zuzkidura ezaugarriak aurreikusten ditu.
25
EHAA 166zk uztailak 13
26
EAO. 221 eta 222 zkak 1978.irailak 15 eta 16
27
EHAA 132.zk
28
EHAA. 138zk uztailak 21
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dagokion udalak kontrola ditzan Estatuko Administrazio Orokorrak sustatutako ekintzak
(hamargarren xedapen gehigarria), baldin eta udalaren esku-hartzeari lotuta badaude (kanpo
daude interes orokorreko obra handiak).
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 dauka 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.
Laburpen modura, Arakako base militarraren analisi juridikoari dagokionez, gure ustez, VitoriaGasteizko HAPOren Berrikuspenak, aipatutako basearen zonaldearen erregulazioa aipatu
beharra dauka. Hirigintzaren ikuspuntutik (sailkapena, kalifikazioa, erabilera eta
eraikuntzak,…) exijitzen duen Defentsako Ministerioaren koordinazioaz edo Berrikuspenaren
onarpen fase txostenean. Agerikoa da, lizentzia mota desberdinen aurreikuspenak (besteak
beste hirigintzakoa) baieztapen hau ordaintzen eta ziurtatzen dutela, hirigintzarako erregulazio
propioa ez izateak ez lukeelako zentsurik izango. Hala ere, nahiz eta hirigintza lizentzia bat
onartua izan, lurzoru erabileraren ekintza edo eraikinarena ukatzea posible litzateke, baimen
militarra ukatua izango balitz eta gauza bera alderantziz. Nabarmena da, esparru militar hauen
segurtasun zonaldeak, jabetza pribatuari barneratzen eta hunkitzen dutela, defentsako
Ministerioaren inbentarioan laborantzarako 223 hektarea antzematen dute.
1.2.4.4

Lurralde antolamenduaren beste tresnak

Beste alde batetik, Lurralde Antolamenduaren araudiak tresna ezberdinen behin betiko
onarpena suposatu du, ondorengoak aipatzen ditugu:
•

Euskal Herriko Lurralde Antolamendu Gidalerroak, Eusko Jaurlaritza 29, otsailak
11kako 28/1997 dekretuaren arabera behin betiko onartuak, urtarrilak 19ko, 4/2016
Dekretuaren arabera aldatua bizitegi kuantifikazioari dagokionez – EHAA 25zk. 2016ko
Otsailak 8- ondorioa izan du: Lurralde Plan Partzialak eta Lurralde Plan sektorialak.
Haietariko batzuk hirigintza araudiaren alderdi batzuetan eragina izan dute, Lurralde
Plan Sektorialen aparkalekuen kasuan, ekonomia jarduerarako eta merkataritza
ekipamendurako lurzoru sorrerarako (262/2004 Dekretua).

Aurrekoari dagokionez, Behin Betiko onartutako Lurralde Plan Partzialak eta indarrean
daudenak, Vitoria-Gasteizen eragina daukan LPP Araba Erdialdeko Eremu Funtzionala dela
(abenduak 28ko 227/2004 Dekretua)30.
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Gainera ondorengo Lurralde Plan Sektorial behin betiko onartu dira, eta haietariko batzuk
Vitoria-Gasteizko udalerriaren gain eragina daukate:
•

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala

•

Arabako Errepideen Plan Sektoriala.

•

Energia Eolikoa Antolatzeko LPS.

•

EAEko Trenbide-Sarearen Lurraldearen Arloko Plana.

•

Ekonomia-Jarduetarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurralde Plan Sektoriala.

•

Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala.

•

Nekazaritza eta Basozaintzako LPS.

•

Etb.

1.2.4.5

Hirigintza Plangintzan eragina duten beste estrategia eta planak

Gure ikuspuntutik, plan eta estrategia erabakigarria edo hirigintza plangintza orokorreko
intzidentzia lurralde antolamenduko tresnak dira, erakunde ezberdinak, ministerio, sail
gobernamentalak, foru saila eta agentzia ezberdinak ere aipatu behar dira.
Euskal Autonomi Erkidegoko Lurralde Antolamendu Batzordeak, zalantzarik gabe, benetako
arrago bat osatzen du eta Plan Orokorrararen onarpen prozesuan eragin zuzena dauka. Hala
ere, bere konpetentzien erabilerako izaera loteslea, arau idatzietan agertzen ez denean eta
bere maila egokian, zaila bihurtzen da ezineskoa ez esateagatik dokumentuaren mugaketa
jartzeko.
Badira dokumentu ugari Zuzendaritza Plana bezala sail ezberdinez edo eskaera publikoaz
egiten direnak arau zehatzetan agertzen direnak izan ezik (adibidez, Aireportuko Zuzendaritza
Planaren irudia bezala); Plan Orokorrerako zuzendari izaera dutenak, ekintza publiko
sektorialera zuzenduta eta guztiz loteslea edo erabakigarria.
1.2.4.6

HAPO proposamenen etorkizuna

Hasteko atal honi dagokionez, epe gabeko planen iraunaldia, besteak beste apirilak 9ko
1346/1976 Errege Dekretuko4 45.artikuluan aipatzen dena eta Lurzoru eta Hiri
Antolamenduaren Errejimeneko legean onartutako testu bateginaz onartu zena, materian
dagoen legearekiko gainezkako aplikazioaz kontsideratzen dena eta 2/2006 Lurzoru eta
Hirigintzari buruzko Legean egokituak.
1976.urteko arau hau hirigintza plangintzaren aukera aldaketa eta berrikusketa aurreikusten
zuen, plangintza orokorrari buruz ari denean Jarduketa Programa bat izatearen beharra
ezartzen zuen. Programak, Planaren garapenean lau urteko bi etapako programazioarekin eta
bestalde, jarduketak eta inbertsio publiko eta pribatuak koordinatzeko (12.artikulua).
Modu berean, lurzoru urbanizagarrian antolatutako eta ez antolatutako kategoria bi bereizten
dira, hain zuzen ere, aurreikusitako laurteko kudeaketarakoaren arabera. Iraunaldia
mugagabekoa zen, beraz programazio batekin, lau urteko bi etapetan zortzi urteko
programazioa suposatzen zuen (ez zegoen Udalerriko Plangintzaren Arau Subsiedarioen
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programazioaren barruan, udal-mugartearen antolamendu osoari buruz izango zelako).
Zehaztapen hauetan gaur egungo Vitoria-Gasteizko HAPOan aurkitzen dira.
Lurzorua eta Hirigintza 2/2006 Legeak, bestalde, Plangintzaren Arau subsidiarioen irudia
kentzen du, laurteko etapa bietan bezala eta programatutako eta programatugabeko lurzoru
urbanizagarrien kategorietan. 89.6.artikuluak ezartzen du: “hirigintza planen antolamendu
zehaztapenak iraunaldian egongo dira berrikusketa edo aldaketa indarrean sartu arte.”
Zehaztugabeko iraunaldi hau berriz, nahiz eta orokorragoa izan, Plan Orokorrak eta zehatzago
bere egitura propioa (53.1.d) beste zehaztapenen artean, eskatzen du: “plangintza
garapenerako eta lurzoru programazioarako idazketa eta onarpen epeak finkatzea”. Gainera,
gainontzeko agirian plangintza obrak egiteko epeen aurreikuspenak aurkituko ditugu, bere
lagapena (154.artikulua); lurralde desjabetza (185.artikulua); eraikitzearen betebeharrak
(189.artikulua) eta eraikitze lizentzien zehaztapenak.
Hala ere, mugagabeko iraunaldiak, bere zehaztasuna arkitzen du 2/2006 Lurzoru eta Hirigintza
Legearen 103.4.artikuluan, Plan Orokorraren zehaztapenak edo elementu propioen aldaketak
debekatzen dituenak “bere berrikuspenerako ezarritaji epeak amaituz geri edo hartarako
aurreikusitako balizkoak edo egoerak gertatuz gero, betiere berrikuspen-lanei ekiteko
erabakirik hartu ez baldin bada”. Izan ere, Eusko Autonomi Erkidegoko Administrazioarekiko
Auzietarako Salak aldaketa puntualak egiteko debekapenaz ohartu dira (urtarrilak 27ko
62/2011 E.A.E.A.A.S., administrazioarekiko auzietarako baliabidea 1949/2008; 47/2011,
48/2009 baliabidean; 372/2015, 108/2014 baliabidean….).
Laburbilduz, Plan Orokorraren zehaztapenak etorkizuneko epe zehatzak ezartzen doa bere
behin betiko iraunaldiari kalte egin barik, nahiz eta aurretik egindako zehaztasunarekin izan.
Hala ere, burutzeko epean, arintzeko edo burutzeko tresna garrantzitsuen agerpena ezin dugu
ahaztu, ordezkapena edo derrigorrezko salmenata, adibidez, epeak betetzen ez duten
eraikuntza lursailak eta bere lurzorua ekainak 18ko Euskal Herriko Etxebizitzaren 3/2015
legeak4 proposatzen duen %50a bakarrik baloratuko duena, beti ere arau legal honetan
aurreikusten diren baldintzak gertatzen direnean (46.artikulua).
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