VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

5 INGURUMEN ETA TOKIKO ERAKUNDE TXIKIEN BULTZADA ETA
BABESA
5.1

INGURUMENA ETA TET-en BABESA ETA INDARTZERA
Hirigintzaren Informazio dokumentuan azpimarratu den bezala, 63 Tokiko Erakunde
Txikiei dagokien udalerri lurzoruaren %85a da, (235 km2 lurraldeak dauzkan 278 km2-tik).
Hala ere, tokiko erakunde hauetan Vitoria-Gasteizko biztanleen (237.122bizt.) %2a
bakarrik bizi da (5.025 bizt).
Herri hauen biztanleri datu honekin kontsidera daiteke HAPOaren aldetik
antolamenduaren garrantzia baxua da, baina lurraldearekiko harremana, azpi-lurralde
estrategiko zentralen elementuak bezala edo hiri egituraren ezaugarri bereziak eta
eraikuntza multzo bikainaren balio historiko arkitektonikoak, hiri-landako balioak sustatu
eta bultzatzea, hiriak sortzen dituen tentsioetatik babestuz.
Edozein kasuan, ahal den neurrian (batzuk gaur egun nahiko hunkituak daude) hiriaren
zabalera fisikoz xurgatua edo aldatuak izatea saihestu nahi dute edo sortzen dituzten
bizitegi joerak saihestu (familia bakarreko urbanizazioak lursailean).

5.2

TET-en IZAERA
Vitoria-Gasteizko “herriak” edo Tokiko Erakunde Txikiak, Ekialdeko Ordokia eta
Ordokiaren gainontzekoa, hasiera batean eraikuntzen taldeak bezala osatzen dira, bertan
familiak ingurunean daukaten laborantzan lan egiten dute.
Kantauriar isurialdearen nekazarien asentamenduaren kontra, isolatutako baserriak, bere
lurrez inguratuak eta nekazarien mediterranear isurialdean nukleo txikiak taldekatzen dira
eta bertan familien etxeak batzen dira.
Normalean etxe multzoak eta herriak begi lerro on bat daukaten eremuetan kokatzen dira
(muinoak, mendixkak) bere lurraldeko nekazari landak ondo zaintzeko eta eraikitzen
diren landa etxebizitzak eta familien zerbitzuetara dauden komuneko erabilerako
instalazioak kontrolatzeko. Honela sortzen dira baselizak, elizak, iturriak, bolatokiak,
eskolak, etb…
Halaber, herri batzuk jauregiko eraikuntzetatik gertu daude, Lautada zaintzen zuten
jabeak defentsarako dorreetan bizi ziren, lurraldeen jabeak eta babesleak bezala aritzen
zirenak.
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5.2.1

TET-EN HIRIKO EGITURA

Eraikuntza, biztanleria edo zabalkunde ezberdintasun nabarmenak alde batera utzita, herriak
hiri egitura oso antzekoa aurkezten dute.
Orokorrean, lehentasunez bidegurutze aldaketa batean kokatzen dira, bereziki ekialdemendebaldera eta ipar-hegoaldera.
Ez dago argi, lehenengo bi ibilbideak izan baziren edo behin lekuan egonda etxeak ezartzen
badira, eta hemendik landetara heltzeko ibilbide berriak daude.
Aipatu den bezala, ibilbide hauen ingurunetan komuneko eraikuntzak eta espazioak daude,
ekipamenduak, plazak, etab. Kasu batzuetan izan ezik beti dira berdinak, herriaren dimentsioa
alde batera utzita (zabalera, etxebizitza kopurua, biztanle kopurua).

•

Egiturazko elementuak. Eraikinak eta gune komunitarioak
1.

Eliza, mendebalde-ekialdeko derrigorrezko orientazioa, kanpoaldean eraikitako
arkupetik sartzen da.

2.

Eliza enparantza. Elizaren ekialdean, sarbide zonaldean, normalean herriaren
gune libre erreferentziala kokatzen da.

3.

Herriko etxea edo kontzeju lokala. Normalean adin nagusiko biztanleak
kontzejuaren parte izaten dira eta eraikin edo areto bat daukate antolaketa eta
ohiko lanari buruzko batzarrak egiteko.

4.

Kanposantua, elizaren iparraldean erantsita (herriaren kanpoalderantz).
Batzuetan herritik kanpo egoten da, seguruenik izurriteen ondorioz.

5.

Antzinako Eskola. Erreferentziazko gune publikoetatik gertu, elizaren enparantza
edo herriaren enparantza antzinako eskola aurkitzen dugu. XX.mendeko
lehenengo erdian eraiki zen, Foru Aldundiak sustatua, normalean bi gela ditu
(gizonezkoena eta emakumezkoena) eta komunak.
Gaur egun, hezkuntza zerbitzuen aldaketa, eraikin komunitarioak beste erabilera
edukitzea edo kasu batzuetan pribatizatzea suposatu du.

•

6.

Bolatokia. Kirol elementu ludikoa, jaieguneko jardueren parte da, normalean
herriaren enparantzan kokatzen da.

7.

Gainera, herriko ur-horniketa eta saneamendu komuneko zerbitzu elementuak
(jarduera berdina egiten jarraitzen dute): iturri publikoa, edanlekua,
latsagia….historikoki garrantzitsuak izan ziren baina gaur egun ez dira erabiltzen.

Landa-etxeen eraikin multzoa
Ibilbide eta egiturazko elementuen inguruan herriko etxeak daude, hurrengo
ezaugarriak aurkezten dituzte:
1.

Aparteko lursailen asentamendua, lerrokatuak gune libre publikora (kalea eta
enparantza).
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Etxeak kaleekin lerrokatuak daude eta ez daude gune pribatu mugatu baten
barruan itxiak edo hesi batekin.
Eraikinen ezaugarri esanguratsua da, herriaren egitura konfigurazioan
garrantzitsuak dira.
Eraikinen eta gune publikoen arteko erlazio hau eta kide bakarreko
etxebizitzen taldeak herriaren hiri egitura ezberdintzen du, aparteko lursailean.
2.

Lursaila gainazal aldakorrekoa da. Gaur egun lotutako gainazalak hainbat
bereizketen menpe daude eta arrazoi ezberdinengatik sortutako eransketak,
haietariko batzuk garrantzi barik (oinordeak….).

3.

Eraikuntza nagusia orokorrean ohiko moduan eraikita dago, guztiz edo partzialki
zarpiatua eta harlangaitz-hormaz (salbuespen bezala adreiluz egindako batzuk
daude), eta ateetan eta leihoetan azpadurekin eta azpadurarik gabe.
Barruko egitura, habe, zutabe, zurezko habexkaz eta solairuko adreiluz eginda
dago, igeltsuz egindako sabai aizunarekin edo sabai aizunik gabe.

4.

Izaera orokorrarekin, lursailak nekazaritza biltegi bezalako eraikuntza erabilera
dauka. Beranduago eraiki zena eta nekazaritza produktuak eta tresna edo
nekazaritza makineria bertan kokatzeko balio izan duena (aleak…etab).
Eraikuntza hauek ohiko ezaugarri konstruktibo oso ezberdinekin (bere
eraikuntza dataren arabera), eraikuntza berrikoak, hormigoi armadua,
altzairuzkoa eta xafla laminatuak, orokorrean ez dute balio arkitektonikorik
aurkezten.

5.2.2

TET-EN HRI EGITURA ERALDATZE PROZESUA

Jatorria nekazaritza-abeltzaintza jardueran daukala hasita, herrien bilakaera eman da,
biztanleria gehituz, eta batzuetan ondorioz etxebizitza kopurua, zerbitzu kopura, etb.
Biztanlerian eta etxebizitzetan bilakaera modu oso ezberdinean egin da, erantsitako taulan
ikusten den bezala.
Herrien populazioa maximoa Gamarra Handia-Gamarra Txikian 378 biztanle daude eta
Astegietan 303 (argi eta garbi dago arrazioa hiriko gertutasuna dela) eta biztanleri minimoa 20
biztanletik behera, Mandoiana, Bolibar, Eskibel eta Artatza.
Halaber, herrien etxebizitza kopurua modu oso aldakorrean aldatu egin da eta Gamarra
Nagusian 118 etxebizitza daude eta Eskibelen eta Artatzan 6 baino gutxiago.
Ostera, herri gehienetan ohiko hiri egituraren ezaugarriak mantentzen dira, orokorrean ez
dira aldaketa oso handiak eman eta tarteetan zenbait zuzenketa (zabalkuntza txikiak), nahiz
eta batzuetan emaitza desegokia izan.
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TETak ETA ETXEBIZITZA
BIZTANLEAK

ETXEBIZITZAK

GAMARRA NAGUSIA

378

118

ASTEGIETA

303

101

ARKAUTI

91

94

ELORRIAGA

84

41

MENDIOLA

172

79

ABERASTURI

136

73

BERROSTEGIETA

185

73

MENDOZA

126

66

ILARRATZA

106

56

ARINIZ

122

55

JUNGITU

108

54

ARANGIZ

132

51

LASARTE

188

51

ANTETZANA

96

50

OTAZU

76

44

OREITIA

97

41

CASTILLO- GAZTELU

79

40

HUETO ARRIBA-OTOGOIEN

69

40

ARKAIA

78

39

ZUHATZU GASTEIZ

86

39

ANDOLLU

36

34

ESTARRONA

58

34

URIBARRI NAGUSIA

54

34

ASKARTZA

58

31

FORONDA

40

31

ERRETANA

55

30

URIBARRI ARRATZUA

57

29

GOMETXA

52

28

HUETO ABAJO-OTOBARREN

53

28

ARGANDOÑA

41

28

AMARITA

48

26

MIÑAO

31

26

ZUMELTZU

51

26

GOBEO

31

24
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MATAUKO

43

24

GEREÑA

32

23

LUBIANO

32

23

MONASTERIOGUREN

43

23

SUBILLANA GASTEIZ

45

23

KRISPIÑA

35

22

VILLAFRANCA

51

22

YURRE/IHURRE

83

22

URIBARRI-DIBIÑA

45

20

LOPIDANA

24

19

LEGARDA

36

18

GAMIZ

31

17

MARGARITA

40

17

MENDIGUREN

26

17

ZERIO

23

17

MARTIODA

12

15

MIÑAO GUTXIA

26

13

LERMANDA

28

10

MANDOIANA

18

9

GAMARRA GUTXIA

26

8

BOLIBAR

14

6

ARTATZA FORONDA

7

3

ESKIBEL

9

3

Iturria: 2016.urteko adierazle estatistikoen artxibotik hartutako datuak eta Udalak
2016.urteko Udalplan artxibotik eskainitako datuak.
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5.2.3

GAUR EGUNGO EGOERA ETA HIRIGINTZA ERREGULAZIOA

Aurretiko Hirigintza Ikerketen Analisia egin ondoren, ondorio esanguratsuenak hurrengoak
dira:
•

Biztanleri hazkunde oso murriztua
Herri gehienetan egindako biztanleri egoitza azterketari dagokionez, azken urteotan
%85a biztanleriari dagokionez beheranzko egoera batean dago.
Bakarrik herrien %15a hazkunde txiki bat daukate, 2003-2013 urteko %0,5 baino
baxuagoa.

•

Gehiegizko bizitegi gaitasuna
Gai honi buruz egindako ikerketa guztiak HAPOak herrietan gehiegizko gaitasuna
daukatela uste da, berrikusketa iraunaldi tartean aurreikusitako hazkunde eskaerari
(begetatiboa) aurre egiteko.
Zenbaki zehaztapenak alde batera utzita, ikusgarria da gehiegizko hazkunde bat egon
dela etxebizitza berrien gaitasunean: %150, kontutan izanda bakarrik kontuan hartu
behar dela bizi den biztanleriaren hazkunde begetatiboa.
57 herrietan existitzen diren 1.988 etxebizitzetatik, (hirian dauden seiak kanpo,
Aretxabaleta, Abetxuko, Armentia, Betoño, Ehari-Ali eta Gardelegi) HAPOak 2.866
etxebizitza berri eraikitzea aurreikusten du, 1.005 Hiri Lurzoruan eta 1.861
Sektorizatutako Lurzoru Urbanizagarrien sektoretan.
Hiri Lurzoruan bakarrik HAPOak gaur egun existitzen diren %50 baino etxebizitza
gehiagoko gaitasuna aurreikusten du.
Gehiegizko gaitasun hau ez du bakarrik erakundeen gain eragina, udalerriko izaera
estrategia batean bere hazkundea zentzu berezi bat izan ahalko zuen, Miñaoren
kasuan adibidez, etxebizitza kopuru berria %1.138koa da existitzen direnen gainetik,
bultzatua seguruenik Parke Teknologikotik gertuko etxebizitza eskaintza batengatik
edo Berrostegieta %412, Arkauti eta Elorriaga %346, Lasarte %345, Gamarra Nagusia
%245, Gamarra Menor%213 eta Arkaia %169, hiriaren gertutasunagatik justifikatua
geratuko zena eta herri gehienengan eragina izango zuena.
Hiritik kanpo dauden 57 herrietatik, 43k gaur egun dauden %70eko etxebizitza
gehiago aurreikusten dituzte eta 27k %100 etxebizitzen eraikuntza menperatzea
aurreikusten dute.

•

Hiri Lurzoru Finkatugabea eta Sektorizatutako Lurzoru Urbanizagarriaren garapena
eta kudeaketa.
HAPOan aurreikusitako garapen berriko eremu gehienak ez dira kudeatu. 20 Egikaritze
Unitateetatik bakarrik urbanizatu eta kudeatu dira 2, eta ezarritako iraunaldian dagoen
Plan Orokorreko 29 sektoreetatik 5, hau da, 46 etxebizitza eraiki dira, herrien bizitegi
gaitasunaren %0,4 gutxi gora behera suposatzen du.
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•

Herrien eraikuntza ordenantza (OR10-1 eta 2)
HAPOak Bizitegi Hiri Lurzorua bi mailatan banatzen ditu, 1º eta 2º, lurzoruaren
“Finkapen mailaren” arabera eraikitze indizea ezberdintzen du (0,75m2/m2 a
0,50m2/m2), gehiegizko okupazioa (%70 eta %54 - %60 eta %50) eta banaketen
araberako lur-zati minimoak (800 m2 – 1.250 m2).
Halaber, ordenantzak distantzia minimoak ezartzen ditu bai mugetatik eta bai
lerrokatzetatik, bidearen zabalera minimo 9 metro ez denean.
Eraikuntza ordenantzan oinarrituz (bi mailatan) orokorrean emaitza bezala, isolatutako
lur-zati baten eraikuntza izaten da, okupazio eta eraikigarritasun murriztuarekin.
Herrietan egon ahal den bizitegi eraikigarritasunaren arabera, beraz, ez da hiri
tipologiari egokitzen.
Ordenantzak ez dauka kontsiderazioa landa bizitegi
espezifikoengan, herrien eremu historikoa eratzen dutenak.

eraikuntzen

ezaugarri

Besteak beste eta ondorio larriekin, herriaren ohiko etxeen arteko gertutasuna eta
espazio libre publikoarena ez du kontuan hartzen. Azken urteotan eraiki diren,
herriaren etxe eremuak eta etxebizitza familiar eremuak ezberdintzen ditu bizitegi
bilbe itxiak bezala.
Halaber, ordenantzak ez du kontsideratzen ohiko hiri espazioen (kaleak eta plazak)
dimentsioak osatzen duten egitura edo herriaren ohiko bilbea, urbanizazio eta bukaera
elementuak ere ez ditu baloratzen, horma txikiak, itxierak, euskarri elementuak, etab…
definitzen eta artikulatzen dituenak.
5.2.4

TETEN SAILKAPENA. HIRI TIPOLOGIA

Aurreko ataletan esandakoaz gain, erabakigarriak diren bi egoera herrien antolamendua
baldintzatu dezakete: hiriari dagokion egoera eta Udalaren ingurune babesako lurzoruaren
egoera.
5.2.4.1

Hiriaren hedapena eta azpiegiturazko elementuak

Egoera hau udalerriaren erakunde kopuru handi batean eragina dauka.
•

Integratuak: Haietariko seik hiri bilbearen barruan sartuta daude: Abetxuko,
Aretxabaleta, Armentia, Betoñu, Ehari-Ali eta Gardelegi.

•

Integratzeko prozesuan: Ia-Ia hiriaren barruan daude, beraien mugak osatuz, hiru
herrialde daude: Astegieta, Elorriaga eta Gamarra Nagusia.

•

Hiriaren hazkundeaz eta azpiegitura handiaz inguratua: ibilbideak, trenbide sareak,
aireportua. Egoera honetan zortzi herri aurkitzen ditugu: Ariniz, Andetxa, Arkauti,
Krispiña, Lermanda, Lopidiana, Margarita eta Ihurre.

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

147

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

5.2.4.2

Babestutako ingurumen espazioekin harremana

Badaiako Mendilerroa eta Gasteizko Mendiak lurraldearen ingurumen balio handiko gune
natural zabalak dira, bere babesa Vitoria-Gasteizko lurralde antolamenduaren helburu
estrategiko bat da. Gasteizko Mendiak Parke Naturala izatea lortu nahi dute eta lanean
jarraitzen da. Adibidez Badaia eta Arratoko Mendilerroak ez dira Babestutako Espazio
Naturalak Euskal Autonomia Erkidegoko Natura kontserbatzeko 1/2014 Legearen arabera.
Ondorioz, herrialde hauen gertutasuna eremu hauei batzuetan beraien transformazio
prozesuetan mugak sortzen diuzte. Edozein kasuan prozesu hauek ingurune naturalean sortzen
diren inpaktu negatiboak saihestu nahi dituzte.
•

Badaiako Mendilerrotik gertu dauden herriak: Oto Barren, Oto Goien, Mandoiana,
Legarda eta Artatza.

•

Gasteizko Menditik gertu dauden herriak: Zumeltzu, Eskibel, Berrostegieta, Gaztelu,
Monasterioguren eta Uribarri Nagusia.

Gainera beste zortzi herri gertutasun erlazioa daukate, aipatutako espazio naturaletatik
gertutasun txikiagoa baina etorkizuna baldintzatu dezakete: Badaiako Mendilerroarekin
erlazionatua Mendoza, eta Gometxa, Lasarte, Mendiola, Otazu, Gamiz, Bolibar eta Andollu
Gasteizko Mendiekin erlazionatuak.
5.2.5

TET. HIRI TIPOLOGIAK

Herrien Hirigintza Ikerketen analisi zehatz baten ondoren, herrien kalifikazio egoki bat egitea
kontsideratzen da, ohiko tipologiaren eta aurkitzen den eraldatze mailaren arabera,
eraikuntza tipologia berrien ezarpen eraginagatik, bereziki familia bakarreko etxebizitza itxiak
urbanizazioak.
Laburbilduz, 57 herrietatik 24k lehentasunez herri historikoaren hiri tipologia mantentzen
dute. 27 herrialde bi eremu diferentziatuak dauzkate eta antzeko hedapenarekin: herri
historiko baten hiri tipologiako eremu bat eta familia bakarreko etxebizitza itxi baten
taldekatzea. Sei herrietan, nabarmentzen den hiri egitura familia bakarreko etxebizitza
taldekatzeari dagokiona da.
Hirian integratuak dauden herriak ez dira baloratu.
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LANDA HERRIAK

HERRI MISTOAK

BIZITEGI HERRIAK

ARTATZA FORONDA

ABERASTURI

ASTEGIETA

ASKARTZA

AMARITA

BERROZTEGIETA

BOLIBAR

ANDOLLU

ELORRIAGA

ESKIBEL

ANDETXA

GAMARRA NAGUSIA

ESTARRONA

ARANGIZ

LASARTE

FORONDA

ARGANDOÑA

MENDIOLA

GAMARRA GUTXIA

ARIÑIZ

GAMIZ

ARKAIA

GEREÑA

ARKAUTI

GOBEO

GAZTELU

GOMETXA

ERRETANA

HUETO
OTOBARREN

ABAJO-

HUETO
OTOGOIEN

ARRIBA-

KRISPIÑA

ILARRATZA

LERMANDA

JUNGUITU

MANDOIANA

LEGARDA

MARGARITA

LOPIDANA

MARTIODA

LUBIANO

MENDIGUREN

MATAUKO

MENDOZA

MIÑAO GUTXIA

MIÑAO

MONASTERIOGUREN

OTAZU

OREITIA

SUBILLANA GASTEIZ

URIBARRI ARRATZUA

URIBARRI NAGUSIA

VILLAFRANCA

URIBARRI-VIÑA

IHURRE
ZERIO
ZUATZO GASTEIZ
ZUMELTZU
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5.2.6
5.2.6.1

TET-KO ESKU-HARTZE MODUAK
Jarduketarako oinarrizko lerroak

Landutako hirigintza ikerketatik ateratako ondorioak kontutan izanik ondorengo Oinarrizko
Jarduketa Lerroak proposatzen dira, HAPOaren berrikusketarako Toki Erakunde Txikietan.
•

TET-kiko hirigintza karakterizazioa. Herrien hiri eta eraikuntza karakterizazioen
mantentzea lehentasunezkoa kontsideratzen da, lotarako bizitegi auzoen bihurketa
saihesteko. Herrien hiri tipologiarekin eta hiri trinko, kohesionatu eta konplexuaren
kontraesanezkoak dira, hau da, Vitoria-Gasteizek bultzatu nahi duenaren kontrakoa.

•

Hiri-jarduera. Aurreko jarduketari lotua dago, herrietara lotua dagoen nekazaritza eta
abeltzaintza hiri jarduera mantentzea beharrezkoa aintzat hartzen da, nekazaritza
eta abeltzaintzako ekoizpen teknika berrien ezarpena mesedetuz, erakargarritasun
bereziak izan ahal dira, Vitoria-Gasteizko herrien garapenerako, laborantza,
abeltzaintza ekologikoa, merkataritza zirkular jasangarrirako, etab…halaber beste
artisau jardueretarako, elikadurari eta naturari lotuak daudenak, etab…egiturarekin
bateragarriak direnak eta herrien hiri tipologiarekin eta kokatuak dauden ingurune
fisikoan.

•

Ingurunearen eraldaketa. Eraldatuko diren eremuen egokitzapena lurzoru
urbanizatuak bezala garatzeko eta lurzoru artifizialen hedakuntzarako benetako
beharrei egokitzeko.
Bereziki, herrien etxebizitza berrien gaitasunaren egokitzapena aurreikusten den
eskaintzara, berrikusketa iraunaldian dagoen bitartea.

•

5.2.6.2

Zerbitzu kalitatea, ekipamenduak. Zerbitzu eta ekipamendu publikoen optimizazioa,
bereziki beraien ezaugarriengatik hirian kokatuak egon behar direnak, irisgarritasun
modua eta kalitatea hiriko biztanleria jasotzen dutenaren antzekoa izateko.
TET-en antolamendurako proposamen orokorrak

Oinarrizko Jarduketa lerrotik abiatuta, jarraian herrien antolamendurako esku-hartze
orokorreko hiru proposamenak planteatzen dira.
Neurri handiago edo txikiago batean proposamen hauek aplikagarriak kontsideratzen dira, hiri
tipologiako (landakoak, mistak, bizitegikoak) ezaugarri propioen arabera eta udal-mugartean
daukaten kokapenaren arabera (ingurune natural babestuen hiritik gertu).
Planteatutako proposamenak, herrien ordenantzarako (landa ingurunearen sustapena eta
babesa) aurreikusitako helburuak betetzeko izaera “tekniko-urbanistikoa” izan behar dute,
bere garapena izaera funtzionaleko, erabilpenak bultzatzeko, etab-eko beste motatako
proposamenekin osatu ahalko ziren, aipatutako helburuen betetzea errazteko.
•

Herrien bizitegi gaitasuna doitzea egungo hazkunde aurreikuspenetara. Herrien Hiri
Lurzoruko bizitegi gaitasuna kontuan hartuz, egungo HAPO-ko Hiri Lurzoru
Finkatugabea barne, kudeaketa eta urbanizazio garapen sailkapena lortu duen
lurzorua, aurreikuspen garapen berriak baino askoz handiagoak dira. Proposamena Hiri
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Lurzoru Finkatugabeko Egikaritze Unitateetan eta Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuen
Sektoreetan zehazten da; mantentzea bakarrik; kokapen baldintzengatik, interes
estrategikoa edo ingurumen izaerako sentikortasun eremuak (sektoreak) babes
proiektuen sorrera sustatzeko eta ingurumena babesteko edo azpiegitura
estrategikoen ezarpenerako.
Juridikoki egokiak diren Lurzoru sailkatu hauek berriro kontsideratzea eta hiri
egituraren espazio gomendagarria, landa ingurune batean eta zerbitzu faltarekin
(Euskal Herriko lurzoru eta hirigintza 2/2006 legearen 11.artikulua).
Puntualki Abetxukoko TETen lurzoru urbanizagarri posiblearen muga proposatzen da.
Lurzoru honen helburua Abetxuko berriko eta antzinako lurzoruen artean jarraitasuna
da. Aukerazko lurzoru bat da erakundearen etorkizuneko “bukaera” suposatuko zuena,
dagokion ikerketa Sozio-urbanistikoan proposatutakoa eta Aurrerapenean aipatua
ingurumenaren tramitazioari begira. Lurzoru Urbanizagarriaren gainazala 2,10 ha-k
dira.

Abetxukoko lurzoru urbanizagarria

•

Herriko Hiri-Lurzoruen banakako sailkapena eta hiri tipologia oso ezberdinaren
eremu mugatzea. Herriaren eremu historikoari dagokion landa hiri lurzoruko eremua
zehaztasunez mugatuko da, eta gainontzeko ezaugarri espezifikoen hiri eremuak ere
bai.

•

Kaleetako ibilbide lerrokatze definizioen berrikusketa, gune libreak, gune berdeak
eta gainontzeko herrietako hiri lurzoruko ibilbide sarea. Berrikusketa bereziki
herriaren gune historikoetan egiten da, elementu esanguratsuenak kontserbatuz:
o

Kaleen formalizazioa eta trazadura egin, saihestuz ahal den neurrian behar ez diren
hedakuntzak eta atzeraemanguneen agerpena, hutsuneak eta behar ez diren
izkinak.
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•

o

Eraikitako ondarea: eraikuntzak, eraikitako
gurutzadura, harlangaitzezko paretak….

elementu

bereziak,

o

Ondare paisajistikoa: elementu naturalak, zuhaiztiak, hesiak, etab.

iturriak,

Eraikuntza zehatzen ordenantzen zehaztapena, hiri lurzoru antolakuntzako eremu
ezberdinak. Ordenantzaren berrikuspena bereziki herrien gune historikoan
proposatzen da herriko etxearen baldintza eta ezaugarrietara egokitzeko, espazio
publikoaren eta eraikuntzaren arteko erlazioari dagokiona, eraikuntza eta
lerrokatzeren arteko erlazioa, lotutako lursailaren azalera, formalizatzeko (solairu
kopura, azalak, materialak,….) eta laborantza eraikin osagarrien bizitegi erabilpena
baimentzeko eraikuntza egoki batekin, landa herrietan eraikitako paisaia baimentzeko.
Ordenantzaren berrikusketan ondorioztatu daiteke araudi bi ezartzearen beharra (1
eta 2. mailak), helburua da eraikin berriak TET bakoitzeko tipologia espezifikoei
egokitzea.
Eraikuntza ordenantzak hurrengo alderdiak kontuan izan ahal ditu:

5.2.6.3

o

Nekazaritza-abeltzaintzazko pabiloien eraikuntza baimendu, egungo eraikuntza
ordenantzen aukerak handituz.

o

Helburu parametrokoen arabera ostatu jarduerak, ostatuak edota asistentziazko
funtziok mugatu: gaur egungo biztanleria, zuzkidura sareen gaitasuna,
saneamendua edo horniketa energetikoa, etab.

o

Gune libreen eta ekipamenduen erabilpen anitzak planteatzea.
TET-en esku hartze moduak: antolamendu proposamenak

Garatutako oinarrizko jarduketa lerroak eta aurreko ataletan deskribatutako parte hartze
moduak, udalerriaren hamar Tokiko Erakunde Txikiko (herriak) esku hartze moduak
planteatzen dira.
TETen antolamenduan ematen diren arazo dibertsitatea aztertzeko helburuarekin, Esku
Hartzeak hiru motatako herriak planteatzen dituzte udalerrietan:
-

Landa herriak: Gamiz, Gereña, Mendoza eta Otazu.

-

Herri mistoak: Arkaia eta Castillo-Gaztelu.

-

Bizitegi herriak: Berroztegieta, Lasarte eta Mendiola.

Aldi beran Arkauti multzoa (Herri mistoa) eta Elorriagako (Bizitegi herria) Esku hartze moduak
planteatzen dira, bere gertutasunagatik antolamenduko eremu bakarra osatzen dute.
Esku hartze moduak ondorengo grafikoetan agertzen dira eta Dokumentazio grafikoaren
Planoetan.

Planoetan Esku hartze modu espezifikoen lau termino azpimarratzen dira:
-

Landako Hiri Lurzorua, herriaren eremu historikoekin bat datorrena.
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-

Bizitegi Hiri Lurzorua, etxebizitza familiarren bizitegi eremu berriei dagokionak.

-

Hiri Lurzorua, Urbanizagarria Urbanizatua, kudeatuak eta urbanizatuak izan diren
HAPOaren eremu sektoreei dagokie.

-

Finkatugabeko Hiri Lurzorua.

Halaber, desklasifikazioak proposatzen diren eremuak zehazten dira, bi talde bereiziak osatzen
dutenak:
-

Desklasifikatzeko Finkatugabeko Hiri Lurzorua, HAPOan aurreikusitako akzioak
kudeatu izan dira.

-

Desklasifikatzeko Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatua, HAPOan aurreikusitako
sektoreak ez dira kudeatu.
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BIZITEGI TIPOLOGIAKO ESKU-HARTZEA: (ad: Berrostegieta)

1.
2.
3.
4.

Eliza
Administrazio Batzarra
Bolatokia
Kanposantua

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.
Hiri multzoaren eremu murriztua suposatzen du, bertan ekipamendu eta herriko etxe
guztiak daude (ohiko etxebizitzak).

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

Desklasifikatzea proposatzen den HAPOko Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuaren
Eremu Mugaketa.
HAPOaren Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu osoarekin bat dator.
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BIZITEGI TIPOLOGIAKO ESKU-HARTZEA: (ad: Lasarte)

1.
2.
3.
4.

Eliza eta Kanposantua
Administrazio batzarra
Bolatokia
Iturria

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

HAPOan Sektorizatutako Lurzoru Urbanizagarriaren Eremu Mugaketa
HAPOaren Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu osoarekin bat dator.
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BIZITEGI TIPOLOGIAKO ESKU-HARTZEA: (ad: Mendiola)

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

HAPOan Sektorizatutako Lurzoru Urbanizagarriaren Eremu Mugaketa.
HAPOaren Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu osoarekin bat dator.
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TIPOLOGIA MISTOKO ESKU-HARTZEA: (ad: Elorriaga)

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.
Eremua N104 bideaz bananduta dago, herrian dauden etxeen eremu historikoaren
nukleoa alde batera uzten du.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

Desklasifikatzea proposatzen den HAPOko Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuaren
Eremu Mugaketa
HAPOaren Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu osoarekin bat dator.
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TIPOLOGIA MISTOKO ESKU-HARTZEA: (ad: Arkauti)

1.
2.
3.

Eliza
Administrazio batzarra
Kanposantua

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

Desklasifikatzea proposatzen den HAPOko Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuaren
Eremu Mugaketa
HAPOaren Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu osoarekin bat dator.
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TIPOLOGIA MISTOKO ESKU-HARTZEA: (ad: Castillo/ Gaztelu)

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

Desklasifikatzea proposatzen den HAPOko Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuaren
Eremu Mugaketa
HAPOaren Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu osoarekin bat dator.
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TIPOLOGIA MISTOKO ESKU-HARTZEA: (ad: Arkaia)

1.
2.
3.
4.
5.

Eliza eta kanposantua
Administrazio batzarra
Bolatokia
Iturria
Kanposantua

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

HAPOan Sektorizatutako Lurzoru Urbanizagarriaren Eremu Mugaketa.

HAPOaren

Lurzoru

Urbanizagarri

Sektorizatu

osoarekin

bat

dator.
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LANDA TIPOLOGIAKO PARTE-HARTZEA: (ad: Gamiz)

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Desklasifikatzeko Hiri Lurzoru Finkatugabearen mugaketa
Dagokion urbanizazio jarduketa kudeatu ez den eremua.
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LANDA TIPOLOGIAKO PARTE-HARTZEA: ( ad: Gereña)

1.
2.
3.
4.
5.

Eliza
Administrazio batzarra
Bolatokia
Iturria
Latsarria

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.
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LANDA TIPOLOGIAKO PARTE-HARTZEA: (ad: Mendoza)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliza
Administrazio batzarra
Bolatokia
Zentru soziala
Mendoza familiaren dorrea
Pikota

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

Desklasifikatzea proposatzen den HAPOko Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuaren
Eremu Mugaketa
HAPOaren Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatu osoarekin bat dator.
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LANDA TIPOLOGIAKO PARTE-HARTZEA: (ad: Otazu)

Esku-Hartze moduak:
•

Herriko Gune Historikoaren Mugaketa.

•

Bizitegi Etxebizitza Familiarraren Asentamenduko Eremu mugaketa
Familia bakarreko bizitegi erabilpenerako eraikuntzak bertan daude.

•

Desklasifikatzea proposatzen den HAPOko Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuaren
Eremu Mugaketa
Iparraldeko eremua Finkatugabeko Hiri Lurzorua bezala sailkatzea proposatzen da, A2130 bidearen alboan eta HAPOaren 45.sektore barruan dagoena. Kokapen baldintza
bereziengatik, Hiri Bilbearen Hiri Lurzorua herrian sartzen du.
Antzeko egoera batean aztertzeko objektua izango da Ariñiz eta Krispiña herrietan.
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