VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

B. HAPOaren BERRIKUSKETARAKO
PROPOSAMENAK
3 INGURUMEN NATURALA
3.1

INGURUMENAREN BABESARANTZ

Euskal Autonomi Erkidegoko Antolamendu Gidalerroak, behin betiko onartuak Eusko
Jaurlaritzaz otsailaren 11n, 28/1997 Dekretuaren arabera, (Eusko Jaurlaritzaren urtarrilak 19ko
4/2016 Dekretuaren arabera aldatua, bizitegi kuantifikazioari dagokionez –EHAA 25.ZK, 2016ko
otsailak 8) etorkizuneko ingurunearen, baliabide naturalen, paisaia, hiri espazioak, industrialak
eta landakoak, azpiegiturak eta ekipamendukoak eta ondare historiko eta kulturalaren
oinarrizko ardatzak ezartzen dituzte.
LAGek Euskal Herriko lurraldearen garapen armoniko eta koordinatu baten oinarrizko
erreferentzia osatzen dute, lotura eta integrazio irizpideetan oinarrituz. Bere garapena lurralde
eta sektoreen arabera (gure kasuan Vitoria-Gasteizko HAPOa) eta udalerriko plangintza, lan
oso eta bateratu batean lurralde eredu orekatsu bat lortzeko, iraunkorra eta garatzeko
potentzial handiagoarekin. Vitoria-Gasteizko eremua lurraldean sartzen da Araba Erdialdeko
Eremu Funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Planaren (LPP) arabera (abenduak 28ko 227/2004
Dekretua).
Gainera, lurralde antolamenduari dagokionez, Lurralde Plan Sektorialen artean
nabarmengarria da Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala (LPS) (behin betiko
onartu zena irailaren 16an 177/2014 Dekretruan), Vitoria-Gasteizko udalerria EAEan zabalera
handiena duena aipatzen du eta udal-mugartearen gainazalaren erdia landa baldintzarekin
mantentzen du.
Honela, LPSak udalerriaren lurzoru urbanizaezinean antolamendurako erreferentzia esparru
bat suposatzen du, hortaz, HAPO garapenean eta ingurumen ebaluaketa edo esparru
honetarako doiketa bereziak zehazki egingo dira lurralde babesarako. Gainera, VitoriaGasteizko HAPO berrikusketa eta LAGen berrikusketa prozesua aldi berean garatzen ari da
(2015.urteko uztailean hasitako prozedura), hortaz amaierako HAPOa irismen berriak eta LAG
berrietatik sortutakoak kontuan izan beharko ditu, politikaren berrikuspen bat egitera zuzendu
direnak eta lurralde antolamenduko tresnak eta beste alde batetik, parte hartzearen kultura
sustatzea eta gobernantza kudeaketa eta lurralde politikaren garapena.
Lurralde tresna biren (LAG eta HAPO) garapeneko hausnarketa alorra ondorengo gaiei arreta
jarriko diete: ingurune fisikoa, antolamenduaren eguneraketa eta erabilerak, babestutako
espazio naturalak eta Natura 2000 sarea, azpiegitura berdea, ekosistemen zerbitzuak, kultura
ondarea eta baliabide turistikoak; mugikortasuna; baliabideen iraunkortasun kudeaketa, ura,
ekonomia zirkularra energia; landa habitata, hiri habitata, bereziki hiriaren birsorkuntza, hiri
ingurunearen trinkotasuna, eremu metropolitarrak eta aldaketa ardatzak, hiri hazkundearen
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perimetroa, bizitegi kuantifikazioa, lurralde iraunkortasuna ekonomia-jarduereko lurzoruetan;
aldaketa klimatikoaren zeharkako gaiak, jeneroa, osasuna, irisgarritasuna eta euskara.
HAPOak Lurzoru Urbanizaezinaren egituraketan eta kategorizazioan LPSen proposamenak
batzen dituen tresna da, “Babes Bereziaren” kategoria mugatuz eta beharrezkoa kontsideratuz
gero Vitoria-Gasteizko LEU eremuen garapen ezberdinetarako zehaztapenen azpi-kategorien
definizioa. Atal honen garrantzia argi eta garbi dago, LPSak antolamendu kategoriak LEUan
definitzen dituelako, 210ha-entzako (lurralde gainazalaren %76a).
Hortaz, idatziko den HAPOren Aurrerapenean, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak ezartzen
duen zonifikazioaz gain balio natural azpimarragarria duten zonaldeak (LAGek definitzen duten
bezala) eta trantsizio lurralde zonaldeak ere kontutan hartu behar ditu (LAGetan definitzen
den bezala). Maila altuko kategorian sartzea baloratzeko, Balio Altu Estrategikoa adibidez,
erabilera antropikoa mugatu behar da eta ustiapena existitzekotan modu iraunkorrean sustatu
behar da.
Lurzoru Urbanizaezinaren kanpoaldeko lurraldea indartu ahalko zen, Vitoria-Gasteizko hiri
eremura, laborantza espazioak sustatzeko, energia berriztatzaileen alderdiak aurreikusteko
tokiko energian, hiriaren nekazaritzako elikagai testuinguruan, ekonomia zirkularra tokiko
ekonomien sustatzaile bezala kanpoko erakunde txikietan, etab. Ingurugiro Gaietarako
Ikastegiak ikerketa bat egiten ari da kanpoko lurraldean lurzoru urbanizaezinen esparru
kontzeptualaren indargune bezala erabiltzeko, Vitoria-Gasteizen laborantza paradigma berrira
arreta jartzeko.
Hiriaren irudia egituratzeko, HAPOak Eraztun Berdearen proiektua indartuko du, hiriaren
kanpoaldeko ingurune zaharkitua berreskuratzeko eta zaharberritzeko. Bestalde espazioaren
balio ekologiko eta soziala berreskuratzeko ingurune natural artikulatu bat sortuz balio
ekologiko eta paisajistiko altuko espazioekin. Eraztun Berdeak HAPOaren barruan geratuko da
natura ezberdineko lurzoruz osatutako unitateaz integratua, HAPOtik kudeaketa erreza
ziurtatzen duen irudi batekin eta efizientea, bai plan berezi batetik eta bai plangintzaren
baldintza gainjarri bat bezala.
90.hamarkadan emandako hasierako definiziotik, zaharkitutako eta hobekuntzako zonaldeen
zaharberritze ekologikoa eta paisajistikoa eta sei parkeen (Armentia, Olarizu, Errekaleor,
Salburua, Zadorra y Zabalgana) integrazioa, hiri-inguruko, biodibertsitatea, sarbidea, aisialdi
toki berriak eta abarren hobekuntza baimendu dute.
Ondorioz, hiri inguruko balio ekologiko eta paisajistiko altuko parke multzo bati buruz ari gara
korridoreen bidez lotuak. Hiria eta kanpoko laborantza espazioaren arteko birika berde bezala
lan egiten du. Modu honetan hiriaren inguruan aisialdi erabilerarako eremu berde handi bat
sortzen da.
Eraztun Berdea, Vitoria-Gasteizko Azpiegitura Berdearen elementu ornodun bezala eratzen
da, antolatutako sarea bezala ulertzen da, ondorengo espazioz osatua: espazio naturalak, erdinaturalak eta beste ingurumen elementuak. Hiriaren helburuak ekosistemak hobetzea eta
handitzea da (berriro naturalizatu eta hiria eta natura arteko lotura), eskaintza sozialari
erantzuteko eta Vitoria-Gasteizen bizi kalitatea bermatzeko. Honela azpiegitura berdea osoa
baloratuko da bere elementuei arreta jarriz: gune berde ezberdinak (Eraztun Berdea), ur
ekosistemak eta bestelako elementu naturalak (Gasteizko Mendiak, Tuyoko Mendilerroa,
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Badaiako Mendilerroa, Uribarri-Ganboa Urmaela, etab…), landakoak edota hirikoak,
titulartasun publikoa duten laborantza lurraldeak, baina parte osatzen dute moduren batean
eta Azpiegitura Berdearekin lotura bat existitzen da.
HAPOaren definizioak Ingurugiro Gaietarako Ikastegian idatzitako dokumentazioaren analisia
egingo du, zerbitzu ekonomikoari buruzkoa (baliabide edo ekosistema naturalaren prozesuak)
eta ingurumen kalitatearen adierazleak (uraren kalitatea, biodibertsitatea, lurralde
iragazkortasuna, etab.), funtzioaren definizioan HAPOak Vitoria-Gasteizko Lurralde eremuak
egituratzen du, zerbitzu ekosistemako propioen alderdiak.
3.1.1

VITORIA-GASTEIZKO ESPAZIO ETA ESPEZIE NATURALEN BABESA

HAPOaren definizioan ingurumen balio altuagatik edo bere kontserbazio garrantziagatik
babestu beharreko elementuak agertuko dira, arautegi sektorial espezifikoa kontutan hartuz.
Salburua, hezegune bezala daukan nazioarteko garrantziagatik (Ramsar hezegunea),
nabarmentzen da Vitoria-Gasteizko hiri eremuan, Arkauti eta Betoñoko urmaelekin, larreekin
eta harizti txiki batekin, espezie ezberdineko animalientzako babes kokagune da, babestutako
abifauna garrantzitsu bat, ingurune eta balio ekologiko altuko espazioan bihurtzen da,
biodibertsitatearen kontserbazioarako garrantzitsua eta natura 2000 sarearen barruan
(Hegaztien Babes Bereziko Eremuak, HBBE, Kontserbazio Bereziko Eremua 2015 izendatua),
Gidalerro eta kudeaketa neurriak agiriaren barruan bere helburua: Mantentzea, kontserbazioa
eta sistemaren funtzionaltasunaren berreskurapena, espezie eta interesezko habitat askoren
eremu bezala.
Vitoria-Gasteizko eremuan Natura 2000 Sarearen lau leku agertzen dira: Salburua, Zadorra
Ibaia, Araba Lautadako Irla-Hariztiak eta Gasteizko Mendi Garaiak. Guztiak dagokien
Kudeaketa Planarekin Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) aukeratuak izan direlako.
Kudeaketa Plan hauetan hartu beharreko zonakatze edo zehaztapenak, babespenerako
Lurzoru Urbanizaezinaren sailkapenean eta HAPOaren ingurumen helburuetan kontutan hartu
behar dira.
Zentsu honetan, KBEko Inguruneko Babes Zonaldeak, lurzoru erabileren gain mugak eta
baldintzak ezartzen dituzte, baina ez dute nabarmentzen sailkapena eta xehatutako
kalifikazioa, Aurrerapenaren objektua dela. Plangintzaren ondorengo faseetan eta Lurzoru
Urbanizaezinaren kategorien erregulazioan, Inguruneko Babes Eremuak kontuan hartu behar
dira: KBE/HBBE ES2110014 Salburua, akuifero kuaternario barne dauka, hezeguneak drainatu
egiten duten sare hidrografikoa eta interes bereziko zenbait erreka lotura ekologikoa
mantentzeko; 100 metrotik KBE ES2110010 Zadorra ibaitik kanpoko ertzera; 100 metrotik KBE
ES2110013 Arabako Lautadako Irla Hariztien naturgune babestua kanpoko mugatik, etab.
Vitoria-Gasteizko udal-mugartean eremu babestu bat daukaten babestutako espezieei
dagokionez, HAPOak bere banaketa eremuen baldintzak eta zehaztapen erabilerak landuko
ditu. Araudi sektorial eta kudeaketa planen arabera, bertan gidalerroak eta babes neurri
espezifikoak agertzen dira mehatxatutako espezien katalogo eta estatusaren arabera.
Honela, Vitoria-Gasteizko udalerrian Europar Bisoiaren (Mustela lutreola) agerpena egiaztatzen
da, «desagertzeko zorian dagoen espezia», Zadorra ibaiaren ibilguan zehar dagoela eta
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Salburuako hezegunean aurkitu ahal dena. Zadorra ibilguan zehar Igarabat arrunten (Lutra
lutra) agerpena baieztatu da. Mehatxatutako babes espezien banaketa, udalerrian zehar
sakabanatutako nukleoen banaketarekin batzen da. Ibilgu nagusietan, uhalde-enara (Riparia
riparia) dago, babestutako hegaztia bezala.
Zentsu honetan, plangintzak korridore hauen arteko lotura ekologikoa erraztea nahi du,
hurrengo elementuen artean: Salburuako hezegunea, Eraztun Berdea, Gasteizko Mendiak,
etab… espezie hauen agerpena handituz, bai bere interesagatik eta bai udalerrian dauden
mehatxuengatik. “Nekazaritza eraztunaren” kontzeptua, Eraztun Berde inguruan dauden landa
lurzoruz eratuta dagoena, “trantsizio atseginago” bat bultzatzen du hiri barruko espazio eta
hiri kanpoaldeko espazioen artean. Edozein kasuan, egingarria den puntuen arteko integrazioa
eta konektibitatea bultzatuko da.
Vitoria-Gasteizen espezie babestuen eremuak, Korridore Ekologikoen Sarean sartutako
elementuetariko bat osatzen dute. Espazio natural babestuen arteko lurralde integrazioa eta
lotura hobetzeko eta ondare biotikoaren kontserbazioa bermatzeko.
Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak (IGI), korridore ekologikoari buruzko ikerketa zehatz bat
egiten ari da, interesezko elementuen inbentarioa eta bere kartografia eguneratuz. Honela,
HAPOak sarean integratzen diren sareen kudeaketa neurriak eta erabilerak kontutan hartu
ahal izango ditu.
Lurraldearen elkarri lotze honetan, HAPOak Arabako Ibilbide Berdeen sarean agertzen dena
kontserbazioarako aktiboa bezala definituko du. Jasangarritasun mugikortasunak hurrengoekin
bultzatzen da: aberastasun naturaleko elementuekin, historiko-kulturalekin eta lurraldearen
paisaia. Aisialdiko jardueren garapenak, ingurumenarekiko errespetua bultzatzen du, landa
ingurunea eta hiri ingurunea lotuz, espazio naturalen eta biodibertsitate espazioen ezagupenaz
eta balioan jarriz, ingurumenaren aldeko babesa jarrera soziala sustatuz. Aurrerapen
dokumentuak katalogatutako hurrengo ibilbideak dauzka: Trenbide Vasco-Navarroko ibilbide
berdea, Posten Erregebidea, Betoño Haitzeko Basabidea edo Harriaren bidea eta Eraztun
Berdeko ibilbidea.
HAPOan aurkituko dugu IGI egindako ikerketa zehatzaren emaitzei buruzko informazioa,
kudeaketa urbanistikoaren irudiak definitzeko beharra landuz Vitoria-Gasteizko sarearen
garapenaren Planerako.
Aldi berean, HAPOak LAGetatik ondorioztatutako neurriak batuko ditu, paisaiaren garapenean
tresnen lurralde eta hirigintza planifikazioa integratzea proposatzen da, paisaiaren balioa jarriz,
inpaktu paisajistiko negatiboak saihestuz. Vitoria-Gasteizen definitutako Paisaia Bereziak eta
Bikainak, HAPOak neurri espezifikoak batuko ditu paisaia babesaren araudian. Zentsu honetan
baloratuko da, hirigintza antolamendu baldintzatzaile gainjarria bezala paisaiaren balioa
erabiliz, paisaia kontserbatzeko bideratutako proposamenak planteatuz lurralde
antolamenduko eremu zehatzetan, kalitate altukoak eta hauskortasun paisajistikoarekin,
aldaketa handiko paisaiak izateagatik.
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3.2

LEU
ANTZEMANDAKO
PROPOSATUTAKOAK

ARAZOA

ETA

HAPO

BERRIKUSKETAN

Jarraian, udalerriaren Lurzoru Urbanizaezinaren afekzio eta somatutako arazo nagusien
sintesia batu da. Erabilera eta inpaktu puntualengandik zein gainontzeko erabilera eta
jarduera puntualetik ondorioztatuta. Ondorengo dokumentu eta ikerketetan aipatuak:
•

Zatiketa, homogeneizazio eta espazio naturalen zaharkitzeagatiko biodibertsitate galera.

•

Erreken jabari hidraulikoaren okupazioa baratzen ordez.

•

Erribera flora eta ibai ibilbideak hiri barruko okupazioa, azpiegitura, nekazal eta
abeltzaintza hazteak edo ustiapenak, zabortegiak etab-gatik zati erdi eta baxuen galera.

•

Landazabal eta lautadaren paisaia aldaketa, hiriaren hazkundeagatik eta batez ere,
herrien inguruan.

•

Herrien hazkundea, identitatearen galera suposatzen duena.

•

Ustiapen agrarioen murrizketa eta ganaduko murrizketa.

•

Eremuko ibaien ur kalitate txarra orokorra hiri barruko, industria, ongarri, zomorro botika
etab. isurkinengatik.

•

Hiri saneamenduko sistema eta hondakin-urak tratatzeko instalazio eza.

•

Lurzoruaren kutsadura barreiatua ongarriketa eta zomorro-botikengatik nekazaritzako
zonaldetan.

•

Higidura prozesuak, landaredi eskaseko zonaldeetan.

•

Hondakindegi eta zabortegi ilegalen existentzia, batzuk ibaibide flubialetan biztanleri
guneen aldamenean. Eremuaren inpaktu handienetarikoa osatuz.

•

Habitaten hondamendiengatik eta min zuzenengatik “galtzeko zorian” dauden fauna eta
flora espeziei mehatxuak.

•

Motor-ibilgailuen kontrolatu gabeko sarbideak (quads eta trialeko motorrak) baso pista
eta mendi zeharka.

•

Hesien eta erriberako landarediaren desagerpena, fauna eta florarako korridore ekologiko
eginkizun garrantzitsuarekin.

•

Nukleoen inguruko kalitate paisajistikoaren murrizketa.

•

Suteak eta erretze kontrolaezinak.

•

Mendietako gailurrean telekomunikazio azpiegituren hazkundeagatik sortutako inpaktu
paisajistikoak.

Aurreko ataletik ondorioztatzen da, antolamenduren LEU ez dagoela oso desfasatua, aspektu
kontzeptual desberdinetan egokitu behar da eta bereziki, zonaldeen mugak, udalerriz gaindiko
plangintzaren instrumentu zehatzekin bateragarritasuna lortzeko, eta bereziki, Nekazaritza eta
Abeltzaintza LPSen helburu eta zehaztapenekin.
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LEUren kategorizazioa, kontutan izango du gainera, beste babes edota kontserbazio
zehatzen planen muga eta zehaztapenak, eremu geografiko zehatzetan onartuak, adibidez
hurrengo kasuetan:
•

Kudeaketa Planak eta KBE eta HBBE-ko kontserbazio neurriak, Natura 2000 Sarea osatzen
dutenak, 6.3.2 atalari dagokionak.

•

Kudeaketa Planak eta EAEan flora espezie eta mehatxatutako faunaren kontserbazioarako
dokumentu teknikoak:
o

Mehatxatutako flora: Berula erecta, Zadorra eta Zalla ibaien ibilguetan
Aireportuaren hego-mendebaldean.

o

Mehatxatutako fauna, onartutako kudeaketa planarekin: Europar Bisoia (Mustela
lutreola), Zadorra eta Salburuako ibilguak hartzen duena; Igaraba arrunta (Lutra
lutra) Zadorraren ibilguan, Uhalde-Enara (Riparia riparia) Zadorran ere bai eta bere
ibaiadarretan. Katxo (Squalius pyrenaicus) arraina Zadorran, Lakuako Ur beheak.

Biodibertsitatearen kontserbazioa eta babes egokierako beharrezkoa da finantzazio egoki
bat.
•

Beste interes aspektuak daude, baina lurralde plangintzaren ikuspuntutik lotesleak izan
gabe, LEU mugan eta kalifikazioan kontutan izan beharko dira. Inguruneak, ingurumen
balio zehatzetan presentzia daukate eta kontserbaziorako arreta berezia izan behar dute,
behar izanez gero babes maila maximoa jasoz. Hurrengo kasuetan bezala:
o

92/43/CEE Zuzendaritzaren I eranskinean eta 42/2007, abenduaren 13ko Legean
definitutako interes komunitarioko habitat naturalak, Ondare Natural eta
Biodibertsitatearenak.
Horretarako, HAPOaren Aurrerapen Dokumentuan, kartografia ofizialean oinarrituta,

presente dauden habitat motak mugatuko ditu ingurumen babes maximorako
kategorietara sartzeko. Ondorengo faseetan, zehaztasun gehiagorekin mugatuko dira
gainazalean kontsideratu beharreko habitat motak, gomendatzen duten kontserbazio
egoera edota arriskua daukatelako.
o

Interesezko beste landaredi eraketak, kategoria hauetan aurretik sartu ez direnak.
Vitoria-Gasteizko Udalerriaren Landaredi mapatik abiatuta, 1:5000 eskalara,
ondorioztatutako mapak (kalitatea eta landaredi hauskortasuna) eta dagokion
eguneraketa lanak. Kasu hau ondorengoetan eman daitezke: zuhaitzen masa hostotsua
eta atlantiar baso mistoa, masa gaztea edo degradatua, interesezko sasiak, etab

•

Halaber kontuan hartu behar da, LEU antolamenduak kontserbazio eta ingurumenaren
babesarekin erlazioa daukan beste aspektuak kontutan izango ditu. EAE korridore
ekologiko sarearen kasuan, Abiafauna babes zonaldeak linea elektrikoen aurrean
(1432/2008 E.D.), edo EAEko interes komunitarioko hegazti nekrofagoen kudeaketa Plana,
besteak beste.

•

Vitoria-Gasteizko Udalaren Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI) landuta, kartografia
talde zabala azpimarratzen da eta azterketa tekniko eta zientifikoak. Udalerriaren
ingurugiroarekin erlazionatuak, kontutan hartu beharreko informazio iturriak izango dira.
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HAPOko Aurrerapen dokumentuak, balio natural azpimarragarriko zonaldeak kontutan izan
ditu (LAGak definitzen duten bezala), Babes Bereziko kategorian sartzeko. Ondorengo
afekzioak edo LEUn gaineko arazoak ondorengoak dira:
•

Zatiketa, homogeneizatu eta espazio naturalen zaharkitzeagatiko biodibertsitate galera.

•

Landazabal eta lautadaren paisaia aldaketa, hiriaren hazkundeagatik eta batez ere,
herrien inguruan.

•

Ustiapen agrarioen murrizketa eta ganaduko murrizketa.

•

Orokorrean Uraren kalitate txarra ibaietan dauden hiriko isurpenengatik, industrialak,
abonu, pestizida, etabarrengatik eta aldi berean nekazaritzako zonaldeetan, lurzoruaren
kutsaduragatik abonu eta plagizidengatik.

•

Hondakin uren tratamendua behar dute landare falta.

•

Suteak eta erretze kontrolaezinak.

LEU tipologien aurretiko sailkapena, HAPOan batutako tipologien arabera ezarri da,
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSetik ondorioztatutako gidalerroak kontutan hartuz.
Honela, HAPOaren berrikusketaren Aurrerapenean proposatutako LEUrako tipologiak, LSPan
erabilitako sistema orokorreko kategorien antolamendura egokituko dira, hurrengo eskeman
azaltzen direnak:

AZPIKATEGORIAK

KATEGORIA

AZPI-KATEGORIA

Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Balio Estrategiko Handia
Landazabalekoa
Trantsizioko Landa Paisaia

-

Basoa
Basoak

Basoa – Mendi Larreak
Mendi Larreak

-

Mendi Larreak – Harkaitzak
-

Ingurumenaren Hobekuntza
Gainazaleko Uren Babesa

-

Lurzoru Urbanizaezinen sailkapenean lurralde-plan sektorial honetan erabili den gainjarritako
baldintzen sistematizazio orokorra hauxe da:
- Akuiferoen kutsadurarekiko eremu kalteberak.
- Eremu Higigarriak.
- Onura publikoko mendiak eta mendi babesleak.
- Natura-intereseko eremuak.
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- Korridore ekologikoak.
- Gutxi aldatu diren paisaiak dituzten eremuak.
Aurrerapenak bere kartografian, Proposamen eta Aukeren PA-02- Lurzoru Urbanizaezinaren
Antolamendua. Planoan LEUren sailkapen proposamena agertzen da, kategorizazio
gertutasunean, HAPOan dauden LEU babestuaren unitateak, Nekazaritza eta Basozaintzako
LPSen kategoriekin, ondorioztatuz hurrengo sailkapena.
Babes Berezia:
- Gainazaleko Uren Babesa.
- Babes Berezia.
- Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa. Trantsizioko Landa Paisaia.
- Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa. Balio Estrategiko Handia.
- Ingurumenaren Hobekuntza.
- Basoa. Mendi Barbana.
- Basoa. Mendi Larrea.
- Basoa. Mendi Larrea-Harkaitza.
Aurrerapenaren lehenengo fase honetan, LEU kategorizazioa, Nekazaritza eta Basozaintzako
LPSan bere unitateak eta Gainjarritako baldintzatzailetan definitutakoaren arabera egin da:
LEU amaierako unitateak marraztea erraztuko zuena, LPSaren helmugarekin koherentea izanik,
hirigintza arautegia eta gainontzeko arauak eta lurralde sailkapen sektoriala (uholdegarriak
diren eremuak, kontserbazio intereseko zonaldeak, etb.).
Lurzoru Urbanizaezinaren definizioa ondorengo faseetan Vitoria-Gasteizko Udalak finkatutako
“Plangintzaren Irizpide eta helburuei arreta jarriko die HAPOa idazteko”. «Vitoria-Gasteizko
HAPO berrikusketaren Lurzoru Urbanizazinaren Antolamendu agirian, 2016.urteko apirilaren
19ko Hitzarmen politikaren eranskinean» (Ingurugiro Gaietarako Ikastegia; Ingurumen saila.
2016) proposamenak sartzea edo ez beharrezkoa den ezarriko du.
Zentzu honetan azpimarratu behar da 2013an Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren xedapen-aldaketa bate gin zela, lurzoru urbaezinean nekazaritzako elikagaien
industriarako lurzorua garatzeari dagokionean, bertan kategoria berri bat sartuz, hau da;
Nekazaritza Balio Bereziko Eremua (NB-BE). Bertan nekazaritza eremu ezberdineko Arauak
erregulatzen dira; nekazaritza balio paisajistikoa, nekazaritza balioa eta aipatutako nekazaritza
balio berezia. Hauek, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak aipatzen duen bezala, Balio
Estrategiko Altuko kategoriaren barruan daude.
HAPOaren ondorengo facetan eremuaren araudi zehatz bat egitea komenigarria da bere
erabilera eta jardueretan, agiriak batzen dituen erregulazio datuen arabera.
Gainera, dokumentazio teknikora eta ikerketa osagarriei buruzko gidalerroak sartzea
baimenduko du (integrazio paisajistikoa adibidez), baimen prozesuko erabileretan, jardueretan
eta proiektuen LEUetan.
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LEU kategorizazioa plangintza unitate bakoitzari erlazio bat gehituko dio analisian kontutan
hartzen den zerbitzu ekosistemako ezberdinekin, arau urbanistikoen definizio hobeagoa bat
aplikatzeko hurrengo sailkapenaren arabera:
•

Habitaten zerbitzuak edo euskarria, «ezinbesteko zerbitzuak dira ekosistemaren
gainontzeko zerbitzuen produkziotarako». Ekosistemak landare eta animalien habitatak
dira; biodibertsitatea mantentzen dute, prozesuak eta dinamika naturalak.
- Espezieen kontserbazioa eta habitatak.
- Lotura ekologikoa.
- Dibertsitate genetikoaren mantentzea.

•

Hornidura zerbitzuak dira «ekosistematik lortutako produktuak», elikagaiak, ura,
energia, sendagaiak eta mineralak.
- Elikadura.
- Ur baliabideak (Gainazalekoak eta lurpeko).
- Egurra /biomasa.

•

Erregulazio zerbitzuak dira «erregulazio ekosistemen prozesuetatik lortutako
etekinak». Karbonoaren atzematea eta biltegiratzea, erregulazio klimatikoa, ura eta
airearen arazketa, lurzoruaren formakuntza, higadura kontrola, uholdeak saihestea eta
gaixotasunen eta izurriten kontrola.
- Airearen kalitatea.
- Erregulazio klimatikoa (karbonoaren bahiketa).
- Muturreko gertakizunen neurritasuna/uholdeak saihestea.
- Higadura prebenitzea.
- Lurzoruaren mantentzea.

•

Kultura zerbitzuak dira «pertsonek ekosistemetatik lortzen dituzten etekin ez
materialak, aberaste espiritualaren, garapen kognitiboaren, gogoetaren, aisialdiaren
ete esperientzia estetikoen bidez».
- Estetika.
- Aisialdia.
- Ingurumenaren sarbidea.
- Identitate kulturala.
- Interpretazio-ezagupena.

Ondoren, LEU unitate ezberdinen unitate zerrenda eta kartografia definiziorako irizpideak
zerrendatzen dira, proposatutako LEU Antolamendu Planoan:
•

Babestutako Lurzoru Urbanizaezina, lurzoru hauek beren kualitateengatik sustatzeko
funtzio argia daukate. Nagusiki bi mota bereizten dira dagokien azpimotekin:
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o

Babes Bereziko Lurzoruak (BB): erregimen bereziko babesa duten lurzoruak dira,
lurralde antolamendu edo araudi sektorialagatik bere transformazioarekin
bateraezinak dira, bere balio paisajistiko, historiko, arkeologiko, zientifiko,
ingurumen edo kultural, plangintza sektorialean aurreikusitako arrisku natural edo
bere zortasun edo mugei eutsita jabari publikoaren babesarako. Nekazaritza eta
Basozaintzako LPSak azpimarratzen duen bezala Ingurumen Baldintzak definitutako
espazioak batzen ditu, eta Antolamendu Araudiaren 54.artikuluan hurrengo
salbuespenak aipatzen dira: Akuifero kutsatuen Eremu Ahulak; Higadura Eremuak,
Erabilpen Publikoko Mendiak eta Babes Mendiak; Interes Naturalistikoko Eremuak;
Korridore Ekologikoak; Gutxi aldatu diren paisaiak dituzten eremuak.
-

Ingurumenekoa (BB-I). Hirigintza babes erregimen berezia daukaten lurzoruak
dira. Alde batetik, erregimen babes legala edukitzeagatik, kontserbazio plan
onartuak izateagatik edo kudeaketa espezifikoa; beste alde batetik, bere
igurumen edo paisaiaren kontserbazio egoera aurkezteagatik. Aldi berean, hiru
azpikategoria definitu dira:
–

Babes espazioak (BB-I-BB): babes erregimenen bat daukaten
lurzoruak, “Salburua” perimetroaren kasuan bezala, Ramsar
hitzarmenean nazioarteko garrantzi hezegune bezala agertzen dena,
edo Natura 2000 Sarean agertzen diren tokiak bezala (KBE eta HBBE):
Salburua, Zadorra Ibaia, Araba Lautadako Irla-Hariztiak eta Gasteizko
Mendi Garaiak, kudeaketa planei dagokionez.

–

Flora eta Fauna espezien babesa (BB-I-FF): aurretik aipatutako flora
eta fauna katalogoetan onartutako kudeaketa planen mugaren
barruan. Lurralde hauen zati handia aurreko azpi-kategoriaren barruan
agertzen dira, Zadorra ibaiaren KBEko zonalde askotan bat egiten
dutelako. Aldi berean, beste motatako lurzoruak edo ingurukoak
existitzen dira eta unitatea osatzen dutenak.

–

Interes naturalistikoko beste eremuak (BB-I-NE): balio ekologiko edo
paisajistiko
bereziko
landaredi
formakuntza,
batasuneko
lehentasunezko habitatak adibidez (92/43/CEE Zuzendaritza).
Halaber, lekuko espezie hostotsuen baso masa trinkoak (pagadi,
hariztiak, erkameztiak, garriga, urkiak, Lizardi, haltzadiak, etb.) beste
unitateen barruan agertzen ez direnean edo nekazaritza erabilerak edo
hirikoak lautadan erdi-isolatuak geratu direnak.
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-

o

Gainazaleko Uren Babesa (BB-GUB): EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak
Antolatzeko LPSan agertzen den bezala ibaiak eta errekak eta dagokien babes
berezia. Zonaldea mugatzen da: Ur kalitatearen kontserbazioa errazteko
irizpide orokorreko babes berezia lortzeko, ibilgu eta ur-bazterrak eta arrisku
naturaletik sortutako arriskuak saihesteko.

Gainontzeko lurzoru urbanizaezina LPSaren antolamenduan agertzen dira.
Nekazaritza eta Basozaintzakoa, kartografiaren kategoriak, zehaztapenak eta
mugak jarriz. Modu honetan LPSaren hurrengo kategoriak definituak geratzen dira:
-

Nekazaritzakoa nahiz Abeltzaintzakoa (NA), aldi berean LPSean definitutako bi
azpi-kategoriekin:
–

Balio Estrategiko Handia (NA-BEH)

–

Trantsizioko Landa Paisaia (B-TLP)

-

Basoak (F)

-

Basoak-Mendi Barbana (MB)

-

Ingurumenaren Hobekuntza (IH)

-

Mendi Larrea (ML)
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o

•

Lurzoru urbanizaezinari
erantsitako
sistema
orokorrak:
batasuneko
ekipamenduak, oinarrizko azpiegiturak eta hiri zerbitzu handiak, garraioak eta bide
sarea.

Hurrengo gainjarririko baldintzatzaileak eta afekzioak kontutan hartzen dira:
-

Korridore ekologikoak

-

Uholdegarritasuna

-

Akuiferoen ahultasuna

-

Higatutako eremuak

-

Mendien Erabilpen Publikoa

-

Kutsatutako lurzoruak

-

Ondare Arkeologikoa

-

Zarata

-

Afekzio militarrak

-

Afekzio aeronautikak

-

Bide eta trenbideko afekzioak

Azkenik, ingurumenaren ikuspuntuari arreta jarriz, HAPOaren berrikusketak antolamendu
aukeren analisia lantzen du. Lurzoru Urbanizaezinaren (LEU) sailkapen xehatuko
proposamena, tresnetatik ondorioztatutako baldintzak eta lurralde antolamenduaren
udalerriaz gaindiko araudia kontuan izanik egin da. Gaur egungo eta aurreikusitako erabilera
ezberdinen onarpen gaitasunaren arabera.
Modu honetan, HAPOaren proposamenak Lurzoru Urbanizaezinerako ingurumenerako bi
aukera ezartzen ditu, lurraldearen ingurumen ezaugarriak eta antolamendu proposamenak
kontutan hartuz, hirigintza eta udal-mugartearen ikuspuntutik aztertuak:
• Ingurumen aukera zero, egungo Lurzoru Urbanizaezinaren mantentzea izango zen,
aurreko atalean aurkeztu da modu eskematikoki. Irtenbide hau udalerriaz gaindiko
araudia berrituko zuen.
• Ingurumenaren lehenengo aukera, egindako hirigintza plangintza onartzen du eta
Lurzoru Urbanizagarriaren gainazala handitu nahi, hiriaren bizitegi lurzoru
urbanizagarri edota industrial guztien edo batzuen desprogramazioa edota
desklasifikazioa, TETen bezala adibidez. Alderdi hau hirigintza aukera ezberdin
guztietan aurkezten da Aurrerapenaren ondorengo ataletan, eta hiriaren inguraldeko
zonaldeetan eta TETetan lurzoru urbanizagarrien desklasifikazioa planteatzen da,
erabili gabeko bizitegi lursailetan bidertsifikazioa eta erabili gabeko lursailen
berrerabilpena beste erabileretan bihurtzeko: bizitegikoak eta tertziarioak.
Ondorioz Aukera hau esan nahi du udalerrian LEUaren aldaketarako gordetzen den
gainazal osoa handitzea, lurzoruak LEU berriak bezala sailkatuz bere ezaugarrien
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arabera (funtzionalak, baldintzatzaileak, ingurumen balioak, etab…). Aukera beste
eremuetan hartutako erabakiez baldintzatuta geratzen da, aipatutako
desklasifikazioari hasiera emateko eta amaierako ereduaren koherentzia mantenduz.
Beste alde batetik eta lurzoruari buruzko ingurumen aukera biei aplikagarriak direnak, bere
sailkapen xehatua dago, hitzaldietan adostu den bezala hiriak inguratzen duen laborantza
zonaldaketa batzearen aukera planteatu da. Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren barruan
Nekazaritza nahiz Abeltzaintzako eta Landazabaleko kategoriaren barruan bi azpikategoria
definitzen dira: “Balio Estrategiko Handia” eta Trantsizioko Landa Paisaia”, hiriaren ingurunean
mantxa ezberdinak ezarriz bere ezaugarrien arabera.
Sailkapen xehatuaren ikuspuntutik, bi aukera posible baloratzen dira, Aurrerapenaren
dokumentazio grafikoan aurkitu ahal ditugu:
• Nekazaritza eta Basozaintza LPSaren antolamendu kategoriak mantentzea,
Nekazaritza nahiz Abeltzaintzako eta Landazabaleko azpi-kategoriak zainduz:
“Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Balio Estrategiko Handia” eta
“Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Trantsizioko Landa Paisaia”.
• Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko antolamendu azpi-kategoriak
bateratu. Hiria inguratzen duen laborantza ingurune osoa Nekazaritza nahiz
Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Balio Estrategiko Handiko kategorian sartuz.
Bietatik murriztaileena da. Aukera hau HAPOaren egiturazko aldaketa puntualaren
kontra joan daiteke, LEUrako egiten ari da, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenen
baldintzak malgutzeko ezarri ahal izateko.
Azkenik eta hidrokarburoen ustiapen erabilerak erregulatzeko, udalerriaren hauste hidraulikoa
egin behar den edo ez baloratu beharko da, ezaugarri geologiko, ingurune eta paisajistikoen
arabera, eta Lurzoru Urbanizaezinaren kategoriarena, ekainak 30ko 6/2015 Legeak
ezarritakoaren arabera, hidrokarburu ez konbentzionalak erauzteko prozesuan eta haustura
hidrauliko edo frackingean ingurumena babesteko beurri osagarriei buruzkoa, bere laugarren
artikuluan ondorengoa ezartzen du:
“orokorrean, edozein planean, programan edo estrategia sektorialean non
hidrokarburoen ustiapenerako haustura hidraulikoa aurreikusten da, bereziki Euskal
Herriko energia estrategikorako, ingurumen ebaluaketa estrategiko bat eduki behar du”.

3.3

AZPIEGITURA BERDEA ETA ERAZTUN BERDEA

HAPOaren berrikusketak aukera ematen du landa-habitataren paisaia- zein ingurumenpotentziala udalerriko ingurune hiritarragoetan txertatzeko. Horretarako, ekintza-multzo bat
proposatzen da bi habitaten arteko lotura lortzera bideratuta. Izan ere, neurri horien bidez
biztanleak landa-ingurunera bertaratzeaz gain, natura-elementuak sartuko dira hiri-esparruan,
komunitate osoaren onerako.
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Ingurune naturalaren elementu esanguratsuenen babesa azpiegiturarekin lotua, lurraldea
egituratzen duten ibilbideak osatuko dira, eta parke, plazen, lorategien eta ekipamenduen
inguruan eraikitako egitura berdeak lotuko dira.
Azpiegitura berdearen elementu nagusienak hurrengoak dira:
•

Babestutako lekuak, Hezegune eta Espazio Naturalen inbentarioa.

• Ibai sarea
• Korridore ekologikoen sarea
• Natura 2000 Sarearen elementuak:

•

o

Gasteizko Mendi Garaiak

o

Araba Lautadako Irla-Hariztiak

o

Salburuako hezegunea

o

Zadorra ibaia

Proposamen bateragarri bezala, saihesbide bat gehitzen da Gasteizko Mendiko Parke
Naturalaren helburuak eta mantentzea lortzeko. Nahiz eta azkenean eremu honen
izapidea ez bukatu, behin betiko onarpena bukatu barik geratuz, BNAPeko Hasierako
onarpenean erabakitako mugapena baldintza gainjarri bat bezala hartzea
proposatzen da. Proposamena gainera, hunkitutako eremua BNAPeko
baldintzatzaileei erantzutea baimentzen du, eta gainera, bat etorri behar dira lurzoru
urbanizaezinaren antolamenduko proposamenekin. Aisialdi eta kontserbazioa
nekazaritza jarduerekin bateragarriak izatea defendatzen du.

• Lurraldera Sartzeko Sarea. Ibilbide Sarea eta landa ibilbideak, ibilbide berdeak eta
Eraztun Berdea itzuli.
• Gune libreen zuzkidura sarea. Gune libreen Sistema Orokorrak eta Eraztun Berdea.
Proposamenetan arboladun pasealekuak aurreikusiko dira, bai bide berrietarako
proposamenetan bai dauden bideak eta kaleak oinezkoentzako egiteko eta birmoldatzekoetan.
Horrela, sarea trinkotu egingo da eta lurralderako sarbideekin lotu (ibai-parkeak, landa-bideak,
baselizak, parkeak, baratze-eremuak, nekazaritza-esparruak eta abar). Azpiegitura hori
egikaritzeak Lemoiz erdialdean hobekuntza- abagune nabarmena sorrarazten du, alferrik galdu
ezin dena eta hainbat aukera ahalbidetzen dituena, besteak beste, oinezkoentzako eremuak
egituratzea edota bidegorriak txertatzea, mugikortasun jasangarria hobetze aldera.
Horrenbestez, azpiegituraren barnean oinarrizko jotzen diren bi aukera mahaigaineratzen dira:
• Ibai-inguruneak hobetzea.
Proposamen hau ibai eta hezeguneen inguruan biratzen du. Oinarrizko ekintza
egituratzailea da, udalez gaindiko plangintzetan zein ingurumen-sektoreko legeetan
jasota dagoena. Hori dela-eta, Plan Orokorrak beharrezko jotzen du politika proaktibo
bat abiaraztea, ingurune horiek babestuko dituena eta kalitatea emango diena hala
ingurumen aldetik nola paisaia aldetik.
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• Landa habitat eta hiri habitaten integrazioa hobekuntza.
Proposamen honen helburua hiri-habitata lur-zabak eta landa habitatarekin
bateratzea da. Hiriaren ertzak atonduz “Eraztun Berdearen” edo trantsiziozko espazio
libreen bidez, edo lurzoru urbanizaezinekin kontaktuan dauden lursail itxiera
tratamenduaren bidez.
• Mugikortasun alternatibaren sare integrazioaren hobekuntza.
Udalerriko balio naturalak eta paisajistikoak ezagutu ondoren, oinarrizko estrategia
bezala espazio eta elementu hauen lotura planteatzen da, hiritartasunari eta habitat
biei hurbiltzeko. Horretarako, landa bide eta beste bide motak ibilbide sareei egokitu
beharko dira, oinezkoen ibilbideetan eta bidegorri ziurragotan, hiritarren aisiaren
hedapena baimentzen dutenak landa habitatara. Bizikleta Bideen LPSean agertzen
diren Lursail kontzentratuaren pistak eta bizikleta bideak aprobetxatuz eta VitoriaGasteizrako ibilbide berdeak.
3.3.1

HIRI AZPIEGITURA BERDEAREN PLAN ESTRATEGIKOA

Azpiegitura Berdea antolatutako sarea da, espazio natural, erdi-natural eta beste ingurune
elementuez osatua dagoena. Vitoria-Gasteiz gune berde ezberdinez (Eraztun Berdea), urekosistemak eta elementu natural (Gasteizko Mendiak, Tuyo mendilerroa, Badaia mendilerroa
eta Uribarri Nagusiko urmaela…), landakoa edota hirikoaz osatua dago. Publikoak ez diren
laborantza lurraldeak ere barne egon ahal dira baina modu batean edo bestean loturaren bat
daukate azpiegitura berdearekin.
Bere helburua hiria hobetzeko hiriaren ekosistemak eta prozesu naturalak hobetzea eta
gehitzea da. Azpiegitura berdean zehar beste helburu batzuk lortu nahi dira, hirian aldaketa
klimatikoa gelditzeko, hobetzeko eta biodibertsitatea faboratzeko, loturak hobetzeko,
irisgarritasuna, korridore ekologikoak; baliabide naturalen kontsumoa murrizteko, ondare
naturalaren hobekuntza eta mantentzea; gune berdeen erabilera publikoa sustatzea, berde eta
biodibertsitatearen ingurune zerbitzu sozial maximoak, besteak beste.
Hiriko Azpiegitura Berdeen Plana Gune Berdeen Sarea definitzen du eremu berdeko hiru maila
ezberdinetan: elementu nukleoak, nodoak eta konektoreak. Plan Orokorraren lanketa
prozesuan elementu ezberdinen trazak sartu dira (Nekazaritza Eraztuna izan ezik), VitoriaGasteizko hiri nukleoaren Espazio Libreen Sistema eta Gune Berdeen definizioa berriro egiteko.
Espazio Libreen sistema eta Gune Berdeen definizio berria Plangintzaren Aurrerapenean sartu
da, beharrezko egokitzapenekin, parte hartze eztabaida eta analisiaren ondoren Plan
Orokorrean oinarrizko elementu bezala sartzeko.
3.3.2

ERAZTUN BERDEA

Eraztun Berdea egiturazko elementu bat da azpiegitura berde honetan, hirirako sinbolo bat da
ingurune naturala gozatzeagatik, zabaltze, kiroleko eta kultural zona bat izateagatik. Hirirako
birika bezala funtzionatzen du, puntu ezberdinetatik heldu ahal da izaera jarraitua izateagatik.
Eraztunak eremu ezberdinak barneratzen ditu: landa eremuak, naturalak, hiri ingurunekoak
eta hirikoak. Gaur egun Eraztun Berdea sei parkez osatuta dago: Armentia, Olarizu, Errekaleor,
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Salburua, Zadorra eta Zabalgana. Gainera, ekosistema ezberdinak ditu: Zadorra ibaiaren
ekosistema bidea edo Salburuatik berreskuratutako hezeguneak.
Hala ere, gaur egun oraindik aurkitzen dira zenbait arazo, Eraztun Berdea osatzen dutenen
artean jarraitasun eta lotura egokia saihestuz: alboko hiri guneekin eta prozesu natural eta
ekologikoen arteko lotura falta; zaharkitutako guneak txabola eta zabortegiekin, etab. Eraztun
Berdearen Finkapenaz gain, helburu nagusien artean eraztunari jarraitasuna ematea da, hiritik
sarbidea erraztuz eta etenak eta “espazio hutsak” saihestuz.
Azpiegitura berdea finkatzeko hirigintza plangintza elementu nagusia da eta behar duen
euskarri legalarekin. Eraztun Berdea izaera ezberdineko lurzoruz osatuta egon daiteke eta
HAPOan zelan sartu baloratu behar da. Kudeaketa bizi eta efiziente bat bermatzen duen
irudi bat ezarri behar da, bai plan berezi baten bitartez eta bai plangintzari gainjarritako
baldintzatzaile batekin.
Azpiegitura Berdea eragin zuzena dauka hiri ereduan eta ondorioz HAPOan sartzea
beharrezkoa kontsideratzen da, ezarritako helburuak gauzatzeko inguru elementuen
hobekuntzan, dibertsitate biologikoaren kontserbazioan eta hiritarren gozamenerako.
Jarraian, kokapen naturala eta Vitoria-Gasteizko udalerriaren Azpiegitura Berdea bultzatzeko
proposamenak eta izaera orokorreko estrategiak aurkezten dira, helburu ekologikoak,
ingurumenekoak, sozialak eta osasunekoak jarraituz:
-

CO2 emisio murrizketa eta “Berotegi efektua” sortzen duten beste gasen murrizketa
bilatzen da, hirian Azpiegitura Berdea bultzatuz eta hiriaren barruan ibilgailu
pribatuaren erabilera ahal den neurrian murriztuz. Hiria eta Eraztun Berdea lotzeko
sekzio handiko bideen murrizketa bilatzen da, ardatz edo korridore berdeen
ezarpenarekin, oinezkoen eta bidegorrien bidez.
Hiri eta landa ingurune arteko trantsizio ardatzak, bide handien sekzioak okupatuz,
hiriko gune berdeak lotuz edo barneko gune berdeak (parkeak, patio pribatuak,
zuhaitzen etorbideak, landa fatxadak, etab…) Eraztun Berdearekin eta Kanpoko
Eraztunarekin lotuz funtzionatzen dute. Honela, gas emisioen murrizketaz gain,
irisgarritasuna hobetzen da eta hiri erdigunearen eta Eraztunaren arteko lotura
hobetzen da.
Jarduketa honen helburu nagusiena erabilera ezberdinak bateragarriak egitea eta
modu egoki batean kudeatzea da.
Jarraian, Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdearekin osagarriak diren zortzi aukera
proposatzen dira, gaur egun haietariko batzuk zuhaitz paseoak eta bestelako
elementu naturalak dituzte.
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Eraztun Berdearekin lotu ahal diren ardatz proposamenak.
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1

2

Arriagako Atea Kalea

Zorrostea kalea, Sansomendi parkea, Goros
parkea

4

3

Betoño Atea, Zurbano Atea

5

Raimundo Olabide, Triana eta
Heraclio Fournier Kaleak

6

Batan ibilbidea

7

Giza eskubideen etorbidea, kexaako gazteluaren kalea

Nazio Batuen Hiribidea
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-

Hiriaren Azpiegitura Berdea bultzatzeko baloratzen den beste aukera bat, kudeatu
gabeko Sektore Urbanizagarri batzuen desklasifikazioa aukeratzea da.
Desklasifikazioa eremuen birdentsifikazioa aukeran ematen du, gaur egun dentsitate
baxua dutenak, adibidez: Lakua, Zabalgana eta Salburua.
Bai Urbanizatugabeko lurzoru urbanizagarrien desklasifikazioa eta bai hiri lurzoru eta
urbanizagarriko birdentsifikazioa, HAPOaren berrikuspen integralaren aukera legalak
suposatzen dute, bestak beste, Hirigintza eta Lurzoruari 2/2006 Legearen 105.1
artikulua. Jarduketa hauetatik ondoriozta dezaketenak, desklasifikazioaren kasuan
aurreikusitako epeak pasa ondoren arreta jarriko zaio (48.artikulua 7/1985 Araudiaren
Errege Dekretua eta Hiri birgaitzapena- EAO 261 zk. Urriaren 31kakoa). Modu
honetan, birdentsifikazioak repartzelazio prozesuetan eta itxitako hitzarmenetan
eragin dezakete, baina ez horregatik juridikoki bideraezinak bihurtzen dira. Ondorio
hipotetiko hauek kasuz kasu aztertu beharko ziren.
Eraztun Berdeak, hiri kanpoaldeko lurzoruen eta toki erakunde txikien kontsumo
baxuak mesedetua egon daiteke. Eraztunaren alboan sistema orokorren eta espazio
libreen eta/edo ekipamenduen tokiko sistemen lagapenekin indartu ahal da, guztiak
birdentsifikazio prozesu baten ondoren sortu direnak.
Horretarako, Lurzoru eta Hirigintza 2/2006 Legearen 186. artikuluak sistema orokor
eta tokiko sistemen sarearen lurzorua lortu ahal da, bai bere esleipenagatik eta bai
eremu, sektore eta egikaritze unitateen sarreragatik. Ahaztu barik, estandarrak
orokorrean, espazio libreenak eta zehazki gune berdeak, hazi ahal diren minimo
legalak dira, plangintzak besteak beste esaten duen bezala, uztailak 3ko 123/2012
Dekretuan. Bereziki 123/2012 Dekretuak, espazio libreak sartzeko estandar egokiak
baimendu zituen Lurzoruaren Udalerriko Ondarearen bidez, birkokapena baimenduz
eta bideragarritasun funtzionalaren zuzkidurak taldekatuz.
Birdentsifikazio honen bidez auzoen dentsitatea handituko zen, hiri eredu trinko eta
bateratu batekin eta bizigarritasuna hobetuz.
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Trenbidearen lurperatzea

Zehatz mehatz, aukeretan hego-ekialdean 17.sektorearen (San Prudentzio
Hegoaldeko hedapena) eta Ekialdean 18.sektorearen (Elorriaga-Arkauti)
desklasifikazioa planteatzen da, Salburua auzo berriaren jarraipen bezala.
Interesezkoa kontsideratzen da 17 sektorearen desklasifikazioa, Armentia basoaren
alboan dagoelako eta Olarizu parkearekin lotuta dagoelako. Hegoaldeko zonaldea
lotura arazo gehien dituena da. Azpirratu behar da, hurrengo irudian ikusten denez
IGIk sektore honen lurzoruak barneratzen dituela etorkizuneko Eraztun Berdearen
planean.
18. sektorearen lurzoruak bere aldetik, Salburuaren hegoaldean, Las Neveras
muinoaren eta hezeguneen arteko lotura bezala jokatzen dute, nahiz eta 12.sektorea
urbanizazio prozesuan egon jarraitasun ekologiko hau oztopatuz. IGIk sektore honen
l
u
r
z
o
r
u
Sector 17
a
k
s
a
r
tzen ditu bere etorkizuneko Eraztun Berdeko planean.
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Aipatutako sektorez gain, 14. Sektorea (Olaran) azpimarratuko dugu, aukeretan bere
desklasifikazioa ere planteatzen da. Errekaleor ibaia eta Las Neveras muinoa hiriaren
barruan garrantzi handiko elementu naturalak kontsideratzen dira. Erreka eta Las
Neveras muinoa lotura egokienak dira hezeguneak, Errekaleor zonaldea eta Olarizu
parkearen artean, hala ere, etorkizunean Eraztuna indartzea egokiena dela uste da.

Sector 18

Sector 14

-

Aurrekoarekin erlazionatua, hiriaren mendebaldeko eremuaren eraztuna handitzea
proposatzen da, urbanizatugabeko hiri lurzoruen gainean eta 5b sektorean aurkitzen
ditugunak. Lurralde hauek urbanizagarriak bezala sartu ziren lehengo birdentsifikazio
batean, bigarren birdentsifikazioan berriz, bizitegi erabilera parte bat hartuz.
Aldaketak aztertzeko, gaur egun bukatu gabe dagoen Zabalganako sektorearen
birpartzelazio prozesua doitzea beharrezkoa izango litzateke. Horretarako bere
lorpenerako bi formula proposatzen dira:
-

Lurzoru hauen aprobetxamenduak birkolokatuko ziren Zabalgana sektorearen
beste lursailetan, beste puntu batean eskubideak orekatuko ziren
jabeentzako konpentsatu beharreko kalte ordainik behar gabe, nahiz eta
gehien bat Udalak izan. Kasu honetan lurzoruen sailkapena hiri bezalakoa
izango litzateke, Gune Berdeko eta Gune Libreko sailkapen orokorrarekin.

-

Aipatutako lurzoruen desklasifikazioa Lurzoru Urbanizaezinetan sartuz. Kasu
honetan, jabeen eraikin eskubideak konpentsatu beharko lirateke, bai kalteak
ordainduz edo bai udal jabetasuna daukaten beste lurraldeetara mugituz.
Lurzoruak, lurzoru urbanizaezin bezala nekazaritza nahiz abeltzaintza
kategoriaren barruan geratuko ziren (Trantsiziozko Landa Paisaia) edo Gune
Berdeko eta Espazio Libreen kalifikazio orokorrarekin.
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Zabalganako 5b sektorearen desklasifikazioa

-

Plan Orokorraren berrikuspena sustatzeko beste estrategia bat, hiriaren barneko
espazio eta elementu naturalak indartzea da. Helburu berdinarekin, IAIk zenbait
parte hartze proposatu ditu, adibidez Gasteiz etorbidearen bihurketa.
“Lakua auzoko berdeguneak eta lursail hutsak naturalizatzeko proiektuaren barruan”,
hurrengoak planteatzen dira: Nekazaritza eta Basozaintzarako lursailak sortzea,
lursailak naturalizatzea edo hiri baratzeak eta baso jangarriak sortzea; hiri zuhaiztiak
gune berdeetan, erdibitzaile eta biribilguneak; Berariazko drainatze-sistema
iraunkorrak instalatzea.

-

Eraztun Berdea osatzen duten lurzoruen titulartasuna ezagutzea beharrezkoa da,
eskuratu direnak baloratu behar da, sistema orokorraren barnean dagoen lurzorua
planteatzerakoan. Gainontzeko lurzoruetan eskuraketa ez da beharrezkoa izango,
Plan Berezi baten bidez edo plangintza gainjarri baten baldintzatzailearen irudia
erabiliz, babestuko eta indartuko dira ez jarraitasunak aurkezten dituzten espazioak
edota lotura naturalean eta Eraztun Berdearen ekologian hauskortasuna daukatenak.
Gaur egun Eraztun Berdeak osatzen duten lurzoruen hirigintza eta araudi
dibertsitateagatik, eta lurzoru berrien lorpena Lurzoru eta Hirigintza 2/2006 Legean
(186 artikulua) aipatzen diren mekanismoak indartzeko sistema orokor eta tokiko
sisteman bidez. Hirigintza antolamenduko malgutasun handiena sortzen duen
tresna Plan Bereziaren irudia da.
2/2006 Legearen arabera, Plan Orokorren egitura antolamendua garatzeko ardura
daukate, paisaiaren eta ingurunearen babesa lortzeko helburuarekin, Eraztun
Berdearen kasuan eta osatzen duten lurzoruen kasuan.
Hortaz Plan Bereziak Eraztun Berdea babestu eta antolatzeko aukera eman beharko
zuen, osatzen duen lurzoru motak alde batera utzita (hiri lurzorua, lurzoru
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urbanizaezina), sistema orokorrak etab. Plan Bereziaren irudia baliagarria da bere
mugapena bakarrik Vitoria-Gasteizko udalerrian eragina daukan bitartean.
Azpimarratu behar da Eraztun Berdeak eremu ahuka aurkezten duela Alegria
errekatik gertu eta Arratzua-Ubarrundia udal mugartearen alboan. Komenigarria
litzateke, udalerri honekin beharrezko jarduketak indartzea Eraztunatik gertu eta
Alegria Erreka ekialdeko lurzoruetara hedatuz.

Azkenengo mugaketa eta beste udalerriengan eragina duten anbizio handiko
aukeraren arabera, beharrezkoa izango litzateke Bateragarritasun Plan bat
pentsatzea, plan orokorren egitura antolamendua eta 2/2006 legeak ezartzen duena
koordinatzea baimentzen duena. Edozein kasuan, udal plangintzatik hunkitutako
inguruko udalerriak, Eraztun Berdearekin bateragarriak diren antolamenduak
planteatzen badituzte, indartu ahal dute eta jarraitasuna eman eremu hoien lorpena
eta antolamendua suposatu barik.
Foro batzuk eskatutakoaren beste aukera bat, elkateei eta/edo auzokideei Eraztun
Berdea osatzen duen eremu edo lursailen nekazaritza erabilera ematea da.
“Nekazaritza lurrek osatutako Eraztuna” eta hiriko baratzeak balioan jartzeko
helburuarekin, hiriaren barruan nekazaritzarekin erlazionatutako ekipamenduak
jartzea plantea daiteke.
Azkenik, Vitoria-Gasteizko kanpoaldea inguratzen duen
“Nekazaritza lurrek
osatutako Eraztuna” finkatzeko baloratu behar da hutsik dauden lurzoruak
kudeatzeko irudiren bat sartu behar bada gainjarritako baldintzatzairen bat bezala.
Edo Nekazaritza eta Basozaintzako LPSan ezarritakoa nahikoa kontsideratzen bada
Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Balio Estrategiko Handia eta
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Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Trantsizioko Landa Paisaia
kategorietan.

4 HIRI TRINKOA, KONPLEXUA ETA KOHESIONATUA
4.1

HIRI TRINKOA, KONPLEXUA ETA KOHESIONATUA LORTZEA

Vitoria-Gasteizerako planteatzen den helburua hiri TRINKO, KONPLEXU eta KOHESIONATU bat
izatea da. Funtzio eta erlazioetan hiri integratzailea, muga zehatzekin, hirigintza eta lurralde
planifikazio batean sakabanatutako urbanizazioa saihestu baten ibilgailu pribatuaren
mugikortasun baliabideari lotua, azpiegitura zerbitzuan efizientzia eskasa, etb.
Hiriaren konplexutasuna eta kohesioa zuzenean erlazionatuta dago hiri ereduak
proportzionatzen duen jardueren dibertsitate eta mistizidadeekin, irisgarritasun eta hurbileko
zuzkidurez hornituta, auzoaren pertzepzioa erraztuz eta lurzoruaren iraunkortasun
kontsumoarekin. Hiri zakanaketak talde sozialen, erabileren eta funtzioen banaketa
suposatzen du, espazio hotzagoak eta jende gutxiagorekin, erabilerak homogeinizatuz etb…
sortuz.
Vitoria-Gasteizen kasuan, auzo berrien hiri zakabanaketa hiri trinkoaren patroia jarraitu gabeko
etxebizitza eraikinari dagokio, existitzen ziren auzoei hiri jarraitasuna emateko. Paramentroen
barruan planteatu zen idazketaren momentuan, hiria eta landa ingurunearen artean trantzizio
hazkundean eta Eraztun Berdearen topaketa motelduz. Hala ere, urteetan zehar ereduarekin
loturiko arazoak hauteman izan da. Lurzorua ondasun eskasa kontsideratzearen egungo
ikuspuntua efizientzia maximoaren ikuspuntuan bihurtu behar da, hirigintza araudian eta
lurraldean etortzen den bezala printzipio gidari bezala sartuz.
Gai hauei gehitu behar zaio indarrean dagoen HAPOan ezarritako espazio libre eta
ekipamenduak batez besteko familia murriztu delako eta espero zen biztanle kopurua lortu ez
delako. Hala ere, espazio libreen eta ekipamenduen lagapenak gauzatu dira hasierako
aurreikuspenak, zakabanaketak, masa kritikoaren falta eta auzo berrien dentsitate baxuarekin
bat etorriz.
Dentsitate altu bat lurzoruaren okupazioak optimizatzen du, landa lurzoruaren gaineko presioa
murrizten du edo espazio eta hiriguneko masa kritiko bat adierazten du. Negozio trukeak,
sozialak eta kulturalak errazten ditu, espazio publikoaren okupazioa eta segurtasuna handitzen
da, desplazamenduak murriztuz eta garraio publikoa errentagarria izanik.
Genero edo hirigintza inklusibo edo integralaren ikuspuntutik, dentsitatea eta hiri
trinkotasunak hiri bilbearen arrisku faktoreak murriztera laguntzen du, habitatutako
inguruneak sortuz, jendez beteta, erabilera anitzekin eta erabiltzeko ordutegia zabalarekin.
Vitoria-Gasteizen kasuan hurrengo egoera aurkitzen dugu:
• Gaur egun, Vitoria-Gasteizko dentsitate globala gutxi gora behera 58 etxeb./ha-koa
da. Dentsitatea kalkulatzeko, Vitoria-Gasteizko “hirian” dagoen bizitegi hiri lurzoruan
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