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8 LURRALDEAREN OREKA EKONOMIKOA
8.1

LURRALDEAREN OREKA EKONOMIKORA

Hiriaren hazkundeak baldintzatzen duen faktoreetako bat ekonomia jarduerako erakarpen
poloa da, enplegu sortzailea, talentu eta inbertsioa erakartzen duena. Ekonomia eta enplegu
hazkunde hau hiri konplexuago bat lortzen du, erabilera nahasketak dinamismo eta bizitasun
handiago bat suposatzen duena, oinezkoen eta jendearen agerpenarekin kaleetan, eremu
espezializatuen aurrean edo funtzio bakarrekin, parke teknologikoak, industrialdeen,
bulegoetarako zona esklusiboekin, etab…
Vitoria-Gasteizko hiria hazkundeaz orekatua aurkitzen da, iraunkortasun ekonomiko, sozial
eta ingurumenaren alde egindako apustuagatik, proiektu burutzearen bidez alderdi
ezberdinen arteko harmonia gauzatzen du.
Jarduera ekonomikoan jarduera industrial eta tertziarioa indartzea jarraitzen da, nekazaritza
eta abeltzaintza eta baso sektoreen etorkizunak; nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak
bultzatzea bilatzen da eta beraiei zuzendutako lehenengo bihurtzea jarduerak, merkataritza
jarduerak, ekoizpen jarduerei lotutakoak, txikiak eta landa kokapenetan, hiri populazioaren
eta landa ingurunearen arteko erlazioa sustatuz, baliabide naturalen iraunkortasuna eta
babesa ziurtatuz.
Alderdi ekonomikoan jarduera industrial eta tertziarioa indartzez gain, etorkizuneko
nekazaritza eta abeltzaintza sektorea eta baso sektorea indartu nahi da; nekazaritza eta
abeltzaintza jarduerak indartzea bilatzen da eta berari lotutako lehenengo transformazio
jarduerak, ekoizpen jarduerei lotutako merkataritza jarduerak bilatzen dira eskala gutxikoak
eta landa kokapenetan, hiri biztanleriaren eta landa ingurunearen arteko erlazioak sustatuz,
baliabide naturalen babesa eta iraunkortasuna ziurtatuz.
Gaur egungo jarduera tertziarioa hobetzea bilatzen da, lurzoru tertziarioa hiriaren
merkataritza jarduerara lotuz, merkataritza egitura, ostalaritza, hurbila eta kalitatezkoa
finkatzeko eta hiriaren pertzepzioa hobetzeko. Oinezkoen korridoreekin eta Mugikortasun
Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planeko superetxadi ereduarekin bat etorriz, ibilbideak
edo merkataritza jarduerak eta lasaitasunezko zonaldeak planteatzen dira kontsumoa
laguntzeko. Zonalde zehatzetan jarduera tertziarioen kontzentrazioa bilatzen da ingurunean
sortzen den jarduera aprobetxatzeko, eta aldi baterako jarduerei aukera emateko eta lokal
edo erabili gabeko lursail arazoari berehalako erantzuna emateko, araudiaren bidez
erregulatu beharko zirenak.
Industrialdeen jarduerari dagokionez, estrategia nagusia lurzorua ez sailkatzea eta lurzoru
erabilerak optimizatzearen esfortzuan zentratzea da, pabilioien eta erabili gabeko orubeen
zamalanetan nagusituz, birsorkuntzaren bidez.
Poligonoak birsortzeko estrategietako bat, poligonoen barruan jarduera gehiago sartzea da,
bere trebetasuna bultzatuz, eta zenbait kasutan eraikigarritasunaren gehikuntza baimenduz.
Alderdi kulturalekin zerikusia duten jarduerak, sozialak edo I+D+I ekimenak planteatuz,
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espazio hauen hiri irudi hobekuntza bilatuz, berrurbanizazio bat suposatzen duena bilatuz,
lorategiak, higiezinen tratamendua edo Hiri Historikoaren existitzen diren ekimenak edo
“Ibilaldi naturalistikoetan” Zaramagan eta industrialdeetan.
Bizitegi erabileraren edo poligonoen kanpoko kaleetatik gertu, bateragarriak diren jarduera
tertziarioak batzea planteatzen da, edo inpaktu gutxikoak, hiriaren eta industria trantsizioan
“erakusleiho industria kale” bezala arituz.
Nekazaritza eta abeltzaintza erabilera bultzatzen da laborantza lurzorutik eta eraztun berdetik
gertuko kokapenetan, Jundizko 21. Sektorean erabilera teknologiko ezarpenerako zonaldeak
erreserbatzen dira, etorkizuneko merkantzien Terminal Intermodala.
Azkenik, Armentiagana eta Jauregilanda poligonoen aldaketa proposatzen da, bere gaur
egungo bokazioa tertziarizazioa da.

8.2
8.2.1

GAUR EGUNGO TESTUINGURU EKONOMIKOA
EKOIZPEN ETA ENPLEGUAREN KARAKTERIZAZIOA

Biztanleria hazkundea, hazkunde ekonomikoaz gain azken hamarkadetan Vitoria-Gasteizen
garapenean parte hartu duten osagai biak dira.
Ekonomia Jarduerari dagokionez, tertziarizazio handiago baterantz bideratu da baina jarduera
industrialaren indarra galdu barik.
Sektore tertziario eta zerbitzuen finkapenaren aurrean, jarduera aurreratuen garapen
handiarekin teknologiaren ikuspuntutik eta dibertsitate handikoak, sektore industrialak
aldaketa indartzen ari da azpisektore “traktore” bati esker, udalerriaren ezarpen eta finkapen
batekin, adibidez automobil industriarekin, makinaria eraikuntzarekin, aeronautika, metal
industriarekin, etab.
Gainera, udalerriak hedapen eta gorakadan dauden jarduerei bat egin da, adibidez ingurumen
eremua, osasuna, kultura eta turismoa bereziki. Zentsu honetan, bere egitura ekonomikoko
ezaugarri batzuk azpimarragarriak izatea merezi dute, gaur egungo eta etorkizuneko hiri
nabarmen batean.
Planak iraunaldian egon den bitartean igaro diren krisi urteak (2008.urtetik gaur egun arte),
Vitoria-Gasteizi “birkolokatzeko” ideia berriak bilatzea baimendu dio. Berreskurapen
ekonomiko motela ez du izan eragin bera sektore guztietan, enpresa handiak, esportatzaileak,
teknologikoki aurreratuak eta kalifikazio handiko pertsonekin bereziki hoberen aurre egin
dutenak krisialdiari izan dira. Momentuko gorabeherekin baina orokorrean, hiritarren bizi
kalitate altuaren murrizketa gertatu da. Enpresa eta merkataritza egitura finkatuta
mantentzen da; ekipamendu sare handia eta kolektibo ezberdinentzako politika sozial
integratzailea udalerri bizitzan finkatu egin da. Honi lagundu dio hirigintza zaindu bat.
Zentsu honetan ondorengo alderdiak azpimarratzea merezi du:
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•

Zerbitzu sektorearen finkapena funtsezkoa da, azken 10 urteotan okupatuen kopurua
%18,6an hasi da, bitartean sektore industrialean okupatu kopurua jaitsi da antzeko
portzentajean baina finkapen maila berean, bertan udalerriko ekonomiarako
ezinbestekoak ziren lanpostuak galdu dira.

•

Saltoki kopurua ere Vitoria-Gasteizko ekonomiaren bilakaera islatu egiten du. Krisialdi
agertu zenetik gaur egun arte, saltoki industrialen kopurua %15,6an jaitsi da, zerbitzu
sektoreak bitartean bakarrik %9,5ean jaitsi da.

•

Nahiz eta jarduera industriala krisialdiagatik kaltetua egon izana, Vitoria-Gasteizko
industriak ez da asko jaitsi krisialdi garaian. Gaur egun lehiako sektoreen presentzia
eta teknologia presentzia daukaten beste batzuena, sektoreak udalerriko ekonomian
goranzko hazkundea izatea sortzen dute. Lehenengo hausnarketa batean VitoriaGasteizek faktoreak izan arren, bilakaeran eta garapenean aurkakoak, krisialdiak
indartua atera da.

8.2.2

LANDA LURZORUA

Nahiz eta ekonomiaren lehen sektorearen gakoa, landa inguruneari buruzko arazoak
jarraitzen dute eta larriagotzen dira, besteak beste:
•

Laborantza lanarekin kontsiderazio sozial baxua gainontzeko ekoizpen jarduerekin
konparatuz.

•

Landa lurzoru merkatuaren balio eskasa.

•

Ekonomia globalaren menpekotasuna, politika globalak, elikagai lobbie handiak eta
sektorearen finantza espekulazioa, higiezin sektorearen edo teknologia berrien
jaitsieraren ondoren.

8.2.2.1

Landa lurzorurako proposamenak

Urte hauetan garatutako udalerriko estrategia, “Udalaren Ekintza Plana 2017-2025. VitoriaGasteizerako nekazaritza elikagaien estrategia”, interesezko beste agiri batzuk, “Nekazaritza
eta Abeltzaintza espazioa hiria eta mendiaren artean” eta “Nekazaritza eta abeltzaintza
sektorearen eta udalerriaren ingurune garapen arteko aukeren ikerketak”, nekazaritza eta
abeltzaintza jarduerak eta lehenengo transformazio jarduerak planteatzen dituzte, eta
elementuaren gordeketa eta sustatzea osatzen dute. Halaber, landa nukleoetan eta bizitegi
erabilpenarekin bateragarriak diren merkataritza jardueretan sartu beharko ziren,
transformazio eta artisau ekoizpen jarduerari lotuak, gaztandegiak, sagardotegiak, gozotegiak,
okindegiak, zeramika, etab..
Kasu askotan, landa mundua ez dauzka zerbitzu eta tokiko jarduera ekonomikoak eta lo
egiteko herriak bezala antolatu dira. Hau landa kokaguneak identitate mantentzearen kontra
doa, nekazaritza jardueren mantentzearekin eta lehenengo jardueren transformazioa
egitearekin gatazkan sartzen dira.
Ekonomia jarduerako landa lurzoruan ekoizpen sektorea berpizteko aukera suposatzen du,
plangintza malgua izan behar da nekazaritza ustiapen berriei baimena emateko eta
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existitzen diren ustiapenak mantentzeko. Erabileren intentsitatea neurtuko da araudiaren
arabera bere izaera eta kokapen kontuan hartuz.
Baloratu beharreko beste aukera bat Eraztun Berdea osatzen duten beste eremu eta lursail
erabilera lagatzea da, auzokide edota elkarteei beraien nekazaritza eta abeltzaintza erabilera
aukera emateko.
Plangintzak aurreko paragrafoan aipatutako jarduerak baimendu behar ditu, bere ezarpena
harmonizatzea beharrezkoa da Tokiko Erakunde Txikien babes paisajistikoekin eta Ingurune
naturalaren ingurumen babesean (ibai eta erreken babesa eta lurrazpiko urak, ongarri eta
pestizida erabilera saihestu zonalde sentikorretan edo akuiferoen ahultasuna, nekazaritza
jardueren ezarpena saihestu edo balio estrategiko altuko ustiapenak, etab.). Laborantza
eraikuntzarako eta parte hartze paisajistikoari begira, eraikuntzen sakabanatzea saihestu
beharko da, eta berriak eraiki aurretik zaharkituak dauden pabilioiak ordezkatu eta
zaharberritu egoera txarrean daudenean. Kokapen hauen aukera eraikuntza hauetarako ikus
inpaktuak saihestu behar ditu, ikustaldiak eta etorkizuneko lerroak eta existitzen diren erliebe
perfilak. Ahal den neurrian komunikazio bidetik aldentzea gomendagarria da. Ingurumen
babesetik, eraikuntza konponbideak aurreikusiko dira, landaredi masen mantentzea edo
iragazkorrak diren zoladurak.
Landutako azalera laborantza ekologiko metodoen arabera, %0,6 bakarrik aurkezten du,
“Vitoria-Gasteizerako nekazaritzako elikagaien agiriaren arabera. Laborantza moderno eta
trinkoa, pestizida kontsumo altuen ondorio bezala eta ongarri sintetikoak biodibertsitatean
inpaktu negatiboa izan dute, hortaz, narriadura sortzen duten laborantza praktikak
murrizteko eta berrezartzeko praktikak bultzatu beharko ziren, dibertsitate biologikoa ere
handitzeko. Eredu agroekologikoan aurreratzea ere planteatzen da, neurri mesedegarrien
bidez produktu “biologikoak” sustatzeko. Neurri mesedegarri hauek, laborantza instalazio eta
unitate minimora transformatzea lotu nahi da, 3ha-koa eta 168/1997 Dekretuan azaldutakoa,
5 ha-ren aurrean HAPOan exijitzen diren bezala, eraikigarritasun hazkundea baimendu edo
hiri lurzoru gertutasun handiago bat. Ustiapen hauek bultzatzeko zonalde hoberenak
ingurunearen sentikortasun zonaldeak dira: gertu dauden balio estrategiko altuko eremuak,
Natura 2000 saretik gertuko espazioak, Eraztun Berdea, korridore ekologikoak eta babes
eremuetatik gertuko lur gaineko uren zonaldeak eta akuifero sentikortasun zonaldeak.
Laborantza ustiapen proposamen baldintzen malgutasuna Egiturazko Aldaketa Puntualeko
testuinguruan, LEUan tramitatzen ari da HAPOaren berrikuspena aurretik. Aldaketa Honetan
neurri ezberdinak aurreikusten dira, orokorrean, laborantza ezartzeko baldintzak malgutzen
saiatzen da. Erabilera hauen ezarpena gauzatzea beharrezkoa da, zenbait baldintzekin, eraikin
berri guztien lizentzia egokitzapen paisajistiko txosten bati egokitzea adibidez, udal teknikoen
erruz gelditu ahal dena ala ez.
Lurzoru urbanizaezineko erabileren baldintza malgutasunei aukera emateko, industrialderi
sarrera emateko proposatzen da, lehenengo transformazio nekazaritza eta abeltzaintza
jarduerena, ezartzen diren lurzoruei lotua ez daudenak.
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8.2.3

LURZORU TERTZIARIOA

Hiriak beste hiriekin konparatuz antzeko hiri bilbea aurkezten du, erdialdean merkataritza
bizitasun handiagoa egoten den tokia izaten da, merkataritza kontzentrazio altuena
erdialdeko zonaldean dago (Zabalgunea, Lovaina, Babesgabe, Judimendi etab) nahiz eta bizi
den biztanle dentsitatea baxuagoa izan.
Hala eta guztiz ere, Vitoria-Gasteizko hirigune historikoa heterogeneotasunaren ikuspuntutik
merkataritzan pobretu egin da, saltoki klasiko espezializatu eta txikizkarien galerarekin.
Auzo periferikoetan biztanle bakoitzeko denden tasa baxua nabarmentzen da (Abetxuko,
Arriaga-Lakua, Sansomendi, Ali-Gobeo, Salburua, Zabalgana, etab.), nahiz eta merkataritza
txikizkari gehien dauden hiriko zonaldeak izan, biztanleria gehiago dauden zonaldeak ere
badira.
Hirigunetik gertuko lokaletan izan ezik, dinamismo eta erakarpen gaitasun handiagoa
daukatela, saltokien eta Vitoria-Gasteizko ostalaritzaren lehentasunezko merkatua bereziki
hurbileko ingurunean dago. Batez ere lokal huts gehiago dauden zonalde horietan; azken
urteotan lokal hutsen arazoa asko handitu da bereziki finantza sektorearekin zerikusirik
daukaten negozioengatik eta beste jarduerengatik, merkataritza eta ostalaritza lokalen
itxieragatik baino.
Fenomeno hau globala da, eragin gehiagorekin hirigunean ez dauden auzoetan gertuko
merkataritzagatik. Eraikinen gehiegizko banaketa eta ingurabide kanpoaldeko auzoen
bizitegi dentsitate baxua, Salburua eta Zabalganan bezala, arazo hau azpimarratzen dute eta
gaur egun auzoak lo egiteko izaera daukan indarra.
Hurbileko saltoki honen murrizketak eta lokal hutsen hazkundea hirigintza inklusiboan eta
genero ikuspuntuan eragin negatiboa izan du, emakumeak eta pertsona nagusiak kaltetuenak
dira oinezkoentzako distantziak handitu egiten direlako eta normalean hau izaten da erabiltzen
den desplazamendu sistema ohikoena, hiri bilbean desorekak eta ezberdintasunak handituz
eta desplazamendu denbora handituz.
Vitoria-Gasteiz merkataritza ardatzak ditu: merkataritza kontzentrazio handiko eremuak
daude hiriaren erdialdean (Alde zaharra- hirigunea eta albokoak), kanpoaldeko auzoetan
merkataritza banaketa handia eta isolatutako merkataritza zonaldeak merkataritza
erreferentzia bezala hartzen direnak (Lakuako Merkataritza Zentroa eta Boulevard
Merkataritza Zentroa). Denak eredu bat jarraitu barik lotuak daude.
Azalera handiko efektua negatiboa da tokiko merkataritzari dagokionez eta VitoriaGasteizen azalera handi asko daude, kontsumo ohiturak ezartzen dituzte eta merkataritza
ereduak sortzen dituen desplazamenduak ibilgailu pribatuak erabiliz da, hiriaren erdialdea
“baztertzen”.
Gizartean erronka nagusienetarikoa da merkataritza txikizkarirako eta ostalaritzarako
erosketa eta kontsumo ohiturekin batera, on-line merkataritza eta sektorearen
profesionalizazioa.
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Merkataritzari dagokionez puntu sendoak, Merkataritza eta Ostalaritza Plan Estrategikoan
aurreikusten den bezala (2015-2022) ingurune atsegina sortzeko gaitasuna (higiezin
egokiarekin, segurtasuna, hiriaren garbitasuna…etab) eta desplazamenduak oinez egiteko
aukera dagoela dira. Ahultasunei dagokionez, hobetu beharreko alderdiak trafikoarekin eta
aparkalekuekin, irekitzeko ordutegiarekin eta merkataritza espezializazio handiarekin
erlazionaturiko aspektuak dira.

8.2.3.1

Sektore tertziariorako proposamenak

Sektore tertziarioan jarduera birsortzeko elementu klabea hirigintzaren ikuspuntutik espazio
publikoen hobekuntza eta berrikuntza da, bizitza sozialean nabarmenkeria irabazteko
asmoarekin, eta hortaz, ostalaritza eta merkataritza aktibitatea.
Zentsu honetan Vitoria-Gasteizko Udalak plan ezberdinak garatu ditu, “Erdigune
Masterplanak” adibidez hiri bilbean zehar 20 ekintzetatik gora batzen direla, erdi aroko
almendratik trenbiderarte, birgaitu, biziberritu eta berpizteko.
Espazio publikoak birgaitzeko irisgarriagoak, igarotzeko modukoak eta erakargarriagoak
egiteko proposamenak egiten dira. Helburu hauekin Santa Barbara plaza, Espainiako Banku
ingurura eta trenbidearen lurperatzea egin da.
Hiriak berreskuratu nahi duen eraikinen berrerabilpena eta birgaitzea, gaur egun erabili gabe
dauden higiezin kopuru handia da. Ekonomia-jarduerak, etxebizitzak edo administrazio xedeak
izan diren eraikinak dira, eta urteak igaro ahala hutsik geratu dira. Honela bilatzen dena eraikin
hauek beste erabilpenekin bateragarriak izatea da, zaharkitzea saihesteko eta transformazio
zonaldeetan bihurtzeko.
Merkataritza eta ostalaritza berpizteko Masterplan erdiguneko hirugarren ardatza, hirigintza
akzioak eta sektore tertziarioko enpresekin adostutako merkataritza politikak nahasten ditu.
Merkataritza eta Ostalaritza Plan Estrategikoak 2015-2022 Udalak martxan dituen beste plan
dira, salmenta ibiltariko ordenantza berrikuntza bezala, food-trucks bitarteko salmentaren
erregulazio berria, merkataritza seinalizazio hobekuntzak, aparkaleku hobekuntzak, TAO
merkataritza eredu berrikusketa, zamalanei buruzko erabaki teknikoa eta Koroatze auzoan
sistema elektrikoen bidez diseinatzen ari den proiektua, besteak beste.
Planaren lerro estrategiko garrantzitsuenetarikoa hiri espazioari eta merkataritza beharrei
egokitutakoa da, “Bost Enparantza” proiektua aurreikusten den tokia. Parte hartze honekin
hiriguneko jarduera eta ekonomia berreskuratzea bilatzen da, enparantzen bidez hiriguneko
erdialdean merkataritza ardatza sortuz. Jarduketa nagusienetarikoa Santa Barbara hiri
egituraren hobekuntza da hesi arkitektonikoak desagerraraziz, Merkatuan sartuz eta
Parkingaren hedapenarekin. Enparantzaren inguruko kaleak oinezkotzea ere aurreikusten da.
Udaletik bultzatu ziren beste proiektuak “merkataritza ibilbideak: Zaramagatik Boulevardera”
izan ziren edo PDMC Alhondiga Proiektua, hiriguneko merkataritza erdialde berrietarantz
eramateko (Iradier Arena erabilera anitzeko enparantza, Boulevard merkataritza zentroa,
biltzar jauregia eta erakusketa zentroa) merkataritza korridoreen bidez, bertan oinezkoentzako
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kaleen diseinua kalitate handiko espazioak sortzea baimentzen zuen, higiezin diseinuaren
bidez, zuhaitzen egokitzapena, etab.
Oinarri bezala hartuz estrategia berdinak Udaletik sustatuak etortzen direnak, merkataritza
ardatz berrien sorrera proposatzen da hiriaren kanpoaldean, jarduera ekonomiko,
merkataritza jarduera eta ostalaritza kontzentratzen den inguruneetan fluxu berriak sortzeko,
lokal aktibo eta hutsik daudenen sakabanaketa saihesteko.
Ardatz hauen kokapenerako faktore ezberdinak kontuan izan dira, adibidez aktibo daukaten
lokalen portzentajea igo, garraio publikoekin lotura ona (tranbia eta Bus adimentsuaren
lerroa), PMDC hurbil aurreikusten diren disuasio aparkalekuak eta Aurrerapenean
proposatutarikoak.
Ardatz hauek funtzionatzeko, erakarpen elementuak bezala funtzionatzen duten
erreferentzia puntuak, bere ingurunean jarduerak sortzeko gai direnak, pertsonen jasotzaile
eta igorleak izateagatik. Hurrengo erreferentzia puntuak hartu dira zerbitzu ezberdinak
eskaintzeagatik:
-

Administrari zerbitzuak: Postetxe bulegoa, Udaltzaingoa, Gizarte segurantzako
bulegoak, Udalak….

-

Osasun zerbitzuak: Txagorritxu ospitalea, osasun zentroa….

-

Zerbitzu sozio-kulturalak: zentro zibikoak bereziki kontsideratu dira, eskaintza soziokulturala, hezkuntza eta kirol eskaintza egoteko, eta beraz jarduera soziala sortzeko gai
izatea.

Nodo tertziarioak eta merkataritza zentro handiak ere kontuan hartu dira sortzen dituzten
sinergiengatik. Merkataritza zentroen kasuan, merkataritza txikizkarientzako mehatxu bat
bezala ikusi ahal da, baina aukerazkoa ere, erosleentzako foku zentro bezala hartu ahal delako
merkataritza txikizkari espezializatuentzako on egin ahal diolako eta zerbitzuari kalitate
handiagoa eskaini.
Ardatz hauetan kontuan hartu beharreko beste aspektuak oinezkoentzako ibilbideak edo hiriko
ibilbideak dira. Komunikazio nodoak, ekipamenduak eta espazio publikoak hiritarren eskuetara
heldu ahal izateko, zerbitzuetara irisgarritasuna eta eguneroko jarduerak bermatzeko.
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Merkataritza ardatzak. Iturria: Egileak moldatua
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Hiriko bidezidorrei dagokionez, HAPOaren berrikusketa bulegoak 2012an hiriaren egitura
ardatzak idatzi zituen, helburua hiriaren kanpoaldea eta barrualdea ixtea zen. Ardatz hauek
Salburua eta Zabalganaren kasuan, korridoreen bihurtzeko lotura eta trebetasuna potentzial
handigoako zonaldeak ziren, urbanizazio eta eraikuntza programazio faseak bihurtzeko
orduan. Irudian Salburuako ardatz hauek ikusten dira, eta auzo honetarako proposatzen diren
merkataritza ardatz gainjarriak. Gainera, nahiz eta ardatzak auzo bakoitzaren zonifikazio bezala
funtzionatu, “merkataritza hirigunearekin” lotzen dira lotura korridore hauen bidez.

Iturria: HAPO berrikusketaren bulegoa
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PDMC super-etxadi eredua, kanpoko kale bitarteko mugapena proposatzen du, bertan trafikoa
intentsuago da, barneko kaleetan berriz, ibilgailu intentsitatea baxuagoa da, oinezkoa
ziklistekin espazioa konpartitzen du, bizi diren pertsonen ibilgailuekin, zerbitzu eta
emergentziakoekin, espazio publikoekin lotura erraztuz eta ingurune atseginagoak eta
dinamikoagoak sortuz, kontsumo eta ekipamendu tertziario mesedetuz. Horregatik, hiriko
bidezidorren sare proposamenaren %90a super-etxadi barrutik dago eta bakarrik %10a
oinarrizko bidetik doa.
Merkataritza ardatz honen barne kaleetan ibilbidea erreferentzia bezala hartu, eta hiri
bidezidorren sarea, Vitoria-Gasteiz “slow” (Slow Shopping &Leisure) kontsumo eta erosketa
zonalde bezala identifikatzen da, ospetsua trafiko gutxiagatik, kutsadura akustiko maila
baxuagatik, gune berdeengatik, apainketagatik eta higiezin diferentsiatuagatik,….VitoriaGasteizko Merkataritza eta ostalaritza Plan Estrategiko 2015-2022 agirian aipatzen den
bezala, Vitoria-Gasteizko kontsumoa finkatzeko proposamen barruan.
Super etxadi barruko merkataritza ardatz sorreren osagarri bezala, bide nagusien
ikusgarritasuna aprobetxatzea proposatzen da, bertatik kontsumitzaile potentzial kopuru
handia ibiltzen dira eta gainera merkataritza jarduera aurkezten duten sareak dira.
Edozein kasuan proposatutako merkataritza ardatz hauek iristeko errazak izan behar dira
oinezkoentzako, bai bizikleta saretik eta bai garraio publikoko sarearen bidez,
merkatarientzako ere iristeko errazak izan behar dira, zamalanak eta plataforma logistikoak
sortuz. Zonalde atseginak, hiri higiezinarekin, landaredi eta argitasun egokiarekin izango dira,
merkataritza eta zerbitzu jardueren nahasketa bilatuko da, wi-fi zonaldeekin, haurrentzako
parkeak eta gune kulturalekin.
Beste alde batetik, jarduera industrial-tertziario bateragarria hurbiltzea planteatzen da
hiriaren bizitegi erabilerarekin, eta ez urruntzea jarduera tertziarioak kontzentratuz hiri
bilbearen espazioa zehatzetan eta erabileren nahasketa erraztuz. Ingurunean jarduera sortu,
merkataritzarako erreferentzia puntuak sortzeko gai izateko edo hiritik eta hiri bilbetik gertu
kokatutako industrialdeak trantsizio elementu bezala funtzionatzeko. Erabilera bateragarri
hauek tertziarioaz gain bilketa eta arrisku gabeko merkantzia banaketarako erabili daitezke,
gainazal handietan mugekin, etxeko erabilerako tratamendu eta konponketa tailerrak, artisau
ekoizpena, lanbide artistikoak, etab.
Gaur egun Vitoria-Gasteiz Erdi aroko hirigunean eta Jundizen Enpresa zentro bana dauzka. Biak
erabilpen datu oso positiboak aurkezten dituzte, hortaz mintegi berriak sortzea eta sustatzea
proposatzen da, bulego kirol ekipamendu, kultura industria, teknologia eta turistiko bezala
erabiltzeko.
Aurrerapen Planaren aspektu azpimarragarrienetarikoa ingurabide kanpoaldeko auzoen
birdetsifikazioa da. Salburua eta Zabalagana sektoreetan etorkizunean hartu beharreko
neurriak “bizitza falta” fenomenoaren falta murriztuko dute, jarduera tertziarioaren garapena
baimenduz. Lakua kanpoaldeko auzoan gauza bera gertatzen da, Zabalgana eta Salburua baino
lehen garatu zirenak, erabili gabeko ekipamendu lursailen existentzia, espazio publiko falta
eta gune berdeak jende gabeko kaleetan bihurtzen direnak. Erabili gabeko ekipamendu hauek
existitzen diren ekipamenduak eta burutzeko zain daudenak berriro pentsatzeko aukera
bikaina dira. Hiria “trinkotzeko” aukerak ekipamenduen birkalifikazioa suposatzen dute bizitegi
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erabilera pasatuz, biztanleri dentsitatea handituz eta horrekin batera auzoaren jarduera.
Ekoizpenekoei bateragarriak diren erabilera osagarriak tertziario nodo berriekin batera
planteatzen dira, espezializazio logistikoarekin, zerbitzu eta bulegoekin, ostalaritza eta
merkataritza ere bai, edozein kasuan ez daukate merkataritza zentro handietan bihurtzeko
bokazioa. Jarduketa hauekin pertsonen fluxua handitu nahi da eta auzo dinamikoagoak lortu,
hortaz jarduera ekonomikoan ere eragin oso positiboa dauka.
Ekipamendu publikoen, jarduera gabeko erabilera komertzialeko lonjak, erabili gabeko
eraikin industrialak, aparkalekuak, etab. espazio hutsak bezala aldi baterako erabiltzeko
aukera aurreikusten da, ekonomia eta sozial jarduerak baimenduz eta sustatuz behin betiko
erabilerak ezartzen ez diren bitartean, merkataritza txikizkariaren bidez (outlet malguak…),
elkarlaneko jarduerak eta ekintzailetza (coworking…), aisialdia, erakusketa kulturalak, hiriko
baratzeak, laborantza azokak….etab. Aurrerapen idazketan LAGeko gidalerroak ezartzen
duten bezala: “… erabilera iragankorrak hiriguneak birsortzeko estrategia gisa sustatu behar
dira,
trantsizioko espazioen berrerabiltzea eta erabilera kolektiboan oinarrituta, herritarren eta
administrazioaren arteko lankidetza ereduen bidez”.
Garrantzitsua da 2023.urterako aurreikusten den Abiadura Handiko Trenaren iristea VitoriaGasteizera, Arabako hiriburua Europarekin lotura bihurtuko da gainontzeko Espainiarekin eta
mediterraneo korridorearekin. Hortaz, hiriaren ekonomia globalerako mundu handi bat
irekitzen da, bai logistikorako eta bai zerbitzu sektorerako.
AHTaren lurperatzea hiru kilometrotan zehar, hirigintzan inpaktu positibo garrantzitsu bat
izan du mugikortasunari begira, Zabalgunea, San Kristobal auzoa eta Unibertsitateen arteko
barne lotura hobetuz, jarduera ekonomikoaren hobekuntzan eta zonaldearen merkataritzan
ere eragin positiboa izan du.
Hiriaren erronka handienetarikoa Abiadura Handiaren iristera egokitzea izango da.
Horretarako garrantzitsua da ez bakarrik ekoizpen eta zerbitzu jardueretan zentratzea baizik
eta hiri erakargarriago eta adeitsu bat eraikitzea kultura eta turismo jardueren
bultzadarekin, aberastasuna sustatzeko indar handia daukatenak.
Vitoria-Gasteizek jarduera turistiko eskaintza handia daukate bereziki balio historiko
handiarekin hiritik eta kaleetatik ibiltzera gonbidatzen duena, museo eskaintza handia ere
badu Artium eta BIBAT ospetsuenak izanik, ahaztu barik Eraztun Berdea, natura turismoa
erakartzen duen iturri nagusiena. Aktibo hauen indartzea jarduera tertziarioaren indarra ere
suposatzen dute, batak besteari indartzeko.
HAPOtik, hiriarekin ardatz kulturalen eta eraztun berdeen lotura, eta barne eraztunak kanpo
eraztunarekin lotzea indartzea, ondare arkitektonikoa birgaitzeko parte hartze ezberdinak
edo etxebizitza turistikoen erregulazioa ere lantzen da.
Helburua azkenean, existitzen diren jarduerak finkatzea da, jarduera berriak sortzea
kontsumo forma ezberdinenei egokituak, merkataritza banaketa bezala “Online”
salmentarako, espazio artistiko berriak sortzea merkataritzarekin elkarbizitzeko, TIC
teknologia berrien sartzea (Informazio eta komunikazio teknologiak), merkataritza
txikizkariaren kudeaketa, turismoa, etab.
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8.2.4

LURZORU INDUSTRIALA

Industrialdeetan garatutako jarduera industrialetik, krisialdia jasan behar izan duela esan
beharra dago. Bereziki jarduera industrialak garatzen dira, baina zerbitzuak ere bai, hortaz,
bere jardueraren %10 eta %15 bitartean behintzat krisialdiagatik kaltetua izan da. Gutxi gora
behera saltoki industrialen %58a industrialdeetan daude.
“Zaharkitzea” jasan duten poligonoak eta hedakuntza aurreikusteak, etab… bere irudia da.
Zaharkitzeari buruz hitz egiterakoan, ezarritako enpresa kopurua murriztu dela esan nahi
dugu eta bere tokia okupatzeko ez dela birsorpen bat eman. Aldi berean, paisaia industriala
negatiboki kaltetua aurreikusi da eta hazteko itxaropena zeukatenak (erabili gabeko lursailak
merkatuan sartzea, erreserba eremu berriak sailkatzea, etab.) denbora tarte honetan mugatu
izan dira.
Orokorrean, Industrialdeen gaur egungo egoera bere garapenari begira ezberdina da:
Gamarra, Betoño, Ali-Gobeo eta Oreitiasolo finkatuak daude. Jundizko poligonoan, erabili
gabeko lursailak existitzen dira eta Forondan eta Miñaon oraindik lurzoru erreserbak
existitzen dira.
Vitoria-Gasteizko industrialdeen okupazio maxiomoa 2.230 ha-koak dira eta haietatik ia 700
ha lurzoru erreserbak dira (zehatz mehatz 695,35ha). %85 baino gehiago sektore industrialeko
enpresez okupatua dago eta gainontzekoa zerbitzuz.
Haietatik, aireportuak eta Miñaoko Parke Teknologikoaren parte bat zehaztapen gabeko
Lurzoru Urbanizagarria da (696,8 ha), VIAP proiekturako (Aireportuaren Iparraldeko Zonaldea)
eta S1-PR1 eta S2-PR2 (Miñanon).
Industrialdeen egoera zehatza alde batera utzita, esparru anali honetan lurzoru erreserbei
buruzko alderdiak erdiko guneko disuasio elementuak dira, lurzoru urbanizagarri bezala
desklasifikazio posiblea planteatzen da bere sektorizazioa hasi ez delako.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ
MEMORIA

Udalak HAPOaren berrikusketarako ikerketa egin ondoren lortutako datuak

INDUSTRIALDEEN JARDUERARIK EZAK
POLIGONOAK

Lursail eraikiak
Jarduera barik
644.756,87
255.383,81

Eraiki gabeko
orubeak

Aktbtate gbk
Portzen. %

241.675,23

26,28

50.426,68

17,57

OREITIASOLO

127.139,08

29.668,47

37,38

JAURGILANDA

11.440,52

0,00

22,11

GAMARRA- BETOÑU
ALI-GOBEO

-

35.259,00

34,41

JUNDIZ

429.546,03

664.106,09

26,86

MIÑAO

13.268,47

206.885,10

29,58

1.481.534,78

1.228.020,57

25,80

SUBILLABIDE

GUZTIRA
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Lurraldearen kokapen geografiko bikaina, urbanizatutako lurzoru industrialaren eskaintza
bere irisgarritasuna (errepideak, aireportua eta trenbidea) eta giza baliabide espezializatu
maila altua izan arren, krisialdiak lurzoru okupazio falta sortu du.
Lurzoru industrialaren diagnostikoan puntu garrantzitsu bat gaur egungo poligonoen
gelditasuna da. Irudian ikusten den bezala, erabilera industrialeko lurzoruaren %25 erabili
gabeko eraikin lursailan edo eraikigabeko orubeetan dago.
Orubeen erabilgarritasuna tamainaren arabera aztertu da:

ERAIKI GABEKO ORUBEAK
POLIGONOAK

ORUBEAK

ORUBEAK

ORUBEAK

<10.000 m2

10-20.000m2

> 20.000m2

Orubeen azal.
GUZTIRA m2

Gelditasunaren
gaineko %

GAMARRA- BETOÑU

46.125,36

50.573,14

144.976,74

241.675,24

27,26

ALI-GOBEO

25.237,50

25.189,18

0,00

50.426,68

16,49

OREITIASOLO

29.668,48

0,00

0,00

29.668,48

18,92

JAUREGILANDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.626,00

16.633,00

0,00

35.259,00

100,00

JUNDIZ

445.891,67

53.327,49

164.886,93

664.106,09

60,72

MIÑAO

39.813,04

21.367,34

145.704,45

206.884,83

93,97

605.362,05

167.090,15

455.568,12

1.228.020,32

45,32

SUBILLABIDE

GUZTIRA

Jarduera gabe dagoen lurzoru guztiatik (270,95hak), ia erdia eraiki gabeko orubeei dagokie
(%45,32). Orube hauen tamaina aldakorra da; hala ere poligono gehienen orubeak tamaina
txikikoak dira (10.000m2 baino txikiagoak). Jundizen orube handien eskaintza nabarmentzen
da (20.000m2 baino handiagoak) mendebaldeko hedapena eta Miñaoko Parke Teknologikoa.
8.2.4.1

Proposamenak jarduera industrialean

Lurraldearen kokapen geografiko bikainaz aparte, lurzoru industrial urbanizatuaren eskaintza,
bere irisgarritasuna (errepideak, aireportua eta trenbidea) eta espezializatutako giza
baliabideen maila altua, lurzoru okupatuaren falta dago.
Orokorrean, industrialdeen lurzoruaren %25a baino gehiago erabili gabe edo alde batera
utzita daudela aurreikusten da, eta finkatuta dauden industrialde batzuk zaharkituak daudela
eta birgaitze bat behar dute erabileran martxan jartzeko eta hedakuntza berri bat sortu gabe
bere indartzea.
Industrialdeentzako proposamen orokorrak bezala azpimarratzen da:
•

Lurralde esparrua eta komunikabideak:
o

Iruña Okako mugan dagoen udalerriaren baterako jarduketak identifikatu
Subillabide industrialdean eta etorkizuneko Jundizko Intermodal Terminala eta
eskualde ardatza indartzea N-1 errepidean eta Madril-Hendaya trenbidea.
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Korridore berdearen egokitzapena sartu N-1era, udalerriko espazio naturalen
lotura ekologikoa ziurtatuz.

•

o

Poligono zehatz batzuetan erabiligabeko lursailak utzi enpresen hedapen posiblea
kokatzeko (“Michelin” Gamarra-Betoñun, “la Mercedes” Ali-Gobeon, etab),
lurzoru industrial hau indartzeko inbertsioa erakartzeko kluster indartsu bat
osatzeko.

o

Teknologia erabilerarako birgaitzeko poligonoen lurzoru erreserba egitea eta
Miñaoko parke teknologikora ez mugitzea, horretarako erabiligabeko, hutsik edo
zaharkitutako eremuen lursailak mugatu ahal dira.

HAPOak aurreikusten zuenaren kontra birgaitze aukera bezala erabilerak malgutzeari
buruz hitz egiten da. Jarduera tertziario bateragarriak kontzentratzea planteatzen
da, inpaktu baxuagoarekin eta poligono zehatz batzuen eremuetan. Kale hauen
kokapena gutxi gorabehera bizitegi erabileratik hurbil dago, hiri formako kanpoko
kaleak, hiriaren sarbideak eta sortzen diren “erakusketa industria kaleak”. Helburua
da kale hauek hiri eta industriaren artean trantsizio elementu bezala funtzionatzea.
Kaleetan baimendutako eta sortutako erabilerak, industria arinerako erabilerak
izango dira, adibidez tailerrak, biltegiak, 10kw-ko potentzia baino handiago behar ez
duten artisau jarduerak eta ekoizpen jarduerarekin erlazioanatutako erabilera
tertziarioak: bulegoak, saltokiak eta merkatuak erosketaren erakusketarekin eta
erakusketa gabe, berehalako biltegiratzea sartuz, eta industrialdeetan ostalaritza
erabilera emateko zuzenduta.
Proposamen honen malgutasuna erabileren barruan industria zonaldean
merkataritza jardueren ezarpenean baimenarekin osatu daitezke. Erabilera hauek
hiriaren merkataritza estrategiarekin bat egon beharko ziren, Merkataritza azalera
handien ezarpena saihestuz, udalerrian orokorrean mugatu egingo dira, kasu
bakoitzean proposatutako eredua eta bere ingurune ondorioak zehaztasunez
aztertuz.

•

Poligonoen bizigarritasuna sustatu jarduera gehiago sartuz.
o

Finkatutako poligonoetan ostalaritza, aisialdi, sakabanatze, erlaxazio eta
biztanleriaren dibertimendurako jarduerak baimentzearen aukera dago,
hirigunetan eragotzi ahal dutenak, eta azkenean helburua espazio hauek
aktibatzea da ordutegi ezberdinetan: pubs, diskotekak, dantza egiteko gelak,
etab.
MIEPParen ikuspuntutik aukera hau baloratu beharko da eta gaueko aisialdirako
ibilbide ziurren sorrera (beharrezko neurria hirigintza inklusibo edo generoaren
hirigintzatik), azkenean erabakitzeko bateratzea posible den ala ez.

o

Finkatutako poligonoetan eta bizitegi zein garraio publikoetatik gertuko
zonaletan erraztea proposatzen da, enpresa mintegiak sustatzen dira, eta
bulegoak erabiltzea baimentzen dutenak, kirol ekipamenduak (eskualderako Car
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ibilbideak, ekipamendu falta hauengatik) edo kulturalak. Espazio edo pabilioi
hutsen erabilera suposatuko zuen eta interesezko jardueren sorrera sortuko zen.
o

Gainera, erakunde nahiko duten enpresak proposatzen dira, eraikin honen
barruan erabilera bateragarriak eman ahal dira, langileei zerbitzu propioak
emateko, adibidez aisialdi gelak, kafetegiak, haur eskolak, etab.

o

Poligonoetan erabileren inplementazioak lokal hutsen murrizketa errazten du,
zaharkitutako espazioen berreskurapena, espazio hauen hazkundea pertsona
kopuru handiago batengatik eta beraien erabilerak ordutegi ezberdinetan,
hirigintza inklusiboan edo generoan eragina mesedegarria dauka, enplegurako
ingurune ziurragoak sortuz emakume langileen eskutik.

o

Indarrean dagoen HAPOak ez du ekoizpen lurzorurik antolatzen nekazaritza eta
abeltzaintza erabilera xehatuarekin, eta erabilera hau mugatzen du produktuen
transformazioa ez existitzera. Lurzoru Urbanizaezinean nekazaritza eta
abeltzaintza ustiapen inplementazioen malgutasunari aukera emateko, erabilera
hauen inplementazioa erraztea industrialdeetan proposatzen da, lursail hutsekin
eta nekazaritza eta abeltzaintza eta eraztun berdeko lurzoru hurbiletatik.
Ingurune hauetan nekazaritza eta abeltzaintza erabilerak sustatuko dira,
produktuen lehenengo transformazioa barne, kutsatutako gasen emisio edo
usain txarren ez edukitzearen baldintzarekin.

Jarduera honen osagarri bezala jarduera gehiago sartzea proposatzen da, pizgarri
bezala, industrialdeetan planteatzen den erabilera berri hauen eraikuntza
hazkunderako sustapena aurreikusi daiteke.
•

Gaur egungo ordenantzak berrikusi eraikin industrialen estalduretan energia
berriztagarrien ezarpena egiteko.

•

Orokorrean, industrialdeen sarbideak hobetu (garraio publiko efizienteagoa,
tranbia, bidegorria, etab.) eta industrialdeen kalitate estetikoa eta ertzeko
zonaldeen naturalizazioa, sarbide nagusien eta Eraztun Berdearekin muga egiten
dutenak, egunero hiria zeharkatzen duten gidarien eta bidaiarien hautematea
hobetzeko. Horretarako ordenantza parametroen erregulazioa proposatzen da
industrial pabilioien lerrokatzerako, materialen erabilerako, lursailen landa itxierak,
irudien kokapena. Zuhaiztien erabilera ikus pantaila bezala industrialde ertzeko
naturalizazio beste baliabide bat da.
Hiriaren mugikortasun ereduaren barruan, garraio publikoaren atalean, Gamarra
lotura aipatzen da, autobus sareen berrantolaketaren bidez, garraio sistema hau
eraginkorragoa eta iraunkortasunagoa da industrialdeentzako, lurzoru kontsumoa
beharrezkoa ez delako eta garraio publikoaren zerbitzua egokitzeko, eskaera puntako
ordua industria jardueren txandei egokituz.
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8.3

INDUSTRIALDEKO PROPOSAMENAK

•

GAMARRA-BETOÑU-ARRIAGA
Hirian daukan egoeragatik “harreman” zonaldeetan bizitegiarekin, beharrezkoa
bihurtzen dira erabilera bateragarriak, adibidez kirolerako erabilerako edo erabilera
tertziarioak. Industria kulturalak ere barne egongo dira, hau da, sortzeaz arduratzen
diren sektoreak, produkzioa eta ondasun kulturalen erakusketa, artea edo diseinua
bezala.
Erakusketa industria kale berriak gehitzea proposatzen dira existitzen direnaz aparte,
Elgoibar kalearen aurrean kanpo zelaiaren zatian, Arriaga Atearen izkinan iparekialdean (hurrengo irudian, existitzen direnak lerro urdinez eta berriak lerro laranjaz).
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Ekoizpen egiturako birsorkuntza, birgaitze, edota berrantolaketarako ondorengo
eremu mugaketa proposatzen da:

Gamarra-Betoñu poligonorako proposamenak

1. Zadorra ibaia Uholde Arriskua kudeatzeko Planaren barruan sartzean, ingurune
baldintzak osatzeko aukera suposatzen du eta Zadorra eta Artapadura kalearen
arteko zonaldeak indartzea, azken honetan hutsik dauden lursailen erdia baino
gehiago topatzen dugu eta ia erabili gabe daude eraikin guztiak. Eremua
antolatzeko Plan Berezi bat sortzea proposatzen da, ondorengo jarduketak
batzeko:
-

Alde batetik, Zadorra paseoaren aurrean, aurrealde homogeneo bat sortzea,
lerrokatuak geratzen diren pabiloientzako ordenantza parametroak aldatuz.

-

Beste alde batetik erabileren nahastea planteatzen da, egungo ekoizpen
erabileraren kalifikazioa erabilera tertziarioarekin bateragarria egiten du
erlazionatuz ekoizpen jarduerarekin: bulegoak, tailerrak, merkatuak,
ostalaritza…etab. Energia berriztatzaileen sorrera indartzea proposatzen da
eta zonalderako eraikigarritasun handikuntza bat.

-

Aldi berean, eremu honetan bide baten irekiera planteatzen da, zonaldeko
lursail estu eta luzera irisgarritasuna baimentzeko eta hobetzeko.

-

“Michelin” enpresaren hurbiltasunagatik, zonalde honetan enpresaren
nabarmenagatik hedapen bat planteatu daiteke, beharrezkoa izatekotan.

2. Zonaldearen hiri egituraren finkapena berriztatzea proposatzen da, Salburua eta
Aranbizkarrako auzoetatik gertu daudelako. Hiri egitura berrian, erabilera
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nahasketak proposatzen dira eta Betoñu Ate kalearen “erakusleiho kale
industrialaren” izaera sustatuko da, Betoñu herriaren hiriaren lotura hobetuz.
3. Mugapen hau planteatzen da lursailetara irisgarritasun erraztasun handiagoa
izateko bide bat gehitzeko.
4. Eskalmendi eta Kapelamendi kaleen topaketa Miravalles kalearekin proposatzen
da.
5. Osinagea kalea luzatzea proposatzen da Bergarako Atea kalearekin lotu arte.
Gainera, 2.383 m2 lurzoru industrialaren birkolokatzea proposatzen da, 6
zenbakiarekin mugatutako eremua.
6. Arriagarekin, Garamarra erakundearekin eta poligonoa zehartzen duen bizikleta
ibilbidea, Betoñurekin ere lotzeko erabiltzen da. Bere ornodun izaeragatik,
Zaramaga kalearekin topatzea proposatzen da, ibilbide honi ikusgarritasun
handiagoa emateko. Aldi berean, bizitegi erabilera tertziario jasan ahal dira eta
bosgarren eremura lekualdatu nahi diren etxebizitzei tokia gordetzea.

•

ALI–GOBEO
Zadorra paseoaren aurrean, Alibarra kalean eta Gamarra-Betoñuk
proposamenarekin bat etorriz, pabilioien ordenantza parametroak
proposatzen du, lerrokatuak geratzeko kale homogeneo bat sortuz. Modu
ingurunearen hautematea hobetzen da, eraztun berdetik, iparraldean eta
herrian, poligonoaren alboan aurkitzen duguna.

egindako
aldatzea
honetan,
Gobeoko

Kalitatea eta funtzionaltasunaren jarduketa hobekuntzak proposatzen dira.
Horretarako baliabideen optimizazio beharrezkoa izango litzateke, parametroen
aldaketa adibidez (lursailaren okupazioa, altuerak eta eraikigarritasuna) eta
birmoldaketa puntuala erabileren nahasketa baimenduz, adibidez: bulego bezalako
erabilpenak, poligonoari zerbitzua eskaintzen dioten kirol ekipamenduak, kirol edo
kultura ekintzak “erakusketa industria” izendatutako kaleetan (hurrengo irudian ardatz
urdinak).
Laborantza jarduerara bideratutako erabilerak indartzea proposatzen da laborantza
lurzorutik gertuko herrietan eta finkatutako poligonoetako Eraztun Berdean, adibidez
Ali Gobeoko iparraldean. Kokapen hau egokia da adibidez hiltoki bat aurkitzeko
udalerriaren eskaerari erantzuteko, Nekazaritza elikagaien Planeko proposamenei
erantzuteko asmoz, tokiko produktuen kontsumoa bultzatzeko.
Fagor enpresak, ibilbide, trenbide eta Eraztun Berdearen ingurunetan kokatua
dagoena, etorkizunean bere birkokapena aurreikusi ditzake lurzoru trukearen bidez,
puntu honetan Eraztun Berdearen hedapena lortzeko. Nahiz eta lurzoru honen
bokazioa naturalizazioa izan, gaur egun jarduerak errendimendu totala dauka eta ez da
aurreikusten epe labur edo ertainera bere lekualdaketa.
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Ali-Gobeo Poligonoa

Beste alde batetik, Vitoriako Mercedes enpresa, egitura aldaketaren aurrean
jarduerarako aurreikusitako lurzoru hedapenaren aurrean, alboko lurzoru okupazioa
aurreikusten da 14,09 ha-ekin, eta bere sailkapena sektorizatu gabeko lurzoru
urbanizagarri bezala.
Erabili gabeko lurzoruen okupazioaren ezintasunean, bere muga Areatza kalera
egokitzen da, Zabalganako ekipamenduzko lursailak eta existitzen diren erkameztiak
zerrenda paralelo batean.
Azpimarratu behar da, lurzoru hauen sartzea etorkizuneko aurreikuspenetara
erantzuten du HAE ingurumen balorazioari begira, HAPO berrikuspenaren hasieratik
aurreikustearen helburuz, ingurumen ikuspuntutik lurzoruak eta bere eragina baloratu
ahal izateko; edo proposamena baztertu bere inpaktu posibleengatik.
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Lurzoru urbanizagarria Mercedesen ondoan. (lila kolorea)

•

OREITIASOLO
Gaur egun poligonoaren iparraldea trenbideaz hiritik bananduta dago eta etorkizunean
lurperatzea espero da. Lurperatze honek aukera bat suposatzen du hirira bideratutako
jarduerak bultzatzeko, erabilera tertziarioekin edo “ekoizpen light” eta “erakusketa
industria” kaleetarako planteatzen den bezala.
“Erakusketa industria” kaleak iparraldetik hegoaldera finkatutako hirian trantsiziozkoa
bezala jarduten du eta BEPB-11 eremuan etorkizunean finkatzera, ekoizpen
jarduerarekin zerikusirik daukaten industria arin eta tertziarioak.
Poligono honen kokapena ez dago udalerriaren komunikazio azpiegitura nagusien
alboan, hortaz, jarduera tertziarioak eta “erakusketa industria” kaleko zonaldeetan
“ekoizpen arinak” kontzentratzearen eta poligonoen iparraldeko proposamenari
begira aukera bezala poligono osoan jardueren erabilera aldaketa planteatzen da.
Erabilera aldaketa hau edozein kasuan lautadan garatutako laborantza jarduerekin bat
egiten du, bereziki hegoaldeko zonaldean (Ansoleta), bere gertutasunagatik
laborantza balioko eremuetara. Kokapen hau oso ona da lehenengo bihurketa
laborantza jarduerak planteatzeko, adibidez laborantza produktuen kontserbazio eta
paketeak egitea, ontziraketa eta izoztearen bidez, zerealen errota, esnearen
pasteurizatua eta eztia, hiltokiak, zerrategia eta egur lehorketaren bidez, etab…
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Azkenik, hegoaldeko zonaldetan dauden poligonoen birkokapena proposatzen da
poligonoaren aparkaleku zonalderantz, puntu honen Eraztun Berdea indartzeko.
Pabilioi hauek erabili gabe daude eta nahiko zaharrak dira, hortaz, trukatze bati buruz
hitz egingo genuke eta kostea gehitu barik.

Oreitiasolo Poligonoa
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Oreitiasolo poligonoa, Hegoaldeko zonaldea

Lekualdaketarako proposatutako pabilioien bista.

Oreitiasolo
poligonoak
ekialdetik
S-14
sektorearekin
mugatzen
du,
bere
antolamenduak bizitegi eraikin lerro bat
aurreikusten du “zubikarai” bideari paralelo,
industrialdearen mugan. Bizitegi lerro hau
planteatu den bezala, ez du hiriaren sorrera
errazten, horretarako entitate falta duelako,
bizitegi erabileratik isolatuta geratuz.
Gainera, IGIk aurreikusitako etorkizuneko
Eraztun Berdearen hedapenaren gain kokatua
dago. Hortaz, nahiz eta Oreitiasoloko
poligonoaren proposamen objektu ez izan,
lursail hauen eraikigarritasuna 14.sektorera
birdentsifikatuz lekualdatzea proposatzen da
edo posible ez izatekotan Salburua eta
Zabalganako
sektoreetara
lekualdatuz
birdentsifikazio prozesuan.
14.sektorearen hiri antolamendu plan partzialaren
laugarren aldaketa.
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•

JAUREGILANDA
Bizitegi bilbean sartzen den azalera handiko erabilerari buruz ari gara eta
iraunkortasunari buruzko eztabaida bat ireki ahalko zen. Bere transformazioa
proposatzen da erabilera ekipamentala edo tertziariora, ingurunearekin atseginagoa.
Jarduera nagusiena URSSA eraikitzaile enpresan dago, gaur egun guztizko
errendimenduarekin. Pabiloientzako “plangintzarekin konforme ez dagoen”
erregimen juridikoa proposatzen da, gaur egun erabiltzen dena, bere desagerpena ez
da aurreikusten eta berarentzako eperik ez da finkatzen.
Iparraldean kokatua dagoen zaharkitutako pabilioia (irudian urdinez) “antolamendu
kanpoko” irudia aurreikusten da, erregulazio berrietara doituz eta erabilera aldatuz.

Jauregilandako Poligonoa

•

ARMENTIAGANA
Armentiako poligonoak zonaldearen behar berrietara egokitzea lortu du, zeharkatzen
duen erakusketa industria kale sorreraren bidez. Pabilioiak kaleari lerrokatuak daude
eta haietan bizitegiarekin bateragarriak diren erabilerak ematen dira (kotxe
kontzesionario, supermerkatuak, jatetxeak, etab). Ezaugarri hauengatik, erabilera
industrialetik tertziariora sailkapena aldatzea proposatzen da.
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Armentiaganako Poligonoa

•

JUNDIZ
Jundiz-Biloda terminal intermodal izan duen Araba Erdialdeko LPParen aldaketa
sartzea beharrezkoa da, Iruña Oka eta Vitoria-Gasteizko udalerrietan. Alde batetik
honek suposatzen du, 17,43 ha lurzoru tarte baten Lurralde Transformazio
Lurzoruaren sailkapena egitea, iparraldean Zadorra ibaian kokatua eta hegoaldean
egungo trenbidearen tartea, Margarita herritik gertu eta bestalde, birkalifikazio
lurzoru Lurraldea sailkatu irizpide berdinarekin, Terminal berriak desklasifikatzeko
ezarri behar duen antzeko gainazala.
Beraz, aldaketa, Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko Balio Altuko
lurzoruak duen murrizketa orekatzeko ondorengo zehaztapena ezartzen du:
“Vitoria-Gasteizko eta Iruña Okako Hiria Antolatzeko Plan Orokorren
Berrikusketa, idazketa prozesuan dagoena, banan-banan edo taldeka 50 ha
baino gutxiagoko Lurzoru Urbanizagarriaren azalera desklasifikatu behar
dute, Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko kategoria eta BasoaMendi Barbana Balio Estrategiko Handia izatera pasako da.”
Aurrerago ikusi denez jarduera ekonomikoko ereduaren aukera batean, Miñaoko
(293,03 Ha) lurzoru erreserbak desklasifikatzea proposatzen da eta aireportuaren
(435,90 Ha) parte bat, hortaz 50 ha-ko lurzoru urbanizagarriaren desklasifikazioa ez da
Vitoria-Gasteizrako eragozpena bat.
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Araba Erdialdeko LPPan aurreikusitako Terminal intermodala

Iruña Oka udalerriarekin Bateragarritasun Plan baten sorrera beharrezkoa da,
etorkizunean udalerri biak hunkitzen duten Terminal Intermodalerako.
Terminal intermodala Atlantiar korridorean Trenbide Autobide zerbitzuetara
egokituta egongo da, Vitoria-Gasteiztik Parisera heldu arte. Trenbide Autobideak
trenbide lerroak nahasten dituzten garraio sistemak dira, errepideko trailer edo erdiatoiak garraioarako, bagoi bereziak erabiliz eta errepide merkantzien garraioarekin
osatuz. Proiektu honek aukera emango du nazioarteko merkantzien garraio
zertzitzuak ezartzeko lurraldearen lehiakortasuna handituz.
Terminal intermodal berria ahalik eta errentagarria izateko helburuarekin, Jundiz
poligonoa aireportuarekin komunikatzea proposatzen da, lotura zuzenago batekin eta
hego-ekialdetik Jundizerako sarbide bat, poligonoaren hegoaldean erabili gabe
dauden lursailak okupatzeko.
Jundizeko indarragatik eta azpiegitura logistiko nagusienetatik daukan gertutasuna
eta komunikabideengatik, 21. Sektoreak (Jundiz ekialdeko hedapena) erabilera
teknologikoaren erreserba bezala proposatzen da, Miñao parkearen aukera bezala eta
merkataritza eta ostalaritza erabilera mugatuz eta bereizketak mugatuz emaitz bezala
lursail txikiak lortuz.
HAPOan Jundizko Paisaiarako Ekintza Planeko (2016) hausnarketak sartzea
proposatzen du, Jundizko ingurunea balio naturak, kultural eta ondare balio
garrantzitsuak dauzka; lurralde aldaketengatik, garapen industrialagatik eta garraio
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azpiegiturengatik mehatxatuak. Hauek dira kontuan hartu beharreko eta poligonoan
eragina daukaten helburuak:
o

N-1 autobidearekiko paralelo doan korridorea egokitzea Jundizetik
igarotzerakoan, Eraztun Berdeari lotutako espazio publiko bezala. Korridorearen
egokitzapenak udalerri osoaren lotura ekologikoa mesedetzen du, bereziki
Jundizko muinoa eta Zadorra ibaia. Oinezkoen eta bizikleten arteko Landa
nukleoen ibilbideri jarraitasuna ematen die (Lermanda, Margarita, Zuazo de
Vitoria, Gometxa eta Ariniz), eta landa nukleoen eta espazio naturalen artean.

Jundiz industrialderako proposamenak

o

Laborantza jarduera iraunkorrak indartzea hunkitutako herriei begira eta
harremana daukaten jarduera ekonomikoak (irudian laranjaz).

o

Kalitate estetikoa eta industrialde ertzen zonaldeen naturalizazioa, komunikazio
bideekin mugatzen dutenak egunero garraiatzen duten gidarien eta oinezkoen
pertzepzioa hobetzeko.

o

Zabortegien espazio kaltetuak berreskuratzeko (aurreko irudian dauden mantxa
horiak).
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Degradatutako espazioak Jundizen

•

MIÑAOKO PARKE TEKNOLOGIKOA
Parkearen okupazio maila baxuagatik lursailen eraikigarritasun hazkundea
proposatzen da, okupazio eta altuera gehiago baimenduz. Plan Berezi baten helburua
izan ahal da parkearen aprobetxamenduak eta ordenantzak aldatzea, iraunkortasun
printzipioak integratzeko landa lurzoruaren kontsumoa saihesteko eta
eraikigarritasun dentsitatea igotzeko gaur egun oso baxu dagoela: 0,25m2s/m2a gaur
egungo ekipamendu eta erabilera tertziarioen eraikigarritasuna, eta ekoizpen
lurzorua 0,35-0,40 m2s/m2a. 0,50m2s/m2a maximo batekin, isolatutako eraikuntza
industriala 0,90 m2s/m2a eraikigarritasun baten aurrean.

Diagnostikotik ondoriozta dezakegu poligonoan garatzen ari diren jarduera gehienak
hiri ingurunean garatu ahal direla, ekoizpen lurzoruetan eta industrialdean existitzen
diren lurzoru tertziarioak edo bizitegi lurzoruetan bateragarriak direnak. Erabilera
teknologikoentzako Jundizko poligonoan lurzoru erreserba aurreikusten da. Kokapen
hau erabiltzaileentzako gastuak baxuak izango dira eta askoz baxuagoak izango dira
parkearen mantentzerako.
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•

INDUSTRIALDETIK KANPOKO LURZORUEN EKONOMIA JARDUERAK

Astegietako EkonomiaJarduerako Lurzorua

"Irlak"-en jarduera ekonomikoko lurzoruak

Aztertu beharreko beste kasu puntualak “lurzoru irlak” dira eta bere multzoan 14 ha-ko
azalera bat suposatzen dute, lurzoru urbanizaezinaren inguruan edo hiriaren barruan
kokatuak:
1. Salburuako 9 eta 10 antzinako sektoreen ekoizpen lurzoruak dira, antolamendu
erabilerekin bateragarriak direnak.
2. Elorriaga erakundearen iparraldeko ekoizpen lurzoru bat da. Gasolindegi eta
erabilera tertziarioko eraikin bat da.
3. A-1 eta N-240 ibilbide loturatik ondoko lurzoru industriala, tailerrak eta
Mercedez-Benz kontzesionarioa. Ibilgailu industrialen salerosketa alboko pabiloia
produktiboa bezala sailkatuko da.
4. Arangiz erakundearen alboko ekoizpen lurzoruak (galdaragintza industrial, tresna
fabrikatzaileak, etab.)
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5. Astegieta erakunde alboko lurzoru industrial eta tertziarioaren alboan.
Erabiligabeko antzinako merkataritza pabiloia eta higiezin salmenta pabiloiak,
lehentasunezko fluxu zonaldean daude eta uholdegarritasun zonaldean 100
urteko errepikatze-denbora.
Hutsik dagoen pabilioiarako lurzoru sailkapenaren aldaketa proposatzen da, gune berdea
izatera pasako da, Gune librearen sailkapen erabilpenarekin (Hiri Parkea). Erabiltzen ari
diren pabilioiak erregimen juridikoa aurreikusten da “plangintzarekin ados ez daudenak”,
hortaz bere desagerpenerako epea finkatu barik, ez finkatzeko baldintzak eta jarduera
berrien ezarpena, baina ez finkatzeko eta ezartzeko jarduera berriko baldintzak ezartzen
dira, lurzoru hauen bokazioa industrialdeak ez eraikitzerena delako.
Kokapen honetan jardueren trantsizio erabilera aurreikusten da, lurzoru hauen norabidea
ezartzen ez den bitartean, nekazaritza azokak, baratzeak, ekitaldiak, etab…
Zuzenbide ikuspuntutik, Plan Orokorrak sistema orokorrean lurzoru industrialaren
birkalifikazioara bideratzen da, antzinako merkataritza pabiloia eta Astegietako lursaila
sailkapenean uholdegarria bihurtzen denean “lehentasunezko fluxua” eta legeak ezartzen
baditu mugapen azpimarragarriak ezartzen ditu (9.artikulua eta abenduak 9ko 638/2016
Errege Dekretua aldakatzearen Jabari Publiko Hidraulikoaren erreglamendua). Bere
lorpena aukera legalei arreta jarriko dio, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2016
Legearen 186.artikuluan, lurzoru urbanizatuaren egoeran dagoen lurzoru bat izateagatik
baloratzerako orduan (Lurzoru eta Hiriaren birgaitzea Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen
7/2015 Legegintzako Errege Dekretua).

8.4

EKONOMIA-JARDUERARAKO LURZORUAREN SINTESIA ETA AUKERAK

Industrialdeen gaur egungo egoera aztertu ondoren, datu argigarriena poligono jarduera
indize baxuena da, industrialdeen %25a alde batera utzita edo erabiligabe daude (eraikitako
lursailak eta hutsik dauden orubeak barne).
Diagnostikoaren ondorioa izango da, estrategiak plan berrian sartu behar direla egoera
arintzeko eta jarduera industriala bultzatzeko:
•

Lurzoru gehiago ez sailkatzea.

•

Industrialdeetan lurzoruaren erabilera optimizatzea.

•

Hutsik dauden pabiloiak eta partzelak erabiltzea.

•

Hirian eta industrialdeetan erabilerak bateragarri egitea.

•

Eremuen espezializazioa.

•

Eraikuntzako eta hirigintzako ordenantzak berrikustea.

•

Zerbitzu komunak ahalbidetzea.

•

Poligonoen trebetasuna ahalbidetu jarduerak sartuz.
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•

Industrialdeen sarbideak hobetzea.

•

Industrialde zonalde ertzeko kalitate estetikoa eta naturalizazioa.

Gamarra, Betoño, Ali-Gobeo eta Oreitiasolo industrialdeak finkatuak daude. Burutu
beharreko jarduketak birmoldaketa ikuspuntutik, birgaitzea, berriztatze edo
hobekuntza, erabilera nahasketa sarrera eta hiri bilbean hobekuntza integratzea bizitegi
auzoko hurbiltasunagatik proposatzen da. Oreitiasolon gainera, lautadan laborantza
jarduerak indartzea proposatzen da.
Jauregilandan eta Armentiaganan erabilera aldaketa proposatzen da, lehenengoan
erabilera tertziario edo ekipamentalerantz aldaketa bat proposatuz eta bigarrenean
erabilera industrialetik tertziarioara kalifikatzea.
Jundizek aukera asko ditu, handitu ahal direnak aireportuarekin komunikabideak eta hegoekialdeko poligonoen sarbidea hobetuz. Erabilera teknologikoen erreserba proposatzen da
eta guzti hau Jundizeko Paisaia Plana aurreikuspenak deskuidatu barik.
Miñao Parke Teknologikoaren okupazio maila baxuak, eraikigarritasun eta lursail
okupazioen berrikusketara bide ematen dio, Plan Berezian landuko direnak.
Industrialdeen egoera espezifikoa alde batera utzita, Miñao eta Foronda lurzoru
erreserbari buruzko alderdiak erdiko disuasio elementuak dira analisi esparru honetan,
lurzoru urbanizagarriaren desklasifikazioa osoa edo partziala posible da sektorizazio hasi
ez delako.
Miñao Parke Teknologiaren inguruko lurzoruari dagokionez, Parkearen okupazio eskasa
dela eta, lurzoru honen garapen ikuspuntu baxuak eta hiriaren erdiko zonaldetik urrun
dagoen kokapena, lurzoru parte hauen desklasifikazioa planteatzen da.
Hortaz ondorengo bi egoerekin aurkitzen gara:
•

AUKERA 0:
Helburua indarrean dagoen HAPO egoera mantentzea da eta parte ez hartzea:
o

Ez da lurzorua desklasifikatzen.

o

Aurreikusten den Planaren gaitasun altuko mantentzea Zehaztapen gabeko
Lurzoru Urbanizagarriko bi poltsa handiak: Aireportukoak 435,90 hak eta Miñaoko
Parke Teknologikoak 293,03 ha-ekin.
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VITORIA-GASTEIZKO INDUSTRIALDEA
GAUR EGUNGO EGOERA-AUKERA 0

INDUSTRIALDEAK

Poligono
gainazala

Ekoiz.
Jarduera

HAK

HAK GUZTIRA

Erabk gabek
lurzoru
urbnzgrria

Jarduera
gabe
HAK
GUZTIRA

HAK

GAMARRA- BETOÑU-ARRIAGA

423,70

337,34

88,64

ALI-GOBEO

213,50

174,10

30,58

JAUREGILANDA

62,35
5,95

41,95
5,18

15,68
1,14

SUBILLABIDE

17,69

10,25

3,52

JUNDIZ

675,30

407,10

109,85

MIÑAO

135,60

74,42

22,23

293,03

-

-

-

435,90

1.534,09

1.050,33

OREITIASOLO-ZUBIGARAI

AIREPORTUA
GUZTIRA

271,64

728,93

Vitoria-Gasteizko Udalaren HAPOtik lortutako datuak

Kontuan izan behar da lurzoru hauen mantentzea sektorizatugabeko lurzoru
urbanizagarri bezala, jabeei ahalmena ematen die udalari sektoreen antolamendua
bultzatzera dagokion Sektorizazio Plan onarpenaren bidez (LVSU 2/2006. 22 art).
Gaur egun jarduera gabe dagoen lurzoruak %25,7a suposatzen du lurzoru
industrialarekin alderatuz, gaur egun jarduera barik aurkitzen dena eta lurzoru
erreserbekin, lurzoru industrialak %48an hazten da lurzoru industrialarekin
konparatuz, poligonoak mugatuz.
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Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarria indarrean dagoen HAPOaren eta jarduera gabeko
industrialdeen arabera.

•

MIÑAO: AUKERA 1
Miñao Parke Teknologikoaren azalera 135,60ha da. Jarduera ekonomiko erabilera
daukaten lursailen lurzoru osoa 74,40ha-koa da eta haietatik 22ha gaur egun jarduera
barik daude, bereziki eraiki gabeko hainbat orubeen existentziagatik (20,68 Ha). Datu
hauetatik ondoriozta daiteke poligonoaren %30 jarduera barik dagoela eta gainera
lurzoru eskaintza existitzekotan, momentuan erabilgarri dago orube hutsak bezala.
Parkea gainera, Plan Berezi baten bidez okupazioa handitzearen aukera eta
eraikigarritasuna aldatzearen aukera dauka.
Hortaz, aukerak Miñao inguruko lurzoru erreserba guztien desklasifikatzea
planteatzen du, gaur egun 293 ha-koa.
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Miñao: Aukera 1

•

MIÑAO: AUKERA 2
Miñaoko Parke Teknologikoak ingurune pribilegiatu batean kokatua dago eta VitoriaGasteiztik bakarrik 5 km-tara. Bere urbanizazioa, zentzu estetiko handiarekin egin da,
baso eta gune berdeetara zonalde handiekin eta aurrerapen, berrikuntza eta jarduera
intentsiboa dauka. Hirigintza parametroak aldatuko dira eraikigarritasuna handitzeko,
lurzoruaren parte batean sailkapena mantentzearen aukera proposatzen da, enpresa
mota honen hazkundea posible egiteko, industria berritzeko, geltoki intermodal
berria eta AHTaren iristeak Vitoria-Gasteizrako suposatuko duen bultzada
aprobetxatuz.
Lurzoru erreserbatik 293 ha, Miñaoko ipar-ekialdeko zonaldea mantentzea
aurreikusten da, 118,14 ha. Lurzoruaren zati bat Onura Publikoko Mendien baldintza
gainjarriaz okupatua dago, hortaz azkenean mendebaldean dagoen lurzorua hartzea
erabakitzen da, eta gainontzeko lurzorua sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarria
bezala sailkatzea erabakitzen da, 89,5 Ha.
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Miñao: Aukera 2

Lurzoru hauek Arabako Parke Teknologikoari (APT) dagokio, AP-1 autopistaren alboan
daude, aireportua eta Deba goien eskualdearekin lotzen dutenak. Etorkizunean
sarbide zuzena eta funtzionalagoa eskaini ahal da Parketik aireportura heltzeko.
Parkearen barruan, urbanizazioak norabide berberean hedapen bat aurreikusten du,
burututako eta ebaki gabeko bi bideekin hedapen honen zain.

•

AIREPORTUA: AUKERA 1
Lurzoru industrial analisiaren ondoren lurzoru kalifikatua %25koa dela ondorioztatzen
da, gaur egun jarduera gabe dagoena. Lurzoru horren erdia (%44) industrialdeetan
dauden eraiki gabeko orubeei dagokie. Hau da, lurzorua berehala eskuragarri dago,
tamainari dagokionez berehalako lursail dibertsitatearekin eta tipologia industrial
ezberdinen eskariari egokituz.
Hurrengo urteotako lurzoru eskaria epe laburrera xurgatu daiteke, erabili gabeko
orubeekin eta salmentarako edo alokatzeko eskaintzen diren pabilioien
berrerabilpenarekin, epe luzera berriz, antzinako poligonoen birsorkuntza, Gamarra
eta Betoñu adibidez.
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Beraz, lehenengo aukera hirigintza iraunkor baten lurralde politika batekin ados
dagoena eta ingurunearekiko inpaktua murriztuz:

•

•

Existitzen diren industrialdeen lurzoruen optimizazioa, eremuak mugatuz bere
hiri egituren birgaitze eta berreskupenerako, parte hartze hauen orientazioa
hirien poligonoetara bideratuz.

•

HAPOan Aireportuko lurzoru erreserben multzoa desklasifikatzea.

AIREPORTUA: AUKERA 2
Aurreko aukeraren irizpidetik hasita, kasu honetan, sailkatutako lurzoru
urbanizagarrietatik, bakarrik mantentzen da etorkizuneko VIAP proiektua jartzeko
lurzoru erreserba (Vitoria Industrial Air Park).
Eusko Jaurlaritzak, SPRILUR bitartez, Vitoria-Gasteiz ingurunean, sektore
aeronautikoari eta zerbitzuei lotutako parke industrial bat dauka, esportatzaile
bokazioarekin eta hurbileko merkataritza aireportu baten beharrarekin.
Proiektuak 93,38ha-ko azalera batekin, 1NGO ZONALDEAREN (irudian horia eta
arrosa) antolamendua Aireportuaren Sistema Orokorrean sartzen du (59,26 Ha) eta
gainontzekoa Aireportuaren Hedapen Sektoreak lurzoru urbanizagarriaren erreserba
okupatzen du 34,12 ha-ko hedapenarekin. Aireportuko instalazioen hedapena posible
egiten du, inguruneko eremu logistikoaren antolatuz, aireportuaren garapena
baimentzeko merkantzia garraioaren arduradun bezala.
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Aireportua: AUKERA 2

3. Zonaldea (irudian kolore grisa) defentsa hidraulikoaren obretara zuzenduta dago,
Uholde Arrisku kudeaketa Planan aurreikusten diren bezala, parkea uholdegarria den
Zaia ibaiko zonaldearen barruan dagoelako.

Jarduera parkearen antolamendu funtzionala. SPRILUR Erraztutako datuak
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•

AIREPORTUA: AUKERA 3

2.aukeran lehenengo aukeran azaldutako irizpideak mantentzen ditu, Forondako
aireportuaren desplazamendua baloratuz merkataritza jarduerako elementu estrategiko
bezala, baina VIAParen kokapena mugituz uholdegarri ez den zonalde batera.

Vitoria-Gasteizko aireportu inguruko uholdegarritasun zonaldeak

Aireportua: AUKERA 3
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Proposatutako lurzorua handiagoa da, 57,80ha eta aireportuaren ipar-ekialdean dago. N624 bide sarbidera, aireportuaren lurreratze pistetara eta bidaiari eta merkantzien
zonaldeekin mugatua dago, hortaz kokapena optimoa da. Bestalde, Andetxa eta Foronda
nukleotik oso gertu dago, erakunde hauentzako suposatu ahal diren inpaktu
negatiboekin.
•

AIREPORTUA: 4. AUKERA

Vitoria-Gasteizko garapen ekonomikoari dagokionez hirugarren aukerak aurreikuspen
baikorra dauka hurrengo urteetarako eta gaur egunerako aurreikusitako lurzorua
mantentzen du VIAP proiekturako, gainera, aireportu inguruko hegoaldeko zonaldean
lurzoru uholde ezina mantentzen du, bertan tamaina handiko azalerak behar dituzten eta
gainontzeko industrialdeetan kokapena aurkitu ez dituzten enpresak ezarri ahal dira.

Aireportu: 4. AUKERA

Lurzoru honen kokapena nahiko erakargarria da, OE-2 operazio estrategikoan sartzen
da, Araba Erdialdeko LPParen iparraldean, konplexu logistiko-ekoizpenaireportuariaren partea osatuz. Jarduera ekonomikoen eremua sortzearen
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proposamena aukera ematen du aireportutik eta hiritik gertu eta Vitoria-GasteizMiranda korridorearen jarduera ekonomikoetatik hurbil.
Gaur egun Udalaren proposamen bat existitzen da trenbide-errepide-aireportu
intermodal garraio loturarako Jundiz poligonoarekin lotzeko eta etorkizuneko
logistika intermodal plataformarako eta erabilera hauetarako ezarpenerako
erakarpena indartzeko.
Aireportuaren hego-ekialdean, lurzoruak 222,76 ha-kin, aurrekoa baina gainazal
handiagorekin. Bere kokapenagatik, lurzoruaren eraginkortasuna hegoaldeko
sarbideak eta komunikazioa “merkantzien zamalanen deskarga” konpontzearen menpe
geratzen dira. Arangiz nukleotik gertu aurkitzen da, baina inpaktua ez da hain handia,
proposatutako lurzoruak berarekiko nahiko distantzia gordetzen duelako.
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