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1 AURREKARIAK ETA PLANAREN XEDEA
1.1

SARRERA

Dokumentu hau, Vitoria-Gasteizko Udalerriaren Antolakuntza Plan Orokorraren Berrikuspena
Hasierako Agiri Estrategikoa da. Sustatzailea, Vitoria-Gasteizko Udaletxea izanik, Ingurumen
Ebaluazioaren Estrategia prozedura osatu nahi du (hemendik aurrera IEE), dagokion ingurumen
organoaren eskaeraz hasita (Ingurumen Administrazio Zuzendaritza, Ingurumen eta Eusko
Jaurlaritzaren Lurralde Politika), Vitoria-Gasteizko Udalaren aldetik, organo substantibo bezala
jokatuko duena, indarrean dagoen lurzoruaren legediaren arabera. Vitoria-Gasteizko udalerrian
7.000 biztanle baino gehiago daude (244.634 biztanle, erroldaren arabera 2016ko urtarrilak 1).
Dokumentu honen bitartez, ingurumen ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 17.2
artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumeneko eskumeneko organoak Ingurumeneko
Ikerketa Estrategikoan egon behar den informazioaren anplitudea eta espezifikazio maila
zehaztuko ditu, bere edukia lehen aipatutako 21/2013 Legeko 20.artikuluan definituta geratzen
delarik.
Arau hauek indarrean jarri zirenetik eta gaur egun arte, aldaketan eman izan dira egun indarrean
dagoen hirigintza legedian. Estatu esparruko Maiatzaren 28ko lurzoruaren 8/2008 Legearen
sorrerak, Espainiako hirigintza arautegiaren garapenean aurrerapauso nabarmena suposatu du.
Era berean, autonomi mailan, Ekainaren 30eko lurzoru eta hirigintzaren 2/2006 Legearen
sorrerak (eta geroko dekretuak garatzen duten), hirigintza planteamendurako aldaketa
garrantzitsuak ekarri ditu, planteamenduaren bideratzearekin, garapen jasangarria, estandarrak
eta edonolako babez ofizialeko etxebizitzen kopuru minimoak, aprobetxamendu tipo
kontzeptuaren desagerpena eta abarrekin erlazionaturik.
Bere aldetik, Indarrean dagoen egitasmoaren sarreratik, Bilbo Metropoliko Plan Partzialak
(LPP),EAE-ko errepideen bigarren plan orokorra (2005-2016), Euskal Autonomi Elkargoko
Trenbide Sarearen Lurraldearen Plan Sektorialak (LPS), Eguzki energiaren LPSa, Gune Hezeen
Antolamenduaren LPSa, Jarduera ekonomikorako eta ekipamendu komertzialerako lurzoru
publikoaren sorreraren, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa eta Ibai eta erreka bazterren LPSa
eta gune hezeen LPSaren aldaketak, LPSa behin betiko onartuak izan dira. Kultura ondarearen
LPSaren aurrerapena onartua eta Etxebizitza promozio publikoaren LPSaren aurrerapena eta
Garraioaren sare intermodal eta logistikoa aurkeztuak izan diren bitartean.
Indarrean dagoen egitasmoaren idazketatik, euskal gizarteak asko aurreratu
ingurumenarekiko errespetuzko jarreren eta garapen jasangarrien garapenean.

du

Ingurumenaren Babeserako otsailaren 27ko 3/98 legea, Garapen Jasangarrirako Euskal
Ingurumen Estrategia (2002-2020), Ingurumen Marko Programa (2002-2006), Udaltalde 21
ekimena eta Udalsarea 21 udal sarearen bitartez eginiko jasangarritasunaren aldeko apustuak,
gizarteak pentsaera hauek barneratzeko elementu oso garrantzitsuak dira.
Lurraldearen errekurtso naturalen azterketa, mugikortasuna eta garraioa eta beste gai asko
planeamenduan zuzenki eragiten dutenez, H.A.P.O.a pentsaera honekin bat etortzea
beharrezkoa egiten da.
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Era honetara, orain planteatzen den hirigintza planeamenduaren tresnan proposamenak
ezartzea bilatzen da, egungo Vitoria Gasteizko biztanleriaren beharrizanak asetzeko gai direnak,
baina etorkizuneko belaunaldien beharrizanak asetzeko ahalmena baldintzatu gabe, momentu
oro gure jarduerek lurraldean uzten duten aztarna kontuan izanik.
Berari dagokionez, Lemoizeko udalerriaren HAPOren idazketarako Hiri Antolaketako Arauen
berrikuspeneko IEE-a, ingurumen ebaluazioari buruzko21/2013 Legean, abenduaren 9koa,
zehazten denaren arabera burutu da, honek ingurumenean izan ditzakeen efektu esanguratsuak
direla eta, eta Administrazio publikoarengatik onartua izan behar delako (6. Art.), eta plan eta
programa zehatz batzuek ingurumenaren gain daukaten efektuen ebaluazioari dagokion
2001/42/CE Zuzentaraua, 2001eko ekainaren 27koa, eta zenbait proiektu publiko eta pribatuek
ingurumenaren gain daukaten eraginaren ebaluazioari dagokion Europako Parlamentu eta
Kontseiluaren 2011/92/UE Zuzentaraua, abenduaren 13koa, sartzen dituena, Ingurumen
Ebaluazioari dagokion Euskal Herriko araudi autonomikoan jasota dauden eskakizunez gain:
plangintzen ingurumen ebaluazio estrategikoen prozedura arautzen duen 211/2012 Dekretua,
urriaren 16koa, eta Euskal Herriko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea.
Halaber, Vitoria-Gasteizen HAPOaren Berrikusketak “Hirigintza-planeamenduak iraunkortasunirizpidez idazteko eskuliburua”-ren (Eusko Jaurlaritzak, Lurralde Antolamenduaren eta
Ingurumen Saila, 2005.urteko martxoa) gidalerroak jarraituko ditu. Bere definizioan: Ingurumen
helburuak eta Ingurumen Irizpide Estrategikoak sartuko ditu, Eusko Jaurlaritzak, Ingurumen,
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila identifikatuak (Erreferentzia Dokumentua,
2010.urteko azaroaren 29).
«1. Lurzorua zentzuz eta modu trinkoan erabiltzea.
1.1. Beharrak aztertu, aurreikusitako garapenak gehiegi ez handitzeko .
1.2. Lurzoru artifizialak erabili.
1.3. Nekazaritza Lurzorua eta Lurzoru naturala zaindu.
1.4. Zigilatze lurzorua murriztu, hirigintza erabilerentzako.
1.5. 100 urteko itzulketa tartea duten etorbideak eta gaur egun garapena aurkezten ez
duten eremuen artifizializazio ekidituz.
1.6. Herrian eraikitako ondarearen eta urbanizatutako nukleoen birsortzea.
1.7. Kutsatutako lurzoruen berreskurapena.
2. Segregazioa eta hiriaren sakabanatzea saihestu.
2.1. Modu integratuan planifikatuz, lurzoruen erabilera eta higikortasun jasangarria,
garraio publiko eta bidegorri garapen berrien zuzkidura bitartez.
2.2. Hiri egitura, trinko, konpaktu eta konplexuak sustatu.
2.3. Eraikuntza dentsitate altuak sortuz.
2.4. Higikortasuna murriztuz eta ibilgailuz ez bestelako garraioa eta garraio publikoa
sustatuz.
2.5. Ahal den neurrian, familia bakarreko etxeak eta etxeak elkarri atxikiak murriztu.
2.6. Ekipamendu eta espazio libreen azalerak adostu biztanleriaren beharrei.
2.7. Erabilera pribatuko espazio libreak saihestu.
3. Hiriguneen ingurumen kalitatea hobetu.
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3.1. Gune berdeak gehituz eta sustatuz.
3.2. Udalerri eremuan Eraztun Berdeak sortuz.
3.3. Gune berdeen eta hiriguneko ur ibilguen kalitatea hobetuz.
3.4. Paisaia udalerriaren plangintzan sartuz.
3.5. Irizpide bioklimatikoak eta ingurumen kalitate irizpideak jarriz (erosotasun termikoa,
zarata, kutsadura, etab.)gune berdeen eta espazio libreen diseinuan.
4. Habitatak eta ingurune naturala mantendu eta hobetu.
4.1. Arreta berezia jartzea Batasuneko habitaten interesei.
4.2. Landaredia mantendu, batez ere basoak eta erriberako landaredia.
4.3. Babeserako Espazio Naturalak babestu eta lotura berrito jartzen.
4.4. Lehentasunezko Banaketa Eremuak babestuz, Babes Bereziko Eremuak eta
mehatxatutako flora eta fauna espezieen sentikortasun puntuak, kudeaketa plana
izan edo ez izan.
4.5. Paisaia naturala edo landa paisaia zaindu, katalogatutako ikus-arroetan bereziki.
4.6. Natura 2000 Sarearen barruan dauden eremuak eta Vitoria-Gasteizko Mendien
Parke Naturala.
5. Airearen kalitatea mantendu eta/ edo hobetu.
5.1. Partikula eta emisioen kontzentrazioaren handitzera laguntzen ez duten
proposamenak.
5.2. RD 1367/2007-ko kalitate akustikoaren helburuak betez.
5.3. Argiaren afekzio posiblea murriztuz, artifizializatu gabeko eremuetan.
6. Uraren kalitatea mantendu eta/ edo hobetu.
6.1. Errekurtsoak eta ingurune hidrikoak babestuz, zainduz eta berrezarriz.
6.2. Kutsatutako uren tratamenduak isurpenari eta ingurune jasotzaileari egokituz.
7. Hondakin kudeaketa bermatu, bere produkzioaren minimoan oinarrituz eta birziklapena
eta berrerabilpena bultzatuz.
8. Aurrezpen energetikoaren sustapena, efikazia eta energia berriztagarriak. Instalazioak
bultzatu berogailuentzako, hiri egitura bateragarriak diseinatuz eta berogailuen sistema
zentralizatuak.
9. Baliabideen kontsumo arduratsua saihestu.

1.2

ARAUDI ESPARRUA

Vitoria-Gasteizko HAPO-aren Berrikaluazio Estrategikoaren prozesuan garatzen den araudi
esparruko erreferentzia araudi esparrua ingurumenaren ebaluazioarentzako (estatala)
abenduaren 9ko 21/2013 Legearekin, Euskal Autonomi Erkidegoko Ingurumenaren Babeserako
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otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorrarekin eta programa eta planen ebaluazio estrategikoaren
prozesua arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuarekin egokitzen da.
Ingurumenaren ikuspuntutik, ingurumenaren ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
onespenak, Ingurumen Ebaluazio Estrategikoarentzako plan eta programa araudi esparru berria
barneratzen du, planen Ingurumen Ebaluazioak gauzatzeko obligazioa ezarriz, Vitoria-Gasteizko
gaur egungo HAPOaren berrikuspena bezala, ingurumenean efektu esanguratsuak eduki
ditzakeenak eta administrazio publiko batengatik onartua izan behar dena. Arau honek
ordenamendu juridiko espainiarrean 2001/42/CE eta 2011/92/UE Direktibak barneratzen ditu.
21/2013 Legea, bere xedapen indargabetzaile bakarraren lehenengo atalean, hurrengoa
adierazten du:
“Presente dagoen legearen kontra doazen gutxiagoko edo maila berdineko xedapen
guztiak indargabetuak geratzen dira, bereziki hurrengoak:
a) Ingurumenean plan eta programen jakineko efektuen ebaluazioari buruzko
apirilaren 28ko 9/2006 Legea.
b) Proiektuek Ingurumenean daukaten Inpaktuaren ebaluazioaren testu
bategina, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuak onartua.
c) Ingurumeneko Inpaktuaren ebaluazioaren ekainaren 28ko 1302/1986
Legegintzako Errege Dekretua egiteko erregelamendua onartzen duen irailaren
30eko 1131/1988 Errege Dekretua.”
Bere aldetik, bere xedapen indargabetzaile bakarraren bigarren atalean, ingurumeneko
legegintza propioa daukaten Autonomi Erkidegoei buruz ezartzen du, goian aipatutako araudia,
indarrean sartu eta urte bateko epe maximoan indargabetuko dela. Hala ere, epe hau amaitu
baino arinago seinalatzen du ere, Autonomi Erkidegoek lege honetara moldatutako araudi
testuak onartzen badituzte, gorago aipatutako aurreikusita dagoen indargabetzea araudi
autonomiko berriak indarrean sartu bezain pronto gauzatuko dela.
Euskal Autonomi Erkidegoak bere legeria aipatutako 21/2013 Legearekin ez duela egokitu
kontuan izanda, dokumentu honen egituraketarentzako jarraitutako eskema Plan eta
Programen Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozesua arautzen duen urriaren 16ko
indarrean dagoen 211/2012 Legean agertzen dena da, Ingurumen Ebaluaziorako abenduaren
9ko 21/2013 Legea osatzen duenean.
Bestaldetik, Euskal Herriko Ingurumen babesaren Otsailak 27ko 3/1998 Lege Orokorrak jadanik
ezartzen zuen 41.artikuluan “[…]Euskal Autonomi Erkidegoko lurraldean egingo diren, eta lege
honen I Eranskinean jasoak dauden egitasmo eta proiektuak, bai pribatuak zein publikoak
derrigorrez ebaluatu dagokion ingurumen inpaktuaren ebaluazio prozeduraren” beharra, eta
Ingurumen Inpaktuaren Talde-ebaluazioaren definizioaren 43.artikuluan, prozeduraren
zuzeneko garapenaren intentzioa jasotzen zuen baita ere, geroago, aipatutako Uztailaren 22ko
183/2003 Dekretuan (ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura
arautzen duena) jasoko dena; eta azken hau indargabetua, gaur egungo 211/2012 Dekretua,
urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio
estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena.
Gainera, aipatutako Otsailaren 27ko 3/1998 legeko 43. Artikuluak, Ingurumen Inpaktuko
Ebaluazioko hiru prozedura ezartzen ditu; hiru horien artean, Talde-ebaluazioa daukagu,
egitasmoaren aplikazioaren ondorioz ingurumenak jasan ditzakeen arazoak neurtzeko
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erabiltzen dena. Honela, 3/1998 Legearen I eranskineko A) atalean egonik, aipatutako
prozedurarekin prozesatutako egitasmoen zerrendaren artean, Hirigintza Antolamenduko
Egitasmo Orokorrak eta urbanizagarri ez diren lurzoruei eragiten dioten aldaketak aurkitzen dira.

1.3

INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN IDAZKETARAKO METODOLOGIA

Ondorengo atalean Vitoria-Gasteiz udalerriko IEE-an, hirigintza antolamenduaren idazketan
jarraitutako metodologia azaltzen da.
Aurretik esan den moduan, Euskal Autonomi Erkidegoan gaur egun agintzen duen plan,
programa eta proiektuen ingurumenaren ebaluazioaren araudi esparrua Ingurumen
Ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legearengatik ezarritakoa da, Euskal Autonomi
Erkidegoko Ingurumenaren Babeserako otsailaren 27ko arau autonomiko osagarria 3/1998 Lege
Orokorrarekin eta plan eta programen ebaluazio estrategikoaren prozesua arautzen duen
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuarekin.
Horregatik, 21/2013 Legea izango da, Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren plan eta programak
gauzatu ahal izateko burutuko diren lanak garatzeko araudi esparru oinarria. Lege honek
aplikazio prozesu ezberdinak ezartzen ditu bere artikulatuetan, planaren, programaren edo
exekutatuko den proiektuaren izadiaren arabera.
Ingurumenaren Ebaluazio Estrategikoari dagokionez, plan eta programetatik datorrela,
entitatearen proposamenaren arabera (ingurunean egindako inpaktuaren ebaluaziora
behartuak dauden proiektuen onarpenerako esparrua, Natura 2000 Sareari afekzioa,
ingurumenaren organoaren erabakiak kasuz kasu, etc.), ingurumenaren organo eskudunaren
Ingurumenaren Deklarazio Estrategikoaren formulaziorako prozesu arruntari buruzko araudian
bildutako lehenengo prozesua izanda, ingurumenaren organo eskudunaren Ingurumen Informe
Estrategikoa eskuratzeko prozesu sinplifikatuan bigarren egonda.
Horrela, 21/2013 (art.6) Legeak biltzen duen moduan:
“6. Artikulua. Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren aplikazio esparrua.
1. Administrazio publiko bategatik onartutako eta bere elaborazioa eta onespena
disposizio legal edo Autonomia Erkidego baten Gobernuaren Kontseilua edo Ministroen
Kontseiluaren akordio bategatik onartutako plan eta programak Ingurumen Ebaluazio
Estrategiko arrunterako objektu izango dira, baita hauen aldaketak ere, egoera hauetan:
a) Ingurumen inpaktuaren ebaluaziora legalki azpiratutako proiektuen
etorkizunerako proiektuetarako esparrua ezartzen dutenean eta nekazaritza,
abeltzaintza, basogintza, akuikultura, arrantza, energia, meatzaritza, industria,
garraioa, hondakin-kudeaketa, hondakin hidrikoen kudeaketa, itsas eta lur
domeinu publikoen okupazioa, itsas ingurunearen erabilera, telekomunikazioak,
turismoa, hiri eta landa lurzoruen antolamendua, edo lurzoruaren erabilerarekin
zer ikusia dutenean ; edo,
b) Ebaluazio bat behar dutenean Natura 2000 sarea espazioetan eragiteagatik,
Natura Ondare eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legean
aipatutako terminoetan.
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c) Bigarren atalean agertzen direnak ingurumen organoak horrela erabakitzen
duenean 5.eranskinaren irizpideen araberako ingurumen informe estrategikoan.
d) 2. ataleko plan eta programak, ingurumen organoak horrela zehazten
duenean, sustatzailearen eskaerarekin.
2. Ingurumen ebaluazio estrategiko arrunt baten objektu izango dira:
a) Arinagoko atalean aipatutako plan eta programen aldaketa txikiak.
b) Arinagoko atalean aipatutako herri mailako hedapen murritzeko zonaldeen
erabilera ezartzen duten plan eta programak.
c) Etorkizunerako proiektuen baimenerako esparrua ezarriz, arinagoko atalean
aipatutako beste betekizunak betetzen ez dituzten plan eta programak.”
Honen HAPOaren idazketarako Vitoria-Gasteiz udalerriko Hiri Antolaketako Arauen
Berrikuspenaren kasuan, aplikazio prozedura Ingurumen Ebaluazio Estrategiko Arruntarena da,
honen helburua Ingurumen Deklarazio Estrategikoa lortzea izanik. Jarraian, prozeduraren
eskema bat aurkezten da, honetan parte-hartzea daukaten alderdi desberdinek jokatu
beharreko papera zein den zehaztuz:
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Ingurumen Ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legearen araberako ingurumen Ebaluazio
Estrategiko Arruntaren prozesu eskema.
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Vitoria-Gasteizko HAPOaren idazketarako IEE Arruntaren prozedura Hiri Antolaketako Arauen
Berrikuspena lantzen duen organoarengandik hasi zen, kasu honetan Vitoria-Gasteizko Udala,
Plangintzaren Hasierako Onarpena baino lehen eskatu zuena (21/2013 Legeko 18.art.),
Hasierako Dokumentu Estrategikoari dagokionez eskumena daukan ingurumen organoak
landutako Ingurumen Azterketa Estrategikoaren jaulkipena.
Ingurumen Azterketa Estrategikoaren Irismen Agiria kaltetutako Administrazio publiko eta
interesdun pertsonentzako egindako kontsulta epean jasotako erantzunen emaitzek laguntzen
dute (21/2013 Legearen 19. art.). Ingurumen eta eskumena daukaten organoen elektronika
egoitzaren bitartez herritarrentzako eskuragarri jarriko den Irismen Agiria.
Ingurumen organoak landutako Irismen Agiriak Ingurumen Azterketa Estrategikorako kontuan
izan behar diren xedapen guztiak jasotzen ditu, zeinen edukia 21/2013 Legearen 20. artikuluak
erregulatzen duen.
Honela azkenean, hunkitutako Administrazio publiko eta interesatutako pertsonei informazio
publikoaren aldibereko tramitea eta kontsulta egingo zaie. Informazio publikoaren tramitean
(21/2013 Legearen 21. artikulua), izenezko organoak plan edo programaren hasierako bertsioa
informazio publikorako jarriko du, gutxienez 45 eguneko epe batean, Estatuko Aldizkari
Ofizialean edo dagokion eguneroko ofizialean arinago iragarrita eta, bere kasuan, xede
elektronikoan. Hedapen maximoa bermatu beharko da, komunikabideen eta batez ere,
bitarteko elektronikoen erabilerarekin. Bere aldetik, kontsulta tramitea hunkitutako
administrazio publiko eta interesatutako pertsonei (21/2013 Legearen 22. artikulua), gutxienez
45 eguneko epe batean gertatuko da. Izenezko organoak ingurune inpaktu azterketarekin edo
egiaztatuak izan direnekin erlazioan dauden eta arinago galdetuak izan diren hunkitutako
administrazio eta interesatutako pertsonak kontsultatuko ditu.
Ondoren, informazio publiko eta kontsulten bidaltzea gertatuko da, plan edo programaren
proposamen finala gauzatuz, informazio publikoaren tramiteak eta kontsultak egiterakoan
egindako alegazioak kontuan hartuz, eta behar izanez gero, ingurune azterketa estrategikoa
aldatuz (21/203 Legearen 23. artikulua).
Izenezko organoak plan edo programaren proposamen finala arinduko dio ingurumen organoari,
ingurune azterketa estrategikoarekin, informazio publiko eta kontsulten emaitzekin, baita
laburpen dokumentu batekin, non ingurune aspektuen plan edo programaren proposamen
finalaren integrazioa deskribatuko den, ingurumen azterketa estrategiko eta hedadura
dokumenturako egokitasunarekin, egindako kontsulten emaitzekin eta nola hauek kontuan
hartu diren (21/2013 Legearen 24. artikulua).
Egindako dokumentazioa jasotzean, ingurumen organoak espedientearen Analisi Teknikoa eta
ingurune deklarazio estrategikoa egingo ditu (21/2013 Legearen 24. artikulua). Espedientearen
analisi teknikoa bukatzean, ingurune organoak ingurune deklarazio estrategikoa formulatuko du
eta Estatuko Aldizkari Ofizialean edo tokatzen den eguneroko ofizialean publikatuko du, bere
publikazioaren kalterik gabe ingurune organoaren egoitza elektronikoan, prozesua amaituz
(21/2013 25. artikulua).
Azkenik, sustatzaile den organoak ingurune deklarazio estrategikoaren edo programaren edukia
batuko du eta honen adopzioa edo onespena publiko egingo du, Estatuko Aldizkari Ofizial edo
tokatzen den eguneroko ofizialaren bitartez (21/2013 26. artikulua).
Jarraitu beharreko prozesua definitutakoan, Gernika-Lumoko udal-mugartearen HAPOaren
Berrikuspenaren Hasierako Dokumentu Estrategikoak, 21/2013 Legearen 18.1. artikuluaren
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determinazioak dakartza, ingurune ebaluazio estrategiko arruntaren eskaeraren funtsezko atal
moduan:

“18. artikulua. Ingurune ebaluazio estrategiko arruntaren hasierarako eskaera.
1. Plan edo programaren onespenaren edo adopzioaren izenezko prozesuaren barruan
sustatzaileak izenezko organoaren aurrean aurkeztuko ditu, araudi sektorialak
exijitutako dokumentazioarekin batera, ingurune ebaluazio estrategiko arruntaren
hasieraren eskaera bat, plan edo programaren zirriborroarekin eta gutxienez hurrengo
informazioa edukiko duen hasierako dokumentu estrategiko batekin lagunduta:
a) Planifikazio helburuak.
b) Proposatutako plan edo programaren hedadura eta edukia eta teknikari eta
ingurumenari dagokionez bideragarriak diren bere arrazoizko aukerak.
c) Plan edo programaren aurrez ikusgarria den garapena.
d) Klima aldaketa kontuan hartuz ingurune inpaktu potentzialak.
e) Plan sektorial eta bildutako lurraldeei buruzko aurrez ikusgarri diren intzidentziak.”

Halaber, plan eta programen ebaluazio estrategikoaren prozesua arautzen duen urriaren 16ko
211/2012 Dekretuaren determinazioak presente eduki behar dira. Ondoren, baliokidetasun
koadro bat gehitzen da, non lege estatal eta autonomikoaren exijitutako edukiak agertzen diren,
puntu komunak azpimarratuz.
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HASIERAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA
(18. art. 21/2013 Legea, abenduaren 9,
ingurune balioztatzearen)

HASIERAKO AGIRIA
8. Artikulua, 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duena.)
a) Plana edo programa herri-administrazio batek landu edo onartzea eskatzen duen Jaurlaritzaren kontseiluaren xedapen arau-emaile edo
erabakiaren identifikazioa.
b) Planak edo programak garatzen dituen eskumenen identifikazioa eta deskribapena.
c) Administrazio-eskumenak: Organo sustatzailearen eta behin betiko onarpenaz arduratutako oinarrizko organoaren identifikazioa.
d) Plana edo programa onartzeko eta izapidetzeko prozedura, aurreikusitakoaren arabera jendeak parte hartzeko, jendaurrean jartzeko eta
kontsultak egiteko egingo diren izapideak esanbidez zehaztuta.

a) Plangintza helburuak.

e) Planaren edo programaren oinarrizko garapen-helburu eta garapen-irizpide orokorrak eta espezifikoak eta etorkizunerako aukerak.
f) Planarekin edo programarekin erantzun beharreko premien eta gaur egungo aukera-elementuen justifikazioa.
g) Aurrekariak eta izapidetze:
-

Hala badagokio, aurrekarien deskribapena, plana edo programa jaso den mailaz goragoko plangintza-agiriak aipatuta eta ingurumenebaluazioaren prozedurapean jarri den adierazita. Azken kasu horretan, ingurumen-ebaluazio horren zehaztapen nagusiak laburbildu
beharko dira, eta, hala badagokio, ondorengo faseetan ebaluatzeko utzitako elementuak azpimarratu beharko dira.

Hala badagokio, planaren edo programaren ondorengo jardunen deskribapena, ingurumen-organoaren esku-hartzea aurreikusten bada.
h) Planaren ezaugarrien deskribapena:
b) Proposatutako plan edo programa eta

-

teknikari eta ingurumenari dagokionez
bideragarriak diren bere arrazoizko aukeren
hedadura eta edukia.

Planaren edo programaren jardunak garatuko diren eremuaren eta aurreikusitakoaren arabera ingurumen-ondorio esanguratsuak
jasango dituzten elementuak kokatuta dauden eremuaren espazio-mugaketa. Hirigintza-plangintzaren kasuan:
•
Hirigintza-birsailkapenerako eta hirigintza-birkalifikaziorako proposatutako eremuen espazio-mugaketa
•
Landa-lurzoruaren edo lurzoru urbanizaezinaren eremuan erabileren antolamendua eta erregulazioa
aldatzeko proposamenak.

Lurralde-plangintza partzial eta sektorialaren kasuan: lurralde-antolamenduko eta lurralde-erregulazioko eremuen espazio-mugaketa.
c) Plan edo programaren aurrez ikusgarria den
garapena.

Proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko legerian edo ingurumena babesteko euskal legerian zerrendatutako
kategorietako batean dauden proiektuen identifikazioa

j) Arrazoizko aukeren berariazko definizioa: kontuan hartutako plangintza-aukeren deskribapena:
–

Kontuan hartutako arrazoizko aukeren identifikazioan erabilitako bideragarritasun teknikoko irizpideen deskribapena eta
justifikazioa: plan edo programaren kokapenaren, garapen teknikoaren eta/edo denborazko garapenaren aukerak.
Erreferentziazko ingurumen-helburuekiko bat-etortzearen eta proportzionaltasunaren justifikazioa, horien garapenean zer neurritan laguntzen
duten adierazita.
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HASIERAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA
(18. art. 21/2013 Legea, abenduaren 9,
ingurune balioztatzearen)

HASIERAKO AGIRIA
8. Artikulua, 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duena.)
k) Ingurumenaren gaur egungo egoeraren alderdi garrantzitsuak, hala nola mehatxatuta eta/edo nazioarteko hitzarmenen eta xedapen arauemaile orokorren bidez babestuta dauden baliabideak eta eremuak, eta, hala badagokio, planaren edo programaren ebaluazio-eremuko
ingurumen-arazoak, plana aplikatu ezean denbora horretan izango zuten bilakaera kontuan hartuta.
l) Lurraldearen ingurumen-unitate eta paisaia-unitate homogeneoak definitzea, edo metodologia, ingurumen-aldagarrietako bakoitzaren
ezaugarrien analisi integratutik abiatuta. Unitate horien ingurumen-kalitatea haztatzea, eta aurreikusitako erabilerak hartzeko zer gaitasun duten
analizatzea; zenbat eta gaitasun handiagoa kokapenaren eta ingurumenaren gaineko eragin txikiagoaren eskakizunei erantzuteko, orduan eta
handiagoa ingurumen-kalitatea.

d) Klima aldaketa kontuan hartuz dauden
ingurumen inpaktu potentzialak.

m) Organo sustatzaileak baloratzea plan edo programak Natura 2000 eremuetan eragin nabarmena izan dezakeen edo ez.
- Natura 2000 Sarea izenekoari banan-banan edo batera eragin liezaioketen egitasmo edo plan guztiak zeintzuk diren.
– Egitasmo edo plan horiek zein eragin izan lezaketen eta eragin horien ebaluazioa.
– Eragina jasango duten Natura 2000 eremuen ezaugarriak.
n) Beste natura-gune babestu batzuetan eragina jasango duten eremuak (betiere 16/1994 Legearen arabera), nazioarteko garrantzi aitortua
duten Ramsar hezeguneak, paisaia bereziak eta/edo bikainak, onura publikoko mendiak eta mendi babesleak, erkidegoko interesa edo/eta
lehentasunezkoa duten habitatak, zuhaizti autoktonoak, ibai-eremuak eta ingurumen-kalitate eta -sentsibilitateko beste eremu batzuk.

e) Plan sektorial eta lurralde konkurrentzi
buruzko aurrez ikusgarri diren intzidentziak.

i) Nazioarteko, Europako Erkidegoko, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta/edo tokiko araudi, estrategia eta planetan finkatuta dauden eta planak
edo programak izan ditzakeen ondorioei edo horien helburuei lotuta dauden ingurumen-babeseko helburuen eta garapen-irizpideen
identifikazioa, baita lotutako adierazleen eta, hala badagokio, plana edo programa lantzean kontuan hartu beharreko ezarritako edo proposatutako
muga aplikagarrien identifikazioa ere.
B) Herritar interesatuen zerrenda-proposamena; hau da, 3. artikuluaren 9. paragrafoan ezarritako herritarrena.

Ingurumen Ebaluazio Estrategiko Arruntaren
inprimakia

2.– Arestian aipatutako informazioaz gain, aurreko atalean ezarritako j), k), l) eta m) idatzi-zatietako informazioak laburbilduta jasoko dira V.
eranskinean ingurumen-ebaluazio estrategikoa eskatzeko erantsitako formularioan, eta formularioa hasierako agiriarekin batera igorri beharko
da. Era berean, a), b), c), d), e), f), g) eta i) idatzi-zatietan zehaztutako informazioak V. eranskinean araututako formularioa betez baino ez dira
emango.
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Beraz, indarrean dagoen legedi guztia kontuan izanik, bai nazionala zein autonomikoa,
dokumentu hau lantzen da, aipatutako araudian jasotako alderdi guztiak batzen dituena, baten
eta bestearen neurri murriztaileenak kontuan izango dituelarik, beti ere maila baxuenekoak
aurka jartzen ez diren bitartean, ingurumen ebaluazioari buruzko aipatutako 21/2013
Legearekiko, abenduaren 9koa.
Azkenik, azpimarratu beharra dago, IEEn prozeduraren exekuzioa Hiri Antolaketako Arauen
berrikuspenaren hasierako etapetatik zehazteak, honetan ingurumen alderdiak barneratzea eta
hau aplikatzetik eratorri daitezkeen kalte esanguratsuen aurreikuspena ahalbidetzen du, izan
ere politika sektorialen multzoan ingurumenaren integrazioa oinarrizko baldintza da garapen
jasangarriko eredu bat lortzeko.

1.4

HERRITAR INTERESATUEN ZERRENDA PROPOSAMENA

Egingo den Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozesuaren hedadura ezagutzeko, eta
dokumentu honetan hasten dena, Vitoria-Gasteizko Udalak, Plan Orokorraren Berrikuspenaren
sustatzaile moduan, hunkitutako Administrazio Publiko eta interesatutako pertsonentzako
kontsulten burutzerako zerrenda bat planteatzen du, urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren
8.1.artikuluaren B) atalan ezarritakoaren arabera. Aipatutako zerrenda hori ondoren agertu
daiteke:
(OHARRA: kontsultatu beharreko departamentuen erlazioa hurrengo da, Hasierako Dokumentu
Estrategikoaren idazketaren datarekin. Departamentu hauen zati handi batek bere organigrama
eta deitura aldatzeko aukera ahal izango balute etorkizun batean, kontsultei egindako
erantzunak kontsultatutako dituzten departamentuak edo aurrekoak ordezkatuko dituzten
departamentu berriek egin beharko lituzkete.)
Udalak:
•

Zuiako Udala.

•

Zigoitiko Udala.

•

Arratzua-Ubarrundiako Udala

•

Burgeluko Udala.

•

Barrundiako Udala.

•

Iruraiz – Gaunako Udala.

•

Bernedoko Udala.

•

Iruña Okako Udala.

•

Erriberagoitiko Udala.

•

Trebiñuko Konderria Udala (Burgos; Gaztela eta Leon).

Eusko Jaurlaritza:
•

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila.

•

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila.
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•

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila.

•

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila.

•

Ogasun eta Ekonomia Saila.

•

Hezkuntza Saila.

•

Osasun Saila.

•

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila.

•

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

•

Segurtasun Saila.

•

Lan eta Justizia Saila.

Arabako Foru Aldundia:
•

Ogasuna, Finantza eta Aurrekontu Saila.

•

Nekazaritza saila.

•

Euskara, kultura eta Kirol Saila.

•

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila.

•

Gizarte-Zerbitzu saila.

•

Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna Saila

•

Ingurumen eta Hirigintza Saila

Erakunde Publikoak (Arabako Foru Aldundia):
•

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA).

•

Arabako garapen agentzia.

•

Aldalur Araba S.L.

•

ARABAT-Arabako Bideak S.A.

Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Inguruneko eta kostaldeko eta Itsas Inguruneko
Ministerioak.
Kantauri Ekialdeko konfederazio Hidrografikoa
Euskal Trenbide Sarea
Espainiaren Sare Elektrikoa, REE.
ENAIRE.
Vitoria-Gasteizko administrazio batzarrak.
Elkarteak:
•

Ingurugiro babesaren aldeko Elkarteak eta Elkarte ekologikoak

•

Enpresa eta profesionalen Elkarteak.

•

Alderdi Politikoak.

•

Sindikatuak
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA - HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila
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•

Udal Elkarteak.

•

ACOVI

•

ACOA

•

Vitoria-Gasteiz eta Arabako Elkarte eta kontzejuak.

•

Unibertsitate eta mundu akademikoko entitateak.

•

Gizarte arloko entitateak.

1.5

IDAZKETA TALDEA

Egitasmoaren sustatzaileak kontratatua, Hasiera dokumentu Estrategikoa PROINTEC, S.A.
(Ingurumen Departamentua) enpresako diziplina anitzeko talde batek idatzia izan da.
Estudioaren oinarrizko idazle taldearen konposizioa ondorengoa da:

Javier Bernal Gómez

Jesús Redondo Mazarracín

DNI: 11787594W

DNI: 50424076A

(Biologia-zientzietan lizentziaduna).

(Mendi ingeniaria).

Marta Quintero Barrio

Juan Carlos Rebollo Izquierdo

DNI: 50869583T

DNI: 51920350N

(Biologia-zientzietan lizentziaduna).

(Biologia-zientzietan lizentziaduna).

Jesús Abelaira Rey

Juan Ignacio Herrador Salinas

DNI: 32765390G

DNI: 50886177B

(Biologia-zientzietan lizentziaduna). (Biologoa).

(Ingurumen zientzietan lizentziaduna).
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2 HAPO BERRIKUSKETAREN HELBURUAK
2.1

GAUR EGUNGO HAPOAREN BERRIKUSPENAREN AURREKARIAK

Gaur egun, Vitoria-Gasteizko euskal udalerriko hirigintza plangintza Hiria Antolatzeko Plan
Orokorraz araututa dago (hemendik aurrera HAPO). 2008.urteko urtarrilaren alkatetza
dekretuaren bidez, gaur egungo HAPOaren berrikuspenaren hasiera adostu zen, abenduaren
27an, Arabako Foru Aldundiaren testu bategina 135/2000 Foru Dekretuan onartu egin zen,
(ALHAO, 21zk, 2001, Otsailak 19) eta indarrean sartu zen 143/2003 Hitzarmena argitaratu
ondoren otsailaren 25ean, Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluarena (ALHAO 37zk.
2003ko martxoaren 31a); abenduak 28ko Diputatu kontseiluaren 1212/2005 Foru
Hitzarmenaren bidez, HAPOaren testu bategina onartzen du Udalerriaren Tokiko Erakunde
Txikien bizitegi lurzoruari dagokiona (ALHAO 7.zk. 2006.urteko urtarrilak 18).
Gaur egun arte, HAPO aren berrikusketa bulegoak hurrengo dokumentazioa batu eta garatu
du:
1. Aurretiko ikerketak 2009ko urrian bukatuak, MECSA enpresa idatzitakoak. Lau fase
planteatzen zituen, lehenengo fasean Informazioaren analisia eta hasierako
diagnostikoa hurrengo informazio batzen zuen: zuzenbide arauak, ingurune fisikoa,
demografia, ekipamenduak, jarduera ekonomikoak eta merkataritzakoak, bizitegi
lurzoruaren analisia, Toki-Erakunde Txikiak, komunikazio eta zerbitzu azpiegiturak,
Ondare kultural, etab..
Bigarren fasean prozesuaren ondorio partzialak batzen zituen, ondoren mahai
sektorialak egiteko, bere edukia hirugarren fasean batzen da (Mahai sektorialen agiria)
eta laugarren fasean amaierako ondorioak.
2011ko maiatzean HAPOaren berrikuspen bulegoa sortzen da, bere koordinazioa
Plangintza Saila eta Hirigintza Kudeaketaren menpe egonda, eta 2013ko urtarrilak 28ko
Alkatetza Dekretuaren bidez, non HAPOaren berrikuspena alegatzen da.
2. Aurretiko ikerketarekin baten eguneratutako hirigintza diagnostikoa, 2013ko
martxoan eginda eta aldi berean Herritarrek Parte Hartzeko Programa onartzen da.
Diagnostikoan landutako gaiak lan koadernoak bezala aurkezten dira dokumentuarekin
batera, bederatzi lan koaderno ditugu:
o 1. Koadernoa- Lurralde eredua eta lurzoru naturala
o 2. Koadernoa- Udalerriaren mugak eta hiri hazkundearen mugak
o 3. koadernoa- Egungo plan orokorraren garapen egoera: Lurzoru
urbanizagarriaren sektoreak, hiri lurzoruan programatuta. 1.ngo Taldea.
o 4. Koadernoa- Egungo plan orokorraren garapen egoera: Lurzoru
urbanizagarriaren sektoreak Toki-Erakunde Txikian programatuta. 2. Taldea.
o 5. Koadernoa- Bizitegi auzoen sozio-hirigintza analisien fitxak.
o 6.koadernoa- Bizitegi auzoen karakterizazioa eta analisia: Barneko auzoak vs
kanpoko auzoak
o 7. Koadernoa- Toki-Erakunde Txikiko sozio-hirigintza analisi fitxak.
o 8. koadernoa- Toki-Erakunde Txikiko analisia eta karakterizazioa.
o 9. Koadernoa- Lurzoru industriala.
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3. BERirudikatu Herritarren Parte Hartze programa irekiaren prozesuko dokumentazioa.
1.ngo Fasea- Banatutako Diagnostikoa, 2013.urtean zehar egindakoa.
Alde batetik, biztanleak foru desberdinetan eta egindako jardueren ekarpenen
txostenak, eta beste alde batetik, itzulpen dokumentuak biztanleen ekarpenekin,
txosten teknikoetan aurkeztu direnak, hirian landutako gaiei buruzkoak, aurrerapenaren
proposamenak eta aukerak egiteko.
4. HAPOaren aurrerapenerako aurreko proposamenen informazioa eta sintesia,
2016.urteko maiatzaren 31an argitaratua. Dokumentazio hau Aurrerapena egin baino
lehenagoko proposamenen sintesi edukia dauka, Hirigintza Saila landua (HAPOaren
berrikuspen bulegoa landua) eta HAPOaren berrikuspen Politikoen Hitzaldian aurkeztua.
o 1. Koadernoa- Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren helburu orokorrak: HAPOaren
helburu substantiboak – Ingurumen helburuak, Ekonomikoak eta Sozialak.
Dokumentu hau hurrengo parte hartzaileak izan ditu: sailak, zerbitzuak, enpresak
eta udalaren erakunde autonomoa. HAPOaren berrikuspen hitzaldiaz balioztatua,
2015.urteko urrian.
o 2. Koadernoa-Hiriaren ekipamenduak.
o 3. Koadernoa-Hiri Garapen Estrategia kontrolatua: Bizitegi lurzorua Toki-Erakunde
Txikian.
o 4.Koadernoa- Hiri Garapen Estrategia kontrolatua: Bizitegi sektoreak hiri eremuan.
o 5. Koadernoa- Zelan lotu finkatutako hiria birdentsifikazio hiriarekin.
o 6. Koadernoa-Lurzoru Higiezinaren antolamendua.
o 7. Koadernoa-Ekonomia Jarduerarako Proposamenak.
o 8. Koadernoa-Garraio eta higikortasun azpiegiturak.
5. Parte hartze prozesuaren itzulpen txostena. Profesionalen eta espezialisten kontraste
fasea. Berrasmatu Hiria Antolatzeko Plan Orokorra berria. Profesional eta espezialisten
parte hartze fasearen emaitzen dokumentua (hitzaldi politikoak), 2016ko Uztailean izan
dena, hasiera bezala Aurrerapeneko Proposamenen lanketa kontutan hartuta.
6. 2017ko ekainean profesional eta espezialisten parte hartze ekarpenen analisia egin da
(hitzaldi politikoak), hasiera bezala aurreko proposamenen laburpena kontutan hartuz,
2016ko maiatzean burututako HAPOaren aurrerapenerako.
Dokumentu honetan Aurretiko dokumentuan batutako ekarpenak laburtzen dira,
2016ko maiatzaren 31an eta gainera hurrengo gaiei begira hurrengo proposamen
berriak sartzen dira:
o Helburu orokorrak
o Ekipamendua. Gune berdeak. Espazio Libreak
o Hiriaren Sektoreak
o Hiria lotu: I eta II
o Lurzoru Urbanizaezina: I eta II
o Jarduera Ekonomikoak: I eta II
o Azpiegiturak: I barne mugimendua eta II garraio handiko azpiegitura orokorrak
o Lurralde eredua (atal honetan bakarrik existitzen dira proposamen berriak)
7. Bitakorako koadernoa, 2017ko uztailean eguneratua eta hurrengo itemekin:
o Aurrekariak
o HAPOaren tramitazioa
o Eguneratutako diagnostikoa, 2011-2014 tartea.
o Aurrerapena baino lehenengoko proposamenak. 2016ko Uztaila-2017ko Uztaila
tartea.
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o Aurretiko ideiak HAPO estruktural berrirako
o Eraikinak

Gainera, HAPOaren berrikuspenarekin batera beste dokumentazioa existitzen da:
8. Udalerriko plan estrategikoak, Plan orokorrean eragina izan ahal duten planak edo
idatzitako Plan Orokorrak izan ahal duen eragina.
Mugikortasun eta espazio publikoaren plana (MEPP).
Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana.
Vitoria-Gasteiz: Karbono hiri neutroa 2020-2050.
Vitoria-Gasteizko Iraunkortasun Adierazle Plana.
2010-2014 Tokiko Agendaren Akzio Plana eta Iraunkortasun adierazle lokalak.
Biodibertsitate kontserbazioaren estrategia.
Vitoria-Gasteiz hiriko azpiegitura proposamena.
Ur ziklo osoa eta Ur ziklo osoaren Ordenantza.
Udalerriko hondakin kudeaketa osoko plana 2008-2016.
Zarata plan akzioa.
Vitoria-Gasteiz Nekazaritzako elikagaien estrategia.
9. Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak burututako txostenak, babes zibileko
eskumenekin, ingurumena, ondare kulturala eta ingurune naturala, existitzen diren
arrisku txostenekin eta ondare kultural eta ingurune naturalaren babesa ingurumen
baldintzekin, Lurzoru eta Hirigintza 2/2006 Legeak aurreikusten duen bezala 90.1
artikuluan.
10. Administrazio Batzarrean bildutako txostenak.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11. Kontsulten dossierra edo biztanleriaren eskaerak, gaur egungo berrikuspenari
buruzkoak, kontutan hartu behar direnak lantzeko edo ez plan berrian.
12. Vitoria-Gasteizko (2011) auzo desberdinen hirigintza azterketak.
13. Udalerriko ekipamenduaren inbentarioa.
14. Eraztun Berdearekin harremana daukaten dokumentu ezberdinak.
15. Toki-Erakunde txikoko elementu txikien inbentarioa, eta proposatutako babes mota
(udalerrikoa edo inbentariatu ahal dena).
16. Etxebizitzaren datuak:
o BPEn eskatzaileak, 2017ko uztailean eguneratutako datuak.
o 2016ko Udalplan datuak, lurzoru desberdineko okupazioari

buruzkoak,

sailkapenaren araberakoak.
17. Vitoria-Gasteizko Lurralde-eremu txikiko kalifikazioa zuzentzeko irizpide dokumentua.
18. Udalari buruzko Ondare ardura txosten juridikoa. Vitoria-Gasteizko HAPOaren
berrikuspenean lurzoru urbanizaezin bezala sailkatzerakotan lurzoruak, bizitegi lurzoru
urbanizagarri urbanizaezin sektoreak, 2015/11/30an datatua.
19. etab.
2016.urteko erdialdean, eta HAPO Berrikuspen Bulego Teknikoak eskatua, Gobernu taldearen
erabakia da HAPOa kanpoko talde bat idaztea, eskaintza desberdinak aztertu ondoren.
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2017ko uztailean lana esleitu egiten da TRION-USANDIZAGA-EKAIN ABEE enpresei, VitoriaGasteizko HAPOaren berrikuspena garatuz.

2.2

HAPO-AREN BERRIKUSPEN EREMUA

Vitoria-Gasteizko udalerria, HAPOaren berrikusketagatik, Agiri honek bere Hasierako Agiri
Estrategikoa da, Arabako Lurralde Historikoaren erdialdean dago, Vitoria koadrilaren Arabako
eskualdearen barruan dago. Vitoria-Gasteizko hiri nukleoan dago eta beste 63 Toki-Erakunde
Txikiak (TET) (egia esanda ez dira toki-erakunde txikiak lurraldeak osatzen dutenak baizik eta
bere ugal-lurraldeak, martxoak 20ko, 20/1995 indarrean dagoen Foru Araua, “kontzeju eremu”
izenarekin ezagunak).
Vitoria-Gasteizko udalerriaren aipatutako 63 erakundeak, nukleo nagusiarekin edo
hiritartasunarekin batera udal-mugartea osatzen dutenak hurrengoak dira:
TOKIKO ERAKUNDE TXIKIAK
Aberasturi

Astegieta

Gometxa

Mendiguren

Zerio

Abetxuko

Berrostegieta

Gereña

Mendiola

Zuhatzu

Ali-Ehari

Betoño

Hueto Abajo-Oto Barren

Mendoza

Zumeltzu

Amarita

Bolibar

Hueto Arriba-Oto Goien

Miñao

Andollu

Castillo- Gaztelu Ilarratza

Miñao Gutxia

Antezana

Krispiña

Jungitu

Monasterioguren

Arangiz

Elorriaga

Lasarte

Oreitia

Arkauti

Eskibel

Legarda

Otazu

Aretxabaleta

Estarrona

Lermanda

ErErretana

Argandoña

Lopidana

Subillana Gasteiz

Ariniz

Foronda
Gamarra
Nagusia

Lubiano

Uribarri Nagusia

Arkaia

Gamarra Gutxia

Mandojana

Uribarri-Arratzua

Armentia

Gamiz

Margarita

Uribarri-Dibiña

Artatza Foronda Gardelegi

Martioda

Villafranca

Askartza

Matauko

Ihurre

Gobeo

Vitoria-Gasteizko udalerria, Araba probintziaren erdian kokatuta dago, Euskal Autonomi
Erkidegoaren parte osatuz, Arabako Lautadako eskualdearen mendebaldean. Bere zabalera
277,78km2-koa da, hegoaldeko mugan Bernedo eta Trebiñu daude (Gasteizko Mendiak bere
muga izanda); mendebaldean Iruña Oka eta Kuartango (Badaia eta Arrato Mendilerroak),
Iparraldean Zuia, Zigoitua eta Arrazua-Ubarrundia, azkenik Ekialdean Barrutia, Elburgo eta
Iruraiz-Gauna.
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Vitoria-Gasteizko lurraldea Araban, Euskal Herriko lurraldearen barruan.

2.3

2000.URTEKO HAPO INDARREAN DAGOEN EREDUA

Vitoria-Gasteizko Udalerriaren lurralde antolamenduko helburuak eta irizpideak, udalerriz
gaindiko lurralde mailara Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaz (LPP) (abenduak 28ko
227/2004 Dekretua) finkatuta dator. HAPOak planteatuko ditu antolamendu lurraldearen
irizpideak eta helburuak, bizitegi eremuan, tertziarioan eta industrialean hiri garapenari
dagozkionak.
Indarrean dagoen HAPOa, 2000. Urtean onartutakoa, 135/2000 Foru Aldundiaz, indarrean sartu
zen 143/2003 Hitzarmena kaleratu ondoren, ALHAO-an 2003/03/31an. HAPOan planteatutako
eredua aurrekoari jarraitasuna ematen zion baliokoa izateagatik eta hurrengo helburu
nagusiak planteatzen ziren:
INGURUNE FISIKOA
•

Identifikatu eta zaindu Ingurune fisiko eta Landa ingurunearen balioak.

•

Lurraldeko hiru bokazio maila ezarri:
o Babes Naturaleko eta Basogintzako eremuak (nabarmentzen dira aspektu
naturalak).
o Balio paisajistikoko eremuak (ekoizpen balio handiko zonaldeak, alboko zonaldeen
ingurumen balioez baldintzatuak).
o Ekoizpen zonaldeak (jarduerak nabarmentzen dira besteen gainean).
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LURRALDE AZPIEGITURAK
•

Hurrengo alderdiak garatzen ditu: bide-sarea, trenbidezko azpiegiturak, Forondako
aireportua eta zerbitzuetako azpiegiturak.

JARDUERENTZAKO KOKALEKUAK
Hiru kokaleku mota jarduerentzako:
•

Toki-erakunde txikiak:
o Lurraldeak estaltzen duen sare zabala.
o Eredu kontzeptual berberari erantzuten dute, nahiz eta batzuk bere izaera formala
eta landa izaera galdu izana.

•

Vitoria-Gasteizko hiria bizitegi eremu nagusiena (erabilera tertziarioko eremua).
o Erdiko eredu baten nukleo zentrala, erabileretan konplexua.
o Espezializazio hiria (Intra-ronda zonaldea).
o Bereizketa-trantsizio hiria, hedapenak planteatzen diren tokietan (Iparraldea,
Hegoaldea, Ekialdea eta Mendebaldea). Trantsizio eta hiriko erlazio modura
planteatzen da landa ingurunearekiko.

•

Gune industrialak, antolatutako eta kontzentratutako poligonoetan. Autonomoak dira
eta bi motatakoak:
o Bizitegi hiriaren alboko poligonoetan (Gamarra, Ali-Gobeo, Jundiz, etab.)
o Eremu espezializatua eta bereizia (Arabako Parke Teknologikoa).
o Bost hedapen eragiketa aurreikusten ditu.
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Birdentsifikazioen ostean, HAPO ereduaren ezaugarriak hurrengo alderdiak zehazten dira:
•

Indarrean dagoen HAPOa zenbait aldaketa puntualak jasan ditu, bere iraunaldian zehar,
Salburua eta Zabalganako birdentsifikazioak, jatorrizko EREDUA gehien bat aldatu
dutenak.

•

Salburua eta Zabalganako sektoreak, Sistema orokorrak eta Tokiko sistema altuen
ratioak aurreikusten zituzten hiriaren erdiguneko zonaldeen defizita konpentsatzeko.

•

Proposatutako eraikigarritasun hazkundeak sektore hauek birdentsifikatu nahian,
lagapen berriak suposatu ditu (Sistema Orokorrak eta Ekipamendu eta Eremu Berdeen
Tokiko Sistemak) 2/2006 Lurzoru eta Hirigintza Legean ezarritakoaren arabera sektore
berdinak gauzatu dira.

•

Honek altuera handiko eraikuntzak suposatu du, eraikigarritasun osoa batzeko baina
oso sakabanatuta, hutsune handiak sortuz eraikuntza batzuen artean, iraunkortasun
mugikortasuna mesedetu barik, planta baxuetan erabilera tertziarioen ezarpena,
biztanleri kopuru nahikoa ez existitzekotan.

•

Hasiera batean HAPOak planteatzen zuen trantsizioa Hiria eta Landa ingurunearen
artean eraldatuta ikusi da, eraikuntzak altuera handikoak izanik hiriaren erdigunetik
urrun dauden zonaldeetan eta landa lurzoruari dagokionez, ikusizko inpaktu handia
sortuz.

Orokorrean, iraunaldian dagoen Plan Orokorraren garapen maila altua izan dela esan daiteke
eta hirigintza jarduera handien plangintza proposamenak gauzatu egin dira neurri handi batean
bizitegi eta industria lurzoru urbanizagarri sektoreen arabera.
Lurzoruen aurreikusitako betetze maila altua izan da eta hirigintza jarduera handia aurreikusten
da Hitzarmen sinaduran, planen aldaketan eta garapen mailan dauden planen onarpenetan.
Lurzoru Urbanizagarri Sektoreen eta Egikaritza Unitatearen identifikazioak, bere garapen
mailarekin batera ondorengo irudian aurkezten da.
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2.4

LURRALDE DIAGNOSTIKOA ETA HAPO BERRIKUSKETAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK

Aurrerapen Agiriaren 2.2 atalean egindako analisi sozioekonomikotik aurrera, ondorengo
diagnostikoa lortzen da bilakaeraren alderdi azpimarragarrienei eta oinarrizkoei buruzkoak,
HAPOan kontuan hartu behar dena.
•

Biztanleriari buruzko alerdiak
−

Vitoria-Gasteiz biztanleriaren bilakaera mantentzeko gai izan da, bai aurreko bai
mendean eta bai gaur egun, beti ere hazkunde konstanteekin. Azken urteetan
zehar hiriak biztanlerian hazkunde konstante bat mantentzeaz bereizi egin da,
batez besteko hazkunde tasa garapen neurridun batekin eta %0,63an kokatzen
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duena, 2017.urtean 247.820 biztanlera helduz, eta mendearen hasieran 30.000
eragile baino gehiagorekin.
Etorkizuneko aurreikuspenak bizteleria hazkundearen joera mantentzen dute,
2030.urtean 270.000 biztanle egon arte.
−

Espazioaren ikuspuntutik udal-mugartearen auzoen biztanleri bilakaera nahiko
ezberdina dela ikusten da. Auzo batzuk oraindik hazkunde prozesuan, beste batzuk
kontsolidazio demografikoarekin eta gehienak biztanle kopuru murrizketa
jarraituarekin:
▪

Zabalgana, Salburua, Aretxabaleta-Gardelegi, Lakua-Arriaga, Abetxuko eta
Ehari auzoak biztanle kopurua handitzen duten bakarrak dira.

▪

Lehenengo eraztunean biltzen diren auzo guztien biztanleri beherapena %20 baino handiagoa izan da.

▪

Toki-Erakunde Txikiak, mende honetan bere biztanleria gehitu dute,
hazkunde gehienak lehenengo 10 urteotan eman dira.

▪

Ingurabide barrualdeko hiriaren kanpoaldeko auzoak, auzo berrien alde
husten dira.

−

Biztanleri hazkundearen faktore garrantzitsuena, migrazio-saldoa da, aurreko
konstanteak mantenduz hazkundearen erritmo altua mantentzen du.Immigrazio
faktorearen mantentze-joera hori etorkizuneko biztanleriari dinamismoa
suposatzen du. Kontuan hartu behar da erroldatu berrietatik bi herenak 15 eta 45
urte bitartekoak direla.

−

Denbora igaro ahala, gaur egungo biztanleriaren egitura aldatzen ari da biztanleen
adina gora eginez. 2009.urtean batez besteko adina 41,6ko zen eta gaur egun
berriz, 43,3koa da. Ondorioz, piramidearen zatirik zabalena mugitu da 40-44 urte
adin tartera.
14 urtetik beherakoen indize atzeranzko baten ondoren, hiriak adierazle honetan
hazkunde bat izan zuen, 2017.urtean %14,8a erregistratuz. Hala ere, biztanleriaren
zaharkitze indizea hazten joan da. Gaur egun, 64 urte baino gehiago dituzten
pertsonak %20,3koa da.

−

Familiei dagokionez, handituz doaz baina familia kide kopurua murriztuz:
2001.urtean 2,79 kide zeuden eta gaur egun 2,32 daude. Hala ere, azken urteotan
kopuru honetan mantendu da.
Pixakanaka familia bakarreko kideen korpura hazten doa, hortaz gaur egun,
familien herena pertsona bakarraz osatuta daude.

•

Etxebizitzari buruzko alderdiak
−

Azken 20 urteotako bizitegi eraikuntza hiri ez hain konpaktua sortu du, hiri
jarraitasuna apurtzen duten espazio hutsak.

−

Etxebizitza sarbidearen ezberdintasun sozio-espaziala oraindik existitzen da: maila
sozio-ekonomiko handiagoa etxebizitza bat edukitzea suposatzen du.
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•

Jarduera industrialari buruzko alderdiak
−

Krisialdi ekonomikoaren iraunaldiak Vitoria-Gasteizko jarduera ekonomikoan
arrasto sakona utzi du. Jarduera industrialaren atalean hurrengo elementoak
gakoak dira:

−

Krisialdi ekonomikoak Vitoria-Gasteizeko jarduera ekonomikoan arrasto zakona
utzi du. Jarduera industrial alorrean elementu gakoak hurrengoak izan dira:

−

▪

Saltoki eta enplegu galera (Saltokietan 2008-2016 bitartean %15,6 eta
enplegua %4,84).

▪

Kontutan izanik %58aren establezimendu industrialak industrialdean
daudela, enpresen desagerpenagatik sortutako kaltea nabaria da (espazio
hutsak, hondamendi industrialak, etb.). Hirian eraikigarritasun gutxiko
eraikuntza irudiak sortuz.

▪

Poligonoetan daguden zerbitzu sektoreen jarduerak kaltetuak izan dira %
10 eta %15 bitartean.

▪

Poligonoak, beraien hedapen itxaropenak aldatu egin direla ikusi dute, eta
ondorioz “birziklatze” akzioara behartuta ikusi da krisiari aurre egin ahal
izateko eta existitzen diren lurzoru erreserbak itxaroten mantentzen dira.

Erreferentziazko esparru orokor honekin hurrengo diagnostikoa egin daiteke:
▪

Lurzoru industriala sailkatzea ez da beharrezkoa kontsideratzen,
industrialdeetan guztira 700 ha-ko lurzoru erreserbak existituz.

▪

Industrialde lurzoruen erabilera optimizatu eta pabiloi eta hutsik dauden
lursailak martxan jarri.

▪

Kontutan hartu beharreko beste alderdiak eremu honetan, poligono
batzuetan izango ziren:

▪

•

-

Zehaztugabeko lurzoru
urbanizaezinera bihurtu.

urbanizagarriaren

sailkapena

lurzou

-

Eraikigarritasun gehiago baimendu (okupazio gehiagoko eraikuntzak
edo altuera handiagorekin).

Hiri eta industrialdeen erabilerak bateragarriak egin, poligonoen
bizigarritasuna handituz eta jarduerak sartzearen aukera eman, erabilera
tertziarioekin eta baita sailkapena aldatuz.

Merkataritza jarduerari buruzko alderdiak
Krisi ekonomikoak merkataritza jardueran ere bere aztarna utzi du. Aldi berean, VitoriaGasteizko merkataritza paisaia “aldatu” duten beste alderdietan eragina izan du eta
kasu batzuetan paisaia “kolokan” jarri du.
HAPOaren esparruan hartu beharreko erabakiak, ondorengo alderdiez eraginda
egongo dira:
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−

Merkataritza lokalen kopurua eta lonja hutsak garrantzitsuak dira, hiriaren
eremurik azpimarragarriena masa kritiko eskasa eta bilduta dagoen tokia da.
Merkataritza arloan bizitasun gehin dagoen eremua da eta lokalen errotazio
handiena.
Merkataritza guneak (Kanpoko Eraztuna) eta Ekialdeko eta Mendebaldeko
auzoetan, lokalak modu irregular batean sakabanaturik daude eta hutsik geratzeko
arriskua asko handiagoa da.

−

Gainazal handiei ere merkaritza txikizkariaren bilakaeran influentzia maila handia
eman zaie, alderdi hau handitu daiteke eraikitzen jarraitzearen itxaropenak
gauzatzen badira.

−

Merkataritza eta Ostalaritza Plan Estrategikoa 2015-2022an jarduketa zerrenda bat
proposatzen da, non Administrazio publikoa eta bereziki udalerrikoa traszendentea
izan daiteke.
▪

Orokorrean Vitoria-Gasteiz merkataritza eta ostalaritza hiri bezala agertzea
ahalegintzen da, hurbiltasuna eta eskaintza atseginen espazioak landuz,
egitura sektorialaren finkapena landuz.

▪

Inplantatze komertziala bultzatu, nahi duten ekintzaileei laguntzeko, aldi
berean ekimen berriak sustatuz.

▪

Merkataritza ardatzak topaketa espazioak bezala zehaztu merkataritza
dinamismo handiagoa erraztuz.

Udalerriaren Lurzoru Urbanizaezinaren afekzio eta somatutako arazo nagusien sintesia batu da.
Erabilera eta inpaktu puntualengandik zein gainontzeko erabilera eta jarduera puntualetik
ondorioztatuta. Ondorengo dokumentu eta ikerketetan aipatuak:
• Zatiketa, homogenizazio eta espazio naturalen zaharkitzeagatiko biodibertsitate
galera.
• Erreken jabari hidraulikoaren okupazioa baratzen ordez.
• Erribera flora eta ibilbide flubialen hiri barruko okupazioa, azpiegitura, nekazal eta
abeltzaintza hazteak edo ustiapenak, zabortegiak etab-gatik zati erdi eta baxuen
galera.
• Landazabal eta lautadaren paisai aldaketa, hiriaren hazkundeagatik eta batez ere,
herrien inguruan.
• Herrien hazkundea, identitatearen galera suposatzen duena.
• Ustiapen agrarioen murrizketa eta ganaduko murrizketa.
• Eremuko ibaien ur kalitate txarra orokorra hiri barruko, industria, ongarri, zomorro
botika etab. isurkinengatik.
• Hiri saneamenduko sistema eta hondakin-urak tratatzeko instalazio eza.
• Lurzoruaren kutsadura barreiatua
nekazaritzako zonaldetan.

ongarriketa

eta

zomorro-botikengatik
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• Higidura prozesuak, landaredi eskaseko zonaldeetan.
•

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

• Habitaten hondamendiengatik eta min zuzenengatik “galtzeko zorian” dauden fauna
eta flora espeziei mehatxuak.
• Motor-ibilgailuen kontrolatu gabeko sarbideak (quads eta trialeko motorrak) baso
pista eta mendi zeharka.
• Hesien eta erriberako landarediaren desagerpena, fauna eta florarako korridore
ekologiko eginkizun garrantzitsuarekin.
• Nukleoen inguruko kalitate paisajistikoaren murrizketa.
• Suteak eta erretze kontrolaezinak.
• Mendietako gailurrean telekomunikazio azpiegituren hazkundeagatik sortutako
inpaktu paisajistikoak.
Aurreko ataletik ondorioztatzen da, antolamenduren LEU ez dagoela oso desfasatua, aspektu
kontzeptual desberdinetan egokitu behar da eta bereziki, zonaldeen mugak, udalerriz gaindiko
plangintzaren instrumentu zehatzekin bateragarritasuna lortzeko, eta bereziki, Nekazaritza eta
Abeltzaintza LPSen helburu eta zehaztapenekin.
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Helburu Orokorrak: HAPOaren benetako helburuak –
Ingurumen helburuak, Ekonomikoak eta Sozialak 1.ngo koadernoaren agiria sail, enpresa eta
udalerriko erakunde autonomoen parte hartzearekin egin zen eta onartu egin zen 2015.urteko
urrian HAPO berrikusketaren hitzarmenean.
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3 HAPO-AREN
BERRIKUSKETAREN
HELBURUAK
ETA
INGURUMEN HELBURUAK LORTZEKO BEHARREZKOAK DIREN
AZTERTUTAKO AUKERAK
1. Koadernoa: Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren helburu orokorrak: plan orokorraren
funtsezko helburuak-ingurumen, ekonomia eta gizarte arloko helburuak agiria sail desberdinen
arteko eta enpresen eta udal erakunde autonomoen arteko partaidetzarekin egin zen eta
2015eko urrian balioztatua izan zen HAPO-aren berrikuspen erakusketan.

Helburu hauek 2016an HAPOaren Aurrerapenerako Proposamenen Sintesia koadernoak egiteko
oinarri bezala erabili dira, eta ondorengo helburu estrategikoak Vitoria-Gasteizko HAPOaren
berrikusketarako.
HAPOaren berrikusketarako onartutako helburu estrategikoak eta akzioak lehenengo
liburukian. Aurrerapen Agiriaren Diagnostiko eta hirigintza informaziozko 1.1.6 atalean laburtu
dira.
O1- HIRI KONPAKTUA, KONPLEXU ETA KOHESIONATUA
•

•

LA.1 Lurzoru gehiago ez urbanizatu
o

Urbanizatu gabeko lurzoruak desprogramatzea/ birsailkatzea.

o

Zerikusia duten aprobetxamenduen kudeatzea.

LA.2 Auzoetako bizigarritasuna indartzea (finkatuak eta berriak)
o

Auzo finkatuetan: “HAPBak” edo “HBPBak”: eraikinak eta espazio publikoak
hobetzea.
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•

o

Auzo finkatugabeetan:
estrategikoa.

Planeamenduak

onetsitako

eraikinen

programazio

o

Hiriaren ardatz egituratzaileak: Ingurabidearen kanpoaldeko eta barruko auzoak
lotuko dituzten hiri-bideak.

o

Ingurune berdeak hobetzea eta ekipamenduak eta zerbitzuak zentzuz erabiltzea.

o

Super-etxadiak ezartzea.

LA.3- Egungo hiri-bilbean erabileren nahasketa indartzea.
o

Erabileren bateragarritasunari buruzko ordenantza.

o

Erabilera nagusiekin bateragarri diren jarduerak berreskuratzeko pizgarriak ematea.

•

LA.4- Salburua eta Zabalgana birdentsifikatu daitezela balioestea, eta halaber, horren
kudeaketak dituen ondorioak neurtzea, HAPO berrian nola txertatzen den aztertzeko.

•

LA.5- Udalerriak dituen ekipamendu-beharrak zehaztea (gizarte eta kultura arlokoak,
kirol arlokoak, laguntza arlokoak eta abar.) eta behar horiek ekipamenduek dituzten
irisgarritasun – eta mugikortasun- aukerekin lotzea.

•

LA.6- Gaur egun ekipamendu-erabilerarako xedatutako lur-zatiak etorkizunean
xedatuko diren ekipamenduen erabilerarako egoki definituak edo antolatuak dauden
berraztertzea, sortzen ari diren hiri-premia eta joera berriak kontuan izanik.

06- VITORIA-GASTEIZ, PERTSONA GUZTIENA ETA PERTSONA GUZTIENTZAT
•

6.1- Vitoria-Gasteiz: Gizarteratzea, berdintasuna eta bizikidetza hirigintza plangintza
honetan
o

Pertsonak udalerriaren eraikuntza kolektiboaren erdigunean kokatuko dira.

o

Gizarteratzen eta gure udalerria berdintasunez erabiltzen lagunduko duen tresna
bilakatuko da.

o

Hiria askotariko topaketa-guneekin diseinatuko da, era guztietako dibertsitateak bil
ditzan: generoa, jatorria, kolorea, erlijioa adierazteko modua, dibertsitate
funtzionala, bizi-prozesua..., eta diseinu aldetik ingurune atseginak eta bideratzaileak
izango dira.

o

Emakumeak kontuan hartuko ditu bai norbanako gisa eta bai kolektibo gisa ere, era
askotako eginkizunak garatzen dituzten ingurunearen erabiltzaile gisa, baita haurren
eta mendeko pertsonen bozeramaile gisa ere.

o

Diagnostikoan eta egiten diren proposamenetan generoaren ikuspegia barneratuko
du.

o

Ugalketaren eta zainketen eremuan sortutako premiei erantzungo die.

o

Pertsona gazteek beren bizi-proiektuak garatu ahal izateko guneak eskainiko ditu,
gizarte-iraunkortasunerako faktore erabakigarria direlako
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o
•

Irisgarritasuna kontuan hartuko du, zentzu zabalean ulertua (ez irisgarritasun fisiko
modura bakarrik ulertua).

6.2- Herritarrak Vitoria-Gasteizen diseinuaren eta bilakaeraren protagonista
o

Norbanako gisa nahiz kolektibo gisa elkarteetan parte hartzea.

o

HAPOaren fase desberdinetan (diseinuan eta garapenean) herritarrek parte hartzea.

o

Lurraldearen hiri-plangintzaren inguruko hausnarketara hezkuntza-komunitateak
erakartzea.

•

6.3- Gizarte etxeak hurbiltasun, bizikidetza eta partaidetzarako erreferentziazko
ekipamendu gisa

•

6.4- HAPOaren gardentasuna prozesu guztian.

•

6.5- Espazioaren eta denboraren erabilera: gizarte-antolamenduaren modu berriek
dituzten premiak jasoko dituena, espazioaren eta denboraren erabilera berriak
baitakarte.

•

6.6- Pertsona guztientzako ondarea

•

o

Ondarea pertsona guztiek erabil dezatela sustatzea.

o

Emakumeek egiten duten ekarpena kontuan hartzea eta sinbolo, historia eta ondare
arloko irudikapenetan emakumeak ikusgarri egitea.

6.7-Pertsonen segurtasunaren alderdi desberdinak kontuan hartzea (trafikoa,
haurtzaroa, mugikortasun murriztua, emakumea eta abar) mugikortasuneko
azpiegiturekin eta espazio publikoekin loturiko proposamenetan.

07- HAPO AGIRIAREN BALIAGARRITASUN ETA ERAGINGARRITASUNAREKIN LOTURIKO
HELBURUAK
•

7.1-Udalak, HAPOaren barruan, ingurumen, gizarte eta ekonomia arloan dituen
estrategiei (edo proiektuei) koherentzia ematea, horiek elkarren artean eta HAPOaren
funtsezko helburuekin bateragarriak izan daitezen.

•

7.2-Planean proposatzen diren aukerak eta bertatik ondorioztatzen direnak
ekonomikoki bideragarriak izan daitezela: proposamenak ekonomia aldetik ebaluatzea,
aukerak hautatzeko irizpide gisa.

•

7.3-HAPO garbi, eraginkor eta baliagarri bat edukitzea, ahal den neurrian egiturazko
antolamendura mugatuko dena, antolamendu xehakatua alde batera utziz.

•

7.4-HAPO Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearekin eta udalaz gaindiko
antolamendu-tresnekin egokitzea.

•

7.5-Plan orokorra kalitatezko informazio frogatuarekin eta dokumentatuarekin idaztea.

•

7.6-Aurrerapena onetsi ondoren eta irizpideak eta helburuak erabaki ondoren
abiarazten diren egiturazko planeamenduaren aldaketak HAPO berriaren helburuekin
koherenteak izan daitezela.
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•

7.7-Plan orokorra tresna teknologiko egokien arabera diseinatzea, gero eguneratu,
kontsultatu eta ezagutzera eman ahal izan dadin.

•

7.8-Planaren erregulazioan, udalaren baliabide propioekin egiaztatu ahal izango diren
kontrol eta jarraipenerako tresna edo neurriak aurreikustea.

08- LURRALDE-EREDUAREN EREMUAREN BARRUAN JORRATU BEHARREKO HELBURUAK
•

8.1- Garraio funtzionalaren azpiegitura-sarea
o

•

8.2- Etorkizunean zerbitzu hauek udalaz gaindiko beste eremu batzuetara hedatu
daitezela ahalbidetzea
o

•

Egungo eta etorkizuneko plataforma nagusiekin bat etorriko dena, hiriko
mugikortasunaren eta logistikaren alderdiak kontuan izanik eta udalaz gaindiko
komunikazio-sareetan barneratuz.

Hornidura eta saneamendurako zerbitzu-azpiegituren aurreikuspenarekin loturik.

8.3- Administrazioen eta erakundeen arteko lan-estrategiak finkatzea
o

Hiriaren, TET-en eta, oro har, lurralde osoaren plangintzaren alderdi desberdinekin
zerikusia duten gaiak jorratzeko (mugikortasuna, hezkuntza, hiriko ekipamenduak,
azpiegiturak eta abar), horiek HAPO-era behar bezala egokitu daitezen.

Multzo honen helburu estrategikoen alderdiak eta helburu zehatzak Aurrerapen Agiriaren II
liburukiaren. Proposamenak eta aukerak, 2. kapituluan garatzen dira.
HHEaren ondorengo kapituluan lurralde ereduaren diagnostikoa agertzen da modu
sistematikoan, informazio azpimarragarriena eta HAPOaren helburuak sintetizatuz, hirigintza
erabakiak hartzeko plangintzaren ondorengo faseetan.
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3.1

INGURUMEN BABESA LORTZEA

Lurraren ingurumen egoerari buruzko herritarren parte-hartze progresiboa, maila
ezberdinetara (Europar Batasuna, Espainia, EAE, etab) araudia garatzea posiblea egin du. Giza
habitatak ahalik eta gehien mantentzea eta hobetzea bilatzen da, baliabide naturalen
zentzuzko erabilpena planteatzeko, hiritarren bizi kalitatea hobetzeko eta zaintzeko; eta
ingurumena defendatzeko eta berrezartzeko ezinbesteko solidaritate kolektiboan oinarrituz.
Alde horretatik, Vitoria-Gasteiz joeretara aurreratu da eta udalerriari atxikitutako faktoreak
zaindu ditu. Salburuako hezegunea, Zadorra ibaia, Arabako landazabala, etab. Eraztun Berdea
osatzen dutenak, hiritarrek aintzat hartzen duten elementurik garrantzitsuenetarikoa, herriari
izaera propioa ematen diotenak dira.
Plan Orokorrak udalerrian garatzen diren jarduerak (bizitegi erabilerak, jarduera ekonomikoen
erabilerak tertziario edo industrialak bezala, nekazaritza erabilerak, etab) ezin ditu saihestu.
Jarduera guzti hauen euskarria Ingurune Fisikoa dela jakinda, bere garapenaren gainean
eragina izatea edo aldatzea ezinbestekoa da, hala ere, elementu berezi guztien babesa
bermatzen da, inpaktuak murrizteko beharrezkoak diren neurri babesleak ezarriz.
Halaber, Ingurune Fisikoaren gaineko afekzio maila zehaztu daiteke eta ondorioz, eraldaketak
jasan dezakeen lurzorua. Honekin zehaztu daiteke lurzorua okupatu behar bada edo ostera,
desklasifikazioa plantea daiteke lurzorua gehiago ez antropizatzeko.
Gaur egun, hiriko zona batzuen alboko zonaldeetan itxaropenak sortzen dituzte, ez bakarrik
hirian Tokiko Erakunde Txikietan ere bai. Hiri alboko zonaldeetan nekazaritza erabilerak edo
erabilera naturalak galarazten dituzte, hiri eta landaren arteko zonalde hauetan dibertsitate
paisajistikoaren edota biologikoaren galera sortuz.
Ildo beretik, Vitoria-Gasteizko HAPOak onartutako aukerak Ingurumenean eta Ingurune
Naturalaren babeserako gakoak dira. Plan Orokorrean, Vitoria-Gasteizko udalerri lurralde
antolamenduaren instrumentua da eta Ingurune Fisikoaren erregulazioa ezarriko du,
erabilerak, maila, baldintzak, etb-etan garatu ahal diren zehaztuz.
Gaur egungo Plana bere erregulazio eta araudiarekin ezartzen zuen: Ingurune Naturalerako
babes abiapuntu bat, jarraitu behar zena eta HAPOaren berrikuspenean osatu edota hobetzen
zuena. Elementu esanguratsuenak edo ospetsuenak babesteaz gain, Lurzoru Urbanizaezin
osoaren erregulazioak hurrengo baloreak zaintzen zituzten: ekologia, paisaia, aisialdia eta
kultura ingurumenaren eta garatu ahal diren jardueren arteko oreka.
Honetarako ingurumena zaharkitzen dituzten prozesuetara aurreratzeaz gain beharrezkoa
izango da: zaharkitutako eremuak berreskuratzea, baso-berritze, ibilgu eta ibaiertzen
berreskurapena, etab... aurreko inpaktuak zuzenduz eta hobetuz edo gizonak ingurunean
sortutako aldaketak hobetuz.
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3.2

HIRI TRINKOA, KONPLEXUA ETA KOHESIONATUA
“Kaleak eta bere espaloiak, hiriko espazio publiko oinarrizkoenak, bere
organo bizienak dira. Zer da hiri batean pentsatzean burura datorkigun
lehenengo gauza? Kaleak.”
Jane Jacobs

Gaur egun hiri trinko, konplexu eta kohesionatuaren kontzeptua berreskuratu da eta
lurzoruaren gehiegizko erabilpena eta baliabideen neurrigabeko kontsumoa alde batera utzi
da. 1950.urteetan zientifikoak eta hirigileak, defendatzen defendatu izan zuten eredua izan zen.
Adibidez Jane Jacobs bere liburuan: “Hiri handien bizitza eta heriotza”.
Aurretik aipatzen zen bezala hoberen funtzionatzen zuten hiria dentsitate egokiarekin erabilera
anitzak eta jardueren aberastasuna (bulegoak, etxebizitzak, kultura, aisialdia, parkeak, etab.)
sustatzen zituztenak ziren. Azpimarratu behar da hirietan alderdi bi hauek funtsezkoak zirela
eta neurri baxuago batean auzoetan.
Alde batetik, zona berezietan edo funtzio bakarrekoetan (parke teknologikoak, bulegoko zona
esklusiboetan, etab..) eta bestalde etxebizitza, ekipamendu eta saltoki presentzia gutxi
daukaten hirietan oinezkoen edo kaleko jendea ordu batzuetan gutxitzen da bizitasuna galduz.
Dentsitate minimoa ez egotekotan, saltoki txikien funtzionamendua ez zen posiblea izango,
eskaririk ez zen egongo. Merkataritza txikirik gabe, espaloiak hutsik geratuko ziren eta kaleetan
ez zen jenderik ibiliko, kaleko “bizitza” hori galduz. Ondorioak: gure auzoko espaloietan
segurtasunik eza egongo zen, biztanleen bizi kalitatea murriztuko zen, desplazamenduak
egiterakoan oinez joan beharrean kotxez egingo zen eta pixkana-pixkanaka espazioen
zaharkitzea eta pobretzea.
Ildo honetatik esan beharra dago, adin, kultura, errenta, lanbidea eta abarreko pertsonen
aniztasunaren kohesio soziala garrantzitsua da. Hiriko ghettoak saihestuz gain, auzoko eta
kaleko aberastasun soziala eta kulturala sustatzen du, guztiontzako onura bat bihurtuz, hiri
konplexuago bat sortuz eta orduro oinezkoen presentzia handituz.
Diagnostiko ezberdinen arabera, Vitoria-Gasteizko auzo batzuk eta espazio publikoak
bizigarritasun falta daukate. Arrazoiak: jende falta, populazio dentsitate baxuagatik sortutako
saltoki falta, Salburua eta Zabalganako aurreikuspen guztiak ez gauzatzeagatik edo hiri bilbean
dauden hutsune garrantzitsuengatik.
Auzo berri hauen dentsitatea baxuagoa da, ondorioz beharrezkoa da bizigarritasuna eta
bizitasuna sustatzea HAPOaren helburuetako bat delako.Gune berdeen, ekipamendu eta
zerbitzuen lursailak berrantolatu eta optimizatzearen aukera planteatzen da. Bestalde,
bestelako erabilerekin (bulegoak, etxebizitzak, aisialdia, parkeak, etab) zonaldeen arteko
gertutasuna sustatuz eta akzio hauek lotura ardatzak sortuz edo hiri ibilbideekin osatuz,
ingurabide kanpoaldeko eta barrualdeko auzoak lotzeko eta super-etxadiak aprobetxatzeko.
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak (2016) “Etxebizitza parkea VitoriaGasteizen. Egikaritze-laburpena” agirian, Vitoria-Gasteizek dentsitate baxua duela
azpimarratzen du, 41 etxe./ha, eta “inguruko hiriekin konparatzen badugu, Arabako hiriburuak
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hiri-lurzoru finkatu kopururik handiena du, bai eta etxebizitza-dentsitate baxuena ere”. Hala
ere, dentsitate baxua udal-mugartearen tamainaren araberakoa dela zehazten du, ondorioz,
komenigarria litzateke hiria eta udalerriaren arteko ezberdintasuna egitea. Arabako hiriburuak
dentsitate baxuena dauka nahiz eta etxebizitzen dentsitatea finkatutako hiri lurzoruaren
arabera kalkulatu.
Europan finkatutako hirien erdialdearen batez besteko dentsitatea 93 etxe./ha-koa da, VitoriaGasteizen berriz egungo batez besteko dentsitatea 57 etxe./ha-ko da (Tokiko Erakunde Txikiak
eta ekoizpen erabilerako lurzoruak kenduz). Iruñan 79 etxe./ha, Donostian 67 etxe./ha eta
Bilbon 143 etxe./ha daude. Indarrean dagoen HAPOaren aurreikuspen guztiak gauzatzen badira
hiria 62 etxe./ha edukitzera heldu ahal da.
Familien tamaina murrizketa eta pertsona bakarreko etxeen gehikuntzak, biztanlerien
etxebizitzen kontsumoan eta lurzoruan gainezka egin du. Hortaz, etxebizitzaren dentsitatea
aztertu beharrean biztanleriaren dentsitatea aztertzen badugu, bizitasunagatik bereiziak diren
espainiako hiri batzuk Vitoria-Gasteizko gutxi gora beherako populazioa daukatela ikusten
dugu. A Coruñaren kasuan 6.446 etxe./km2-ko dentsitatea, Hospitalet de Llobregat 20.548,70
etxe./km2, Gijon 1.504,72 etxe./km2 eta Vitoria-Gasteizen berriz 876,65 etxe./Km2-ko
dentsitatea. EAEaren barruan Donostia 2.959,97 etxe./Km2 eta Bilbo 8.435,5 etxe./km2 (2017an
Eustatek emandako datuen arabera) dauzkate.
Ondorioz, egungo hiri erdialdeen jarduera maila eta bizitasuna mantendu nahi badute,
ezinbestekoa da hazkunde berrien dentsitate egokia berriro planteatzea. Edo ostera,
aurreikuspenak gauzatu ez dituzten lurzoruen desklasifikazioaren aukera kontsideratu behar
bada.
Bizitegi eremu klasifikatuen dentsitatea berriro planteatu behar da, finkatutako hiriaren
dentsitatearen gehikuntza proposatuz, adibidez aurreikuspenak gauzatu ez diren lursailetan
edo existitzen diren hiri hutsunetan eta erabilera anitzekin osatuz: bulegoak edo bizitegiarekin
osagarriak diren jarduerak, tailerrak, lantegiak, etab
Azkenik, Vitoria-Gasteizko Udalak “Gasteizko 2017ko biztanleri buruzko txostena. 2016eko
demografia mugimenduak” txostenean azpiamarratzen du auzo batzuetatik bestera biztanleria
mugitu dela, ondorioz Salburua, Zabalgana eta Aretxabaleta-Gardelegiko auzoak dira hazten
direnak.

3.1

INGURUNE ETA TOKI ERAKUNDE TXIKIEN BULTZADA ETA BABESA

Orokorrean, Tokiko Erakunde Txikiak (TET) bereziki nekazaritza eta abeltzaintzako lurzoruetan
kokatzen dira, hortaz, bizitegi nukleoak nekazaritza jarduerari lotuak daude. Asentamendu
historiko hau hiri bilbearen hedapenagatik aldatu izan da, (Betoño, Ehari/Ali, Abetxuko,
Aretxabaleta y Gardelegi) TET-ak sartu dira eta lurzoru erabilera berria agertu da, lo egiteko
etxebizitzak adibidez, bere biztanleak hirian garatzen dituzte jarduerak.
TET-en analisian Araba Lautadako herriaren etxebizitza mota historikoa eta bizitegi tipologia
berriak kontuan izan dira, hiru talde zehaztu dira: bere landa izaera mantentzen dutenak, izaera
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mistoa daukatenak eta lo egiteko hiriak direnak. Azken urteotan, bereziki isolatutako
etxebizitzak eraiki dira, lo egiteko etxebizitzak deitzen direnak, hau da, lan jarduera (nekazaritza
jarduera izan ezik) bere herritik kanpo egiten dutenak, bereziki hirian.
Isolatuta dauden urbanizazio eredu hauek TET-etan ezarrita egon arren, ez dute landa gune
dinamika hauekin elkarbizitzen eta desplazamenduak ibilgailu pribatuekin egitera eramaten
dute.
Parte-hartze mota hauek kasu askotan TET-ak formaz aldatu dute, nahiz eta bere
lehentasunezko helburu bat beraien identitatea mantentzea izan, hiri eta eraikuntza
tipologiaren ezaugarri espezifikoak mantenduz eta hiriarekin eta ingurune naturalarekin
erlazionatutako baldintza espezifikoak onartuz.
TET-kiko antolamenduan kontsideratu beharreko beste aspektu bat ingurune naturalarekin
daukan erlazioa da, bereziki ingurune ezaugarriengatik babestutako lurzorua. Vitoria-Gasteizko
dinamika bere handitze progresiboekin ingurune naturala handituz edo gutxituz joan da, ez
bakarrik hazkundeetan, baizik eta nekazaritza jardueretan edo balio altuko ustiapen
zonaldeetan, isurpen eta zaborretan; edo zonalde hunkigarrietan ongarri eta pestiziden
erabilpenean edo akuiferoen urrakortasunean, etab.
Zaharkitutako eremuak eta ibai hertzeen berreskurapenaz gain, HAPOaren lehentasunezko
helburua TET-kiko landa jardueren mantentzea da, nekazaritza sektorearen populazio
murrizketak sortzen duen despopulatzea saihestuz, erabilerak eta jarduerak sustatuz TET-kiko
identitate bakoitzarekin bateragarria izanik, baina nekazaritza-abeltzaintza jarduerak sustatuz,
lehenengo eraldatze eta merkataritza lehen sektoreko jarduerak, landa-turismoa, aisialdi eta
turismoarekin lotutako jarduerak, etab araudiaren erregulazio espezifikoaren bidez indartuz.
Horretarako beharrezkoa izango litzateke TETen bizitegi gaitasuna doitu aurreikusten diren
egungo eskaintzara, Plana iraunaldian dagoen bitartean. HAPO berrikuspenaren helburu
bezala ezartzen da lurzoru gehiago ez okupatzea. Zentsu honetan baloratu beharko da burutu
gabeko lurzoruaren desklasifikazioa edo eraikuntza tipologiaren berrikusketa eta urbanizazio
diseinuaren berrikusketa desklasifikazioa bideragarria ez bada. Proposamen hau ez lituzke
utziko erakundeak hazi gabeko aukerarekin, zeren eta, sailkatutako hiri lurzoruan existitzen
diren erabili gabeko lursailak okupatuz etxebizitza kopuru nahikoa sortuko zen beraien
hazkunde begetatiboak zurgatzeko.
Bestalde, kasu bakoitzean hartutako erabakiaren arabera, Plan Orokorraren ondorengo
faseetan desklasifikazioaren ondoren emandako ezarpen edota indemnizazioak aztertuko dira.
Trukaketak planteatzea komenigarria bada edo aprobetxamendu galerak sailkatutako beste
lurzoruetan konpentsatzea edo gauzatzea zein bere inpaktua txikiagoa den edo parte-hartze
antropiko bat edo lurzoruaren artifizializazioa inplikatzen ez duenak.
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3.2

ONDARE KULTURALA, NATURALA ETA PAISAJISTIKOA BALIOAN JARTZEA

Kultura Ondarearen helburu nagusiak, Ondasun Kulturalen kontserbazioa eta babespenaz
gain, udalerriaren Ondare Kulturalaren transmizioa, sustatzea eta balioan jartzeak dira.
Oinordetutako ondasun multzoak kontserbatutako eta igorritakoak bezala ulertuak.
Vitoria-Gasteizko ondare artistiko, historiko, arkeologiko eta etnologikotik abiatuta, eta
ondarearen araudiarekin bat etorriz, helburu bezala ezartzen da: ondare kulturalaren
inbentarioa (historiko, arkeologiko eta etnografiko)osatu eta eguneratu behar dela,
udalerrian existitzen diren kokapen naturalen eta paisajistikoen babesa mantendu behar
dela eta ibilgu eremuei sartu ahal diren ibilbideak aztertzea.
Iraunaldian dauden tresnek igorritako ondare ondasunen zerrendak eta erakunde ezberdinek
igorritako zerrenden artean desdoitzeak daude eta konpondu behar dira. Ondare balorazioa
eta ondasun ezberdinen kontserbazio egoera Babes Ordenantzen Berrikusketa egitea suposatu
daiteke, arazoak, gabeziak edo zenbait ondare ondasunen babesa zabaldu behar denean
daukana egokia ez delako.
Ondare kultural informazioaren kantitate eta kalitateari dagokionez, hiriaren ingurune
historikoari buruz informazio gehien daukagun kokagunea da, hiri historikoan erdi aroko irudia
kontserbatzea eta mantentzea garrantzitsua da bere kaleetako hiri bilbea ikusgarria izaten
jarraitzeko, kantoiak, iturriak, etab
Landa ibilbideak eta kultur ibilbideak sustatzeko beste helburu bat da, Donejakue bidea
bezala. Ibilbidea babestuta dago, eta hunkitutako herrialdeetako monumentu mugarriak ere
bai. Burdeos-Astorga bideko erromatar galtzada ere babestuta dago, Askartza eta Margaritako
kokaguneetan kontserbatzen da Iruña-Veleiarekin lotuz.
Bestelako ibilbideak existitzen dira, Erromanikoaren Bidea bezala Estibaliz eta Armentiako
kokaguneen artean; edo Hiri Historikoaren barruan balio kultural eta turistikoa duten beste
ibilbide batzuk (Erdi Aroko Vitoria eta Errenazimenduko Vitoria, jauregiak barne (gortea) eta
hirian dauden beste ibilbideak (Ilustrazioko Vitoria, Vitoria Erromanikoa, etab.); hortaz ibilbide
konbinatuak sortzea planteatzen da.
Komenigarria litzateke ibilbideen seinalatzea eta informazioa, eraikin nabarmenak bezala,
aztarnategi arkeologikoak, espazio bereziak eta herriak.
Bere kontserbazioa arriskuan daukaten hutsik dauden eraikuntza monumentalen erabilera
berriko zuzkiduran hurrengoak ere aurkitu ditzakegu: Zulueta Jauregia edo Eskoriatza-Eskibel
Jauregia. Hiri Historikoa dinamizatzeko edo berpizteko elementuak izan ahal direnak.
Kokapen natural eta paisajistikoen ikuspuntutik; eta garapen iraunkorra lortzeko
helburuarekin, ezinbestekoa kontsideratzen da Gasteizko Mendien eremua babestea,
Eraztun Berdea finkatzea ibilguen babespena sartuz, hertzeen baldintza naturalen eta
korridore ekologikoaren paperaren kontserbazioa bermatuz.
Eraztun Berdearen finkapen helburua azpiegitura Berdea bezala, funtzio anitzeko espazioa
bezala eratzen da. Bere planteamendua alde batetik, ez da bakarrik inguruneko espazioaren
berreskuparapena eta balioan jartzea, parke naturalen sarea eta ingurunearen ikuspuntutik
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espazio bereziak sortuz; baizik eta, beste alde batetik, aisialdirako, kirolarako, hezkuntza eta
sozial erabilerarako “ertzeko espazio” bat sortzen da, inguruneko jarduerak egiteko aukera
ematen dutenak, hiri larreak bezala edota alokairuzkoak, hiriaren ingurune kalitatea
hobetzeko, hiritarren osasun eta bizi kalitatera lagunduz.
Ezinbestekoa da Arabako Lautadan hain berezia den ohiko laborantza paisaia, Hirian dauden
laborantza lurzoruen babesa handia Eraztun Berdearen luzapena izanik, eta Toki Erakunde
Txikiko irudia mantenduz, oraindik desitxuratu ez direnak gordez, paisaian dagoen laborantza
izaera eta bere tipologia; lurzoru urbanizagarrien sektoreen desklasifikazioa sortu daiteke eta
ohiko hiri paisaiarentzako kaltegarria izan daiteke momentura arte kudeatu eta garatu barik
egoteagatik.
Paisaia, hiri ingurunetan eta landa ingurunetan lurraldeen bizi kalitate elementu garrantzitsu
bat da. Zentsu honetan, Europar Hitzarmenak paisaiak definitzen du lurraldearen zati bat bezala
eta hiritarrak hautematen duten bezala. Bere izaera faktore natural eta gizaki faktoreen arteko
interakzioa da.
Lurralde, sektore eta udal plangintzak daukaten sentsibilizazioa Paisaiarekiko ezinbestekoa da,
plangintzak paisaiaren transformatze eta aldakuntzan gauzatzen da, sare elektrikoekin,
komunikazio sareekin, eraikuntzekin, etab Kasu askotan Vitoria-Gasteizen gertatzen den bezala
bere eraldatzea oso azkarra da.

3.3

LURRALDE IRAUNKORRA ETA ENERGETIKOKI EFIZIENTEA LORTZEA

Plangintzak berrikusketan sartu beharreko helburuetako bat lurralde iraunkorra eta
energetikoki efizientea lortzea da, ez bakarrik lurzoru berriaren kontsumoa murriztea, existitzen
diren bizitegi lurzoruak eta industrialak lohiz betez, birgaituz eta berristatuz; baizik eta beste
kontzeptuetara banatuz: mugikortasuna, zerbitzuen azpiegiturak, osasun publikoa, elikadura,
etab zeharkako modu batean.
Hiri trinko eta dentsitate egokiarekin, errepide azpiegitura egoki bat mugikortasuna arina
izateko baina ibilgailu pribatua beste garraioengan lehentasuna eduki barik, hiri zerbitzu sare
batekin (hornikuntza, saneamendua, herriko argiak, hondakinak, etab..), kontserbazio egoera on
batekin, berriztapen eta eguneraketarekin, biodibertsitate indize on batekin eta gune natural
edo berdeetara heltzeko sarbide egokia, hiri jasangarri bat errazten du eta hiri “osasuntsuagoak”
bilakatzen dituzte.
Ildo

beretik,

mugikortasuna iraunkorra

errazten dituzten neurriak (Mugikortasun

Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planean aurreikusitakoekin bat etorriz, oinezkoen eta
bizikletentzako ibilbideak erraztuz, osasun bizitza sustatuz eta gaitasun altuko garraioak
sustatuz) eta beste baliabidetako efizientzia, ura eta energia adibidez, eta lurraldean eman ahal
diren inpaktu posibleak, akuiferoan kutsagarritasuna, airezko lurzoruak, hiri hondakinak etab…
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Lurraldean eragina duten baliabide guztietako kudeaketa integrala ezinbestekoa da, Pariseko
Hitzarmenarekin zuzenean lotuta dagoen kontzeptua (Pariseko hitzaldia klimari buruz COP21),
aldaketa klimatiko arriskutsu bat saihesteko, ekintza plan global bat ezartzen da beroketa
globala mugan jarriz 2 ºC-tatik behera eta igorpen globalak murriztuz.
Vitoria-Gasteizen ezarritako helburua lortzeko ezinbestekoa da: karbonoari dagokionez hiri
neutroa 2050, emisio gabeko hiri neutroa planteatzen du eta energetikoki eta elikadurei
dagokionez bakarrik hornitzen da, hurrengo jarduketa lerroak garatuz:
•

Kudeaketa efizientea hondakinetan (Gasteizko udal hondakinak kudeatzeko plan
integrala 2008-2016), eragin kutsatzailea murrizteko, birziklapen, autokonpostaje eta
berrerabiltze tokiko kudeaketa eredua bilatuz.

•

Ur ziklo osoaren kudeaketa efizientea(Uraren zikloa hobetzeko plana), besteak beste
hurrengo alderdiak kontuan hartzen dituenak: euri uraren bilketa, bazterraldeko uraren
berrerabiltzea, etab neurri gisa ura bezalako baliabide bat aurrezteko eta optimizatzeko
eta lurazpia mantentzeko lurpeko uren kalitateari ez hunkitzeko.

•

Energia kontsumoa aurrezteko estrategiak, energia erabilpen efizientearekin (espazio
pribatuarekin eta espazio publikoarekin), gizartearen sentsibilizatzearekin, eskaera
murrizten duen kontsumo arduratsuarekin eta efizientzia eta birgaitze irizpideekin
eraikin berriak diseinatuz eta eraikiz.

•

Energia berriztatzaileen inplementazioa sustatzen dituzten estrategiak, eraikin
berrietan sortu den energiaren produkzioa Eraikuntzaren Kode Teknikoan
ezarritakoarekin bat etorriz, eraikinetan energia berriztatzaileen iturri sistemak aplikatu:
sistema geotermikoak, biomasa, eguzki-termikoa, fotovoltaiko, aerotermia, efizientzia
altuko beste teknologiak kogenerazio sistemak bezala.

•

Hiriko CO2 bilketa sustatzea, baso eta mendien basoberritzearekin; eta zaharkitutako
hiri lurzoruen berritzea CO2 hustubideetan bihurtzeko.

•

Emisioak murriztu eta elikagaien auto-hornikuntza, tokiko merkataritza indartzeko
tokiko produktuak eta bere kontsumoa sustatuz.

Kontzeptu guzti hauen batuketa, elkarrekin erlazionatuak ondorengoa lortu dezakete: berotegiefektuaren emisio gasak eta ekosistemen afekzioak murriztea, aldaketa klimatikoko neurriak
egokitzea eta lurraldearen erresilientzia handitzea.
Hirigintza alderdien gehikuntza, Vitoria-Gasteizko udalerriaren azpiegitura berdea bezala,
ekosistemak eta hiriaren prozesu naturalak hobetuko lituzkete, hiriaren hobekuntza handituz
eta hiritarren osasuna eta bizi kalitatea hobetuz, besteak beste.
Vitoria-Gasteizko azpiegitura berdea hurrengoetan lagundu eta kolaboratu egiten du: aldaketaklimatikoaren arintzean, hiriaren biodibertsitatean hobetzea eta bultzatzea, loturak hobetzean,
irisgarritasuna eta korridore ekologikoetan, baliabide naturalen kontsumoa murrizketan, udal
ondare naturalaren kontserbazioan eta hobekuntzan, gune berdeen erabilpen publikoa
bultzatuz eta ingurumen, sozial eta biodibertsitate zerbitzu maximoak lortuz, besteak beste.
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Tokiko baliabide naturalen enplegua sustatzea eta nekazaritza elikagaien hornikuntzen
kolaborazio politiken sustatzea (nekazaritza lurraldeen udal bankua, barazkigintza lurzoruen
mugapena, nekazaritza eta abeltzaintza erabilerak, etab.), hurbiltasunean kontsumitu ahal
izateko lurralde propioaren elikagaien produkzioa. Ondorioz garraiotik etorritako kosteak
murriztuko ziren.
Landutako helburu batzuen artean, plangintzaren berrikusketan eragin zuzena daukate, lurzoru
erreserba behar dutelako edo arau aplikazioan eragin zuzena daukatelako. Berriz, beste alderdi
batzuk kudeaketari lotuak daude edo zenbait politiken inplementazioari, ondorioz, plangintzatik
ezin da gauzatu baina ahal ziren guztiak batu izan dira.
Azkenik, hiri ingurunearen kalitate eta iraunkortasun adierazleak ezarri, “Vitoria-Gasteizko hiri
iraunkortasunaren adierazle Planean” ezarri direnak bezala. Bizi garen hiri ingurunea
ebaluatzeko erabiliko da, ezinbesteko da neurri zuzentzaileak ezartzeko eta hiriak aurkezten
dituen alderdi desegokiak konpontzeko: espazio publikoaren bizigarritasun falta, hiriaren
konplexutasuna, hiri edota dentsitatearen gaitasun arazoak, kohesio soziala, hiriaren
biodibertsitatea eta gune berdeak.

3.4

LURRALDEAREN OREKA EKONOMIKOA LORTZEKO NEURRIAK

Hiri baten hazkunde gaitasuna zehazten duen faktore bat jarduera ekonomikoko erakarpen
gaitasuna izatea da, lan sorrera, talentua eta inbertsioa sortuz. Lan eta ekonomi hazkunde
honekin hiri konplexuago bat lortzen da, dinamismo eta bizitasuna lortuz, oinezkoen eta
jendearen presentzia kaleetan; eremu espezializatuagoak edo parke teknologikoak,
industrialdeak, bulegoetarako eremu esklusiboa, etab. eremuen aurrean.
Hazkunde hau Vitoria-Gasteizen orekatua ikusten da ekonomiko, sozial eta ingurumen
jasangarritasun apostuarekin, ondorengo alderdiak aurreikusiz:
•

Lurzoru gehiago ez sailkatu eta plangintzan aurreikusitako lurzoru erreserben
desklasifikazioa baloratu.

•

Industrialdeen lurzoruaren erabilera optimizatu, birgaitze, berreskurapen eta
espazioen balio jartzearen bidez; baita pabiloien eta hutsik dauden lursailena ere.

•

Hiri erabileren eta industrialdeen arteko bateragarritasuna posible egin. Bizitegi
lurzoruekin bateragarriak diren jarduerak bizitegi hiri bilbean toki bat izan behar dute,
eta beste alde batetik, lurzoru industrialetan erabilera tertziarioa edo espezializazioa
duten zonaldeak eta poligonoak ere toki bat izan behar dute.
Honek industrialdearen eta eraikuntza ordenantzen eta urbanizazio aplikagarrien
Araudi espezifikoen berrikusketa suposatzen du.

•

Lurzoru tertziarioen sailkapena eta herrian planteatzen den merkataritza estrategia
lotuak egon behar dira. Merkataritza zentro handien ezarpena eragin negatiboa
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sortzen dute txikizkarien merkataritzan, hortaz, merkataritza egituraren eta hurbileko
ostalaritzaren kontsolidazioaren kontra joan daiteke.
•

Komuneko zerbitzuak erraztu.

•

etab.

Alderdi ekonomikoan jarduera industriala eta tertziarioa indartzea bilatzen da jarduera
ekonomiko berriak erakarriz. Zentsu honetan informazio eta komunikazioen teknologien
agerpena ezinbestekoa da, hiri bizkor baten garapena bermatzeko azpiegituren sorrera
suposatzen duelako (fibra optikoa, haririk gabe, sentsoreak, big data, mugikorrak, etab) eta
enpresen lehiakortasuna bultzatzen dutelako, kosteak eta denbora murriztuz eta “feedbacka”
edo bezeroen atzera elikadura erraztuz. Enpresen eta marken irudia hobetzen da.
IKT teknologia hauen ezarpena negozioen munduan eta bizitzan zenbait azpiegituren ezarpena
suposatzen du, enpresei zerbitzua emateaz gain orokorrean hiritarren beharrei arreta jartzen
die, bizi kalitatea hobetuz eta baliabideen efikazia optimizatuz.

3.5

VITORIA-GASTEIZ, PERTSONA GUZTIENA ETA PERTSONA GUZTIENTZAT

Hirien diseinuan eta eraikuntzan, herritarren ongizatea beti nagusi izan behar da,
bizitzeko behar diren garaietara egokitzen diren soluzioak bilatzen,
zerbitzu eta bizimoduaren kalitatea, baita bere espazioak eta instalazio publikoak ere gehituz.
Denbora aurrera joan ahala, hirigintzan osagai bakoitzaren ikuspuntu zabalago bat sartu da,
helburu orokorra galdu barik, emaitza aberasten dute aurretik aipatutako gaien ikuspuntu
sakona landu ondoren. Kontutan hartutako alderdien artean hurrengoak azpimarra ditzakegu:
-

Parte hartzea

-

Genero

-

Ingurumen kalitatea

-

Osasuna

-

Kultura eta identitatea

Azken finean, prozesu honetan lurralde eredua definitzeko zeharkako izaera duten sektoreak
edo gaiak azpimarratzean datza. Hirigintza araudian garrantzizko pisua ez izateagatik, ez du
bere ospea galdu behar.
HAPOren aukeren definizioan, hirigintza barneratzailea eta integrala agertu behar dira,
aurkitutako arazoei emaitzak proposatuz eta lurralde desorekak orekatuz.
Zentsu honetan, plangintzaren berrikusketan hirigintzarekin erlazionatutako arrisku faktoreak
konpondu nahi dira. Hiri bilbean egon daitezkeenak eta espazioen “pertzepzioari” edo
“ziurtasun sentsazioari” eragiten dutenak. Generoaren ikuspuntutik, edo biztanleriaren beste
sektoretan eragina dutenak, pertsona nagusiak, umeak, etab. Hurrengoetan eragina
daukatenak:
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•

Espazio publikoaren egoera, erabilera edo falta. Salburua eta Zabalganako auzoetan
dauden espazio zabal bereziak. Hiriaren diseinuak pertsona nagusien eta umeen
genero ikuspuntua kontutan hartu behar du. Ezpaloi zabalak eta bakarrak, malda edo
tunel gaineko edo azpiko bideak, hiri bilbearen bazterrak, arkupe ez komertzialak,
ezkututako etxebizitzen atariak, etab. saihestu behar dira.

•

Argiztapen eskasa edo falta zuzenean segurtasun eta segurtasunik ezaren pertzepzioan
eragiten du. Gainera egoera honi angelu itsu edo bazterrak, ingurunearen edota
zaharkitutako hiri espazioen ikustea oztopatzen dute edo degradatutako irudiak
segurtasun falta gehitzen du.
Zentsu honetan eta adibide bezala, gaueko ordutegian atarietara sartzeko ibilgailu
pribatuan egiteko aukera ematea bai kaleetatik edo oinezkoen bideetatik, emakumeei
berehalako sarbidea emateko.

•

Hiriko hutsune handiak, parke handiak bezala adibidez Arriaga parkea edo auzoak eta
hiri bilbe edo aparkaleku zelaigune handiak banatzen dituzten bideak bereziki puntu
sentikorrak dira eta gauean arazoak sortzen dituzte.
Ezinbesteko bihurtzen da hiri egitura trinko edo jarraia, ahal den neurrian hesi handiak
kenduz (hiri errepideak, burdinbide zatiak, etab.) eta erabili gabeko espazioak kenduz
edo gaueko ordutegian (ekipamendu handiak itxi, aparkaleku zelaigune handiak, etab)
erabilera aukerak gehituz espazio hauen ordutegiak handitzeko.

•

Garraio publikoa desoreka edo ezberdintasun elementu garrantzitsua da, orokorrean
bai lanerako eta bai aisialdirako erabiltzen den garraio ohikoena delako (emakumeak,
pertsona nagusiak, etab.). Bere ibilbidea, hiri eta hiriarteko lerroen loturak, garraio
publiko ezberdinen arteko loturak, ordutegi zabalera eta funtzionamendu egokia
ezinbestekoak dira.

•

etab.

Ikuspuntu hauetan jarraitu beharreko helburu orokorren artean beste irizpide batera lotua
dago, OSASUNA.” Ongizate fisiko, mental eta soziala eta ez bakarrik gaixotasun eta min falta
(OME)”.
Definizioak kontzeptu orokorraren zabaltasun handia suposatzen du, erreferentzia ideiak eta
adierazleak lantzen joan dira pertsonen Osasuna hobetzen duten akzioak ebaluatzen saiatzeko.
Azpiegitura osasungarrian inbertitzearen eta Osasun zerbitzuen koste murrizketari buruzko
ikerketak existitzen dira (p.e. King´s Fund 2015). Bizikleta eguneroko garraioa bezala
erabiltzeagatik inbertitutako libra bakoitzeko, lau berreskuratzen dira pertsonen zaintzari
lotutako kosteetan.
Baloratzen diren adierazle anitzen artean, talde handi bat hiriaren egituraren eta
funtzionamenduaren gain eragina daukate. Ondorengoak izan daitezke:
•

Ingurumena
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•

Mugikortasuna eta iristeko moduko hiria

•

Kirol aretoak eta elkarteen presentzia

•

Udaleko zerbitzuak edo bestelako administrazioak

•

Parkeak, plazak, bideak, bizikletentzako bideak, etab.

•

Enplegua eta hurbileko ekonomi jarduerak

•

Etxebizitza efizientea eta osasungarria

•

Baliabide kulturalak, jarduerak egiteko eraikuntzak eta hiritik zehar ibilbideak.

Aldagai hauek maila ezberdinetan aplika daitezke, hirian multzo handi bat bezala edo auzo
bakoitzean. Azkenean pertsona guztien osasuna lortu behar da.
Ondorioz, hirigintzan landutako ohiko kontzeptuenganako zeharkako irizpideekin aurkitzen
gara eta zehazki hirigintza planaren idazketan.
Vitoria-Gasteizko hiria, aipatutako adierazleen betetzerako oinarri on bat dauka. Urteetan
zehar ikuspuntu zabal eta handiak planifikatu dira, osasunean emaitza onak lortuz. Erronka
beraz, hiri antolamenduaren ikuspuntutik berrantolaketa behar duten irizpideak hobetzean
datza.
Aurreko ataletan azaldutako helburu estrategikoak hiri osasungarri bat edukitzearekin lotuak
daude. Helburu hauek ohiko adierazleen ebaluaketarekin, ekimen analisiekin eta osasun
efektuekin bat egiten dute.
•

Ingurune naturalaren babesa, nekazaritza jardueraren zaintza eta elikaduraren gainean
daukan eragina.

•

Hiri konplexua hurbileko zerbitzuekin eta erlazioekin, bideekin eta ibilbideekin
atsegina.

•

Balio kulturalen babesa, bai eraikinetan eta bai higiezinetan.

•

Jasangarritasuna bermatzeko baliabideen efizientzia.

•

Aukera ezberdineko hiriaren gaitasuna enplegua bermatzeko hiri espezializatu baten
aurrean.

Indartzeko edo barneratzeko gaiak ondo antzeman behar dira, burutzeko jarduketak edo parte
hartzeak arrakasta handiaz egiteko, hiritarren parte hartze jarduerak ezinbestekoak dira, eta
jadanik hiri ezberdinetan aplikaturiko metodologiak daude.
2014.urtean IHOBE eta udaletxe batzuk (Vitoria-Gasteizko udala barne) “Tokiko hirigintza
jarduerek osasunean zer eragin daukaten aztertzeko gida praktikoa” idatzi zuten “Osasun eta
hiri-garapen jasangarria” izenarekin.
Dokumentuak hirigintzako lau ekimenetan oinarritutako ekimenen analisi metodologikoa
proposatzen du:
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•

Ekitatea ezberdintasun sozialaren aurrean. Komunitatearen zerbitzu ezberdinetara
heltzeko aukera berdinak.

•

Populazioaren osasunaren gaineko ondorioak aurreikusteko instrumentu bezala
erabiltzea.

•

Aztertutako adierazle edo aldagai bakoitzaren arteko harremana.

•

Jatorriko diseinuaren parte hartze goiztiarra, existitzen den gaineko parte hartzearen
gainean.

HAPOaren berrikuspenak aukera bikaina da dokumentuak planteatzen dituen proposamenak
hobetzeko eta ebaluatzeko eta ondoren sartzeko. Ondorengo kapituluetan garatutako
aukerak osasunean eragin ezberdinak edukiko dituzte, beraz aukera hoberena zein den
kontsideratzerakoan hiriaren etorkizunerako zein izango den egokiena baloratu behar da,
biztanleriaren ongizatea suposatuko duten irizpideak kontutan hartuz.
Laburbilduz, udalerriaren hautematea hurrengoekin baldintzatuta dago: funtzionamendu sozial
eta ekonomikoa, ingurumen eta kultura kalitatea eta emandako zerbitzuaz. Hiria, erabileren
edo jardueren eta bere espazio publikoen bidez osatuta dago. Hurrengo faktoreen
elkarbizitzarekin:
-

Familia

-

Lana

-

Aisialdia

-

etab

Horregatik, Plan Orokorrari esker, espazio publikoa antolatzailearen erreferentzia izan behar
da, antolamenduan finkatutako helburuen burutzea erraztuko du.
Bide eta mugikortasun egitura, espazio publikoak, etxebizitza mota, jarduera ekonomikoa,
etab…hiriaren eredua definitzen dute. Hiri diseinuak, kalitate espazioen sorrera atseginak,
bizigarriak, osasungarriak eta jasangarriak errazten dute.
Espazio publikoaren ulermena eta aitorpena sustatzea, integrazio eta gizarte kohesio
handiagoa sustatzen ditu. Ezaugarri “bereizgarriak” eta gabeziak identifikatzeko eta ondo
ulertzeko.
Hiri paisaia definitzeko, komuneko eta diferentziagarriak diren espazio eta elementuak
identifikatu behar dira.
-

Eraikuntza mota

-

Auzoaren merkataritza

-

Ardatz handiak

-

Jardueren espezializazioa

-

Igarotze zonaldeak

-

etab.
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Ekipamendu bereziak eta ondo antolatuak, eremuaren dinamizaziorako pizgarri bat
suposatzen dute, auzoaren birsorpena eta birgaitzea sustatuz.
Jarduera anitzeko hiri trinkoa, hiri espezializatuaren aurrean aberastasuna eta bizitza sortzen
du eta hurrengo erabilerak nahasten ditu:
•

Hiriaren arteko harremanak indartzen ditu

•

Merkataritza eta zuzkidura espazioa berpizten du

•

Auzoarekiko pertzepzioa eta lotura azpimarratzen du

•

Garraio publikoari mesede egin

•

Jasangarriagoa da lurzoruen baliabideei dagokionez

•

Azpiegituren efizientzia potentziatzen du

Lurraldeko kohesioa eta kohesio soziala, aurkeztutako aukeren atzean dagoen
lehentasunezko helburu bat da. Kasu batzuetan irizpide batzuk nagusituko dira beste batzuen
gainean baina beti komuneko hurrengo alderdiak izanez:
•

Auzokideen zerbitzu kalitatea hobetuz
Vitoria-Gasteizen dagoen zuzkidura sarea zabala eta kalitatezkoa da. Aipagarria da
zentro zibikoen papera herritarrei emandako arretagatik, elkarbizitzagatik eta parte
hartzeagatik.
Hiriaren etorkizuneko ekipamendu beharrak aztertzea hiritarrei zerbitzu hobeago bat
eskaintzea suposatuko du.
Bizitegi modu berriak bezala zuzkidura modukoak kontsideratu ahal dira eta hutsik
dauden lursailetan jarri daitezke. Adibidez nagusientzako edo gazteentzako zuzkidura
ostatuak.

•

Biztanleriaren intereserako espazioak eta azpiegiturak
Auzo bakoitzaren beharren arabera konponbide pertsonalizatuak finkatu ahal dira,
adibidez, herriaren erdigunean pertsona nagusi gehiago bizi dira, hortaz,
oinezkoentzako espazioak gehitu behar dira, ziurragoak eta irismen gehiagorekin, bai
garraio publikoan eta bai hesi arkitektonikoak kenduz.

•

Auzoak hiriaren erdialdearekin lotuz
Vitoria-Gasteizko auzo edo barrutien arteko lotura hobetzea identitatearen
sentimenduari lagunduko du eta orokorrean bere erlazioari.
Garraio azpiegitura handien hedapenak, bereziki tranbia, aurrerapen handia
suposatuko du eta hiritarrentzako ekipamendu handien irismena erraztuko du.
Garraio publiko sarearen hobekuntza zuzenean eragina dauka generoan, hau da,
bereziki emakumea da zerbitzu honen erabiltzailea.
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•

Erdialde berriak sortuz
Auzo berrien hazkundea, kale eta etorbide handiekin, parkeak eta sakabanatutako
eraikuntzekin, denbora pasa ahala finkatuz joango da eta bere jarduerengatik eta
bizitza sozialagatik pisua hartzen joango da, espazio berriak eta hurbileko merkataritza
sortuz.

•

Auzoak lotuz
Jasangarritasun mugikortasuna garraio publikoaz lagundu. Hiria ez da bakarrik auzoen
eta erdialdeko zonaldeen arteko loturari murriztu behar, gainontzeko zonaldeekiko
harremanetara ere zabaldu behar da. Mugikortasun jasangarriarekin jarraitzea garraio
publikoan, bizikleta eta oinezkoen mugikortasunean, ibilgailu pribatuaren
erabilerarekin alderatuta, lagunarteko hiria konfiguratzeko oinarrizko zutabea da.
Horretarako garrantzitsua da ibilbide errazak, ziurrak, iluntasunarekin eta iristeko
errazak planteatzea.
Ikuspuntu honen erronka nagusia Ingurabidearen iragazkortasuna lortzea da, hala ere,
hau bezain garrantzitsua hiriak izango duen trenbidearen lurperatzea da.
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4 HIRI TRINKOARI BURUZKO ALTERNATIBAK
Aurreko ataletan azaldu den bezala, hiri trinko, konplexu eta kohesionatu bat lortzeko
helburuarekin, estrategia lerro ezberdinak proposatzen dira, denak aldi berean aplikatu daitezke
edo bestela banan banan. Guztiak helburu argi batekin, Vitoria-Gasteizko hirirako batez
besteko dentsitatea haztea edota aukera eta erabilera berriekin osatzea. Aurreikusten diren
lerro estrategikoak ondorengoetan laburbildu daitezke:
• Auzo berrien birdentsifikazioa eraikigarritasuna handituz, eraiki gabeko lursailen
etxebizitza kopurua eta onartutako birdentsifikazioen barruan sartuak ez daudenak.
• Lurzoru urbanizaezinaren desklasifikazioa, etxebizitza berriak garatutako auzoen
inguruan kontzentratuz.
• Ekipamendu lursail hutsen berrikusketa, bizitegi lurzoruen, lurzoru tertziarioen edo aldi
baterako lurzoruen birkalifikazioarako.
• Gune libreak eta gune berdeak berriro mugatu eta berriro dimentsionatu.
• Gune libreen eta gune berdeen erabilpen parte bat birkalifikatu, hiri trinkoak laguntzen
dituzten beste erabilpenetarako.
Lerro estrategia hauek errazteko helburuarekin eta adibide bezala, haien artean zenbait aldagai
ikusi ahal izango dira. Ondoren garatutako lau aukera proposatzen dira, aurretik aipatutako
oinarrizko hasierako erreferentziak hartuz.
• Erabili gabeko etxebizitzen arazoa gaur egungo Vitoria-Gasteizen egoera da,
2011.urtean 10.848 etxebizitza zeuden EUSTAT datuen arabera. HAPOarekiko paralelo
neurriak hartu beharko dira parte-hartze edo sektore garrantzitsu honen erraztaileen
bidez, adibidez alokairu merkatura bideratuz.
• Vitoria-Gasteizko Udalak emandako datuen arabera, 2016ko azaroan, errolda gabeko
etxebizitza balioa, ez dira derrigorrez hutsik egon behar edo erroldaturik dauden etxeak
okupatuak egon behar direnik, 9.740 etxebizitza izango ziren.
• Beste alde batetik, kontutan hartu behar da biztanleria murriztuz doala eta gaur egungo
familiak txikiagoak direla.
• Gaur egun ingurabide barrualdeko etxebizitzak kontserbazio maila eskasa daukate
(Hirigunea, Koroatze, Adurza, Zaramaga, Ariznabarra...). Birgaitze energetikoen
aplikazioa beharrezkoa bihurtuz. Zentsu honetan Koroatze auzoaren barruko birgaitze
proiektuan azpimarratzen da Europar Estrategian “CO2 libre dauden hiri inteligenteen”
sorrera birgaitze energetikoa planteatzen duela etxebizitza kopuru handi baten
barruan eta kale eta enparantzen zaharberritzea auzoa hobetzeko helburuarekin.
• Hirian existitzen diren hutsuneak osatu behar dira hiri eredu trinko, kohesionatu eta
konplexu bat lortzeko.
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Aukera 0
Aurreikusitakoan ez da esku hartzen.
• Lurzorua ez desklasifikatu.
• Ekipamenduen lursail hutsak beste erabileretarako ez proposatu.
• Hiriaren puntu ezberdinetan parte hartu.
HAPOan aurreikusitako finkapen eta mantentze proposamena izango litzateke, baina parte
hartze puntualekin hiriaren puntu ezberdinetan, bereziki hiriaren Ingurabide hesi efektua
murrizteko jarduketetan. Dentsitate hazkundearen jarduketak ez lituzke onartuko ezta lurralde
eredu zuzenketako lursailen birkalifikazioetan. Plangintzan burutzeko zain dauden etxebizitza
kopurua nahikoa dela kontsideratzen delako etorkizuneko hiriaren kalitateari aurre egiteko.
1 Aukera
Hasierako arreta hauekin azpimarratu ahalko zen desklasifikazioari bideratutako indarrak edo
planaren barruan urbanizatu gabeko lurzoru urbanizagarri guztia indarrean dagoen, aldaketaren
bat hasi duten lurzoruak bizitegi gaitasun nahikoa daukaten eta ez bada beharrezkoa garatzeko
zain dauden sektoreen mantentzea, landa ingurunearen gaineko presio maila murriztuz.
Desklasifikatzeko planteatu diren lurzoruak Urbanizatu gabeko Sektore Urbanizagarriak dira
(S-14, S-17 eta S-18 sektoreak). Hurrengo taulan ikusten denez 3.796 etxebizitza guztira. Beraz,
proposatutako lurzoru guztiak desklasifikatuko baziren, burutzeko zain dauden etxebizitzak,
indarrean dagoen HAPOaren arabera, Vitoria-Gasteizen 24.802 etxebizitza berri egongo ziren,
Tokiko Erakunde Txikiak kontuan izan barik.

DESKLASIFIKATZEKO PROPOSATUTAKO LURZORUAK
LURZORU URBANIZAGARRIAK URGANIZATUGABEAK
SEKTOR14-OLARAN.

ETXEBIZITZA KOP
3.186

SEKTOR17- S. PRUDENCIO ZABALGUNEA

294

SEKTOR18-ELORRIAGA-ARKAUTI

316

GUZTIRA

3.796

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

Bizitegi kuantifikazioari buruzko LAGen Aldakuntza prozesua egin zen bitartean, Udaletxean
26.183 etxebizitza zeudela apuntatu zen, hasierako fasearen behin behineko datua izan zen.
Datu hau aldatu izan zen 4/2016 Dekretuan ikusitako amaierako irizpideen arabera, ondorioz
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behin betiko onartu zen 30.173 etxebizitzako balioa (lehenengo liburukiaren 2.2 4/2016
dekretuak LAG-en bizitegi kuantifikazioari buruz egindako aldaketaren kalkulu justifikazioa
atalean zehatz-mehatz garatu da).
HAPOaren gaitasuna 30.279 etxebizitzetakoa da, 4/2006 Dekretuan agertzen de balio maximotik
behera dago. Aurretik aipatutako sektoreen desklasifikazio posiblea plangintzaren gaitasun osoa
murrizten du, bizitegi kuantifikazio berrikuspen helburuen neurrietara hobetu egokituz, eta
neurri handiago batean LAGek proposatutako aldaketa kalkulu berriko formulara (hasierako
onarpen agiria).
Aukeren eta saihesbideen artean sektoreen desklasifikazio aukerei begira, deigarria da
haietariko bakoitzak aurkezten dituzten baldintza nagusiak erabaki bat hartzerakoan eta
jarraian modu eskematikoan aipatzen dira:
• 14.Sektorea: Bere etxebizitza kopuru handia eta bere kudeaketa maila, kalte-ordain
handia suposatu daiteke eta ondorioz desklasifikazioa ez egitea.
• 17. Sektorea: Sektorea mantentzeak HAPOak hegoaldean aurreikusten duen
saihesbidea lortzea suposatuko zuen. Aldi berean, birdentsifikazioa suposatuko luke,
kendutako etxebizitzak Tokiko Erakunde Txikiko sektoreetan sartuz.
• 18.Sektorea: Sektorearen garapenarekin, Errekaleor eta Santo Tomas errekak eta
Salburuako Hezegunearen ibilguak berreskuratu ahalko ziren. Halaber, Lizarrako
errepidearen trafikoa desbideratuko zen Arkautitik ez pasatzeko, eta aldi berean hiri
zerbitzu ildo berri bat irekiko zen (energia elektrikoa, saneamendua, etab.)
Sektore bat desklasifikatzearen aukera eskaintzen dizkigun etorkizuneko aukeren arabera,
aldaketak jasan ditzakeen lurzoruaren desprogramazio bat bezala batuz, etorkizunean
sektorizatugabeko lurzoru urbanizagarriak bezala planean sartuz.
Zabalganako 5b sektorearen desklasifikazioa:
Lehenengo aukera honetan planteatutako desklasifikazioa saihesbide edo erlazionatutako
neurria planteatzen du, Zabalganako basoaren desklasifikazioa da bere momentuan 5b
sektorearen lurzoruak. Lurzoru hauek indarrean dagoen plangintzan zuzkidurako lursail handi
bat eta bizitegizko 5 lursaila dauzka. Guztira balioztatutako 1.242 etxebizitza guztira.
Proposamen honekin, sektore berdineko beste lursailen aprobetxamenduen lekualdaketa
aurreikusiko zuen edo eraikuntzaren eskubideen indemnizazioa, lurzorua libre geratuz Eraztun
Berdea handitzeko. Azpiegitura Berdeko esku-hartze modu bat bezala ikusten da aurreko
kapituluan azaldu den bezala.
Aipatutako sektore baten edo batzuen desklasifikazioa, komunean daukate lurzoru
urbanizaezineko parte bat aske uzten du ingurune natural edo landa ingurunera sartuz hiri
bilbearen egungo hatza suposatuz.
Sailkapena kendutako aukera hauek, kontzeju sektoreetatik kendutako sailkapen posibleekin
nahastuko ziren, ondoko kapituluetan deskribatuko direnak.
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2 Aukera
Gaur egun eraikigarritasun baxua duten lursailak eta hutsik dauden bizitegi lursailak
birdentsifikatzean datza. Birdentsifikazio hau lurzoruaren egungo erabilera mantentzen egingo
da. Dentsitatea handituko zen masa kritiko handia lortzen.
Adibidez, auzo berrietan bizitegi lursailak daude birdentsifikazioa tramitatutako espedientetik
kanpo geratu direnak, bilatzen dituen hiriko eraikigarritasun propioak ez direnak dauzka, hortaz,
honela ez izatekotan intentsitate ezberdineko eraikigarritasunen artean egongo ziren multzo
desorekatu handi bat lortuz.
Aukera konplexu bat da eta inpaktu mugatuarekin, lursail kopuru txikia izanik, haietariko askok
oraindik kudeatzeko tramitean daude. Benetako egikaritze eta kuantifikazio aukeren analisi
zehatz bat beharrezkoa izango da hirian izango duen benetako inpaktua jakiteko.
Aukera hau aurrekoarekin konbinagarria da, desklasifikatuko diren sektoreen eskubideak
eramateko aukera izango du (ezagunak izango balira) birdentsifikatuko diren balizko lursailetara.
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Ondorengo irudietan Salburua eta Zabalganako birdentsifikazioan sartuko ziren lursailak ikus
daitezke.

3 Aukera
Ekipamenduen gain-dimentsionamendua dagoenez, beste aukera bat hutsik dauden zuzkidura
lursailak edo beste erabileretarako (bizitegia, tertziarioa, etab) bideratuko direnak
berrerabiltzean datza.
Dentsitate hazkunde hau eta jarduera berrien sarrera hiri egitura aberastasuna mesedetzen
dutenak dira. Hiri espazioak eraikuntzez ordezkatzerakoan banaketa murrizten da eta kalearen
konfigurazioa eta gaitasuna hobetzen da. Proposatzen diren erabilerak, eraikuntza berriak
(edozein moduan, libreak, babestuak, alokairuan, etab.) eta izaera ezberdineko zuzkidura
ostatuak (zaharren-egoitza, gazteak, etab) nahastu ahalko ziren edo garraio publikoarekin ondo
komunikatuak dauden negozio zentro berriekin txandakatu, auzo berrietan aberastasuna eta
dinamismoa sortuz.
3. aukeran lursail zuzkiduren birmoldaketa beste erabileretan hasteko irizpideak hurrengoak
dira:
• Ingurabide barrualdean hutsik dauden lursailak baztertzen dira ekipamenduen
eskasiagatik eta auzoen eskariagatik, etorkizuneko beharrentzako erreserba
estrategiko bezala mantenduz.
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• Auzo berrien analisia egiten da: Lakua (Lakua, Arriaga, Ibaiondo eta Sansomendi),
Zabalgana (Zabalgana, Mariturri, Aldaia eta Ali parte bat,) eta Salburua (Salburua,
Santo Tomas, Olaran eta S-18 sektorea). Konparaketa analisia hiru auzoengan egingo
zen benetako ahalmena zehaztu ahal izateko. 2011 eta 2012.urteko
birdentsifikazioetan onartutakoak aplikatzeko zailtasuna eta hirigintza beharrak
konponduak ez izateagatik dokumentutik kentzea eta atzeratzea proposatzen da.

Kontuan hartu beharreko auzoak.

• Aretxabaletako auzoa analisi honetatik kanpo geratzen da, bere ekipamendu gainazala
(65.389 m²) etorkizuneko dentsitatea eta biztanleriara doitua dago. Aretxabaletaren
bizitegi egituraren dentsitatea 60 etxe./ha ditu, beraz Iraunkortasun Adierazle Planaren
koefizientea aplikatuko diogu (10,46 m2/bizt). Modu honetan, etorkizunean 71.087 m2ko ekipamendu beharra lortuko genuke, hau da, gaur egun erabilgarri dagoen balioa
baino handiagoa beraz auzo berri honetan ez da egongo gainazal “hutsik”.
• Etorkizuneko planaren gaitasun eskaintza kalkulatzeko, biztanle bakoitzeko dagoen
koefizientea (m2) definitu behar dugu:
o

Iraunkortasun Adierazle Planaren araberako batez besteko egitura: 6,68
m²/bizt.

o

Indarrean dagoen HAPOan aipatutakoa: 8,37 m²/ bizt. (18 m²/etxeb.-tatik
hasita, 2,15 pertsona/etxebizitza bakoitzeko 2025.urteko LAG-en kalkuluaren
arabera).
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• Hutsik dauden lursail ekipamendu azalera maximoa definitzea bizitegi erabilera
aldatzeko arriskua daukana edo beste eraikin erabiletara, aldagai batzuk kontuan
izanda:
-

Tamainaren arabera

-

Hiriarekiko egoera

-

Auzoa eta etxadiaren egoera

-

Garraio publikotik gertu

-

etab.

Aurreko aldagaiak ikusita aztertu dira eta bere baldintzak kontuan izanda aukera bat
egin da. Altuerako eraikuntzak izan ahal dira eraikitakoarengan eragin handia izan
barik.
Zabalgana, Salburua eta Lakuako auzoetan lursail huts hauek kontuan hartuko dira.
BESTE ERABILERETARAKO IZAN AHAL DEN GAINAZALA(m²)
ZABALGANA

120.857

SALBURUA

249.742

LAKUA

129.130

GUZTIRA

499.729

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

• Behin hutsik dauden zuzkidura lursailen gainazal maximoa definitu ondoren eta beste
erabiletara bideratu ahalko direnak (499.729m2), definitu behar da Vitoria-Gasteizen
zenbat ekipamendu gainazal hutsa geratuko litzateke, gaur egun dagoen planaren
gaitasuna bete ondoren.
Ekipamendu beharren analisia honela egin daiteke:
• Parte-Hartzen den auzoen beharren arabera: Lakua, Salburua eta Zabalgana. Auzo
bakoitzaren etorkizuneko beharrak kalkulatuz eta hutsik dauden zuzkidura lursailak
erabiliz.
• Vitoria-Gasteiz “hiri” mailara. Beharrak hiri mailara planteatzen dira, auzo baten
ekipamenduak alboko auzoren batean erabilgarriak izan ahal direlako ez dira
derrigorrez auzo beran gauzatu behar. Kasu honetan ingurabide barrualdeko
ekipamenduen plan gaitasunaren beharren aurrean gainazala baloratu da baina
birkalifikatuak izateko aukera baztertua izan da.
Vitoria-Gasteizko hiriaren etxebizitza kalkulurako Udalak eskainitako 2016.urteko
Etxebizitza Adierazle Estatistikoaren artxiboa erabili da (113.995 etxebizitza), Tokiko
Erakunde Txikiko etxebizitza kopurua kendu da, artxibo beretik hartutako datua (2.084
etxebizitza, Ekialdeko, Ipar-ekialdeko eta Hego-ekialdeko landa zonaldeetakoak). Beste
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alde batetik, burutu gabeko etxebizitza kopurua Udalak eskainitako 2016.urteko
Udalplan artxibotik lortu da, S-6 sektorearen balioak jasotako azken berrikusketaren
araberakoa da. Kasu honetan ere ez dira Tokiko Erakunde Txikiko etxebizitzak kontuan
hartu.

Erabili gabeko zuzkidura lursailak beste erabileretarako aldatzeko sentikorrak.

Lakua-Arriaga-Ibaiondo-Sansomendi
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Etorkizuneko ekipamendu beharren kalkulua etxebizitza gaitasunaren arabera koefiziente biak
(6,68 m²/bizt. eta 8,37 m²/bizt.) erabiliz eta lortutako gaur egun hutsik dagoen zuzkidura
gainazala kenduz, ekipamendu gainazal huts ezberdinak lortuko ditugu, gaitasun planaren
beharretik gain egongo direnak.
Planaren gaitasun beharrak bete ondoren geratzen den gainazal libretik, bakarrik baloratuko da
bizitegi erabilerarako edo beste erabilerarako bihurtzeko gai izango dena. Gainazal honekin
auzo bakoitzean etxebizitza maximoen hazkundea lortuko da dagokion ekipamendu
beharrekin, erabilitako koefizientearen arabera aldatzen dena.
Hasteko, garapen prozesuan dauden auzo berrien ikerketan, auzo bakoitzaren planaren
etorkizuneko gaitasunaren kalkulu bat egiten da dagokion etorkizuneko ekipamendu beharrekin
(2025.urteko 2.15 biztanle etxebizitza bakoitzeko balioa kontuan hartzen da, LAGen
kuantifikazio kalkuluaren arabera). Auzo bakoitzean erabilgarri dagoen gainazalaren arabera,
Planaren gaitasunak bete ondoren lursail hutsak soberan egongo liratekeela kalkulatuko zen.
Balio hauek ezberdinak izango dira erabilitako koefizientearen arabera, 68 m²/bizt. edo 8,37
m²/bizt.
Erabilgarri dauden zuzkidura lursail maximoa bizitegi erabilera transformatzeko aukera
duena, etxebizitza gehikuntza kalkulatzen da. Dena bizitegi erabilerakoa bihurtzekotan
gainazala hau izango zen. Horretarako batez besteko balioak bezala lursailaren %40a
kontsideratu dira eta B+5 eraikuntzak 95 m2-ko etxebizitzekin.
Bizitegi gainazal berri hau dagokion ekipamendu berriak behar ditu. Bizitegi erabilerarako
erabiltzen den lursail gainazal osoa eta ekipamendu gainazal berrien batuketarekin batera, kasu
guztietan planaren gaitasun beharrak estaltzeko erabilgarri diren lursailen gainazaletik
behera.
Ondorengo taulen iturria: Udalak eskainitako datuetatik hasita egileak moldatua.

BATEZ BESTEKO EGITURAREN KOEFIZIENTEA 6,68 m²/hab
ETXEB. ETXEB.

EK

GAUR

ZAIN

GUZTIRA

ZABALGANA

10.429

9.705

429.149

SALBURUA

8.881

13.126

19.227

172

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK GUZTIRA

EK. HUTSIK

BEHARREZKO EK. SOBERAKO
PLAN GAITASUNA

EK.

320.898

289.165

139.984

466.593

388.778

316.065

150.528

505.226

212.690

278.608

212.690

922.366

883.837

503.203

38.537 23.003 1.400.967
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BATEZ BESTEKO EGITURAREN KOEFIZIENTEA 6,68 m²/bizt
SOBERAKO
EK.

AZA.

ETXEB.

BIZITEGIRA

BEHARREZKO

GAINZ.

BIRKALIFIKAGARRIA BIRKALIFIKAGARRIA GEHIKUNTZA EKIPAMENDUAK GUZTIRABIZ.EK.

DIFERENTZIA

ZABALGANA

139.984

120.857

107.000

2.253

32.352

139.352

632

SALBURUA

150.528

150.528

115.000

2.421

34.771

149.771

757

212.690

129.130

129.130

2.719

39.043

168.173

44.517

503.203

400.515

351.130

7.392

106.167

457.297

45.906

LAKUAARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK
GUZTIRA

HAPOaren KOEFIZIENTEA 8,37 m²/bizt
ETXEB.

ETXEB.

EK.

GAUR

ZAIN

GUZTIRA

ZABALGANA

10.429

9.705

429.149

SALBURUA

8.881

13.126

19.227
38.537

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK GUZTIRA

BEHARREZKO EK.

SOBERAZKO

PLAN GAITASUNA

EK

320.898

362.412

66.737

466.593

388.778

396.126

70.467

172

505.226

212.690

349.182

156.044

23.003

1.400.967

922.366

1.107.720

293.247

EK.HUTSIK

HAPOaren KOEFIZIENTEA 8,37 m²/bizt
SOBERAKO
EK.

AZA.

BIZITEGIRA

BIRKALIFIKAGARRIA BIRKALIFIKAGARRIA

ETXEB.

EKIP. ETXEB.

GEHITZE

HAZKUNDEAGATIK

GAINZ.
GUZTIRA DIFERENTZIA
BIZ.EK.

ZABALGANA

66.737

66.737

48.000

1.011

18.189

66.189

548

SALBURUA

70.467

70.467

51.000

1.074

19.326

70.326

140

156.044

129.130

112.000

2.358

42.442

154.442

1.602

293.247

266.334

211.000

4.442

79.958

290.958

2.290

LAKUAARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK
GUZTIRA
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•
•

Auzo berrien ikerketa honen arabera 7.392 etxebizitza berri eraikiko dira, gainazal
librea geratuz auzoen birdentsifikazioaren ondoren, 45.906 m2.
HAPOaren koefizientea erabiltzekotan 8,37 m2/bizt., emaitzak aldatu egiten dira
balioa murriztatzailea izateagatik. Auzoz auzo egindako ikerketan 4.442 etxebitza
gehienez lortzen da.

Etxebizitza gehikuntza hauek dentsitate balio berrietara eramaten gaitu, eta ondorengo taulan
adierazita geratzen da:
ETXEB. BERRIAK ETXEBIZITZAK

GAINAZALA

DENTSITATEA

2016 URTEA

111.911

1.927

58

PLAN GAITASUNA

140.509

2.055

68

BB EGITURA 6,68

7.392

147.901

2.055

72

HAPO KOEF 8,37

4.442

144.951

2.055

71

Iturria: egileak moldatua udalak eskainitako Etxebizitzen adierazle estatistiko datuetatik hasita, 2016.urtekoak.

Vitoria-Gasteizko hirian lortu ahalko zen dentsitate balioa birdentsifikazio berri hauekin 71 eta
72 etxe./bizt. bitartean egongo zen erabilitako koefizientearen arabera, HAPOan lortutako
dentsitatearen aurrean, 68 etxe./ha.
Garatzen ari diren auzoen kasuan dentsitate berria lortu ahalko zen eta hurrengoa izango zen:
LAKUA
(etxe./Ha)

SALBURUA
(etxe./Ha)

ZABALGANA (etxe./Ha)

EGUNGO EGOERA

52

39

45

PLAN GAITASUNA

53

77

86

HAPO
BERRIKUSKETA

60

86

96

Auzoen dentsitateen gaineko hazkundeak ekipamenduen birkalifikazioaren ondoren lortuko
zirenak, “soberakinak” nabarmengarriak dira, hiri finkatu batean parte hartzeko modu
interesgarria kontsideratuz, konplexuagoa eta dentsoa hiri espazio iraunkor eta efizientea
lortzeko orduan.
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Kapituluaren hasieran aipatu den bezala, Salburua eta Zabalgana auzoei irizpideak
aplikatzearen zailtasuna, bere kudeaketaren administrazio zailtasunagatik. Beste alde batetik,
esklusiboki Lakua auzoaren parte-hartzea HAPO berrian sartuko da.
Kasu honetan, ekipamendu behar murriztuago baten beharrak aukeratzekotan, “Tarteko
Egituraren” tartea lortuko genuke, aipatutako Adierazle Planean kontsideratu dena.
Proposatutako bideragarritasuna bermatzeko, Lakua auzoaren analisia Lurzoru Legearen
zuzkidura estandarren ikuspuntutik egin da, konfirmatu ahal izateko bere zuzkidura pate bat
beste erabileretan bihurtu ahal dela.
Ondorengo laukian, Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen arabera zuzkidurei esleitu behar
zaizkion gainazala erakusten du. 123/2012 Hirigintza estandarren Dekretua; eta gaur egun
zuzkidura ezberdinei bideratutako gainazala.
Gainazalak 2/2006 Legea
Gune Libreak
Ekipamenduak
SOGL
TSGL
SO EK
TS EK EK PR
355.404
497.563
4.500 355.404 71.081
852.967
430.985
Indarrean dagoen planaren gainazalak
Gune Libreak
Ekipamenduak
SO GL
TS GL
SO EK
TS EK EK PR
527.964
562.089 303.196 349.539
0
1.090.054
652.735
Konparaketa honekin ondoriozta daiteke gaur egun zuzkidura gainazala indarrean dagoen
legediaren estandarretik gora sailkatua dagoela. Zehatz mehatz:
SO GL
TS GL
172.560
64.527
237.087

SO EK
298.696

TS EK EK PR
-5.865 -71.081
221.750

Taulen iturria: Udalak eskainitako datuetatik hasita egileak moldatua.

Igarri daiteke Tokiko Sistemetan (TS) ez dira ezberdintasun bereiziak nabarmentzen, Sistema
Orokorreko (SO) zuzkiduretan berriz erreserbako gehiegizko garrantzitsu bat dago. Kuantifikazio
hau egokia kontsideratzen du beste erabilentzako zuzkidura lursailak edukitzea.
Aukera honetan aurreikusitako hazkundea kontraesankorra izan daiteke, HAPOaren gaur
egungo bizitegi gaitasunak LAGeko irizpide berrietan aurreikusitako kuantifikazioaren gainetik
egotearekin. Baina, 4/2016 Dekretuak, LAGen aldaketa, Egoitza kuantifikazioari dagokionez eta
LAGen egungo berrikusketaren hasierako onarpen agiriak, hiria birsortzeko jarduketak ez
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zenbatzeko aukera aurreikusten dute, beti ere bizitegi lurzoru urbanizagarri berriaren
“kolonizazioa” hazten ez denean.
Hiri-birsorkuntza egoera berdinean egongo ginateke hiriaren erdialdean trenbidea
lurperatzeagatik aske geratzen diren lurzoru irekietan; etxebizitza berriak aurreikusiko bagenitu
lurzou hauetan, ez genuke kontuan hartuko egoitza kuantifikazio maximoa konplitzeko
kalkuluetan.
Beste aukera batzuk hiri konplexu baterako:
Hirugarren aukeraren barruan, erabilgarri dauden zuzkidura lursailak bizitegi erabilerarako
berrerabiliko dira eta haietariko batzuk beste erabileretarako bideratzea ere posible da,
adibidez negozio zentro bezala. Aukera honen barruan ondorengo aukerak planteatzen dira,
denak garraio saretik hurbil (tranbia).
• 1.Aukera: “Negozio zentro” bat proposatzen da Ali-Gobeo poligono industrialeko
hutsik dauden lursailetan. Helburua: tranbiaren gaitasuna aprobetxatuz poligonoan
garatutako ekonomi jarduerara lotzeko helburuarekin.

Lursail birkalifikagarriak bizitegi erabileran
Lursail birkalifikatuak erabilera tertziarioa ez komertziala.
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•

Bigarren aukera: kasu honetan negozio zentroa edo bateragarriak diren beste erabilera
osagarriak, tranbiari lotutako erdialdeko zonaldea.

Lursail birkalifikatuak bizitegi erabileran
Lursail bilrkalifikatuak erabilera tertziarioa ez komertziala.

Aukera guztiak konbinagarriak dira haien artean.
Aldi berean, saihesbide hauek ikustea posible da 1 eta 2. aukerekin, planaren etxebizitza
gaitasuna galtzera heldu daiteke, sektoreen desklasifikazioa kontsideratzen bada Lakua
birdentsifikatzen den bitartean edo saihesbide biak batzen baldin badira.
Bizitegi erabileratik kanpo beste erabiletara bideratu nahi diren erabilgarri dauden gutxi gora
beherako ekipamendu gainazalak 66.626m2-koa da.
Erreserbarako gordetzen diren lursail hutsak gune berdeak edo aldi baterako erabilpen
espazioak bezala mantenduko dira, adibidez hiriko baratzeak.
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Aztertutako aukera ezberdinen ondorio eta laburpen bezala, eta ariketa hau hiri multzo bezala
kontsideratzen badugu eta ez bakarrik Lakua auzoa bezala, analisi ezberdinetan lortutako balio
maximoa 10.521 etxebizitza berriak lortzea suposatuko luke, ingurabide kanpoaldeko auzoen
batez besteko dentsitatea 67 etxe./ha-koa lortzeko HAPOan agertzen den 57 etxe./ha-raren
aurrean. Emaitzetan Salburua eta Zabalganako proposamena birdentsifikatzea sartzea
proposatzen da, nahiz eta HAPOaren berrikusketak aipatutako arrazoiak kontuan ez hartu,
etorkizunari begira interesgarria da proposamenei begira analisia mantentzea.
Nahiz eta aipatutako arazoa ez konpondu, Iraunkortasun Adierazle Planak finkatutako
dentsitatera ez heltzeagatik, oinarriak ezartzen ditu hiri dinamika berri bat lortzeko Plan
Orokorra iraunaldian dagoen bitartean.
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5 LURRALDE EREDUA. IZAERA OROKORREKO PROPOSAMENAK
ETA PLANTEATUTAKO AUKERAK
Ekainaren 30eko 2/2006, Lurzoruari eta hirigintzari buruzko legeak, 50 artikulutik aurrera
hirigintza antolamenduko kontzeptuak eta bere harremana lurralde antolamenduarekin
azaltzen du, plangintzako irudiak jarraitu beharreko oinarrizko printzipioak deskribatuz.
Azpimarratu behar da 53.artikuluak egiturazko hirigintza antolamenduari buruz esandakoa,
bere izaeragatik udalerri lurralde eredua definitzen duena da, hurrengo zehaztapenak aipatuz:
hiri bilakaeraren estrategia, lurzoruaren okupazioa, udal mugarteko lurzoru sailkapena,
kalifikazio globala, ingurumen babesaren gidalerroak eta babes publikoko erregimena bete
beharreko etxebizitzen estandarrak eta zenbateko minimoak.
Aldi berean, 87.artikuluan HAPOaren Aurrerapena idazteko beharra ezartzen du, bereziki
guztiaren berrikusketa bati buruz ari garenean, ondorengoa azpimarratuz:
“Dagokien administrazio publikoak plan orokorrak idazteko, irizpideak, helburuak,
aukerak eta antolamenduak ezarri beharreko proposamen orokorrean definitzen dituen
aurrerapenak egin behar ditu, aldi berean plan hauen idazketarako orientazio modura
erabili ahal izango direnak…”
Beste alde batetik, egiturazko izaera zehaztapen eta “irizpide eta helburuen” arteko
elkarrekikotasun bat existitzen da, Aurrerapen agirian osatu behar dena.
Zehaztapen hauei jarraituz, balorazio irizpide nagusienak eta bere aukera ezberdinak edo
udalerrian parte-hartzeko moduak laburtzen dira.

5.1

HIRI BILAKAERAREN ESTRATEGIA ETA LURZORUAREN OKUPAZIOA

Vitoria-Gasteizko hirirako planteatzen den helburua, hiri TRINKO, KONPLEXU eta
KOHESIONATU bat lortzea da. Funtzioak betetzen dituen hiria, hirigintza eta lurralde
antolamendu propioaren urbanizazio sakabanatua saihestuz, ibilgailu pribatuaren mugikortasun
baliabideari lotua, azpiegitura zerbitzuen efizientzia eskasa, etab.
Hiriaren konplexutasun eta kohesioa, hiri ereduak sortzen dituen dibertsitate eta mistifikazio
jarduerekin harreman zuzena daukate, hurbileko zuzkiduren eta osasunen irisgarritasunaz
lagundua auzoaren hautematea eta lurzoru iraunkorragoaren kontsumoa erraztuz. Hiriaren
sakabanatze, talde sozialen banaketa sortzen du, erabilerak eta funtzioak, espazio hotzak eta
jende gutxi ibiltzen direnak, erabileren homogenizazioa, etab.
Gai orokor hauei espazio libre eta HAPOak ezarritako ekipamenduen estandarrak gehitu behar
zaie, aipatutako biztanle kopurura ez da heldu familiaren batez besteko tamaina murriztu
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delako. Hala ere, espazio libre eta ekipamenduen lagapenak eman dira, auzo berrien masa
kritikoa eta dentsitate baxuagatik.
Hiri bateko dentsitate altuak lurzoruaren okupazioa optimizatzen du, landa lurzoruaren
gaineko indarrak murrizten du, masa kritikoa duten espazioak edo hiri zentroak sortzen ditu,
merkataritza, aldaketa sozialak eta kulturalak errazten ditu, desplazamenduak murrizten ditu
eta garraio publikoa errentagarri bihurtzen ditu. Ondorioz, guztiona eta guztiontzako den
Vitoria-Gasteiz bat lortzea laguntzen du, hirigintza inklusibo edo generokoa sortzen dituen
arrisku faktoreak murriztuz eta hobetuz, populazioaren beste sektore batzuk kontuan izanik
adibidez emakumeak, pertsona nagusiak, umeak, etab.
Vitoria-Gasteizen kasuan ondorengo egoera daukagu:
•

Gaur egun Vitoria-Gasteizko dentsitate osoa 58 etxe./Ha-ko gutxi gorabehera
da(Tokiko Erakunde Txikiak eta ekoizpenerako lurzoruak kendu dira).

•

HAPOko aurreikuspen guztiak betetzekotan hiriak 68 etxe./Ha-ko izatera heldu ahal
daiteke.

2010.urteko Vitoria-Gasteizko hiriaren iraunkortasun adierazle Plan agiriaren arabera,
dentsitatea kokatu beharko da, gutxienez 80 etxebizitza/ha-ko bizitegi gainazalaren %50an.
Hiri egituren gainean (auzoak) aplikatuz, Adierazle Planak ezartzen duen dentsitate minimoa 100
etxe./ha-koa da.
Ingurabide barrualdeko auzoetan, Vitoria-Gasteizko hiriaren bizitegi lurzoru gainazalaren %43a
da, gaur egungo batez besteko dentsitatea 81 etxe./ha-koa da. Hala ere, ingurabide
kanpoaldeko auzoen (planaren gaitasuna barne) batez besteko dentsitatea 57 etxe./ha-koa da,
nahiko zenaren azpitik.
Hiri zentroaren egungo jarduera mantendu nahi bada eta Vitoria-Gasteizko auzo berrien eta
espazio publikoen bizigarritasun falta dela eta, ondorengoa planteatzea ezinbestekoa da:
Egungo hiriguneen kalitate maila mantendu nahi bada eta Vitoria-Gasteizko espazio publikoak
eta auzo berriak aurkezten duten bizigarritasun falta kontuan izanik, ezinbestekoa da
planteatzea:
•

Hazkunde berrientzako dentsitate egokia planteatzea.

•

Sailkatutako bizitegi eremuen dentsitatea baloratu behar bada, finkatutako hiriaren
dentsitatea handituz.

Helburu bezala Vitoria-Gasteizko batez besteko dentsitatea finkatzea lortu nahi da,
Iraunkortasun Adierazle Planak ezarritako balio minimora hurbiltzeko. Horretarako multzoak
edo banaka aplikatu ahal diren parte-hartze formula ezberdinak erabiltzen dira:
• Auzo berrien birdentsifikazioa etxebizitza kopurua gehituz.
• Lurzoru Urbanizaezinaren desklasifikazioa, etxebizitza berriak garatzen ari diren
auzoetan kokatzeko.
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• Ekipamenduko erabili gabeko lursailen erabileraren bihurtzea.
• Espazio libreak eta gune berdeak birdimentsionatu eta berriro mugatu.
• Espazio libre/ Gune berdeen parte erabilera birkalifikatu, hiri konplexua laguntzeko
beste erabilerekin.
Lerro estrategiko hauek guztiz bideragarriak dira zuzenbide ikuspuntutik (Euskal Herriko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 105.1 artikulua), HAPOaren berrikuspen
osorako.

Aldi berean, auzoetan parte-hartzea proposatzen da, bai ingurabide barrualdeko auzoetan eta
bai ingurabide kanpoaldeko auzoetan, eraikitako ondarearen berreskurapen eta birziklapen
printzipioarekin eta existitzen den espazio publikoa:
•

Zaharkituak dauden auzoetan parte hartzea beharrezkoa kontsideratzen da eta bereziki
orain dela gutxi ikerketa sozio-urbanistiko bat izan dutenen artean.

•

Birgaipenerako irizpide minimoak ezartzea, bai efizientzia energetikoaren eremuan
eta bai irisgarritasunean, Birgaitze, Birsorkuntza eta Hiriaren berriztatze lege berriaren
irizpideak jarraituz.

•

Ezinbestekoa da bideragarria den plan bat ezartzea, ahal den neurrian auzoen
okupazioaren arabera. Askotan auzo hauen okupazioa adineko jendeaz okupatuak
daude eta baliabide ekonomiko urriekin.

•

Auzo mota hauek murriztu, kale biziak eta atseginak eginez, nortasun eta identitate
propioko jarduerekin eta biziarekin.

•

Ingurabidearen lotura eta iragazkortasuna mesedetu, kanpoaldeko, alboko eta
bertako auzoak lotzeko. Hiria lotu gaur egun existitzen den ibilbide gerriko hesi efektua
desagerraraziz.

•

Espazio publikoaren tratamenduan eta birkonfigurazioan eragin.

•

Aprobetxamendu lekualdaketen eragiketak, desorekatuagoak dauden zonaldeko
hiriaren Sistema Orokorreko sarea indartzeko.

Ekipamenduen gaur egungo egoera hurrengo ondorioak, konpondu beharreko helburuak eta
proposamenak aurkitzen ditugu:
•

Auzo berrietan ekipamenduko gehiegizko lursail hutsak.

•

Ingurabide barrualdeko ekipamendu falta, bereziki pertsona nagusientzako.

•

Hurbileko ekipamenduak indartzea proposatzen da, zentro zibiko zaharrenak
birgaitzea eta eraikuntza publikoen kudeaketa azeleratu espazio publiko itxiak erabili
gabe.
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•

Ingurabide barrualdeko auzoko ekipamenduetan energi birgaipena eta eguneraketa
egin beharko zen, berriztatze eta irisgarritasun parametroetan oinarrituz.

•

Erabileren iraunaldia berrikusi existitzen diren adierazleekin alderatuz, beharrezkoa
izatekotan erabileren zehaztapena erregulatzen duten ordenantzen malgutzea egiteko,
benetako beharretara egokitzeko.

•

Ekipamendu erabileraren definizioaren eguneraketa super-etxadien konfigurazioari
egokitu daiteke.

•

Beste erabileretarako ekipamenduko lursail hutsak bizitegi edo tertziario moduan
erabiltzea proposatzen da.

Ingurabide kanpoaldeko auzoetan alde batetik Lakuaren kasua ezberdindu beharko zen eta
beste alde batetik Zabalgana eta Salburuakoa.
•

Lakuan erabili gabeko lursail eta kalifikatutako ekipamenduen gehiegizko bat
existitzen da. Lehentasun bat suposatzen du, lursail hauen kalifikazioa aldatzea
beharrezkoa bada, juridikoki bideragarria da Plan Orokorraren Berrikuspenerako,
Euskal Herriko 2/2006 Lurzoru eta Hirigintza Legearekin ados, 105.1 artikulua.

•

Salburua eta Zabalganako auzoetan ekipamendu gutxiago daukaten zonaldeak
ezartzea baloratu ahal da, zuzkidura erabileraren nahasketarekin balio anitzeko
izaerarekin, espazio publikoaren hierarkizazio neurria bezala. Gaur egun, auzo hauetan
ekipamendu publikoen eskaera existitzen da.

Tokiko Erakunde Txikien kasuan plangintza berrian herrien bizitegi gaitasuna egokitu behar da
bakoitzerako aurreikusitako eskariari, berrikusketa indarrean dagoen bitartean. Gainera,
hurrengo jarduketa lerroak kontuan izan behar dira:
•

Herrien hiri eta eraikuntza izaeraren mantentzea, herriak bizitegi auzoetan bihurtzeko
pausua saihestuz.

•

Herrien hiri jardueraren mantentzea, aukerako erabilera eta jarduerak sustatuz
jarduera espezifikoarekin, laborantzako jarduera, bateragarriak direnak.

•

Karakterizazio mistoaren Herrietan, Landa Herriko karakterizazioei dagozkien
eremuen babesa, Lo egiteko Auzoen tipologiako eremuekin bateragarriak direnak.

•

Herrien zerbitzu eta ekipamendu publikoen antolamendua optimizatu.

Azpiegitura handiei dagokionez, AHT-aren iritsieraren aurreikuspenarekin aldaketa handi bat
suposatuko du azpiegitura handien sarean eta kanpoko loturarekin. Honek hiri berri baterako
aukera bat izango da eta garraio hiri sarearen artikulazioa egungo trenbide korridorearen
askapenari esker. Trenbideak sortzen duen hesi efektuaren desagerpena alderdi
erabakigarrienetarikoa izango da eta ondorio sozioekonomiko handienetarikoak sortuko
dituenak hirian, bai hegoaldeko sarreragatik hirigunean eta bai zabalgunearen eta
unibertsitatearen bizitza sozial eta ekonomikoaren indartzeagatik. Trenbide azpiegiturari
dagokionez, garraio kolektiboaren loturarako, Jundiz-Zabalgana-Las Trianas-Salburua, ardatz
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egituratzaile bezala trenbide korridorea erabiltzea planteatzen da. Azpiegitura aukera
ezberdinen menpe dago, ondorioz, oraindik erabaki barik.
Kanpoaldeko sareari dagokionez, mugikortasun eredu estrategikoaren menpe eragin handiena
dauzkaten jarduketak, mendebaldetik eta hegoaldetik inguraketa bidearen itxiera dira, aurreko
planetan aurreikusi den bezala. Bere egokitasuna gaur egun zalantzan jarri da ingurunean
daukan eraginagatik eta mugikortasun eredu estrategikoan daukan inkoherentziagatik.
Barnealdeko komunikazioari dagokionez, garraio sare nagusia tranbiako sare artikulatuan
dago, gaur egun komuneko lerroa dauka eta bi adar (Abetxuko eta Lakua). Hegoalde eta
ekialderantz hedapen nagusiak aurreikusiak daude eta ikerketan ere mendebalderantz, BIE
korridorearen sarrera ere espero da, zirkular modukoa, hiriko autobus bezala bigarren
lerroarekin.
Hiriaren barruko bide egitura eta modu bigunera zuzendutako sareak supere-txeadien
artikulazioen menpe geratzen dira, sare modalen lerro nagusiak definitzen dituen esparrua eta
maila hierarkikoak dira eta aparkalekuaren antolamendua definitzen du.
Planak proposatutako mugikortasun ereduak oinarrizko bi printzipioetan oinarritzen da:
hirigintza antolamendutik iraunkortasuna mesedetzea, eta modu garbiei lehentasuna eman
(garraio publikoa eta modu bigunak) ibilgailu pribatuen disuasioari paralelo. Jarduketa lerro
hauek hurrengo estrategia proposamenen bidez gauzatzen dira:
•

Bide-sarea: hiri barnealdeko izaera duten azpiegitura berrien burutzea saihestuz.
Ingurabide barrualdeko sarearen efektua ahulduz eta hiri mailan super-etxadien
ezarpenaren aukerak hausnartuz.

•

Aparkalekua: gune historikoan bizi diren pertsonen eskariari aurre egiteko aparkaleku
kopurua igo, beti ere super-etxadien egitura hierarkiaren barruan, garraio publikoari
lotutako disuasio aparkaleku zuzkiduren asentamendu politikoa, hiri mailari zamalanak
eta aparkalekua kudeatzeko neurri zabalagoekin. Ibilgailu elektrikoen azpiegitura zamak
eta car-sharing espazio sistemen erreserba lurrazpiko zuzkiduretan neurri osagarriak
bezala, ingurumen hobekuntza gehitzen dio eta ibilgailu erabileraren eta hiri
espazioaren optimizazioa, azpiegituraren iraunkortasun ekonomiko-finantziarioari
lagundu ahal dio.
Guztia eremu handiago baten barruan, aparkaleku kudeaketa neurri handiagoekin,
TAOren hedakuntzarekin eta hiri mailara zamalanen optimizazioarekin.

•

Garraio publikoa: ibilgailu pribatuari lehiakortasun aukera bat sortuz, aurreikusitako
hedapenen gaitasun altuko sarearen bilakaeraren bidez, eta, bigarren fase batean,
garrantzi handiena dituzten harreman diametral eta perimetralei arreta jarriz eta
inguruko loturak elkartuz Aurrerapenaren esparruan, disuasio aparkalekuei dagokionez.
o

Lehentasunezko lehenengo mailako lotura diametralak, ingurabide barrualdeko
eta kanpoaldeko lotura hobetu: Zabalganaraino aurreikusitako luzapena.

AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA - HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

65

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

o

Lehentasunezko bigarren mailako lotura perimetralak: Zabalgana / Lakua eta
Zabalgana / Salburua, barne eraginkortasun edo tranbia sareen independentzia eta
bus adimentsuen araberako plangintza ezberdinak irekiko dira. Trenbide tartea
gaitasun altuko ardatz sare bat bezala sartuz.

o

Lehentasunezko hirugarren mailako lotura diametralak: Gamarran hedakuntza
posibleak.

Lehentasunezko lehenengo mailako lotura
diametrala

Lehentasunezko bigarren mailako lotura
perimetrala

Zabalganan aurreikusitako luzapena

Zabalgana / Lakua eta Salburua

Aukerak

Barne eraginkortasunen aukerak

P

P

P

P

Lehentasunezko bigarren mailako lotura
perimetrala

Lehentasunezko hirugarren mailako lotura
diametrala

Zabalgana / Lakua eta Salburua

Gamarra

Egungo eta aurreikusitako lotura sarearen
aukera

Aukerak

P

P

P

P

P

•

P

Bizikleta sareak eta oinezkoen ibilbideak: loturan eta egituran aurrerapenak eginez,
super-etxadien kokapen aukera posibleen hausnarketa irekiz, bai kanpoaldeko
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ibilbideetan funtzio modu azkarrak bezala eta bai barnealdeko ibilbidean izaera lasaiago
batekin.
•

Ezaugarri bereizi bezala, trenbide korridorearen itxuraldaketa sare ezberdinetara
sartzeko aukera posibleei buruzko hausnarketa atea irekitzen du (ibilbidea, gaitasun
altuko garraio publikoa eta ibilbide bigunak).

•

Antolamendutik: distantzia txikiko hiria sustatuz, erabilera mistoak eta hurbileko
jarduera
ekonomikoen
zuzkidurarekin,
egituren
berrerabilpenaren
bidez,birdentsifikazioa erabilerekin nahasiz, eta garraio publikoaren efizientzia hobetu
pendulu efektua murriztuz.

Beste alde batetik, ingurabidea hiriaren kanpoalde eta barnearen arteko hesia suposatzen du.
Igarobide elementuak hiri izaera falta daukate, komunikazio loturak hiri bilbearen jarraitasuna
oztopatzen dute eta maila ezberdintasunak zonaldeko kaleen finkapena oztopatzen dute.
Gainera, ingurabideak hesi psikologiko bat ere suposatzen du ibilgailuen gehiegizko
erabilpenagatik, errepide kopuru handiarekin eta gehiegizko abiadurarekin. Komunikazio
ardatzak hiriaren kanpoaldea eta barrualdearen artean hiri izaera falta daukate: ez daude
eraikiak, ez daude espazioen hierarkia eta kotxeen abiadura baretu beharko zen. Espazio hauek
berreskuratzeko aukera heltzen da eremu atsegin eta inklusiboa bezala.
12 lotura ardatz proposatzen dira eta zenbait estrategia, hiriaren jarraitasuna hobetzeko
helburuarekin ingurabide barrualdean eta kanpoaldean:
•

Ingurabidea lurperatu eta hiriaren gainetik zeharkatu.

•

Ingurabidea eta hiria plano berdinera eraman, biribilguneak sortuz.

•

Ingurabideko errepide kopurua eta abiadura murriztu.

•

Bus bizkorraren ezarpen berria aprobetxatu, komenigarriak diren bideen tarteak
aldatzeko.

•

Lotune konplexuak kendu eta ardatz estrategikoetan hutsuneak saihestu.

•

Ardatzen sekzioa berriro pentsatu.

•

Bide ardatzen konfigurazioa egin garraio publikoarekin elkarbizitzako irizpideak
erabiliz: ibilgailu pribatua, bidegorriak, loturazko ibilbide berdeak hiria eta
ingurabidearen artean, Eraztun Berdea.

•

Bide ardatzen espazio zati bat berreskuratu Espazio Libre Publikoa bezala. Hiri bizitzari
erakartzeko ekipamendu eta merkataritza jardueren erabilpenaz baliatuz.

•

Ardatz edo ibilbideen Puntu hutsetan (beltzak) hiri bilbea berriro definitu, berriztatu
edo finkatu.
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5.2

LURZORUAREN KLASIFIKAZIOA

Vitoria-Gasteizen kasuan, hiri sakabanatu etxebizitza eraikuntzaren arrazoia, auzoetan hiri
jarraitasun finko baten falta jarraitu izatea da. Idazketa momentuan zeukan parametroak
planteatu ziren, hiri eta landa ingurunearen arteko trantsizio hazkundea, Eraztun Berderako
bidean moteldua. Hala ere, urteetan zehar eredu honi dagokien arazoak aurreikusi izan dira.
Gaur egun, lurzorua ondasun eskasa bezala ikusten da eta transformatu behar da efizientzia
maximoko ikuspegi bat bezala hirigintza araudia eta lurraldeak irizpidetan sartu duten bezala.
Gainera, hutsik dauden zuzkidura lursailak eta espazio libreen gehiegizkoari dagokionez,
udalerriak lurzoru klasifikatu nahiko duela aurreikusten da etorkizuneko etxebizitzen eskaintzei
aurre egiteko. Beraz, lurzoru berrien sailkapena eta lurzoru urbanizaezinen okupazioa ez egitea
proposatzen da, baina helburua HAPOan aurreikusitako sektore batzuen desklasifikazioa
komenigarria den ala ez begiratuko da.
Lurzoruaren sailkapenari dagokionez, hurrengo eszenatoki edo aukera ezberdinekin aurkituko
gara:
•

Lehenengo aukera, Aukera 0, antolatutakoan parte ez hartzean datza: lurzoruak ez
desklasifikatu, egungo Planaren gaitasuna mantendu (udalerri osoan 30.279 etxebizitza
burutzeko zain), beste erabileretarako ekipamendu lursailen berrerabilpena ez
proposatu, erreserba poltsa handi bi mantendu zehaztapenik gabeko lurzoru
urbanizagarrian: Miñaoko Parke Teknologikoaren Aireportuenak eta sektoreenak S1PR1 eta S2-PR2.
HAPOan aurreikusitako mantentze eta finkapenarari buruz ari gara, eragozpen
puntualekin hiriaren puntu ezberdinetan, bereziki hirian ingurabidearen hesi efektua
murrizteko esparruan. Jarduketa eraginkorrak ez lituzke onartuko batez besteko
dentsitatearen hazkundean ezta lursailen birkalifikazioa, lurralde ereduan eragina ez
izateko. Plangintzan aurreikusitako burutzeko etxebizitza kopurua nahikoa da hiriaren
etorkizunari aurre egiteko.

•

Lehenengo aukeran, ahalegin guztiak lurzoru urbanizagarri ez urbanizatuen
desklasidikatzearen gain jartzen dira. Lurzoruen gaitasuna transformazio prozesuren
bat hasita daukate, beraz bizitegi gaitasun nahikoa aurreikusten dute.
Desklasifikatzea proposatu diren lurzoruak Sektore Urbanizagarriak ez urbanizatuak dira
(TETen lurzoru urbanizagarriak, S-14, S-17 eta S-18 sektoreak). Honela izanda,
proposatutako lurzoruak desklasifikatuko balira HAPOak burutzeko zain dituen
etxebizitzetatik (5.172 etxebizitza guztira), 25.107 etxebizitza berri izango ziren.

•

Lehenengo aukerararen aldaera bat 5b finkatugabeko hiri lurzoruaren desklasifikazioa
proposatzen du. Lurzoru honek Zabalganako sektorearen birpartzelazio prozesuan
dago, oraindik bukatu gabe dagona, zuzkidura lursail handi batekin eta balioztatutako
etxebizitza bost blokerekin, guztira kontuan hartu beharreko 1.242 etxebizitza daude.

AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA - HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

68

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

DESKLASIFIKATZEKO PROPOSATU DIREN SEKTOREAK
LURZORU URBANIZAGARRIAK

ETXEBIZITZA

URBANIZATU GABE

KOP.

14 SEKTOREA-OLARAN
17 SEKTOREA-ZABAL. S.
PRUDENTZIO S.

3.186
294

18 SEKTOREA-ELORRIAGA-ARKAUTI

316

S-22 ABERASTURI

67

S-23 AMARITA

25

S-24 ANDOLLU

9

S-27ARGANDOÑA

12

S-28 ARIÑIZ

30

S-30 BERROSTEGIETA

287

S-31 GAZTELU

37

S-32 KRISPIÑA

15

S-33 GAMARRA NAGUSIA

273

S-34 GAMARRA TXIKIA

12

S-35 GOMETXA

23

S-36 OTOBARREN

18

S-37 OTOGOIEN

13

S-38 ILARRRATZA

16

S-41 MENDOZA

62

S-42 MIÑAO

276

S-44 MONASTERIOGUREN

17

S-45 OTATZU

58

S-46 RETANA

24

S-47 SUBILLANA GASTEIZ

13

S-48 URIBARRI-ARRATZUA

12

S-49 URIBARRI NAGUSIA

19

S-51 VILLAFRANCA

44

S-52 ZERIO

14

GUZTIRA

5.172
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TETen kasuan, Egikaritze Unitateen bizitegi gaitasuna 170 etxebizitzak dira guztira ,hauetatik
bat bakarrik eraiki dena, beraz hauen desklazifikazioa proposatzen da, salbuespen honekin;
interes estrategikoak dutenak edo hiri bilbearen barruan daudenak. Analisi honen emaitzak,
kontuan hartu beharko dira bizitegi gaitasun osoaren kalkuluetan.
EAEko LAGen bizitegi kuantifikazioaren Dekretu emaitzen arabera, 2014-2022 plangintza
tarterako, udalerrirako 26.183 etxebizitzako bizitegi gaitasun maximoa ezartzen dute.
Balio hau 4/2016 dekretuaren LAG-en azkenengo irizpidez aldatua izan da, behin betiko onartu
zena, bizitegi kuantifikazioaren atalean deskribatu diren bezala 2025.urterako Vitoria-Gasteizen
30.173 etxebizitza aurreikusten dira, honek berdintasuna islatu egiten ditu egungo etxebizitzen
eta LAGetan aurreikusitako gaitasun maximoaren artean, etorkizuneko berrikuspenerako.
Poligono industrialen kasuan existitzen den lurzorua optimizatzea proposatzen da,
birsorkuntzarako eremuen muga eginez. Gainera lurzoru erreserba guztien edo parte
desklasikatuko ziren eta mantenduko ziren bakarrik Vitoria-Gasteizko Aireportuaren
Zuzendaritza Planaren aurreikusitako erreserba. Lurzoruan etorkizuneko VIAP (Vitoria
Industrial Air Park) proiektua egongo litzateke, Sektore Aeronautikoari lotutako Parke Industrial
Logistikoa. Parke teknologikoaren lurzoru urbanizagarrien kasuan irizpide bera aplikatuko zen,
lurzoruen desklasifikazioa edo aldi baterako aukeren erreserba parte bezala.
HAPOaren berrikusketak, Araba Erdialdeko LPParen aldakuntza kontutan hartu behar du,
Jundiz-Villodas terminal intermodalari buruzkoa, Iruña Oka eta Vitoria-Gasteizko udalerrian.
Geltoki berriak lurzoru urbanizaezina sailkatzea suposatzen du, konpentsatu behar izango dena
50 ha baino gutxiago ez duen lurzoru urbanizagarriko azalera desklasifikatuz, Iruña Okako
udalerriarekin batera edo banaka.

5.3

LURZORUAREN KALIFIKAZIOA

Irizpide orokor bezala existitzen diren lurzoru guztien HAPOaren kalifikazio globala ez da
aldatzen. Hala ere, hiri trinko, konplexu eta kohesionatu bat lortzeko helburuarekin auzo
berrietan dentsitate gehikuntza bat bilatzen da eta horretarako birdentsifikazioa
konponbidea bezala planteatzen da, hutsik dauden zuzkidura lursail batzuen kasuan erabilera
aldaketa bat planteatuko zen.
Birdintsifikazioa burutzeko osagarriak diren bi Aukera planteatzen dira: 2. Aukera eta 3. Aukera.
•

2.aukeran, erabilgarri dauden bizitegi lursailen birdentsifikazioa egin nahi du eta gaur
egun eraikigarritasun baxua esleitua daukate. Birdentsifikazio hau lurzoruaren
erabilera osoa mantenduz egingo zen. Dentsitatea gehitzea bilatuko zen eta masa
kritiko handiago bat lortzea.
Tramitatutako birdentsifikazio espedienteetatik kanpo geratu diren bizitegi lursailak
existitzen dira. Bilatzen ari diren hiriarekin propioak ez diren eraikinak dauzka, eta
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honela ez izatekotan, intentsitate handiagoko eraikinekin elkar biziko ziren multzo
desorekatu bat osatuz.
Aukera nahiko konplexua da lurzoru kopuru handia kudeaketa fasean aurkitzen
direlako. Burutzeko aukera posibleen analisi zehatza suposatuko luke, eta hiriaren gain
benetako

inpaktua

kuantifikatzeko.

Aukera

hau

lurzoru

desklasifikazioaren

proposamenarekin konbinagarria da, sektoreen eskubideak aldatzea baimenduko zuen
(honela ezagutuak izatekotan), birkalifikatzeko lursail hipotetikoetan desklasifikatzeko.
•

Bere aldetik 3. Aukeran ekipamendu gehiegi daude, beraz, erabilgarri dauden
zuzkidura lursailak berrerabiltzea proposatzen dugu eta beste erabiletara bideratzea
(bizitegikoa, tertziarioa…)
Dentsitatearen handitzea eta jarduera berrien sarrera hiri egituraren aberastasunari
laguntzen dute. Eraikuntzagatik hiri hutsuneak ordezkatzerakoan, sakabanatzea
murrizten da eta kalearen konfigurazioa eta trinkotasuna hobetzen da. Etxebizitza
berrietan proposatzen diren erabilerak hurbileko zentro berriak izango ziren, garraio
publikoarekin ondo komunikatuak eta aberastasuna sortzen dutenak, auzoen
bizitasuna, ohiko mugimendua apurtuz eta hiri espezializatuaren egungo eredua
orekatuz.
3 aukeran aplikatu beharreko irizpideak hauek dira, beste erabileretan lursail zuzkiduren
birmoldaketa egiteko:
o

Ingurabide barrualdean erabilgarri dauden zuzkidura lursail guztiak baztertzen
ditugu, ekipamendu urritasunagatik eta auzoen eskariagatik, etorkizuneko
beharren erreserba estrategikoak bezala mantenduz.

o

Biztanle bakoitzeko ekipamenduzko m2 koefizientea definitu Etorkizuneko
Planaren gaitasun eskaria kalkulatzeko:

o

-

“Tarteko Egiturarako” (50 eta 10 etxe./ha) Iraunkortasun Adierazle Planaren
arabera: 6,68 m²/bizt.

-

HAPOak adierazitakoa: 8,35 m²/bizt.

Erabilgarri diren ekipamendu lursail maximoen gainazala definitu, bizitegi
erabilera bihurtzeko aukera duena edo eraikitzeko beste erabilera bihurtu, aldagai
batzuen arabera:
-

bere tamainaren arabera

-

hiriarekiko egoera

-

auzoaren eta etxadiaren egoera

-

garraio publikoarekiko hurbiltasuna
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Aldagai hauen arabera aztertu dira, eta haien artean aukera bat egin da
baldintzatzaileen arabera. Altuera handiko eraikinak dauzkate baina ez dute modu
garrantzitsu batean eraikitakoari edo eraikitzeko zain dagoenari hunkitzen.
Erabiltzen dugun ekipamendu gainazal koefizientearen arabera biztanle bakoitzeko, eta
beharra zelan aztertzen den moduaren arabera, bai udalerriaren arabera eta bai auzoen
arabera gainazal ekipamendu ezberdinak lortzen ditugu, Plan Gaitasun beharren arabera
egongo zena.
Beste erabilera baterako aldatuko diren edo bizitegi erabilerarako bakarrik erabiltzen diren
lursail hutsen gainazala kontuan izanik, etxebizitza hazkunde diferente lortuko ditugu
dagozkien ekipamendu beharrekin.
Birdentsifikazio berri hauen dentsitate balioa 71 eta 73 etxe./han kokatua dago, ekipamendu
gainazal koefizientearen arabera biztanleekiko.
ETXEB. BERRIAK ETXEBIZITZAK

GAINAZALA

DENTSITATEA

2016 URTEA

111.911

1.927

58

PLAN GAITASUNA

140.509

2.055

68

TARTEKO EGITURA
6,68

7.392

147.901

2.055

72

HAPO KOEF. 8,37

4.442

144.951

2.055

71

Iturria: egileak moldatua udalak eskainitako Etxebizitzen adierazle estatistiko datuetatik hasita,
2016.urtekoak.
Landutako aukeren laburpen eta ondorio bezala, eta analisi ezberdinetan lortutako balio
maximoa kontuan hartzen badugu, 10.521 etxebizitza berri lortuko genituzke. Ingurabide
kanpoaldeko auzoen batez besteko dentsitatea 67 etxe./ha izango da eta HAPOan berriz 57
etxe./ha aurreikusi ziren.
Salburua eta Zabalgana auzoei irizpide hauek aplikatzeko zailtasuna bere administrazio
kudeaketagatik, HAPOan esperientzia berria bezala agertuko zena Lakua auzoan.

LAKUA (etxe.Ha)
GAUR EGUNGO EGOERA

52

PLANAREN GAITASUNA

53

HAPOaren BERRIKUSKETA

60
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Vitoria-Gasteizko erabilera global egituren beste elementu garrantzitsu bat Eraztun Berdea
da, azpiegitura erabakigarria hiriaren konfigurazioan eta landa ingurune edo ingurune
naturalaren integrazioan. Bere finkapena denbora pasa ahala identitate sinbolo bezala,
nabarmenkeria larraintzearekin kontsideratzen du, HAPOan sartuz hedakuntza eta babes
formulekin, ondorengoak azpimarragarrienak dira:
•

Oreitiasoloko poligonoan, nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak eta lehenengo
transformazio nekazaritza jarduerak proposatzen dira, batez ere hegoaldeko
zonaldean. Alde batetik, nekazaritza eta abeltzaintzako eremuen gertutasunagatik eta
beste alde batetik, bere ingurumen kalitateagatik, kutsatu gabeko lurzoruekin eta
Eraztun berdetik gertu.

•

Eraztun Berdearen hedapena eta indartzea, eremu batzuen birdentsifikazioaren
barruan mesedetua aurki ditzake, Eraztunaren barruan sistema orokorren lagapenak
eta espazio libreen edota ekipamenduen sistema lokalak kontzentratuz.
Bizitegi lurzoruaren eta Zabalgana Basoaren alboko 5b sektorearen desklasifikazio
proposamenak Eraztun Berdera lurzoruen parte bat sartzea baimenduko dute.

•

Lehenengo aukeraren aldaketa bat hiriaren mendebalde zonaldeko eraztuna
handitzean datza, gaur egun urbanizatugabeko eta 5b sektorearen barruan agertzen
diren hiri lurzoruak.
Bere aldaketa ikusteko, bukatu gabeko Zabalgana sektorearen bipartzelazio prozesua
doitzea beharrezkoa izango litzateke. Lortzeko orduan bi formula proposatzen dira:
lehenengoa lurzoru hauen desklasifikazioa da, aurreko puntuan aipatu dena, eta beste
alde batetik, hiri modukoak aipatzea Gune Berdeko eta Gune Libreko sailkapen
globalarekin. Lurzoru hauen aprobetxamenduak Zabalgana sektorearen beste lursail
batzuetan birkolokatuko ziren, hunkitutako jabeentzako konpentsazio neurri bezala.

•

Gainera, Eraztun Berdea hirian sartzeko parte hartzeak proposatu behar dira, eta ez
bakarrik ertzeko elementu bat bezala. Jarduera honen erronka nagusia erabilera
desberdinak bateratzea eta kudeatzea modu egokian.

Espazio libre eta Gune Berdeen zuzkidura sareari dagokionez, honela izendatutako soberazko
lurzoruaren existentzia azpimarratu behar da, 2/2006 Legeak ezarritako estandarren gainetik,
5 m²/bizt.

5.4

•

Ingurune interes falta daukaten zenbait espazioen birmoldaketa edo baterako beste
erabileren inplementazioa proposatzen da, hiriaren jarduerak dibertsifikatzeko.

•

Beste alde batetik, espazio libreen kalitatearen hausnarketa egitea gomendatzen da.

JARDUKETA ESTRATEGIA TOKI-ERAKUNDE TXIKIKO HIRI NUKLEOTAN

Agiri honen bosgarren atalean “Landa ingurunearen eta Tokiko Erakunde Txikien sustatzea”,
herrien ezaugarri bereizien, hiri egitura, transformazio prozesua, HAPOan ezarritako
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antolamenduaren deskripzioa egiten da eta sailkapen bat egiten da hiri tipologia historiko
nagusitasunaren arabera. Azkenik, herrien egungo bilakaera egoera azpimarratzen da.
Hirigintza informazio diagnostikotik hasita, herrien lehenengo parte-hartze moduak garatu dira,
oinarrizko lerroak eta antolamendu orokorren proposamenak deskribatuz. Proposatutako
antolamendu irizpide orokorrak ondorengoetan laburtzen da:
•

Herrien hiri eta eraikuntza izaeraren mantentzea, bizitegi auzoen konbertsioa
saihesteko.

•

Herrien hiri jardueraren sustapena laborantza eta abeltzaintza jarduerari lotua,
nekazaritza eta abeltzaintza produkzio teknika berrien ezarpena erraztuz,erakarpen
interesgarria suposatu dezaketenak, baina hiri tipologia historikoari egokitzapena
bermatuz.

•

Plan Orokorraren eraikigarritasun berriaren gaitasunari egokitzea (bizitegia eta beste
erabilerakoa)aurreikusitako eskaintzari, berrikusketa indarrean dagoen epean.

•

Zerbitzu eta ekipamendu publikoen erabilgarritasunaren optimizazioa.

Adierazitako irizpide orokorretan oinarrituz ondorengo proposamen orokorrak planteatzen
dira:
1. Herrien bizitegi gaitasunaren doiketa aurreikusitako hazkundeetara. Honek Hiri
Lurzoru Finkatugabeak eta Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuak urbanizatu izan ez
direnen desklasifikazioa jasaten du.
Proposamen hau 1, 2 eta 3 Aukerekin bat egiten du, Lurzoruaren sailkapena. Lurralde
Eredua. 0. Aukera, atal honetan hitz egin denez, lurzoru sailkatu osoaren
mantenmenduari dagokio, hiri lurzorua eta urbanizagarria.
2. Herri bakoitzaren eremu ezberdinen kalifikazio xehatuen mugapena, herriaren eremu
historikoa bereiziz eta gainontzeko ezaugarri espezifikoen hiri eremuak. Eremu bakoitza
ezaugarri propioak mantenduz antolatzen da. Herriaren eremu historikoetan,
kontserbatzeko proposatzen den antolamendua:
- Kaleen itxura, zabalkuntzak ahal den neurrian saihestuz eta beharrezkoak ez diren
atzera eman guneak, hutsuneak eta izkinak saihestuz.
-

Eraikitako ondarea: eraikuntzak, eraikitako
gurutzadurak, harlangaitz-hormak…..

elementu

-

Ondare paisajistikoa: elementu naturalak, zuhaiztiak, heskaiak.

bereziak,

iturriak,

3. Eraikuntza espezifiko ordenantzen definizioa, antolamendu eremu ezberdinetarako.
Ordenantza berrikuspenaren helburua, bereziki Herrien Eremu Historikoetan,
ezaugarrietara egokitzea da, espazio publiko eta eraikuntzaren erlazioari dagokiona,
eraikuntzatik gertu eta lerrokatuta dagokionari, lotutako lursailaren gainazala,
formalizazioa (solairu kopurua, estaldurak, materialak….) eta eraikitako paisaia
mantentzearen helburuarekin.
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Vitoria-Gasteizko hamar herrientzako proposamen eta aukeren planoetan, deskribatutako
antolamendu orokorrak zehazten dira:

5.5

-

Lau Landa herriak bezala sailkatuak: Gamiz, Gereña, Mendoza eta Otazu

-

Hiru herri misto: Arkaia, Elorriaga, Arkauti, Castillo-Gaztelu

-

Bizitegi hiru herri: Berrostegieta, Lasarte eta Mendiola.

INGURUMENAREN BABESERAKO GIDALERROAK

Vitoria-Gasteizko udalerriak 276,08km2-ko azalera dauka, EAEn azalera handiena duena izanik.
Udalerriaren azaleraren erdia landa izaera dauka, hortaz, garrantzi handiko da Nekazaritza eta
Basozaintzako LPSean esandako Lurzoru Urbanizaezinerako.
LPSaren Memorian, LAGen antolamendu kategoriei dagokionez, aldaketa batzuk sartzen dira.
LPSak ez du mugatzen “Babes Bereziko” kategoria, LAGetan ezartzen denaren arabera, LPPk eta
Udal plangintzak dira eginkizun hau egin behar dutenak.
Hurrengo taulan Nekazaritza Nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko LPSean definitutako
antolamendu kategoriak banatu dira, Vitoria-Gasteizko udalerrirako:
NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LPS-KO ANTOLAMENDU KATEGORIA
KATEGORIA

AZALERA (ha)

AZALERA (%LEU)

3.208,2

15,3%

5.183,8

24,8%

Basoa

7.499,0

35,8%

Basoa-Mendi Barbana

4.069,7

19,4%

Ingurumenaren Hobekuntza

638,6

3,0%

Mendi Larreak

341,2

1,6%

0,5

<0,01%

Nekazaritza eta Abeltzaintza: Trantsizio
Landa Paisaia
Nekazaritza

eta

Abeltzaintza:

Balio

estrategiko handia

Mendi-Larreak Harkaitz
Iturria: Udalak eskainitako datutan oinarritua
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Lurzoru Urbanizaezinaren egungo antolamendua, egokitua izan behar da Nekazaritza eta
Abeltzaintzako LPS-aren eta beste babes edo kontserbazio plan zehatzen helburu eta
zehaztasunen arteko bateragarritasun maila altua lortzeko, eta alboko udalerriekin koherentzia
lotura bat lortzeko:
• Nekazaritza eta Abeltzaina jardueren erregulazioa (pabiloiak eta nekazaritzako
eraikinak).
• Natura 2000 sareko Kudeaketa planak eta KBE eta HBBE kontserbazio neurriak.
• EAEn mehatxatuta dauden fauna eta floraren kontserbaziorako Kudeaketa Planak.
Gainera baloratu behar da Lurzoru Urbanizaezinaren barruan laborantza zonalde osoa sartu,
hiria inguratzen duena Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Balio
Estrategiko Handia kategorian.
Ingurumen balio zehatzeko inguruneak existitzen dira, baloratu beharko da babes maila altua
emango bazaie. Hurrengo kasuetan adibidez:
• Batasuneko interes
Biodibertsitatearena.

naturaleko

habitatak

eta

Natura

Ondarea

eta

• Eskala baxuagoko beste landaredi formazioak baina interesezkoak; zuhaixken taldeak,
gazteak edo degradatuak, sasi formazioak, etab.
HAPOaren berrikuspenak planteatutako antolamendu aukeren analisia aurreikusten du,
ingurumenaren ikuspuntuari arreta jarriz. Lurzoru Urbanizaezinaren (LEU) sailkapen
xehatuaren proposamena tresnetatik eta udalerriz gaindiko araudiari dagokien baldintzak
kontuan hartuz egin da. Bere erakarpen gaitasunaren arabera eta egungo eta aurreikusitako
erabileren gaitasunen arabera.
Lurzoru Urbanizaezinerako HAPOaren proposamena ingurumenerako bi aukera ezartzen ditu
lurzoruaren klasifikazioari dagokionez, ingurumen lurralde ezaugarrien murriztapenak eta
antolamendu proposamenak, udal mugartearen hirigintza eta egituraketa ikuspuntutik aztertua:
• Ingurumenaren Aukera 0, egungo Lurzoru Urbanizaezinaren mantentzearena izango
zen, aurreko puntuan eskematikoki azaldu den bezala. Konponbide hau udalerriz
gaindiko arautegia moldatuko zen, egokituz.
• Ingurumenaren 1ngo Aukera, egindako hirigintza plangintza eta Lurzoru
Urbanizaezinaren gainazala haztea aurreikusten du. Bizitegiko lurzoru urbanizagarria
edota hirian edo TET-etan dauden lurzoru industrialen desklasifikazioa edota
desprogramazioa. Alderdi hau hirigintza aukera ezberdinetan aurkezten da,
aurrerapenaren hurrengo ataletan ikusten denez eta hiriaren kanpoaldean eta TETen
lurzoru urbanizagarrietan planteatzen den desklasifikaziotik; erabilgarri dauden bizitegi
lursailen birdentsifikazioa eta erabilgarri diren zuzkidura lursailen berrerabilpena beste
erabileretarako: bizitegiak eta tertziarioak.
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Beste alde batetik, lurzoru klasifikazioaren ingurumen aukera biei aplikagarria da bere sailkapen
xehatua, eta hitzaldietan planteatu den bezala hiriak inguratzen duen laborantza zonaldearen
bateragarritasuna. Nekazaritza eta Basozaintza LPSak, Nekazaritza nahiz “Abeltzaintza eta
Landazabaleko” bi azpikategoria aipatzen ditu: “Balio Estrategiko Handia” eta Trantsizioko Landa
Paisaia, hiriaren inguruan mantxa ezberdinak ezarriz bere ezaugarrien arabera.
Sailkapen xehatuaren ikuspuntutik, bi aukera posible baloratuko dira, Aurrerapenarekin
batera agertzen den agiri grafikoetan agertzen dena:
• Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren antolamendu kategoriak mantendu,
Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko bi azpikategoriak zaindu, hau da:
“Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko, Balio Estrategiko Handia” eta
“Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko, Trantsizioko Landa Paisaia”.
• Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko antolamenduko bi azpikategoriak
batu: hiriak inguratzen duen laborantza ingurune osoa “Nekazaritza nahiz Abeltzaintza
eta Landazabaleko, Balio Estrategiko Handiaren” barruan dagoela ezarriz,
murriztatzaileena da. Aukera hau HAPO Egitura Puntual Aldaketaren kontra joan
daiteke, LEUan tramitatzen ari da baldintzen malgutasunerako eta laborantza ustiapen
ezarpenerako.
Beste alde batetik, ez dago zalantzarik sailkatutako gainazalari dagokionez Arakako Base
Militarra daukan garrantzia. Gaur egun HAPOan agertzen da Batasuneko Ekipamenduen
Sistema Orokorreko LEUan, oinarriaren erregimen juridiko 689/1978 Errege Dekretuan
agertzen dena (Defentsa Nazionaleko interesezko instalazio eta zonaldearen araudia) ziurtasun
zonalde baten seinalizazio batekin bere inguruan kokatua.
Lurzoruen lurralde eta hirigintza antolamendu tresnak babes zonaldeen barnean, beraien
onarpena aurretik Estatuak Administrazio Orokorreko txosten lotesle bati aurre egin behar
diote. Vitoria-Gasteizko HAPOaren berrikusketak, hirigintza ikuspuntutik (sailkapena,
kalifikazioa, erabilerak eta eraikuntzak, etab.) aipatutako oinarriaren ziurtasun zonaldearen
erregulazioari aurre egin ahal dio. Beti ere Defentsa Ministerioarekin koordinatuz.
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Beste alde batetik, Armentia Parkearen hiri lurzoruari eta egoera hoberenean mantentzekoari
buruzko eztabaida bat ireki da.

Armentia parkearen jabetasuna. Udalak eskainitako datuak.

1997.urtean Aldundiak Vitoria-Gasteizko Udalarekin lankidetza hitzarmen bat sinatu zuen,
lurralde kudeaketa bere eskuetan usteko. Espazio honen erabilera publikoko antolamendurako
ibilbide sare bat egin zen, oinezkoentzako, bizikletentzako eta zaldientzako. 2010.urtean
16.sektorean sartutako “Armentia mendebaldeko” lursaila Armentiako hiriaren erdialdea eta
parkearen artean kokatua, hiriaren eta Eraztun Berdearen arteko lotura indartzea suposatu
zuen. Gaur egungo Armentia Parkearen Ingurumen balioa korridore ekologikoaren izaeran
ezartzen da, inguruaren inguruko eremu berdeetan eta Gasteizko Mendiak.
Honengatik, hiri lurzoruaren desklasifikazioa planteatzen da, Lurzoru Urbanizagarria
kontsideratuz. Lurzoruak neurri handi batean Aldundiaren menpe dago eta Sistema
Orokorreko-Espazio libre izaeran mantenduko da eta bere sailkapenean ez da aurreikusten
aldaketa handirik.
Sistema Orokorreko mugapena zertxobait egokitu da, gaur egun aurreikusten den errealitate
fisikora egokituz, parkeari dagokion lurzoru batzuk kanpoan utziz.
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Sailkapen formal hau materiala baino, bere legalitatea aurkitzen du, bereziki bere lurzoru
jabetzan Euskal Herriko Lurzoru eta Hirigintza 2/2006 Legearen 11.artikuluan aurreikusitako
ezaugarri legalak ez dituelako hiri lurzoruaren sailkapenerako. Sailkapena sistema Orokor bezala
mantentzen da eta lortzeko hurrengoak kontuan izan behar ditu bereziki jabetza pribatua
daukatenak: bere esleipena, edo eremuetan sartzerakoan, sektoreak edo egikaritze unitateak
edo derrigorrezko jabetza kentzea. Hala ere balorazioa arauak urriak 24ko 1492/2011 Errege
Dekretuan aurreikusiak dira (EAO 270zk. 2011.urteko azaroak 9).

Eraztun Berdea hiri inguruko ingurumena berreskuratu eta zaharberritzeko asmo handiko plan
baten ondorio da.Plan honen xede nagusia inguruko balio ekologiko eta soziala
berreskuratzea da, eta horretarako, paisaia eta ekologiaren aldetik balio handia duten hainbat
enklabe uztartuz hiriaren inguruan naturak etenik izango ez duen gerriko bat sortu nahi da.
Modu honetan lortu izan da hiriaren kanpoaldeko hobekuntza (biodibertsitatea, irisgarritasuna,
aisialdirako leku berriak, etab. )
Eraztun Berdea osatzen duten lurzoruen titulartasuna ezagutzea beharrezkoa da, eskuratu
direnak baloratuz, lortzeko zain dagoen lurzorua planteatzerako orduan, lurzoruari eta
hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen bidez.
Interesgarria da Eraztun Berdearen integrazioa hirian lantzea, hiri bilbearen ertz edo muga
bezala ez lantzeko, baizik eta zeharkako elementua edo elementu egituratzailea bezala. Zentsu
honetan, hurrengo akzio multzoa sustatzen da:
• Vitoria-Gasteizko ingurune hiritarren eta habitat naturalaren botere paisajistiko eta
ingurunearen arteko lotura lortzea.
• Biztanleriaren sarbidea landa ingurunera baimendua.
• Ingurunean elementu naturalak sartzea.
• Hiria egituratzen dituen ibilbideak osatzea, egitura berde bat eraikitako ingurunean
parkeak, plazak, lorategiak eta ekipamenduak lotuz.
Ibilbide hauekin fauna eta flora espezie kopuru handi baterako habitata eta
erakarpena, CO2-ren iragazpena, beste kutsatzaile atmosferikoak, emankortasunaren
hazkundea eta lurzoruaren iragazkortasuna lortzen da.
Jarraian izaera orokorreko proposamen eta estrategia zerrenda bat aurkezten da:
• CO2 emisio murrizketa eta beste gas batzuk izendatutako “berotegi-efektua” sortzen
dute, Vitoria-Gasteizko erronka handienetariko bat da.
Hiriaren barruan ibilgailu pribatuaren erabilera minimora murriztea, sekzio handiko
bideen murrizketa planteatuz.
Ardatz edo korridore berdeak garatu, Eraztun Berdea hiriarekin lotzeko, eta oinezkoen
eta bidegorriaren barne daudenak, mugikortasun iraunkorra sustatuz.
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2
1
3

7

8

6
5

4

Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea osatuko zuten zortzi ardatz posible iradokitzen dira:
1. Zorrostea Kalea, Sansomendi parkea, Los Goros parkea.
2. Arriaga atea kalea.
3. Betoñu Atea, Zurbano Atea.
4. Raimundo Olabide Kalea, Triana eta Heraclio Fournier kalea.
5. Batan ibilbidea.
6. Giza Eskubideen Hiribidea, Castillo de Quejana kalea.
7. Nazio Batuen Hiribidea.
8.Trenbidearen lurperatzea.
• Hausnartzen den beste aukera bat, aipatu den bezala, (S-14, S-17 eta S-18 sektoreen)
desklasifikazio egitea da.
• Eraztun Berdea indartzea, ez bakarrik bere inguruen handitzeagatik, baizik eta sistema
bat bezala, gaur egungo egoera eta hiriaren etorkizuneko hazkundea landa
ingurunera kontrolatuko duena.
• Hiriaren barruko espazio eta elementu naturalen errefortzua.
• Laborantzarekin erlazionatutako ekipamenduak hiriaren barruan: tokiko laborantza
balioan jartzea eta tokiko merkataritza sustatzea.
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• Afekzio banda baten proposamena, Eraztun Berdearen inguruan jarduketak eta parte
hartzeak kontrolatzeko eta Eraztunaren inguruan laborantza trantsizio lurzoru bezala
lantzea.
• Eraztun Berdearekin eta kanpoko naturarekin hiriaren lotura sustatzea eta indartzea:
mugikortasun iraunkorrari erantzuteko ibilbide berriak planteatzea, bai bizikletentzako
bideak eta bai oinezkoentzako.

5.6

BABES ERREGIMEN PUBLIKOA DAUKATEN ETXEBIZITZEN KUANTIA MINIMOEN ETA
ESTANDARREN BETEZTEA

Indarrean dagoen HAPOa, 135/2000 Foru Dekretuaz eta 143/2003 Foru hitzarmenaz onartua
egon zen Testu Bateginan, Vitoria-Gasteizko HAPOan. Indarrean dagoen araudi sektorialaren
bidez idatzi zen, hau da, ekainak 30eko 17/94 Legea kudeaketako tresnak izapidetzeko neurriak
zehazteari buruzkoa; eta ekainak 17ko 142/1997 Dekretua, 17/1994 Legeak garatzen duena,
lurzorua sailkatzeko plangintzari derrigortzen dio, babes publikoko etxebizitzak bideratutako
lurzoruarekin.
Legeak hiri lurzoruan ezartzen zituen, barne erreformako eragiketetan, 100 etxebizitzetakoak
edo berdin, estandar minimoa aurreikusitako bizitegi aprobetxamenduzko %20koa zen;
bitartean lurzoru urbanizagarriaren estandar minimoa aurreikusitako bizitegiaren %65koa zen.
Zentsu honetan, HAPOak aurreikusitako 405 BOEk (%25) hiri lurzoruan eta 17.096 BOEk (%65)
lurzoru urbanizagarrian, aipatutako estandar minimoak betez.
HAPOaren ondoren tramitatutako aldakuntzak, etxebizitza kopurua edota eraikuntza hobetu da,
2013.urtean tramitatu zena adibidez, antzinako 2, 3, 5 eta 6 sektoreen hiri lurzoruan (Zabalgana)
eta 7, 8, 9, 10 eta 11 sektoreetan (Salburua). 2/2006 Hirigintza eta Lurzoru Legearen
80.artikuluan ezarritakoa betez, babes publikoko errejimena betetzen duten etxebizitza
estandar minimoei buruzkoak.
Aldaketa hau Finkatugabeko Hiri Lurzoruan, eraikuntza hazkundean, lurraren gainetik eta
iraunaldian mantendu den plangintzan (700.036,70 m2), babes libreko etxebizitzen hazkundea
Zabalganan %20,81 eta Salburuan %21,70an (aldaketatik ateratako datuetatik) gauzatu da,
2/2006 Legearen 80.2 artikulua betez.
Beste alde batetik, etxebizitza mota honen kokapena auzo “berrietan” zehar, Lakua, Salburua
eta Zabalgana, banatuta daude modu homogeneoan, baina beste auzoetan ere aurreikusten
dira Gamarra Nagusia, Abetxuko, Errekaleor, etab.
Orokorrean, Vitoria-Gasteizko udalerriak tradizioz babes publikoko etxebizitzetan ohiko
tradizioa dauka, 1956.urteko HAPOak (hirigintza araudiari lehenengo onarpena baina
lehenagokoa) eta 1963 eta 1986.urte ondorengo plangintzetan hazkunde orekatua ikusten zen,
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etxebizitza babestuarekin espekulazioengatik eta emandako lurzoru urbanizagarri eskasagatik
desorekak kentzen ziren, adibidez Lakuko industrialdeak.
80 eta 90.urteotan eta HAPOak sartu aurreko urteotan babestutako etxebizitza kopuru
garrantzitsu bat burutu zen Vitoria-Gasteizko auzo ezberdinetan; 1984-2000 urte bitartean
(adibide bat aipatzeagatik) mota honetako 7.779 etxebizitza inguru eraiki ziren eta “2004.urteko
Urtekari Estatistiko” agiritik atera daiteke.
Suposatuz HAPOak momentu bakoitzean indarrean dagoen araudiaren Babes Publikoko
Etxebizitzen estandarrak betetzen dituelarik, eta Plan Orokorrak aldi berean Lurzoru eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezartzen dituen estandarrak bete behar dituela.
Proposatutako eszenatokiak ez dute definitzen behin betiko etxebizitzen hazkundea.
Proposatzen diren lurzoruen birkalifikazioa hutsik dauden zuzkidura lurzoruak dira, hortaz eraiki
ahalko ziren etxebizitzak birdentsifikazioetan bai etxebizitza libreak eta bai babes publikokoak
izan ahalko ziren.
Lurzoru pribatuekin edo kalte ordain posibleak konpentsatzeko tresnak erabiltzeko
kontsideratzekotan, aukera ezberdinak batu ahalko ziren, baina beti ere etxebizitzen
estandarren eta kuantia minimoen mugetan, babes publikoko erregimen baten araudi publikoan
ezarritakoari.
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6 INTERAKZIO ANALISIAK BESTE PLAN ETA PROGRAMEKIN
Jarraian, ondorioen laburpen modura, landutako udalerriz gaindiko planen aspektu
nabarmenenak lantzen dira, afekzioak eta lotura nabarmenak azpimarratuz eta derrigorrezko
arauekin eta etorkizunerako Vitoria-Gasteizko hirigintza antolamendurako:

6.1

EAE-KO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK (LAG)

2015eko uztailaren 27an, Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) berrikusteko prozedura hasteko erabakia hartu
zuen, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari zuzendaritza eta prestakuntza gomendatuz.
Beharretarako Hiri urteko iraupena aurreikusi zen, hortaz, gaur egun Berrikuntza prozesuan
aurkitzen da.
Oinarrizko Agiria eta Parte-Hartzen Planak aurretik idatzi ondoren, 2017.urtean Aurrerapena
idatzi zen eta 2018.urte hasieran Hasierako onarpen Agiria.
Vitoria-Gasteizi dagokionez, azpimarragarria da aipatzea Aurrerapenaren Planoan aipatutako
hurrengo aspektuak eta hiriaren ereduan eragina daukatenak.
•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

Ingurumen aspektuei dagokionez:
o

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

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

o

o

o
o

o

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

Bizitegi kuantifikazioari dagokionez, Urtarrilak 19ko, 4/2016 Dekretura joatea
gomendagarria da, EAE-ko LAG onartzen dituen Dekretuaren azkenengo aldaketak,
Bizitegi kuantifikazioari dagokionez. Aspektu honetan, hurrengo atalean garatzen da

modu zehatzago batean. LAG berrikusketen Hasierako Onarpen Agiriak, udalerrien
bizitegi gaitasun kalkuluaren irizpideak berriro kalkulatzea planteatzen du, Eusko
Jaurlaritza Sailaren arabera 21.272 etxebizitza daude.

6.2

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

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990
Legearen 6. artikuluaren arabera, Lurralde Antolamendurako Gidalerroek zehaztuko dute
lurraldeko eremu eta esparruetan etxebizitza-beharren kuantifikazioa. LAGek, esandako
irizpideei jarraituz, udalerri jakin baterako ezartzen duten etxebizitza-kopuru osoaren
kuantifikazioa izango da gehienezko muga udalerri horretan. Udal Plangintzak murriztaileagoak
izan daitezke baina ezin dute gainditu LAGek ezarritako irizpideen arabera kalkulatutako
gehienezko lurzoru-eskaintza.
Proposatutako kalkulu-metodoa behin-behinean erabiliko da Eremu Funtzionaleko Lurralde
Plan Partzialak (LPP) idatzi arte; zeren eta LPP horiexek xedatuko baitituzte beste kuantifikazio
batzuk udalerri bakoitzaren hazkunde-ahalmenaren azterketa zehatzago baten arabera, baina
betiere LAGetan azaldutako Lurralde Eredurako aukerak errespetatuz. Hain zuzen ere, LPPek
doituko dute bizitegi-kuantifikazioa lurraldearen hartze-ahalmenaren eta udalerri bakoitzaren
hiri-egituraren ondorioen arabera. Kasu honetan, eta Araba Erdialdeko LPPa 2016/4
Dekretuaren behin betiko onarpenaren aurretikoa dela aintzat hartuta, LAGek finkatu duten
kalkulu-metodoa erabiliko da.
Ondoren, Vitoria-Gasteiz bizitegi-kuantifikazioaren kalkulua banakatuko da, 4/2016 Dekretuan
xedatutako metodologia erabiliz eta EUSTATen bildu diren arestiko datuak (2011-2016)
abiapuntu.
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BIZITEGI KUANTIFIKAZIORAKO FORMULEN OSAGAIAK
LEZ. Indarreko lurralde-ereduaren zuzenketa
“Udalerri bakoitzaren osagai espezifikoa da, eta dagokion eremu funtzionaleko Lurralde Plan
Partzialean xedatutako lurraldearen orekarako estrategiekin zerikusia du. Osagai horretan
islatzen dira lurralde-plangintzak udalerri jakin batzuetan ezar ditzakeen hazkunde selektiboak.
(…)Hazkunde selektiboko ekintzak ez luke izan behar, salbuespeneko aldaketa-egoerak izan
ezean, ereduaren osagai baten ezarpena, gainerako osagaietatik datorren ohiko bizitegiahalmenak udalerri bakoitzak azken urteotan izandako dinamismo espezifikoa jasotzen baitu”
A1. Bertako biztanleriaren kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharra
A1= (Ba-Bh)/BFTa
“Aintzat hartutako lurralde-eremuan bizi den biztanleriaren aldaketaren (gorakada edo
beherakada) ondorioz sortutako etxebizitza nagusien beharra jasotzen du.”
Biztanleriaren proiekzioa

Ba=B0 * (1+BH)^t

“1996-2011 aldian ikusitako biztanleriaren bariazioaren urteko tasa ezarriko da
(Eustaten hamabost urteko seriea) edo, hala behar izanez gero, plan berrikuspenaren
aurrerapenaren akordioaren aurreneko urtearen aurreko hamabost urteetan izandako
biztanleriaren aldaketari buruzko datu ofizialak. Horrela, kalkulatutako bariazio-tasa
negatiboa ateratzen denean, ikusitako balioaren erdira murriztuta erabiliko da (…). ”
A2. Familia-tamaina aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharrak
A2 = Bi * (1/BFTa-1/BFTh)
“Aintzat hartutako lurralde-eremuko batez besteko familia-tamaina aldaketaren ondorioz
etxebizitza nagusien beharretan izandako aldaketa jasotzen du”.
Batez besteko familia-tamaina

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

“Urteko % 1,5eko murrizketa-tasa
ezarriko zaio eskuragarri dagoen azken
informazioan jasotako familia-tamaina aldagarriari, udalerriko familia-tamainarena”
B1. Etxebizitza nagusien eskaria aldatzeak sortutako bigarren etxebizitzen eskaria
B1 = (A1+A2) * (BEKa-1)
“Aintzat hartutako lurralde-eremurako aurreikusitako etxebizitza nagusien kopuruaren (A1
etaA2 osagaiak) aldaketari lotutako bigarren etxebizitzen eskarian izandako aldaketa jasotzen
du. Erabilera nagusirako aurreikusitakoak baino etxebizitza gehiago aurreikusi beharra
adierazten du osagai honek. Osagai honek A1 eta A2 osagaien bitartez aurreikusitako
etxebizitza nagusien kopurua bermatu ahal izateko bigarren etxebizitzen eskaria asetzeko
gehigarria aurreikusi behar dela adierazten du.”
B2. Bigarren etxebizitzen koefizientea aldatzeak sortutako bigarren etxebizitzen eskaria
B2 = (Bh/BFTh) *(BEKa-BEKh)
“Aintzat hartutako lurralde-eremuan bigarren etxebizitzen eta etxebizitza nagusien arteko
proportzioan emandako aldaketak (BEK koefizientearen aldaketak, alegia) eragindako bigarren
etxebizitza kopuruaren aldatzea (gorakada edo beherakada) jasotzen du. Osagai hori
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baliogabea izango da, koefiziente horretan emandako aldaketari buruzko zehaztasunik izan
ezean.”
Bigarren etxebizitzen koefizientea (BEK)

BEK=Eo/En

“2011ko Erroldan jasotako tasa ezarriko da (edo 2001 eta 2011ko emaitzen batez
bestekoa, 2011n jasotako koefizienteak 2001ekoa gainditzen badu). Ezarritako
koefizientearen balioa 1,25 (hau da, bigarren etxebizitza bat lau etxebizitza nagusiko)
edo hori baino gehiagokoa izanez gero, justifikatu egin beharko da.”
C1. Okupatutako etxebizitzen kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza hutsen aurreikuspena
C1 = (A1+A2+B1+B2) * (EHKa-1)
“Aintzat hartutako lurralde-eremurako kontuan izandako epealdian zehar okupatutako
etxebizitzetan emandako aldaketari (A1, A2, B1 eta B2 osagaiak) lotutako etxebizitza hutsen
aurreikuspena jasotzen du. B1 osagaiarekin gertatzen zen bezala, osagai honek ere
okupatutako etxebizitzen aurreikuspena baino etxebizitza gehiago aurreikusi beharra islatzen
du, frikzio-faktore askoren ondorioz (…). BEK koefizientearen moduan, etxebizitza hutsen
koefizientea (EHK) ezartzen da, dauden etxebizitzen (okupatuta edo hutsik) eta etxebizitza
okupatuen (nagusia edo bigarren etxebizitza) arteko ratioa erakusteko”.
Etxebizitza hutsen koefizientea (EHK).

EHK=Eg/Eo

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

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

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

BA= (BB * HF)-EH

“Aurreikusitako beharretara egokitutako bizitegi-ahalmena kalkulatzeko, harrotze-faktore bat
ezartzen da. Hala, bizitegi-beharren zifra (hortaz, antolamenduaren indarraldirako
aurreikusitako bizitegi-eraikuntza) antolamenduan kalifikatutako lurzoruen hartze-ahalmen
bihurtzen da, kalkulatutako beharrak aseko direla bermatzeko”.
HF: Harrotze Faktorea
“Harrotze-faktoreak erantzuna ematen dio plangintzaren hasieran identifikatutako
bizitegi-ahalmenaren beharrari, baldin eta horrek nabarmen gainditzen badu planaren
indarraldirako zenbatetsitako bizitegi-beharren tamaina. (…)Udalerriaren tamainaren
arabera 8 urterako kalkulatutako bizitegi-premiei 2,2 eta 3 arteko gehienezko harrotzefaktorea ezartzea proposatzen da.”
Etxebizitza Hutsak (HE)
“Ezartzen da udalerri bakoitzaren bizitegi-kuantifikaziorako kontuan hartu behar diren
bizitegi hutsen balioa gutxienez udalerri horretan dauden etxebizitza guztien % 2 izango
dela. Beraz, txertatu beharreko balio gisa, etxebizitza huts guztien % 50 sartuko da, eta
kopuru horri kendu egin behar zaio Bizitegi Hutsen Koefizientean definitutako
etxebizitzen portzentaje teknikoa. Osagai hori ezartzeko, bizitegi-ahalmenaren
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zenbatekoari kendu beharko zaio bizitegi-beharrei harrotze-faktorea ezartzearen
ondoriozko emaitza.”
Muga gehigarriak
“Azkenik, kuantifikatzeko metodologia hau ezarritakoan lortutako emaitzen bi
baldintza gehigarri erantsi dira, proposatutako erregelen ezarpen mekanikoaren
ondorioz eman litezkeen muturreko emaitzak galarazteko. Honako hauei ezarriko
zaizkie muga horiek: batetik, oso iragan atzerakorra duten udalerriei; eta, bestetik,
aurreko urteetan bat-bateko hazkunde handia izan duten udalerriei.
-

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

-

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

BIZITEGI KUANTIFIKAZIOAREN KALKULUEN GARAPENA
Abiapuntu-datu gisa Planaren indarraldia 8 urtekoa dela ezartzen da, Aurrerapena jendaurrean
jartzeko akordioaren urtearen ondorengotik zenbatzen hasita, hortaz, planaren hasierako urtea
2017a izango da eta amaierakoa 2025.a.
2001-2016 epealdirako hartuko dira Eustaten datuak, hori baita Aurrerapena jendaurrean
jartzeko akordioaren aurreko urtearen aurretiko hamabost urteko epealdia.
A. Etxebizitza nagusien beharrak
A1. Bertako biztanleriaren kopurua aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharra
Vitoria-Gasteiz udalerri aurrerakorra da biztanleriaren aldetik. 2001-2016 datu-epealdiak
biztanle-hazkundea islatzen du: 2001an 214.646 biztanle izatetik 2016an 241.451 izatera igaro
baita.
Biztanleriaren proiekzioaren kalkulua:
•

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

•

%0,79-ko urteko aldakuntza

2016ko datuak abiapuntu, 2017-2025 epealdirako biztanleriaren proiekzioa
lortzeko Bt=B0 * (1+BH)t formula aplikatu behar da.
Beraz, 2017.urterako proiektatutako biztanleria ondorengoa da:
B2017 = 241.451*(1+0,0079)^1 = 243.350 biztanle
2025.urterako proiektatzeko, formula bera ezarri behar da 2025. urteko biztanledatua erabilita.
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B2025 = 241.451*(1+0,0079)^8 = 259.093 biztanle

A2. Familia-tamaina aldatzeak sortutako etxebizitza nagusien beharrak
Batez besteko Familia Tamaina kalkulatzeko Eustaten 2015eko datuak erabiltzen dira,
biztanleria zein etxebizitza nagusiari dagokionez.
Batez besteko Familia Tamainaren kalkulua:
•

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

•

Batez besteko Familia Tamainaren bilakaera 2017-2025 epealdirako kalkulatzeko
BFTt =1+(BFT0-1) * (1+BH)^t formula aplikatu behar da, BFTan urteko %1,5eko
murrizketa ezarriz
Hortaz, 2017.urterako Batez besteko Familia Tamainaren proiekzioa ondorengoa
da:
BFT2017 = 1+(2,345-1)*(1-0,015)^2 = 2,305
Eta 2025. urterako Batez besteko Familia Tamainaren proiekzioa:
BFT2025 = 1+(2,345-1)*(1-0,015)^10 = 2,156

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

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

•

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

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

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

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

•

Hortaz, BEK2001 BEK2011-ren balioa baino handiagoa izanda, hortaz 2011.urteko
koefizientea aplikatuko da.

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

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

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

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

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

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

hutsen

C1 = (A1+A2+B1+B2) * (EHK2025-1)
C1 = (7.301+7.276+335+0)*(1,04-1) =596 etxebizitza
BB. Bizitegi Beharrak
2025eko Bizitegi Beharrak Kalkulatzeko aurreko osagaien batuketa egin behar da honako
formula honi jarraituz: BB= LEO+A1+A2+B1+B2+C1.Kalkulu horretarako Lurralde Ereduaren
Osagaia (LEO) 0 izango da, Bilbo Metropoliko Lurralde Plan Partziala ez baitago LAGen bizitegikuantifikaziora egokituta eta Dekretuaren Eranskina ondorengoa adierazten baitu: “Hazkunde
selektiboko ekintzak ez luke izan behar, salbuespeneko aldaketa-egoerak izan ezean, ereduaren
osagai baten ezarpena, gainerako osagaietatik datorren ohiko bizitegi-ahalmenak udalerri
bakoitzak azken urteotan izandako dinamismo espezifikoa jasotzen baitu”.
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BB= 0+7.301+7.276+335+0+596 =15.509 etxebizitza
BA. Bizitegi Ahalmena
Vitoria-Gasteizko bizitegi-ahalmena kalkulatzeko formula hau aplikatu behar da: BA= (BB * HF)EH Kasu honetan Harrotze Koefizienteak 2,2ko balioa du, 20.000 biztanle baino gehiagoko
udalerria izategatik.
Etxebizitza hutsen kalkulua
•

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

•

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

•

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

Bizitegi Ahalmenaren Kalkulua
•

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

LEO

0

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

A1
A2

7.301
7.276

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

B1
B2

335
0

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

C1

596

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

BB

15.509

BA= (BB*HF)-EH

BA

30.713

ANTOLAMENDU DENBORALDIKO BIZITEGI BEHARRAK
A. Etxebizitza Nagusien Beharra
A1. Biztanleria kopuruaren aldaketagatik
A2. Familia Tamaina Aldaketagatik
B. Bigarren Etxebizitzen Eskaria
B1. Etxebizitza Nagusien eskaria aldatzeagatik
B2. Bigarren Etxebizitzen koefizientea aldatzeagatik
C. Etxebizitza Hutsen Aurreikuspena
C1. Etxebizitza Okupatuen Kopurua aldatzeagatik
BIZITEGI BEHARRAK GUZTIRA
BB. Aurreikusitako Etxebizitza parkearen handitzearen estimazioa
ANTOLAMENDUAK ESKAINITAKO BIZITEGI AHALMEN MAXIMOA
BA. Etxebizitzen eraikuntza ahalmenaren estimazioa
MUGA GEHIGARRIAK
Onartutako Bizitegi Ahalmen minimoa
Aurreikusten den onartutako bizitehi ahalmen minimoa

Egungo etxebizitzen % 50
Egungo etxebizitzen % 10 edo 20 Etxebizitza

BA Max 58.587
BA Min 11.717

BIZTANLERIA ETA ETXEBIZITZEN DATU ESTATISTIKOAK ETA HAUEN BILAKAERA

Hasiera

Urtea
2001
2011
2016

Biztanleria
214.676
238.128
241.451

Etx Nagusia
77.831
98.632
-

Bigarren Etx
138
115
-

2017

243.350

-

-

Etxebizitzak
Huts. daude
6.417
10.848
-

Guztira
86.790
111.907
117.174

BFT BEK
2,76 1,002
2,41 1,001
2,32
-

-

2,30 1,023
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Bukaera

2025

259.093

-

-

-

-

2,16 1,023

KALKULUETAN ERABILITAKO BESTELAKO DATU ETA KONSTANTEAK
Batez besteko Familia Tamainaren Urtezko Aldaketa
Bigarren Etxebizitza Koefizientea Maximoa
Etxebizitza Hutsen Koefizientea

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

BFT Ald
BEK Max
EHK

-1,50%
1,25
1,04

Biztanleriaren araberako Harrotze Faktorea

20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrientzat

HF

2,2

ONDORIOAK
Vitoria-Gasteizko bizitegi kuantifikazioaren kalkulua 4/2016 Dekretuan agertzen da, 2013.urteko datuekin, 26.183 etxebizitza gehienez ezarri ahal ziren.
Aurrerapenean egindako kalkuluaren arabera, eta 2016.urteko datuetara egokituz, 30.713 etxebizitza maximo eraiki ahal ziren. Hau da, etxebizitza
kopuruaren aldea handitzen da 4.530 izatera. Etxebizitza maximo hau maximo eta minimoen mugekin Dekretuan ezarritakoak, %10 eta %50rren artean
tartekatzen dira, hau da, 11.717 eta 58.587 etxebizitza bitartean.
Ondorio bezala azpimarratzen dugu gaur egun kontuan hartu beharreko etxebizitza hazkunde maximoaren erreferentzia zenbakia 30.713 dela, nahiz
eta muga honekin bukatu behar ez izatea.
Aurretik aipatu den bezala, LAGen berrikusketak bizitegi gaitasun maximoaren murrizketa esanguratsua planteatzen du HAPOaren berrikusketan
(4/2016 Dekretuaren kuantifikazioa aldatuko zuena); erreferentzia gaitasun maximoa gainditzen duten udalerrientzako, aurreikuspenak mantendu
ahal dira beti ere bizitegi erabilerarako lurzoru urbanizaezinaren “kolonizazio” berriak proposatzen ez direnean.
Birdentsifikazio prozesuak aurreikusten badira hiri lurzoru edo lurzoru urbanizagarrietan, desklasifikatu edo murriztu beharko dira etxebizitza
kopurua Planaren beste eremuetan.
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6.3

ARABA ERDIALDEKO LURRALDEAREN PLAN PARTZIALA

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

A1 ardatza jarraituz, Vitoria-Gasteizko hego-ekialdetik eta Agurain-Salbaterrako
norabidean.

-

N-622 errepidean zehar, Altube eta Bilborako norabidean.

-

N-620 errepidean oinarrituz, Barazarrerako norabidean.

-Eskualdeko loturagunea, udalerriaren hegoaldean, ekialdeko lautada, mendebaldeko
haranarekin (Araña, Gaubea,…).
- Lurraldearen erlazio ardatzak, hiri erdigunetik abiatuta hegoalderantz bideratzen da,
Vitoriako Mendien eta Trebiñoko norabidean.
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- Eskualdeko eta Nazioarteko Trenbidea, udalerrian ekialdetik sartuko zen iparraldeko
eremua ibiliz, Vitoria-Gasteizko ipar-ekialdean banatzeko, alde batetik ekialderako
bidean Agurain-Salbaterra eta beste alde batetik iparralderantz, Deba haraneko
norabidean.
- Trenbide linea hau Garraio Arineko Tokiko Linea batekin osatzen da. Iruña Okatik
datorrena eta hiriaren erdigunea hegoaldea zeharkatzen du Vitoria-Gasteizko ekialdea
aurreko linearekin lotzeko.
- Azkenik ibilbide tematikoak zeharkatzen dira; Donejakue bidea, Ardoa eta Arrainaren
ibilbidea, etab..
1.2.- Antolamenduari dagokionez:
- Udalerriaren mendebaldean zehar lehenengoa logistika eta produkzioarena, Iruña
Okako mugatik Legutianoraino.
- Bigarrena Ingurumen eta Nekazaritzako, iparralde, ekialde eta hegoaldeko Lurzoru
Urbanizaezinak barneratzen dituena.
1.3.-Espazioei dagokionez:
Balio enblematiko eta funtzionala duen espazioa proposatzen da udalerriaren hegoekialdeko ertz batean.
1.4.- Hiri sistemari dagokionez:
Vitoria-Gasteizko Erdiko Nukleoaren kategoria egokitzen zaio.
2. Lurraldearen Gobernu Plana aztertuz, Vitoria-Gasteizko udalerriari hurrengo prozesuak
desberdintzen dira:
2.1.-Lurraldea transformatzeko prozesua, udalerriaren mendebaldean; Lermanda,
Mendoza, Astegieta edo Arangiz, zein udalerriaren iparraldean, Miñao inguruan.
2.2.- Lurraldea birkualifikatzeko prozesua:
-

Udalerriaren ipar-ekialdean, Zigoitiko eremuarekin mugatuz.

-

Zadorra ibaiaren hertzeetan, udalerri osoan.

-

Udalerriaren ekialdean, N-104 errepidearen iparraldeko eremuetan.

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

Bidekoak.

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

Armiñon
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-

Trenbidezkoak.

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

-

Ingurumen paisajistiskoak.

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

8 urteetara

a 16 años

Etxebizitzen zenbaki maximoa

38.891

51.725

Etxebizitzen zenbaki minimoa

18.483

24.582

5. II.kapituluan batzen denari buruzkoa, LPParen bost zehazketa eta iradokizunei dagokionez
udalerrietan, azpimarra daiteke:
5.1.- Aurretik aipaturako OE-2 eta OE-3 egitura eragiketak Zehazketa lotesleko
kontsiderazioa daukate.
5.2.- Aurretik aipatutako AE-1, AE-2, AE-6, AE-7, AE-8 eta AE-9 Egituraketa Akzioak,
Administrazio Sektorial Gomendagarriko kontsiderazioa daukate.
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6.4

ARABA ERDIALDEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANAREN ALDAKETA JUNDIZ BILODAKO
TERMINAL INTERMODALA

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

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

•

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

Vitoria-Gasteizko Udalerriari dagokionez:
•

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

•

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

Azkenik, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Balio Altuko lurzoruaren murrizketa konpentsatzeko
aldaketa, hurrengo zehaztapenak ezartzen ditu:
“Vitoria-Gasteizko eta Iruña Oka Hiria Antolatzeko Plan Orokorren berrikusketetan,
idazketa prozesuan daudenak, bakarrik edo taldeka 50 hektareako lurzoru
urbanizagarria baino gutxiagoko azalera desklasifikatzea, lurzoru urbanizaezina
Nekazaritza nahiz Abeltzaintzako eta Landazabaleko Balio estrategiko handia
kategoria bezala sailkatze modua izatera pasatuz”.
Gaur egun aldakuntza Behin-behineko Onarpen Prozesuan aurkitzen da.
Eskemak hurrengo planoetara dagokie: Esku hartzeko moduak, Ekintza egituratzaileak eta
Eragiketa Estrategikoak, indarrean dagoena eta aldatua.
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INDARREAN DAGOEN LPP

ALDATUTAKO LPP
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6.5

EAE-KO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA SORTZEKO LURRALDEAREN
ARLOKO PLANA

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

Jarduera Logistikoen eremuen (JLE) Kokapenaren eremu estrategikoa.

•

Lehentasunezko eremua ekonomia-jardueren garapenerako.

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

Miñaoko Teknologi Elkartegia. Teknologi Elkartegia Sendotzea eta Garatzea.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Langraizko eskualde-mailako poligono berria. Subillabide poligonoa garatzea.
100ha.
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Beste alde batetik, azpimarra daiteke, “Ebazpena, 2016ko martxoaren 18koa, Lurralde
Plangintzaren eta Hirigintzaren zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita Jarduera
Ekonomikoak eta Saltokiak Antolatzeko EAEko Lurralde Plan Sektorialaren zer xedapen
indargabetu dituen Auzitegi Gorenaren 2015eko irailaren 3ko epaiak”.
«Saltoki handietarako gehieneko azalera mugatzen duten Antolamendu Arauen
xedapenetatik, epaiak erabat deusezak deklaratzen dituenak 14. artikuluaren 2.
paragrafoko c) eta d) letrak dira; 14. artikulua saltoki handien lurralde-erregulazioari
buruzkoa da»
Komenigarria da azaltzea Eusko Jaurlaritzak LPSaren berrikusketa berri bat hasi duela Auzitegi
Gorenaren epaitegi bat dela eta, LPS bertan behera uzten da gainazaleko mugei dagokionez,
Merkataritza Ekipamendu Handien erregulazioari dagokionez.
Antolamendu araudiak (LPSren 8.kapitulua) dio: proposamenak lotesleak direla eta
jarraibidezko erreferentziak planteatzen dituztela udalerriko plangintzaren berrikuspenerako,
udalerriko kategorizazio batekin kokapenerako eta ekonomia-jarduerarako lurzoruaren
erregularizazioarako eta lurzoru publiko sorreraren proposamen jarduerekin, gai biak trantsizio
izaerarekin dagokion LPP onartu arte. Proposamen hauek Araba Erdialdeko LPPen barruan
daudelarik izaera loteslea daukate.
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6.6

EAE-KO IBAIAK ETA ERREKAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA ETA
ALDAKETA. ISURIALDE KANTAURIARRA ETA MEDITERRANEOA

Behin betiko 415/1998 Dekretuaren bidez onartua, abenduaren 22koa, Eusko Jaurlaritzaren
kontseiluarena, idatzi zen LAGen 8.kapituluaren arabera. LPSaren aldakuntza behin betiko
onartu zen azaroaren 19an, 449/2013 Dekretuan.
Ibilguen babesean oinarrizko LPS da, aldi berean, uholdegarritasun arriskuari aurre egiteko behin
behieneko babesa. Horretarako, hiru osagaietan oinarritutako egitura:
•

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

•

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

•

Hirigintza osagaiak. Ibaietako ertzen izaera ezartzen du, zeharkatzen duten
lurzoruaren arabera.

LAParen Aldaketa honen lurralde antolaketako erregulazio hidrauliko eta hidrologikoaren
oinarria, ibai ibilguek uholdeak eragiteko izan lezaketen arriskuaren inguruko azterketak egitea
edo eguneratzea da. Azterketa horietan, ibilgu publikoen hauen sorpen eta kontrol guneen, eta
urak har ditzakeen eremuen mugaketaren kartografia egitea aurreikusi beharko da; eta,
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funtsezko xedapen gisa, lehentasunezko fluxu-eremuaren definizioa (9/2008ED, urtarrilaren
11an) jasoko da bertan.
Azterketa horiek osatzeko, halaber, Uholde Arriskuei buruzko Aurretiazko Ebaluaketak egingo
da, baita arrisku mapa eta uholde arriskua kudeatzeko planak ere, betiere 2007/60CD
Aztertarauari jarraituz eta 903/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera. Eta lan horiek,
kasuan kasuko Uren Agintaritzak (URA-Ur konfederazioak) burutuko ditu.

6.7

EBROKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN PLANA ETA ERABILGARRITASUN
HIDROGRAFIKOAREN ERABILERAREN ARRISKUA KUDEATZEKO PLANA

Zadorra ibaiarekin zuzenean Vitoria-Gasteizko udalerria zeharkatzen du, udalerriak dauzkan
uholde arriskuengatik. Garrantzitsua da kontutan hartzea: EAEko Uholdeak Aurreikusitako Plan
Integrala (UAPI) (2001-2005) eta Ebroren Plan Hidrologikoa 2015-2021 (1/2016 Errege Dekretua,
urtarrilaren 8koa, BAO publikatua, 16 zenb. 2016ko urtarrilaren 19koa).
Uholdegarritasun Zuzendaritza Europarra 2007/60/CE, Uholde Arrisku kudeaketa eta
ebaluaketa, onartua izan da, Ebro Demarkazio Hidrografikoaren Uholdegarritasun Arrisku
kudeaketa plana (18/2016 Errege Dekretua, EAO-19 zenb., ostirala, 2016ko urtarrilaren 22a).

Zentzu honetan, Ebro konfederazioaren uholdegarritasun kudeaketa arriskuaren Planak
ezartzen du Uholde arriskuaren atariko ebaluazioa (Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioa –
UAAE-, Uholde Arrisku Handiko Eremua –UAHE- eta Uholdegarritasun Eremuen Sistema
Nazionaleko Kartografia- UESNK-). Kasu honetan, dokumentuak azpimarratzen du Zadorra
ibaiaren, UAHEk ES091_UAHE_ZAD-01, Zadorra ibaian kartografiatua, Vitoria-Gasteizetik
pasatzen denean, ibai honetatik kartografiatutako uholdegarritasun zonaldeak eta erreka
zerrenda bat: ES091_UAHE_ZAD-09 Uragona Erekakoa, ES091_UAHE_ZAD-10 Santo Tomas
Errekarena, ES091_UAHE_ZAD-11 Ricallor Ibaiarena eta Akata Sakana, ES091_UAHE_ZAD-12
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

104

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Batan Errekakoa, ES091_UAHE_ZAD-14 Mendiguren Ibaiarena, ES091_UAHE_ZAD-15 Estarrona
Sakanakoa, ES091_UAHE _ZAD-16 Margarita Sakanakoa, ES091_ UAHE_ZAD-17 Arkaute
ibaiarena eta ES091_UAHE _ZAD-18 Ricallor erreka eta Arkaute ibaia.

Uholdeen galerekin identifikatutako lekuen identifikazioa

UHOLDE ARRISKUA KUDEATZEKO PLANA
Uholde Arriskua kudeatzeko Planaren barruan, bakarrik ikusten dira egituraketa neurri
zerrenda bat Vitoria-Gasteizko hiriburuan bere defentsarako. Jarduketak egituraketa defentsa
obren betetzean datza, emari maximoa zirkulatzailea afekzio gabekoak eta ertzen
antolamendua eremu naturalak gordetzeko eta hirigintza erabilerak bat egiteko ur
ingurunearekin:

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

Vitoria-Gasteizko aireportuaren inguruan, jarduketaren helburua, Zaia ibaiaren ezkerrean eta
aldi berean, A-3302 zubiaren ordezkapena, Foronda aireportuko babeserako.

6.8

VITORIA-GASTEIZKO AIREPORTUAREN ZUZENDARITZA PLANA

Aireportuko Sistema Orokorraren arau markoan egindako eguneraketan, Zuzendaritza Plana
idaztearen beharra ezartzen da, 2591/1998, abenduaren 4ko Errege Dekretuan agertzen diren
gidalerroei egokituz, Aireportuko interes orokorreko eta Zerbitzu Zonaldearen Antolamenduari
buruzkoa. Gidalerro hauen arabera: planaren hedapena eta zabalkuntza garatu behar da, bere
garapen maximoa eta espazio beharra, hirigintza afekzioak eta ingurumenekoak aurreikusi
hedapenagatik sortutakoak.
Jarraian, Zuzendaritza Plana Proposatutako Zerbitzu Proposamenarekin eta Aireportuko
Sistema Orokorreko egitura Planoak daude.

Aireontzi Mugimenduen Azpi-sistema
Aireportu Jardueren Azpi-sistema
Aireportu Erreserba Eremua

Zuzendaritza Europarragatik eratorritako ondorioak igarotzeko helburuaz, segurtasunagatik
suposatzen duen pisten murrizketa Vitoria-Gasteizko Aireportuan, hedapenaren aukera
baloratzen da. Modu honetan, gaur egungo egoera finkatzea lortuko zen.
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VITORIA-GASTEIZKO AIREPORTUKO ZORTASUN AERONAUTIKOAK
Vitoria-Gasteizko aireportuaren Zortasun Aeronautikoak, 2243/1979 Errege Dekretuaren
arabera onartuak izan ziren (EHAO, 234 zk, 1979.urteko Irailaren 29a). Zortasun Aeronautikoak
egokitu beharko dira aireportua garapena lortzeko proposatutako aldaketei: zabalera handitzea,
instalazio radioelektrikoen aldakuntza, etab.
Egungo dekretuaren irizpideak jarraituz zortasunak eguneratzen dira, hauek gabezi analogikoak
aurkezten jarraituko dute, bere irizpideak OACI definitutakoen arabera eginda daudelako,
Aireko Nabigazio probedimenduetarako 8168. Dokumentuan, 1972.urteko Otsailean Dekretua
jakinarazi zen momentuan iraunaldian zegoelarik.
Aurrekoaz aparte, Aireko-Nabigazio Zortasunen ikerketa egin da, 1972.urteko otsailaren
Dekretuarekin bateragarria. Aireratzeko pistaren zabalera berria kontutan izanda, egungo
instalazio radioelektrikoak eta etorkizunean beharrezkoak direnak.
•

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

•

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

•

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

Hurrengo irudian itzal urdinarekin definitzen da, Aireontzi Eragiketan Zortasunak eta itzal
gorriarekin, Aerodromo eta erradioelektrikoen Zortasuna.
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Vitoria-Gasteizko udalerriaren zortasunak
Hurrengo irudietan, Vitoria-Gasteizko Aireportuaren Zortasun Aeronautiken gainazalak
mugatzen duten lerro mailak (gaur egungo egoera eta proposatutakoa). altuerak erabakitzen
dutenak (itsasoarekiko mailari dagokionez) beti eraikinak gailendu barik (elementu guztiak
barne: antenak, tximistorratz, tximinia, aire girotuko ekipoak, igogailuen kutxak, kartelak,
apaingarriak, etab.), lurraldeen aldaketa edo objektu finkoa (posteak, antenak, aerosorgailuak,
apaingarriak, etab.) eta bideen galiboak edo burdin bidea.
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Zortasun aeronautikak: Gaur egun
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Zortasun aeronautikak: Proposamena
•

Vitoria-Gasteizko hiria ia bere osotasunean gainazal konikoko zortasunez
osatuta dago. Bere kotak, 553 metrotik, kotarik altuena 525m izanik (ST-4
Mercedes industrial sektorearen hegoaldean), 653metrotara, hunkituriko
kotarik altuena 570 metrokoa da (Armentia eta Gometxa artean, N-102
hegoaldean), itsasoaren mailatik gora.

Printzipioz, kota nahikoa dago, azalera konikoa ez gailentzeko eraikinekin edo
aurreikusitako instalazioekin. Instalazioak aipatutako gainazaletik behera gelditu
behar da elementu guztiak barne.
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•

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

•

Udalerriaren ipar-ekialdean, Uribarri-Dibiñako zonaldean, topografiako
kotak, gainazal konikoen zortasunak gailentzen dituzte, (580 metroko
altitudea Uribarri-Debiña, gainazal konikoak ezartzen dituen 553 metrotik
gora).
Udalerriaren hegoaldea, (Subillana-Gasteiz) gertutasun eta trantsizio
zortasunez hunkituta dago. Kartografiak dionez, Vitoria-Gasteizen
hunkitutako lurraldeen kotak 580 metrotik behera aurkitzen dira eta zortasun
aeronautikoak 650 metrotara gutxi gorabehera daude, biak itsasoren mailatik
gora. Printzipioz, Gainazaleko kota nahikoa dago, Gertutasun Gainazala ez
gailentzeko eraikuntzengatik edo aurreikusitako instalazioengatik, zeinek,
gainazal azpitik geratu behar dena bere elementu guztiak barne.

•

Azkenik azpimarratzea, Vitoria-Gasteiz, Zortasun Aeronautiko legalen barruko zonaldeetan eta
hunkitutako espazioen barruan dagoela. Edozein eraikuntza, instalazio edo plantazio
burutzeko, Segurtasun Aereoko Agentzia Estatalaren (SAAE) hitzarmen faboragarria beharko
du, 584/72 Dekretua, 297/2013 ED aldatuak esaten duenaren arabera. Zentsu honetan, VitoriaGasteizek laburtutako prozedura aukeratu ahal du, aipatutako dekretuetan esanez,
Zuzendaritzako Orokorreko Abiazio Zibilen nahitaezko eta lotesle diren txostenen jaulkipen
datak murrizteko.

6.9

ARAKAKO BASE MILITARRAREN PLANA

Arakako Base Militarra HAPOn, Sistema Orokorreko Ekipamenduen Lurzoru Urbanizaezina
bezala agertzen da, 4.02.13 Artikuluaren barruan, “Administrazioko eta instituzionaleko Sistema
Instituzional Orokorraren Ekipamenduko Erregimena”. Erakundeetara bideratutako zentro edo
lur-zatien helburua Estatuaren defentsa edo antolamendu publikoaren babesa da, adibidez:
Ertzaintza Arakako Base Militarra edo Arkauti, etab.
Plangintzak Plan Berezi bat egitea ezartzen du, ezaugarri hauek dituen eremua modu xehatuan
ordenatzeko eta erregulatzeko. Hala ere, eremu bakoitzerako ez da eremu bat garatu.
Jarraian, ardura juridiko zerrenda bat garatzen da Arakako Base Militarrari buruz, VitoriaGasteizko HAPOren berrikuspenari dagokionez:
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•

Arakako base militarra (639,69 ha), Zonaldeen araudia eta Interesezko Babes
Nazionalaren 8.artikuluan dauden bost taldeetatik lehenengoaren barruan dago.
689/1978ko Otsailak 10ko Errege Dekretuan onartu zena (EAO 89zk. 1978.urteko apirilak
14) eginda aldi berean, 8/1975 Legea, martxoaren 12koa garatu zenean eta interesezko
zonaldeen Nazioarteko Defentsarako eginda (EAO, 63.zk 1975.urteko martxoaren 14koa).

Hau esan nahi du, A Azpisekzioan aurreikusitako hitzarmen juridikoa (lehenengo taldearen
instalazioak) 689/1978ko Errege Dekretuan aipatutako dela (9 eta 14 bitarteko artikuluak
eta aurreikusitako komuneko xedapenak, 29 eta 31 artikuluen bitartean).
Aipatutako arauketari dagokionez, lehenengo talde honen instalazio militarrak (Haien
artean Araka) Segurtasun Zonaldea dauka bere inguruan kokatuta, eta haien barruan
Gertutasun Zonaldea eta Urruneko Zonaldeak (9.artikulua) bereizten dira. Arakako
kasuan, segurtasun zonalde hau mugatuta dago 68/1997 ordenaren arabera, apirilaren
10koa eta 1997/967 (EAO, 96 zk. 1997.urteko apirilaren 22koa) mugatuta dago. Bere
eranskinean koordenadak ezartzen dira gertutasun eta urruntasun bereizketaren arabera.
o

Hurbileko Segurtasun Zonaldea: 300 metroko zabalera duten lurraldeko espazioak
hartzen ditu. Instalazioaren kanpoko mugatik zenbatuta, aldaketak izan ditzake
elkarturiko baldintzen arabera (689/1978 ED, 10 eta 11 artikuluetan). Aldi berean,
obrak, lanak, instalazioak edo Defentsa Ministerioak (12.artikulua) onartutako
jarduerak egin ahal dira, laborantza edo basoko, induskatuak edo lur mugimenduak,
espaloi, kaseta, aldi baterako barrakoiak, instalazio elektrikoak, telefonozkoak, energia
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o

garraioa…egin ahal dira, beti ere zonaldean jarduera militarrak oztopatzen ez
dutelarik.
Aurretik existitzen ziren eraikuntzen mantentze obrak edo aurretik baimena jaso
dutenak, ez dute behar Dentsa Ministerioaren baimena.
Urrutiko Segurtasun Zonaldea: Defentsa Ministerioaren baimena ezinbesteko izango
da: zuhaitzen edo zuhaixken landaketan eta eraikuntzak egiteko edo azaleren
instalazio analogoetarako. Bakarrik ukatu ahal dira: militarren erabileretan kalteak
sortarazten baldin badituzte edo indemnizatzeko kalteak sortzekotan aurreko
artiluluan aipatu den bezala. (14.artikulua).

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

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

Defentsa Ministerioaren esku hartzea Defentsa Nazionalerako instalazio eta interes gune
horiek babesteko, Auzitegi Konstituzionalak eta Administrazioarekiko Auzien Auzitegiak
jurisprudentzietan islatu dira.
Auzitegi konstituzionalak, (428/1989 Auto, Zabaltze Tiroen ondorioz, eta 82/2012 aginduak
16/200 Foru Legeak esandakoari buruz “Tiro de Bardenas Reales” Poligonoa Parke Natural
gisa) argia eta zehatza da Estatuko beste edozein eta gainontzeko eskumen esklusiboaren
iraupena adierazten denean.
Hala eta guztiz ere, beharrezkoa da egoera hau argitzea, baldin eta iraundu beharrekoa
ezin bada, berez, beste Administrazio Publikoen eskumenak baztertu, baldin eta bera, eta
bere ariketa, ez duela Estatuko Defentsa Nazionalaren gaineko eskumenik eragotzi edo
kontraesanean (argi eta garbi iraundu beharrekoa baina ez nahitaez baztertzailea).
Ikuspegi hori kritikatu daiteke, Auzitegi Konstituzionalaren ebazpenei itzulitako Barne
Zuzenbidearen eskutik ikusten dena, kasu askotan, Administrazio publikoek Europar
Batasuneko instituzioek emandako aginduzko arauak betetzen dituztelarik (Batasuneko
interes lekuen BIL kasuan bezala). Zentsu honetan, interes handiko da Administrazio
zuzenbide publikazioan 155/2012 agertutako lana, Agustín García Ureta katedratikoak
idatzitako (Euskal Herriko Unibertsitatea).
Bestalde, defentsa-gaitasuna beste Estatu batzuen eskumenak baino beste pisu
espezifikoagoa denean, beste administrazioen egiteei dagokienez, era berean, ariketa
honetan, Konstituzio Auzitegiaren epaiketa askotan ezarritako konpetentzi egoerak
konpontzeko eta lankidetza eta kontsulten teknikak ikusi beharko lirateke (STC 192/2014;
154/2014; 162/2009; 44/2007…). Auzitegi Gorenak ere, egoera konkurrentzial hau aipatu
du, ikusi ahal denez besteak beste: RJ 2012\6971, 2012ko maiatzaren 23an, 4206/2009
kasaziozko errekurtsoan aipatutakoa, ezeztatutako baimenari buruz, “Polvorín de Geneto”
Santa Cruz de Tenerife segurtasun zonaldean egindako obretan. Bestakako xedapenen
artean:
“Zentsu honetan ebazpenak asko dira: (1996ko azaroaren 29a (RJ 1996, 8551),
2845/91 apelazio errekurtsoa (RJ 2001, 3163), 3874/1995 apelazio errekurtsoa,
2004ko otsailaren 2a (RJ 2004, 884), 1090/2001 kasazioko errekurtsoa, (RJ 2005, 344)
2004ko azaroaren 22a, 7172/2002 kasazioko errekurtsoa. Guztietan aplikagarri den
sistema konfiguratzen da, administrazio eskubideen konkurrentzia ustezkoa bezala,
Administrazioko organo ezberdinetatik datozen baimenen bizikidetza ekar ditzake
ekintza jakin batzuk burutzeko.”
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Hala ere, otsailak 10ko 689/1978 Errege Dekretuan esan dugun bezala, Defentsa
Nazionaleko eremu eta instalazioen Araudia onartzen duena bereziki aurreikusten du
Administrazio Publiko ezberdinen baimenen konkurrentzia (amaierako bigarren xedapena).
•

Laburpen modura, Arakako base militarraren analisi juridikoari dagokionez, gure ustez,
Vitoria-Gasteizko HAPOren Berrikuspenak, aipatutako basearen zonaldearen
erregulazioa aipatu beharra dauka. Hirigintzaren ikuspuntutik (sailkapena, kalifikazioa,
erabilera eta eraikuntzak,…) exijitzen duen Defentsako Ministerioaren koordinazioaz edo
Berrikuspenaren onarpen fase txostenean.
Agerikoa da, lizentzia mota desberdinen aurreikuspenak (besteak beste hirigintzakoa)
baieztapen hau ordaintzen eta ziurtatzen dutela, hirigintzarako erregulazio propioa ez
izateak ez lukeelako zentsurik izango.
Hala ere, nahiz eta hirigintza lizentzia bat onartua izan, lurzoru erabileraren ekintza edo
eraikinarena ukatzea posible litzateke, baimen militarra ukatua izango balitz eta gauza bera
alderantziz. Nabarmena da, esparru militar hauen segurtasun zonaldeak, jabetza
pribatuari barneratzen eta hunkitzen dutela, defentsako Ministerioaren inbentarioan
laborantzarako 223 hektarea antzematen dute.

6.10 ARABAKO BIZIKLETA ETA IBILBIDE BERDEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA
Arabako Lurralde Historikoko bizikleta bideen eta bide berdeen arloko Lurralde Plan
Sektorialaren (LPS) helburua Arabako Bizikleten eta Ibilbide Berdeak antolatzea da,
dokumentu bakarrean iraunkortasun mugikortasun modu biak (oinez eta bizikletaz) sartuz.
Azpiegituren hiriarteko garraioa sortzen du, motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko; balioan
jartzen ditu hurrengoak: ondare naturala, paisajistikoa, historiko-kulturala, lotura ekologikoa
eta paisajistikoa ingurumen naturalean. Oraindik ez dago indarrean, behin behineko
Onarpenaren 4.fasean aurkitzen delako.

ARABAKO IBILBIDE BERDEEN SAREA
Ondare Natural, Paisaia eta Biodibertsitatearen kontserbaziorako aktibo bezala diseinatzen da.
Gaur egun sarea berreskuratutako bide eta ibiltzeko eraiki diren bideak eta bizikletaz paseo bat
emateko, 1000km-z osatuta dago. Sarea 21 ibilbidez osatuta dago, ibilbideko bost taldeetan
desberdinduta, antzeko ezaugarrien arabera: erabilera handiko ibilbideak (HI), Ibilbide luzeak
(IL), Ibilbide laburrak (IL), Erromes Bidea (EB) eta Tokiko Bideak (TB). Zazpi ibilbide txiki ere
badaude (Bestelako ibilbideak), oso lokalak. Haietariko bi, abereentzako bideak berreskuratzen
dituzte, beste lau interes faunistiko eta naturalistikoa, eta azkenik, Jauregien bidea, ibilbide
kulturala dela.

Funtzionamenduan dagoen sare honen existentzia osatzen eta hobetzen duten ibilbideen
proposamena suposatzen du. 19 korridore berri daude, haietatik hurrengoak harreman zuzena
daukate Vitoria-Gasteizekin:
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

115

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•

BB1- Vitoria-Gasteiz – Uribarri-Ganboa-Posta

•

BB2- Etxabarri-Ibiña – Gorbea

•

BB3 – Vitoria-Gasteiz -Otoak-Murgia

•

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

•

BB5- Vitoria-Gasteiz-Zaldiaran.

•

BB6 – Vitoria-Gasteiz-Arrieta

•

BB7 – Vitoria-Gasteiz – Okina

•

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

•

BB9 – Vitoria-Gasteiz – Orduña Badaiatik

Ibilbide berdeen eskema orokorra, existitzen den sareari bateragarria
ARABAKO BIZIKLETA BIDEEN SAREA
Beste alde batetik, Arabako bizikleta bideen sarea ia ez da existitzen, lurraldearen tarte bakarra
4 km-koa da, errepidean aurkitzen dugun bizikletentzako ertzean, Uribarri-Ganboako bidean
(BB:1 Durangoko bizikleta ertza Uribarri-Ganboako urtegira).
Vitoria-Gasteizko makrozefalia (biztanleriaren %74), probintziari dagokionez, lurraldeak bereizi
egiten du, etorkizuneko bizikleta bideak eta ibilbide berdeak baldintzatuz. Arabako lurraldearen
bizikleta bideen planifikazioa, eguneroko mugikortasunera lotuta dago, beraz, sortzen duten
zentroak (biztanleriaren nukleoa) eta zentro atraktoreak (lan tokiak, hezkuntza zentroak eta
saltokiak…). Hiriko eguneroko mugikortasuna %25ekoa da ez motordunean, bizikletarekin
hasetu ahal dena (<10 km). Ibilbide berdeen sarea, bere aldetik, aisialdi eta turismoaren
mugikortasunari erantzun behar dio eta ingurune naturalaren sarbideari
10km baino gutxiagoko desplazamenduak, egunerokoak, haien artean aparteko sare lokalak
osatzen dutenak, aisiagatiko desplazamenduak izango dira (luzeagoak eta beste erakarpen
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

116

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

elementuekin), bizikletentzako mugikortasun sarea osatuko dutenak Araban zehar. Honengatik,
Arabako bizikleten mugikortasuna bi sareengatik osatuta egongo da, ziklisten bidea eta
ziklisten bide berdeak .
LPS hau bizikletentzako 13 bide proposatzen ditu, 70 km-ko luzerarekin, hurrengoak VitoriaGasteizen eragin zuzena daukate:
•

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

•

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

•

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

Bizikleta bideen eskema orokorra derrigorrezko mugikortasunerako
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LPSak bide luzeko zazpi ibilbide proposatzen ditu aisialdirako eta ziklisten turismorako,
udalerrian eragina daukaten ibilbide biak hurrengoak dira: IL6-Vitoria-Gasteiz – Peñacerrada eta
IL7-Vitoria-Gasteiz-Valderejo

Ibilbide Luzeko eskema orokorra. Aisialdi Mugikortasuna.
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7 HAPOaren BERRIKUSKETAGATIK HUNKITUTAKO INGURUNE
EREMUAREN BALORAZIOA, DIAGNOSTIKOA ETA ANALISIA
7.1
7.1.1

INGURUMEN INBENTARIOA ETA LURRALDEAREN DIAGNOSTIKOA
LURRALDE MUGAKETA

Vitoria-Gasteizko udalerria Araban dago kokatuta, EAE-ren parte osatuz, Arabako Lautadaren
mendebaldean. 277,78km2-ko zabalerarekin. Hegoaldeko mugan: Bernedo eta Trebiñu
(Gasteizko Mendiak muga naturala ezarriz); mendebaldean Iruña Oka eta kuartangorekin
(Badaia eta Arratoko mendilerroekin); Iparraldean, Zuya, Zigoitua eta Arrazua-Ubarrundia eta
Ekialdean Barrundia, Elburgo eta Iruraiz-Gauna.
Biztanleria 244.634koa da (2017.urteko urtarrilak 1 erroldaren arabera), haietatik %5 inguru, 64
nukleoen artean sakabanatzen dira, probintzia osoaren gaineko 324.126 biztanleetatik.
Pisu demografikoa eta bere gaitasun ekonomikoa jarduera industrialentzako eta sektore
tertziarioa eta zerbitzuentzako ezarpen modura balio dute eta Vitoria-Gasteiz, Araba
probintziarako erreferente modura balio du, izaera azpimarratuarekin eta ekonomikoa.
Udalerriaren kota maximoak eta minimoak hurrenez hurren dira, Palogan mendia (1.029m)
Vitoriako Mendien hego-ekialdeko mugan, eta Zadorra ibaiaren ibilgua udalerriaren irteeran,
Trespuentesetik gertu (495m). Udalerriak Zadorra ibaiaren arro hidrografikoaren barruan dago,
ezkerraldeko ertzetik Ebro ibaiaren adarra, hortaz, Penintsularen isurialde mediterraneoari
dagokio.
Klimaren ikuspuntutik, trantsiziozko eskualde bat aurkitzen dugu, barnealdean klima ozeaniko
eta mediterraneorekin, influentzia atlantikoarekin baina oszilazio termikoarekin eta udan
lehorteekin. Ingurumen baldintzak aztertuz, lurraldeak eskualde naturaletan, haran
subatlantikoen landaredia (lurraldearen behe partea eta laua) eta Trantsiziozko Mendietan
(Gasteizko Mendiak eta Badaia eta Arratoko Mendilerroak) banatzen da. Hortaz, trantsiziozko
eremu bati buruz ari gara bi eskualde biogeografikoen artean: eurosiberiarra eta
mediterranearra, ingurumen dibertsitatea altuan eragina daukana eta lurraldearen landaredi
formazioei.
7.1.2

UNITATE GEOGRAFIKOAK

Vitoria-Gasteizko zabalera osotik hirugarren parte bat landa-natura espazioz osatuta dago eta
gainontzekoa, hiri nukleoa eta laborantza lurraldeen artean banatuta dago. Argi eta garbi hiru
unitate geografiko bereiz daitezke, bai bere izaera fisikoengandik eta bai bertan garatzen diren
gizakien jarduerengatik.
Hegoaldean, Gasteizko Mendiak eta Ekialde- ipar-ekialdean, Badaia eta Arratoko Mendilerroak,
udalerriaren zonalde menditsua osatzen dute, garrantzi handieneko balio natural eta
paisajistikoekin. Zonalde honen beheko aldean Lautada zabaltzen da, landa izaerakoa eta
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aurrekoak baino naturaltasun gutxiagorekin, laborantza nabarmentzen da, landa nukleo txikiak,
interguneak eta zuhaiztiekin. Lautada zabal honen barruan Vitoria-Gasteizko hiri nukleoa dago,
izaera antropiko eta naturaltasun gabeko azpiegiturekin (industriak, pabilioi, zabortegiak,
aireportua, errepideak, autobia, etab..).

•

Lautada

Udalerriaren erdiko zonaldea, bere gainazalaren parte handi bat Vitoria-Gasteizko hiri nukleoaz
okupatuta eta bere poligono industrialez. Gainontzekoa, bananduta dago, laborantza lurzoruz,
basokoak eta landa nukleoak nabarmentzekoak dira, egoera naturala hobeto zaindu dutelako
eta horrek eragiten duen ingurumen eta paisaia balio handiagoagatik, Huetos ingurua, Badaia
eta Arratoko mendizerrek inguratua, eta Mendoza, Martioda eta Uribarri Dibiñako muinoak,
Mendozako Gaztelua eta Martiodako Dorretxea bertan direla, Arabako Lautadako herrietan
eraikuntza zibil interesgarrienak; orobat Gasteizko Mendien iparraldeko inguruetan dauden
haran txikiak, bertan kokatzen baitira herri-gunerik garaienak, basoetatik gertu, hala nola
Gaztelu, Monasterioguren, Berrostegieta, Uribarri Nagusia, eta abar.

•

Badaia eta Arratoko mendilerroak

Badaia eta Arratoko Mendilerroak lurraldearen ipar-mendebaldean kokatuta daude,
kareharrizko formazioak osatzen dituzte eta meridianoko norabidearekin. Ipar-hegoaldeko
norabidea Badaian nabarmenagoa da Arraton baino, oso hondoratuta eta zubitan banatuta
egoteagatik, bere topografia irregularragoa da eta askoz korapilatsuagoa. Badaiako
mendilerroan berriz, pisuzko formak hartzen ditu, sakanak gabe, tontorrik gabe eta goi-ordoki
batez osatuta hegalez inguraturik, hego-mendebaldeko beherapen leun batekin Udalerrirantz.
Gandorrako eremua, zabalera luzekoa da eta forma karstikoak garapen handia daukate.
Zonaldeko landaredi nagusiena, substratu motakoa da eta hegaletan ageria da, Artederreta da,
Okako sakanetan eta Uriñon izan ezik nahiko zaharkitua aurkitzen da. Lurzoru pobre eta sikuak
ez dute laborantzako jarduera errazten, hortaz, erabilera honentzako mendiko azalerak nahiko
txikiak dira.
Lurraldearen erabilpena abeltzaintzari lotuta dago, zuhaitzen desagerpena sortuz mozketa eta
suteengatik. Kasu askotan lurren degradazioa eta galera suposatu dutenak, erabiltzeko aukera
murriztuak geratuz. Abeltzaintzako azpiegiturak, ez dira ia existitzen eta ustiapena oso eskas
geratzen da ingurumen koste altuagatik (higadura prozesuak, zuhaitzen zaharkitzea etab).
Jarduera teknikoa falta botatzen da, abeltzaintza jarduera egoteko, baliabideak handitzeko eta
aldi berean, ingurumenarengan eragin negatiboa saihesteko. Basoko ustiapenari dagokionez,
zuhaitzen zaharkitzeak egurrerako erabiltzea bihurtzen ditu. Nahiz eta orokorrean egurraren
eskaria tokiko lurralde txikien aldetik oso baxua izan, hurrengo kasuetara mugatuko da: Hueto
Arriba, beheko Hueto eta Mendoza. Aisialdi jardueren izaera lineala garatzen da
(mendizaletasuna eta mendi-ibiliak nagusiki), eta maiztasun maila altuak izan arren, ez dira
zaharkitze sintomak ikusten, zaharkitutako foku batzuk izan ezik.
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•

Gasteizko Mendiak

Gasteizko Mendiak lurraldearen hegoaldeko itxiera dira. Bere orientazioa EkialdeMendebaldekoa da, gandorreko erliebe ospetsu batekin eta isurialdeko disimetriarekin.
Iparraldean dauden hegalen maldak baldintzatzen dituzte. Eraketa honetan dira Udalerriaren
kota altuenak aurkitu ahal ditugun tokiak: Busto (976m), Zaldiaran (978m) y Palogan (1.029m)
eta aldapa malkartsuenak.
Nahiz eta mendilerro jarrai eta argi bat bezala aurkeztu, portuekin batera jaitsiera eta atalaseak
daude eta erraztasunarekin zeharkagarriak dira. Existitzen den landaredia bi aldeetan dago: 800
metrotik aurrera, lainoen kondentsazioagatik eta laiotz zonaldeetan pagadiak daude. Garaiera
horren azpitik, erkameztia, substratu azidoko zonaldeetan, ametzaz ordezkatzen da. Lurzoru
aberatsenetan haritzak daude, gero eta gutxiago daude eta laborantza erabilerarako.
Orokorrean, unitate kontserbazioa nahiko ona da, batez ere, goiko hegaletan, non baso
hostotsuak eta egoera onekoak aurkitu ahal diren. Ekoizpenak, laborantzakoak eta basokoak
izan dira abeltzaintzakoak baino, bereziki azken urteotan, eremu honetan abeltzaintza
desagertu dela.
Gaur egun, orokorrean, ekoizpen jarduerak ez daukate intentsitate handia, aisialdi jarduerekin
alderatuz gehikuntza handia igartzen da. Basoko jarduerei dagokionez, basoaren potentziala
interesgarria izan arren, basotsuen masa egoera onagatik, egindako ustiapena nahiko mugatu
da. Orokorrean, argietan pinuetara eta bakanketetan pagadietara murrizten da, egur bolumen
txikiak dauzkate. Baso laborantzak espezie erakusgarriak bezala hurrengoak dauzka: pinu gorria
eta insignis pinua eremu zehatzetan. Beste espezie koniferoen birpopulaketa eta hostotsuena
ez dira ohikoak.
7.1.3

KLIMA

Vitoria-Gasteizko udalerriak, Euskal Herriko trantsizio zonaldean dago, klima ozeaniko eta klima
mediterraneo bitartean, azpi-kantauriarra izendatuta, nahiz eta atlantiko ezaugarriak nagusituz
uda lehorra ez existitzeagatik. Ondorengo taulan ikusten dira, Vitoria-Gasteizen (C040) dagoen
estazio meteorologikoen datuak, 546mm.

PARAMETRO METEOROLOGIKOAK (HILEKO DATUAK).
C040 ESTAZIOA VITORIA-GASTEIZ (546 MNM). TARTEA 2002-2016.
HILABET

HILABETEA

HILABETEA

HILABETEA

HILABETEA

HILABETEA

HILABETEA

Urtarrila

61,0

16

6,0

9,0

3,3

6

82

Otsaila

49,5

12

6,3

9,8

3,2

2

78

Martxoa

60,5

13

8,9

13,4

4,9

2

71

Apirila

49,2

14

11,0

15,9

6,9

0

72

Maiatza

68,3

13

14,0

19,4

9,6

0

72

Ekaina

40,0

9

18,0

23,9

13,4

0

72

Uztaila

12,1

4

19,2

25,8

14,5

0

72

Abuztua

26,5

9

19,2

25,5

14,8

0

72

Iraila

35,4

9

17,0

22,9

12,7

0

74

EA
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Urria

64,8

14

13,9

18,5

10,3

0

75

Azaroa

76,3

15

15,4

12,4

6,5

1

79

Abendua

64,4

16

16,4

8,9

3,4

6

82

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Euskalmet. Euskal Metrologia Agentzia.

Tenperatura banaketa nahiko homogeneoa ikusten da. Tenperatura aldaketak leunak dira hile
epel eta hotz bitartean, gutxi gorabehera 15ºC-koak. Egun batean ematen diren batazbesteko
tenperaturak, nabariagoak dira udako hilabeteetan, aldakuntza maximo eta minimoekin, 15ºCtara heldu ahal dira. Urtean zehar gainontzeko hilabeteetan gutxi gorabeherako tenperaturak
7ºC-koak dira.
Prezipitazioak urtaro desberdinak nabarmentzen ditu, udaberria eta udazkena ugariagoak
izanik, prezipitazio gutxiekin udan (uztailan gutxiena), urteko balio batekin, 650mm (l/m2).
Kantauriar mendietatik datozen haize korronte hotzak, iparralderantz dauden lautaden artean
aldeak sortzen dituzte, oso hezeak haize-korrontetatik batzen duten ur kantitateagatik, eta
eguzki lautadak, non aire korronte lehorrak sortzen diren idortasunagatik sortuak(Föehn
Efektua).

Aurreko diagrama ombrotermikoan, udako hileetan antzeman daiteke udaldi lehorra,
prezipitazio urriekin eta tenperatura altuekin. Egoera honek, defizit hidrikoa sortzen du,
lurzoruan zein landaredian presente dagoena.
Datuak aztertuz, eremuaren klima sailkatzen da klima submediterraniarra bezala,
kontinentalizazio mailarekin, neguan tenperatura hotzek suposatzen duena eta udan epelagoak.
7.1.4

AIREAREN KALITATEA

Vitoria-Gasteizko udalerrian Eusko Jaurlaritzaren “Airea kalitatea zaintzeko” hiru estazio daude:
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EUSKO JAURLARITZAREN AIRE KALITATEA ZAINTZEKO SAREA
UTM X (ETRS89

UTM Y (ETRS89

H30)

H30)

Tres de Marzo, z/g plaza

527141

4744883

GASTEIZ ETOR.

Gasteiz Etorbidea, 97

526086

4744738

FARMAZIA

Universidad etorbidea, 7. Farmacia
EHU

526758

4743110

LOS HERRAN

Judizmendi Parkea. Judizmendi auzoa

527682

4743514

IZENA

KOKAPENA

TRES DE
MARZO

Bereziki hiri ingurunearen irudia dela kontsideratzen “Tres de Marzo” izenarekin ezaguna dena.
Hurrengo taulan, 2016 EAEko Urteko Aire Kalitatearen txostenetik ateratako informazio
azpimarragarriena laburtzen da, Eusko Jaurlaritzak egindakoa:

KUTSADURA ATMOSFERIKOEN LABURPEN MAILAK
ESTAZIOAN ERREGISTRATUAK "MARTXOAK HIRU, VITORIA-GASTEIZ” (2016)
KUTSATZAILEA

KUTSATZAILEA

KUTSATZAILEA

KUTSATZAILEA

KUTSATZAILEA

KUTSATZAILEA

SO2 (µg/m3)

Balioa

---

9,0

5,0 (99,2)

Oso ona

NO2 (µg/m3)

Balioa

26,3

151,0

94,0 (99,79)

Ona

---

---

Oso ona

Orduko balio

0,8

maximoa

0,9 (1)

PM10 (µg/m3)

Balioa

15,94

79,0 (*)

2,07 (90,4)

Ona

PM2,5 (µg/m3)

Balioa

9,3

---

---

Oso ona

Balioa

160 (2)

---

---

---

---

120

CO (mg/m3)

Ozono (µg/m3)

Zortzi orduko
balioa

101 (93,2)

Hobetu

(0 gainditzeak)

daitekeena

(1) Estazioa “Gasteiz etorbidea”.
(2) Estazioa “Farmazia”.
(*) Inguruko zonaldetan egon diren obreengatik maximoa.
Iturria: Eusko Jaurlaritza.

7.1.4.1

Ingurune kalitate akustikoari dagokion aspektuak

Ingurumen zaratari eta kutsadura akustikoari dagokionez, HAPOaren berrikuspenak kontutan
hartuko du indarrean dagoen legeria, bereziki:
•

Estatuaren oinarrizko legeria, 37/2003 Zarata Legearen barnean eta garatzen dituen
arautegian (15103/2005 ED, ingurumen zaratari dagokion ebaluaketa eta kudeaketari
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dagokionez, eta 1367/2007ED zonifikazio akustikoari dagokionez, kalitate helburuak eta
emisio akustikoak).
•

Autonomi legediak zuzenean aplikaturikoa, 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoaren bitartez.

•

Zaratei eta bibrazioei buruzko Udal Ordenantza, 2010/09/24 datarekin onartuta.

Zentsu honetan, HAPOaren berrikusketak, 213/2012 Dekretuaren aplikazioarekin zerikusirik
daukaten beharrezko azterketak eta dokumentuak gehitu behar ditu:
•

Zonakatze akustikoaren definizioa, udalerriei dagozkien konpetentzien arabera,
Dekretuaren 6.artikulua, eremuaren barruan dauden eremu akustikoak mugatuz.
Vitoria-Gasteizen, Zarata Mapa Estrategikoaren barruan dagoen zonakatze akustiko bat
dago, 2012.urteko abuztuan onartua eta gaur egun 2.faseko eguneratze prozesuan
dagoena.
213/2012 Dekretuaren 23. Artikuluak ezartzen du: zonakatzea berrikusta eta aldatzea,
plangintza orokorren aldaketak egiten direnean, berrikusketak edo moldaketak egiten
direnean.

•

Soinu Inpaktu Azterketaren lanketa, 213/2012 Dekretuaren, 36.artikulua eta hurrengoak
ezarritakoaren arabera:
“Etorkizunean hirigintza-garapenak egitea aurreikusita dagoen eremuei, erabilera
urbanistikoen kalifikazio berriak barne, Eragin Akustikoari buruzko Ikerketa erantsi
beharko zaie dagozkien hirigintza- eta ingurumen-izapideetan. Ikerketa horiek eremuak
jasango duen eragin akustikoa aurreikusten duten zarata-mapak eta ebaluazio
akustikoak barne hartu beharko dituzte. Ikerketan honako alderdi hauek jasoko dira
gutxienez:a) soinu-iturrien analisia, 38 artikuluan xedatutakoaren arabera,b)
hautabideei buruzko azterlana, 39 artikuluan xedatutakoa betez. Eta c) neurrien

•

HAPO berrikusketaren ondorengo faseetan, ikerketak ingurumen soinuari buruzko
aldaketen analisia landuko du, estrategia berrietatik, jardunaldi lerroak eta Planaren
berrikuspenak aurreikusi dezakeen hirigintza garapenetik eratorri daitekeenak. Interes
bereziarekin: zehaztutako plangintza aldatzen edo zehazten den sektoreetan, zarata
iturria dagoen garapen berriko ingurunetan (bide ardatzak eta trenbidezkoak,
aireportukoak, industrialdeak, …); edo bide ardatz berrien garapena aurreikusten duten
jarduketak.
Bateragarritasuna aztertuko du arautegian definitzen diren kalitate akustiko helburuekin
eta Akzio Plana proposatuko du prebentzio neurriak aurreikusten eta zuzentzen dituenak
bere betebeharra suposatuko duena eta gatazka eremuen existentzia identifikatzen duen
kasuetan.

•

Zarata eta bibrazioen Udal Ordenantzan iraunaldian dagoen bitartean, plangintzen
erabakiak bateragarriak diren aztertu behar da, Udal Ordenantzaren eguneraketa
beharrezko den baloratu ahal izateko.
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•

Zortasun akustikoetatik eratorritako baldintza gainjarriak ere kontutan hartu behar dira,
aireportuako zortasun akustikoak adibidez. AFAen errepidea, Madrid-Irun trenbide lerroa
edo Abiadura handiko proiektuari lotutako lineen zortasunak onartuko balira, haietatik
eratorritako baldintzak sartuko ziren.

•

HAPOaren berrikusketaren helburu eta akzioen artean, kontutan izango dira eta gehituko
dira. Vitoria-Gasteizko soinu ingurumenaren hobekuntzarako Akzio Planean (2013-2018)
dauden akzioak, Zarata Mapa Estrategikoetatik aterata, 2014/12/26an onartuak, edo bost
urteroko berrikuspenetan garatzen direnak.

Ondoren, Vitoria-Gasteizko zarata egoeraren azterketa.
•

2002/49/CE zuzendaritzak egindako dokumentuak, ingurumen zarataren ebaluazioa eta
kudeaketari buruzkoa, eta estatuaren legeria, helburu bezala daukate: biztanlearekiko
zarata maila, eta kutsadura akustiko gaiari buruzko dagozkion akzio planak ezartzea.
Zarata iturri nagusien azterketa eta ebaluazioari zuzenduak:
o
o
o
o

•

Bide-ardatz handiak (autobiak, autopistak eta errepideak).
Trenbide-ardatz handiak.
Aireportu handiak.
Hiri-aglomerazioetan zarata, bere eremuan aurkitzen diren azpiegiturak barne,
errepideko zirkulazio zarata eta zarata industriala.

Vitoria-Gasteizen kasuan iturri azpimarragarriak hurrengoetan zehazten dira:
o

o

o

o

Errepideak: A-1 Autobia (Madril-Irun); A-622 (Vitoria-Gasteiz–Altube) AP-68 Bilbao–
Zaragoza errepidearekin lotzen dena; N-240 (Vitoria-Gasteiz-Bilbo) eta AP-1 (VitoriaGasteiz-Eibar) A-1 bidesarerako aukera bat suposatzen duena.
Trenbidea: Udalerriaren ekialdetik mendebaldera, Madril-Irun trenbide lerroaz
zeharkatuta dago. Lerro bakarra izanda, zirkulatzen duten tren motak distantzia
luzeko bidaiariena zein herrialdekoak izan daitezke, eta aldi berean merkantziako
trenak.
Forondako aireportua, hiriaren erdigunetik 9km-tara. Gaur egun, ia ez ditu
bidaiariak, hortaz merkantziazko aireportu bezala finkatu da. Merkantzia gehien
garraiatzen duen Espainiako aireportua izanik.
Hiriko zonaldeak. Vitoria-Gasteizko hiriburuan biztanleriak sei distritutan banatzen
da, eta aldi berean 27 auzoetan: Abetxuko, Arana, Gune historikoa, El Pilar,
Judimendi, Mendizorrotza, Salburua, Santa Lucia, Zabalgana, etab eta nukleoaren
inguruan, udalerriaren landa gunean 66 Tokiko Erakunde Txikiez osatua.
Gune historikoaren ingurunean zenbait poligono industrial aurkitzen ditugu (Jundiz,
Gamarra, Arriaga, Betoño, etab.), baina azkenengo denboraldian bizitegi lurzoruaren
hedakuntza dela eta, poligono batzuk hiriaren barruan daude, Betoña edo AliGobeoen kasuan adibide.
Gainera Vitoria-Gasteiz, bi lineako trenbide sarea dauzka (Abetxuko-Angulema eta
Ibaiondo-Angulema) hiritar lurraldean, hiriaren erdigunea nukleoaren iparraldeko
bizitegi auzoekin lotzen duena.
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•

Gaueko zarataz kaltetuak dagoen biztanleriak, 55 dB(A)-tik gorakoak, Kalitate akustikoen
helburuen arautegiari dagokionez desfaboragarrienak dira, ZME-ko ondorio
azpimarragarrienak hurrengoak dira:
o

o

o

o
o

Errepideko trafikora gehien bat jarritak dauden etxebizitzak eta fatxadak
hurrengoak dira: A-1 autobia, N-102ko hegoaldeko sarrera eta irteera; iparraldetik
N-240 eta N-622 eta N-104 ekialdetik. Ikusgai dauden guneak, Ariñezen kokatzen
dira, N-102; Arangiz, N-622; Gamarra Mayor, N-240 errepidea eta A-I Autobia;
Elorriaga eta Ilarratza zonaldeak, N-104 errepidea hunkitua.
Bide trafikora ikusgai dauden fatxadei dagokionez, hiriaren erdialdeak jasaten duten
trafikoa gehien bat hurrengoak dira:
Trafiko eraztun nagusienetara ikusgai dauden eremuak: Salburuako
Bulebarra, Zaramaga-Madrid-Aragón-Jacinto Benavente, ZabalganaBulevar de Euskal Herria-Juan de Garay etorbidea, Martituri-Antonio
Machado Bulebarra.
Ardatz nagusienetara ikusgai dauden eremuak: Nazio Batuak Etorbidea,
Salbatierrabide, Mexiko, Gasteiz etorbidea, La Florida, Manuel Iradier,
Domingo Beltran de Otazu, Coronación de la Virgen Blanca, Inazio
Loiolakoa, Francia, La Paz, Basoa, Simón de Anda, Errege katolikoak, Los
Herran, Trianak, Forondako Atea, Portal de Arriaga, Gaztelako Atea, Huetos
Etorbidea, Beato Tomas de Zumarraga, Bruselas Etorbidea, Santiago
Etorbidea, Betoñuko Atea, Legutianoko Atea, etab.
Trenbide trafikoko Madril-Irun linea bereziki bideari orientatuak dauden
etxebizitzengan eragina dauka. Eta gaueko tartean bereziki, merkantzien
zirkulazioagatik.
Ez jarduera industriala ezta tranbiak ere, ez dituzte esanguratsuak diren maila
akustikoak sortzen, KAHk kontsideratzen duten batazbesteko urteko mailan.
Forondako aireportuak ez ditu maila akustikoak sortzen, ikusgai dauden zonaldeetan
baimentzen diren kalitate akustiko helburuen gainean.

Erantsitako irudia zarata totalaren mailak aurkezten ditu, gaueko tartean ateratako balio
tartetik.
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•

Oinarrizko ondorioa: kaltetutako gainazal eta biztanleri gehien kaleko bide trafikoagatik
sortutako zaratena da. Nahiz eta puntualki, errepideetako trafikoa udalerriko herri batzuei
kaltetu eta trenbide ondoan dauden eraikuntzak.

•

4m-ko altuerara (Pat_4m) jarrita dagoen biztanleriaren analisia, Europar komisioak
eskatutako estatistiken informaziotik aterata dago. Hala ere, errealitatea distortsionatu
daiteke, zarata mailak eraikuntza batean aldatu ahal direlako eraikinaren altueraren
arabera. Horregatik, Vitoria-Gasteizko Udalak, bateragarria den adierazle bat erabiltzea
erabaki du, ZKTA izendatua (Zarata kudeatzeko tokiko adierazlea), hiriaren morfologia
kontutan hartzen du eta biztanleri banaketa eraikinen altueretan.
Adierazle bien emaitzak konparatzeko, Udalak KAHetan araudi estatala urbanizagarriak
diren eremu akustikoetan ezarritako balioak erreferentzia modura hartu ditu (65-65-55
dBA, egun-arratsalde-gaueko tarteak, hurrenez hurren) eta 65 dBA, Lden. Modu honetan,
kaltetutako biztanleria aldatzen da adierazle bientzako eta lortutako ondorioak hurrengoak
dira:
o

o

Kalitate akustikoaren helburuak dituzten baina gorako mailetatik eragindako
biztanleria Vitoria-Gasteizen, %9-14-18 suposatzen dute, egun-arratsalde eta gaueko
mailei dagokionez, hurrenez hurren, ondorioz tarte desfaboragarriena gauekoa
izanik.
Tarte honetan, %17aren biztanleria kaleko bide trafikoagatik hunkituta dago, %1
trenbide trafikoagatik eta %1 baino gutxiago errepideek sorturako zaratari.
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o
o

Bakarrik biztanleriaren %2ari, 60 dBA-tik gorako zaratarekin gauean zeharkaltetuak
daude, hau da,5 dBA-tik gorako mailekin, kalitate akustikoen helburuetan.
Biztanleriaren %58a, gauean 50 dBA-tik beherako zarata jasaten dute, eremu lasai
batean ohikoak direnak. Bakarrik Ingurumenaren zarata fokuak kontutan izanik.

HAPO berrikusketaren hobekuntza eta zarata murrizteko proposamenak hurrengoak dira:
•

Aireportuaren inguruan bizitegi hazkundea gelditu.

•

Etorkizuneko hirigintza garapenen soinu egoera ebaluatzea, HAPOan ezarriak eta
2013/2012 Dekretua betetzen dela baloratu eta bere garapenerako jarraitu beharreko
prozesuak.

•

Hirigintza garapenerako zarata azterketa espezifikoa egiteko eskaera, emaitzen diseinua
barne, kalitate akustikoaren helburuak menperatzerakoan. Hiri erreformaren proiektuen
murrizketa zareten gehitzea.

•

Garraio publikoa bultzatzea (tranbia, autobusak, etab) eta bizikleta bideen hazkundea
motorduna ez de desplazamendua bultzatzeko.

•

Trafikoagatik sortutako zarata inpaktua murriztu, trafiko lasaia lortzeko, oinezkoentzako
errepideak eta/edo zenbait bideen sekzioak murrizteko.

•

Industria zaratatsuaren kokapena Kanpoko poligonoetan.

•

Hiri diseinuetan: zarata aurre egiteko babesa jarri eta soinu ingurumena hobetu, gune
lasaiak potentziatzeko eta babesteko.

•

Espazio naturalen soinu kalitatea ebaluatu eta zaratari sentikortasun berezia daukaten
espazioak identifikatu, babes berezia jartzeko. Espazio natural bakoitzari KAH ezarri.

7.1.5

GEOLOGIA ETA LITOLOGIA

Vitoria-Gasteiz, eskualde mailara, geologikoki unitate zabal batean edo egiturazko ezagupen
“Gasteizko blokea” batean barruan dago. Azaleratutako Goi Kretazeoak, Arabako Lautada osoa
okupatzen dute eta paralelo dauden bi taldetan antolatzen dira, Miranda de Ebro eta Trebiño
eta Urbasako Mendiko sinklinal tertziarioz bananduak.
Sinklinal tertziario hauen iparraldean, Goi Kretazeoa, Arabako Lautada osoa okupatzen du.
Barrankatik Ekialderantz hedatzen da eta mendebaldera Badaia, Arkamo eta Salbadako
Mendilerroetara.
Sinklinal tertziarioak, neurri handi batean, arroka karbonataden azaleratzeagatik irudikatuta
daude: tuparri buztintsua, tuparri eta margo-kareharria, kareharriak eta aldatutako margokareharriak. Hiri eremua material alubial eta kolubialen gainean dago, sare hidrografikotik
aterata eta erliebe leunetan. Hirigunearen iparraldean, Badaia eta Arrato mendilerroetan
(udalerriaren M-IE), margo-kareharri eta tuparriak nabari dira, hegoaldean berriz (Gasteizko
Mendien erliebetara begira), tuparriak, doluminak eta tuparri kareharriak nabarmentzen dira.
Oro har, Goi kretazeoko materialen ahalmena, Gasteizen 3000m baino gehiago izatera heltzen
da. Araba erdiko probintziaren tertzio bat okupatuz.
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Materialak, Araba erdialdeko eskualdearen dominio fisiografiko nagusiak osatzen dute eta
hurrengo ezaugarriak dituzte. Iragazkorrak diren materialak, higiduraren aurrean ez oso
gogorrak, topografia leunei aukera ematen diete, Arabako Lautadan nabarmentzen direnak
bezala. Ez dauzkate lurzoru gogorrak ezta arazo geotekniko garrantzitsuak ere. Bere
iragazkortasun ezaugarriak, gainazaleko ura gordetzeko (Zadorrako Urmaela) edo zabortegiak
Gardelegi) egoteko aukera ematen du.
Konfigurazio Geologiko eta Litologiko hau I eranskinean agertze da, DIE-04 eta DIE-05 planoetan,
hurrenez hurren.
7.1.6

GEOMORFOLOGIA

Aztertzeko eremuan dauden elementu geomorfologiko nagusienak ibaien dinamikarekin
erlazioa daukate, ur korronteen akzio morfogenetikoen morfologiak konfiguratzen dute. Egitura
hauek lotuak daude ur ibilgu nagusiei.

Vitoria-Gasteizko udalerriaren irudi orokorra (irudia SE-NO), erliebeen konfigurazioa erakusten
duena.

Vitoria-Gasteizen identifikatu ahal diren oinarrizko egituren formazioak hurrengoak dira:
•

Lautada alubiala

Alubionamendu zonaldeak edo alubioi xedapenekoak, material metaketak hasierako lautadaren
kota handitzen du, oinarrizko maila puntua aurreratzen. IIarratza herriaren inguruetan elementu
geomorfologiakoa garatzen da.
Lautada alubialez osatuta dago eta oso morfologia laua dauka bakarrik 0 eta %3 bitarteko
maldekin. Bertan, sare flubiala erratikoa eta kokapen gutxikoa da. Ikerketa eremuan iparekialdean islatuta agertzen da, hala ere, iparraldean askoz zabalagoa da.
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Lautada honetan izaera detritiko isolatutako mantxak sartzen dira, hondakin erliebe txikiak dira,
depositu fanglomeriko zaharretan oinarrituak, mendietan. Bere garaiera topografikoa da, gutxi
gorabehera, lautada alubialaren batezbesteko mailatik, 25 metrotara eta bere morfologia laua
da, 0 eta %7ko maldekin, hala ere, gutxitan %5a gailentzen du.
Alubioien metaketa alubioi-terraza eratzen doa, horietatik, ibai bereko maila desberdinak
aurkitu ditzakegu, metaketa momentu desberdinetatik eratorriak. Alubioi-terrazak eskaloi
formetan agertzen dira, ezponda maldatsu batez bananduta. Terrazak, plataforma lauak eta
zabalak dira, alubioien gain garatzen direnak eta ohe baten gaineko malda bat mantenduz.
Inguruko erliebe altuko zonaldetara hedatuz, lehenengo malda leuneko trantsizio zonaldeak
eratuz, erliebeak nabarmentzen diren eremuetan.
•

Tratsiziozko malda leunak

Udalerriaren erdiko espazioa dagoen eremua, lautada alubiala dagoen eremua eta bereziki,
Vitoria-Gasteizko hiri ingurunea garatu den gunea. Eratuta dago: irla mendiez, lautadaren erdian
hondakin erliebeak eta hegoaldean atxikitutakoak, alubial zonaldearen eta udalerriaren
inguruko erliebearen arteko trantsizio gainazalak eratuz (Mendi unitateak). Uhindutako
morfologia leuna aurkezten du, 0 eta %7ko maldekin.
Bere geruzapena, geruza desberdinezko gogortasunez txandakatzen da eta 10º inklinazio
baxuekin. Kontrako aldeko inklinazioen hegaletan, gainazal topografikoaren aldeko irristatze
txikiak produzitzen dira, ez arrokaren gain baizik eta meteorizatutako gainazal txiki baten
gainean. Egiturazko hegalak ere existitzen dira, kasu honetan ez dira arroka pakete txikien
irristapenengatik baizik eta meteorizazio eta alboko estratifikazio planoen irristatzeengatik.
•

Mendia

Zonaldeak izaera menditsuez osatuta dago, %15 eta %30 bitarteko maldekin, zonalde handiak
%30 ere gainditzen dute, Vitoria-Gasteizko inguruko eta perimetroko erliebeak osatzen dutenak.
(Badaia eta Arratoko mendilerroak, Mendebalde-Ipar mendebalde, eta Gasteizko Mendiak,
Hegoaldean). Arrokaren egitura izaera masiboa dauka.
Hegoaldeko eremua aurkezten duen tartea, ekialderantz dagoen partea, hondoratutako izaera,
erreka txikien kokapenagatik sortuak eta errekatxoak material bigunekin. Kota altueneko
eremuetan, dolomitazio bideko kareharriak eta gris iluneko kareharriak, gainazalean oso
marruskatuak, 50zm eta 4zm bitarteko geruza gogoren artean.
Iparraldeko tartean, litologiako ezaugarri mekanikoak eta bere inklinazio balioak ez dituzte
arroken irristatzeak eta mugimenduak aurreikusten. Iparraldean, materialak nahiko apurtuak
daude, hautura hauek kaltzitari esker orbainduta agertzen dira. Maldak, %3 eta %30 bitartekoak
dira, tokiko fenomeno batzuk aurkezten dituzte, hala nola, hausturak, kasrtikatutako eremuak
eta hegaleko higakinak.
7.1.7

HIDROGEOLOGIA

Vitoria-Gasteizko udalerria, Arabako plataformaren Eremu Hidrologikoaren barruan dago.
Eremu hau Ekialdetik Mendebaldera doa eta bere iparraldeko muga, Behe-Goi Kretazeo
mugimendu eremu batean dago eta hegoaldetik, Goi-kretazeo tertziarioan. Material tuparri
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leunengatik nabarmena da, erliebe laua da eta baldintza egokiak ditu nekazaritza
ustiapenentzako.
Udalerriaren parte bat Vitoria-Gasteizeko Hidrogeologiko Unitatearen barruan dago (Vitoriako
Ur masa alubialaren barruan), Arabako Lautadaren mendebaldeko sektorean. Geometrikoki hiru
sektore handitan dago, Unitate Hidrogeologikoaren kuaternario akuifero handi batean banatzen
da. Ondorengo sektoreak dira deskribatzen direnak:
- Mendebaldeko sektorea: Bere azalera 27km2-koada (terrazak barne) eta material alubialen
lodiera metrokoa baino gutxiagokoa da. Bakarrik, Forondako ildoan nabarmentzen dira
sektorearen potentzia maximoak, 7 metrotakoa.
- Ekialdeko sektorea: Bere azalea 45 km2 –koa da (terrazak barne) eta A0 material alubialekin
eta interesezko ur depositu 4 metro batezbesteko lodierarekin. Bere maximoa Elorriagako ildoan
dago, 11 metrorekin. Azterketa eremua, ekialdeko sektorearen barruan dago.
Dulantzi sektorea: 18 km2 dira (terrazak barne) eta zenbait 5 metroko lodiera baino gehiago
izatera heltzen da.

Vitoria-Gasteiz azpiko ur masa (Vitoriako Unitate Hidrogeologikoa). Iturria: GeoEuskadi.

7.1.8

EDAFOLOGIA

Udalerriaren erdiko zonaldea, alubial izaerakoa, laborantza jarduera garatzen den tokian,
kanbiosol kaltzikoaren moduko lurzoruaren presentziagatik nabarmena. Arroka
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desberdinengatik aldatutako materialen gaineko lurzoruei buruz ari gara, jatorri alubialekoak,
morfologia eta klima mota guztietan agertuz.
Erdi eboluzionatutako lurzoruak dira, eskasak materia organikoan eta A-(B)-C motako profila
daukate, non truke-horizonte bat agertu daitekeen eboluzio gradu txikia erakusten duena.
Arroka azidoen gainean sortu diren lurzoru arreak dira, horregatik lurzoru-profilak ezaugarri
arinki azidoak dauzka. Bere posizio fisiografikoak eboluzionatzea galarazi die gehienetan.
Horizonte B, jatorrizko arrokaren aldaketa txikiagatik bereizia da eta hurrengo material
faltagatik: buztina, materia organikoa eta jatorri alubiala dute burdin eta altzairu konposatuak.
Bere oinarrizko mugak, oinarrien topografiari, lodiera baxuari, arriskua edo osaera baxuari
lotuak daude. Kaltzio ezaugarria normalean, 20 eta 50zm sakoneran inplizitua dago.
Udalerriaren barruan laborantza gaitasuna daukaten lurzoruak, harreman handia dauka mota
edafologiakoa osatzen duen izaerarekin. Hau da, biztanle inguruko lurzoruetan handiago
suertatzen da, Zadorra ibaiaren ur-ibilgutik gertu kokatuak, malda gutxiagoko eremuetan eta
bereziki handiagoa, bertisol kaltzikoa mota agertzen den lurzoruetan.
Erliebe handiagoko iparralde zonaldea, nabarmenak dira, erretxina eta erregosolak, lurzoru
sakonak eta garatuak suposatzen dutenak, eta pobreak materia organikoan. Bitartean, kanbiosol
kaltzikoak garatuagoak dira eta lurzoru sakonagoak dituzte, A horizontearekin, materia
organikoan lodiago eta aberatsagoa.
Gaitasun baxuko edo oso baxuko lurzorua agrologikoak, litosoleko eremuetara dagokie,
kareharri arrokatsu azaleratzeen gain agertzen direnak, altitude altueneko eremuetan eta malda
handiko lurraldeen gainean, erliebe handiena duten gailur zonaldeak dira udalerrian (Baiada eta
Arrato mendilerroak, M-IMI).
Gasteizko Mendien (H) erliebe nabarmenengana, Lubiosolak nabarmenak egiten dira,
buztinagatiko izaeraz nabarmena, hondoratuta dagoen zonaldeetako goi mailako horizonteetan.
Mota hau gailurretan nabarmenagoa bihurtzen da, litosolen presentziagatik, eremu malkartsuak
eta azaleratzeak okupatzen dituzte, litosolak identifikatzen dira 10zm baino gutxiagoko
lodierarekin, landaredi baxua dutenak.
Konfigurazio Edalogiko honen zehaztapenak I Anexoan dago, kartografia, DIE-06 planoan
agertzen dena.
7.1.9

HIDROLOGIA

Sare hidrografikoren multzoa mendietan jaiotzen diren ibai eta errekaz osatuta dago eta
erdialdeko lautadan ixten dena, Zadorrako ibaian drainatuak izateko. Ibaiak azterketa eremuan
sartzen da, Ipar-Ekialdetik eta Ullibarriko Urmaela betetzen du. I.E. – H.M.-era bideratuta, eta
Argazonera heltzen alde batera uzten du.
Azterketa eremuan ibaiadar nagusienak, eskuinaldetik, Santa Engracia ibaiak, Mendiguren eta
Zayas, eta ezkerraldetik, Alegria eta Mayor, gainazaleko drainatze sare nagusiaren bideak
direlarik.
Konfigurazio Edalogiko honen zehaztapenak I Anexoan dago, kartografia, DIE-07 planoan
agertzen dena.
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

132

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

7.1.10 LANDAREDIA, HABITATAK, ETA BIOTOPOAK
Landaredi potentziala, jarduerarik edo izaki bizidunen eragina ez duten lurraldeetan dago. Beste
alde batetik, landaredia, unitate geobotanikoak osatzen duten, eremuan gertatuko den
prozesua azaltzen saiatzen dena, bai natura arrazoiengatik bai izaki bizidunengatik. Hortaz,
erregresibo moduan lotzen diren komunitate posible guztiak.
Azterketa eremuko landaredi potentziala, orokorrean Harizti Eutrofiko Subatlantikoari dagokio,
bereziki haranaren beheko zonaldeetan. Ur ibilgu nagusien inguruan dagoen landaredi motari
dagokionez, Zumardi- haltzadi mediterraneoa eta/edo trantsiziozkoa.
Landaredi potentzialaren konfigurazioa I eranskinean daude, Kartografia, DIE-08 planoan.
Hala ere, gaur egungo landaredia desberdina da eta presio antropikoa igartzen da. Honela
izanda, Harizti Eutrofiko Subatlantikoa murriztu izan da Vitoria-Gasteizko lurraldean zehar.
Altitude handiko zonaldeetan, Erkamezti Subkantauriarra eta Pagadi Azidofiloak nabarmentzen
dira.
Ur-ibilguen inguruan nabarmentzen den landarediari dagokionez, Zadorra eta Santa Engrazian,
Zumardi-haltzadi mediterraneoa eta/edo trantsiziozkoa nabarmentzen da. Zaia eta Alegrian,
Lizardi-zumardi eta Salburua eta Zaia erdiko eremuan Sahastia.
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Ondoren, aipatutako zuhaitz mota bakoitza laburki deskribatzen dira, agerian dauden espezie
nabarmenenak barne:

Landaretzaren konfigurazioa I Eranskinean agertze da, Kartografia, DIE-09 planoan. Eta baso
formazioen egiturak DIE-10 planoan.
Eraketa edo landaredi komunitate hauetan, ingurumen baldintzak dituzten eremuak konfiguratu
dira, udalerrian aurreikusten diren faunarentzako espazioz hornituz eta Vitoria-Gasteizko
ekosistema nagusienak deskribatuz.
Lurraldean interes komunitarioko 15 habitat natural daude (92/43/CE Zuzendaritza Europarra)
EAEan daude 59tik, hau da, existitzen diren habitaten laurdena udalerrian daude, EAE-ko %3,9ra
ez da heltzen.
Portzentaje hau azpimarragarriagoa da basoak interesezko habitat natural bezala hartzen
badira, udalerrian aurkitu ahal diren %66a dira. Hortaz, egiaztatzen da, udalerrian dauden
interesezko habitat kopurua ugaria eta mota askotarikoa dela eta eremu geografikoari
dagokionez daukan garrantzia.
Vitoria-Gasteizko udalerriak gaitasun ekologiko handia dauka eta kontserbazio maila altuarekin.
Tokiko basoen masak azpimarratuz, lurraldearen laugarren zati bat okupatuz.
Konfigurazio Edalogiko honen zehaztapenak I Anexoan dago, kartografia, DIE-12 eta DIE-13
planoetan hurrenez hurren agertzen dena.
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7.1.11 KULTURA ONDAREARI BURUZKO ALDERDIAK
Aurrerapenaren Agiriaren 6.3. kapituluan, eta PI-8 eta PO-8 planoetan ondare kulturalaren
inbentarioan ageri diren elementuen zerrenda biltzen da honako eskema jarraituz:
•

Ondare Arkeologikoa (225 elementu)

•

Ondare historiko -artistikoa
o

Vitoria-Gasteizen (417 elementu)

o

Tokiko Entitate Txikietan (616 elementu)

o

Donejakue Bidea (30 elementu) eta Zadorrako Zubiak (19 elementu)

•

Ondare industriala (44 elementu)

•

Anglo-Vasco-Navarro trenbidearen interes kulturaleko elementuak (29 elementu)

Vitoria-Gasteizeko HAPOaren atal honetan, Ondare Naturalari buruzkoa, definitu beharreko
helburu nagusiak egungo egoeraz hasita:
•

Kontserbazio eta hedapen mailara, gabeziak eta arazoak.

•

Gaiari buruz irtenbideak bilatu, proposamen zehatzekin eta berriekin, ez bakarrik
kontserbazio eta babesari buruzkoak, baizik eta, transmisio, sustapen eta Ondare
kulturala balioan jartzea. Oinordetzan jasotako ondasunak, kontserbatzeko modukoak
eta transmititzeko modukoak ulertuz gero.

Horretarako, beharrezkoa da:
•

Lehenengo fasean Vitoria-Gasteizko ondare artistiko, historiko, arkeologiko eta
etnologikoaren informazioa bilatzean datza, aurretik egindako azterketatik hasita,
ondarearen legeria eta indarrean dagoen HAPO kontutan hartuz.
o Udalerriaren ondareari buruzko eguneratutako dokumentazioa.
o Tokian bertan ondare elementuen berrikuspena.
o UdalerriarenOndare kulturalaren inbentarioa eguneratu eta osatu(historiko,

arkeologiko eta etnografikoa).Kokapen eta babespen datuaz gain, ondarearen
balorazioa eta ondasun desberdinen kontserbazio egoera agertu behar da.
Abiapuntua, 2009.urtean HAPOaren Berrikustea egiteko burututako aurretiko
ikerketa.
•

Bigarren fase batean aurrekoaren analisia egitea, diagnostiko orokor bat egin ahal
izateko, arazoak eta gabeziak definitzeaz gain proposamen berrien prestaketa, besteak
beste:
o Ondasun kulturalen babesaren ezarpena edota edapena ez daukatenak.
o Irudi legal babestu baten sorrera, udalerriko edo tokiko izaerarekin, izen-ematea

egin ez duten elementuentzako edo Euskal Herriko Ondarearen erregistroan izena
emanda ez daukatenak. Izendatu ahal da Udalerrikoa edo Tokikoa bezala.
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

135

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

o Erdi Aroko eraikin multzoaren berreskurapenarekin jarraitzea.
o Ondarea balioan jartzeko eta eremuaren zabalkundea egiteko ezinbestekoa da

seinalizazioa eta hobekuntza: eraikin azpimarragarriak, aztarna arkeologikoak,
espazio bereziak eta herriak existitzekotan.
o Ondare etnografikoa kontserbatzea eta balioan jartzea.
o Zenbait kultura ibilbide proposamenen difusioa-

Donejakue Bidea Vitoria-Gasteizetik pasatzerakoan. Bidea eta herrien
mugarriak babestuak daude: Estibaliz, Villafranca, Argandoña, Askartza, Arkaia,
Vitoria-Gasteiz, Armentia, Zuhatzu Gasteiz, Gometxa, Ariniz, Zumeltzu,
Subillana.

-

Erromanikoaren ibilbidea Vitoria-Gasteiz zeharkatzen duenean Estibaliz eta
Armentia kokaguneen artean. Ibilbide honetan Euskal Autonomia Erkidegoko
erromatar bitxi hauetaz gain, Estibaliz eta Armentia, beste mugarri erlijiosoak
daude eta haietariko askok Donejakue bidetik kanpo: Estibalizko eraikin
erlijiosoak, Oreitia, Matauko, Miñao Gutxia, Lopidana, Legarda, Uribarri-Dibiña,
Oto Barren, Oto Goien, Armentia y Lasarte.

-

Galtzada Erromatarren Ibilbidea, Burdeosetik Astorgara Vitoria-Gasteiz
zeharkatuz. Askartza eta Margarita kokaguneetan kontserbatzen da ondorengo
mugarriak azpimarratuz: Arkaia, Salbatierrabide, Mariturri, Margarita, IruñaVeleia.
o

-

-

Arkeologia Parkeen Ibilbidea: Armentia, Mariturri eta Atxa.

Hiri Historikoaren barruko ibilbideak:
o

Erdi Aroko Vitoria-Gasteiz: erlijiositatea eta eguneroko bizitza.

o

Errenazimentuko Vitoria-Gasteiz: jauregiak eta gortesauak.

Gainontzeko hiriaren barruko ibilbideak:
o

Ilustraziozko Vitoria-Gasteiz:
neoklasikoko zabalgunea.

Justo

o

Vitoria-Gasteiz
arkitektonikoa.

o

Arkitektura Erregionalistaren Ibilbidea.

Erromantikoa:

Antonio

Lorategia

de Olaguíbel eta
eta

Historizismo

o Interpretazio zentroen sortzea edota ezartzea, udalerriko ibilbideekin lotuak eta

eraikin monumentaletan proposatuak.
o Erabiligabeko monumentuen eraikinetarako erabilera berriak proposatu, bere

kontserbazioa arriskuan dagoena.
-

Escoriatza-Eskibel Jauregia

-

Zulueta Jauregia

-

Maturana-Berastegi Jauregia
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7.2

-

Araba-Belasko Jauregia

-

Arma museoa (antzinako arkeologia museoa)

-

Goya Gasolindegia

-

Bergara etxea

-

Mendozatarren Dorrea, Mendozan

-

Artaza Eliza, Forondan

INGURUMENA BABESTEKO ESPARRU OROKORRA

7.2.1
7.2.1.1

INGURUMEN NATURALAREN BABESERAKO BIDEAN
Iraunkortasunean aurreratzea. Europa 2012ko hiriburu berdea (Green Capital 2012)

2012ko Vitoria-Gasteizko Europako Batzordea Europako
Hiriburu Berdeak izendatutakoarekin batera, programak eta
ildoak amaitu ziren, Vitoria-Gasteizko udalerria eta bere
udalerri osoari baimena eman diote biztanle bakoitzeko
eremu berde handienetariko bat sortzeko eta Ingurumenaren
hobekuntzako politika multzoa sortzeko, udalerriko hirigintza
eta bizimodua aldatu dutenak.
Hori guztia etorkizuneko hiri berdeari buruzko hausnarketa, ikerketa eta berrikuntza publikoa
sustatzeko, udalerriko politikak eta ekintzak gidatzen dituzten ingurumen-praktika onak
izateaeta tokiko erakunde txikiak, Plan Orokorrean artikulatzen den hiriaren kanpoko irudi
eredua proiektatuz.
Green Capital urtean Vitoria-Gasteiz lortutako erronkak, inbertsio politikak eta ingurumen
jarduketak definitu dituzte, hurrengoak dira azpimarragarrienak:
•

1: Finantzazio espezifikoa jarduketen garapenerako, konpromisoen garapena denboran
izango dela bermatuz, Vitoria-Gasteizko Udalaren parte-hartzearekin, laguntzaileak eta
programaren babesleak, espeziean ingurumen proiektuak erantziz.

•

2:Enplegu aukerak. Jasangarritasunaren enpresa- mahaia sortu, enplegu berdea sustatzeko
lehentasunezko helburuarekin eta merkatu berrien irekiarekin. Halaber, ingurumen kalitate
ziurtagiri bat eratuko da, jasangarri prozesuak daukaten enpresak saritzeko eta ingurumen
materia martxan jartzeko. Nazioarteko itunak bultzatzeko eta enpresa eta enplegu
garapenerako aukera berriak emanez.

•

3: 250.000 zuhaitz. “Etorkizuneko sustraiak: 250.000 herritar eta zuhaitzak Eraztun Berdea
lortzeko” partekatutako proiektua. Entitate ezberdinak finantzatutako landaketak eta
herritarren parte hartzea landaketetan.
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•

4: Uholdeekin bukatu. Vitoria-Gasteizko Udalak eta Uraren Euskal Agentzia-URAk 2013tik
2020ra luzatuko den lankidetzarako hitzarmena sinatu dute Zadorra eta Gasteizko
hegoaldeko ibaietan uholdeen aurkako lanak egiteko.

•

5: Posizionamendua. Munduan Europako ingurumen erreferentzia izatea sustatzea,
nazioarteko konferentzien eta foroetan parte hartuz eta ingurumen arloetako esperientziak
partekatuz.

•

6: Ingurumen inpaktua, inbertsioen berritzea, hiria sustatzeko eta Vitoria-Gasteizko marka
(Hiria “saldu” eta “Green” izaera), gaur egun ezaguna eta antzeman daitekeena, berdea
identitate seinalea eta bereizgarria.

•

7:Turista marka. Bisitak handituz, hiriari buelta emanez eta egindako hiritarren inbertsioak.

•

8: Harrotasuna. Vitoria-Gasteizko hiritarren partaidetza eta harrotasuna sentitzea,
kolaboratzaileei inplikatuz, herritarren diruz lagundutako ekimenak sustatu, etab.

•

9: Ingurumen proiektuak. Ingurumen proiektu estrategikoetan aurrera egitea, Barneko
Eraztun Berdearen proposamenaren aurkezpena hirian proiektatutako egitura berde
anitzeko funtzioaren erdian. Gainera, Gasteizko Mendien aitorpena Parke Natural bezala
eta Uneskoren Biosfera Erreserbaren aitorpena lortzeko lana.

•

10: Hiri eraldaketa jasangarria, ingurumenari lotutako hiria bezala, udalerriko ingurumen
planen esparru akzioekin: Mugikortasun Plana eta Espazio Publikoa, Hondakinen Plan
Estrategikoa, Hiriko kutsadura murrizteko Plana, Hondakin Mapa, Star Light Proiektua, argi
kutsadura saihesteko, Aldaketa Klimatikoaren kontra borrokatzeko Plana, Vitoria-Gasteizko
Ur-zikloaren Plana, Salburuako hezegunea zaharberritzeko proiektua, etab.

Green Capital-en ingurumen politiken jarraipena, Vitoria-Gasteizko Udalaren proposamen
berrian sartu dira Estrategia 2025
izenarekin ezagunak. Estrategia horren
baitan,
hiri-birsorkuntzarako,
mugikortasunerako eta irisgarritarako
ekintza-sorta
bat
garatzeko
aurreikusitako inbertsio garrantzitsuak
planifikatu nahi dira, industri espazio
hobeak, hiri adimendun iraunkorra,
jasangarria den hiri smart-a.
Horrela, Hiri Berdea eta Iraunkorraren esparruan, estrategiaren indarguneetako bat, honako
alderdi hauek biltzen dira:
•

Hiriaren birgaitzea.
− Energia-eskaria murriztu eta energia berriztagarriak erabili.
− Espazio publikoa berreskuratu, auzoen erosotasuna eta bizi-kalitatea hobetu,
etorkizunean etxebizitza berriaren eskariari aurre egin ahal izateko hiria gehiago banatu
gabe, urrezko auzoen birgaitzearekin eta bereziki, “proiektuaren birgaitzerekin.
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− Masterplan Zentroa garatzen jarraitu, espazio horren sustapen sozial eta ekonomikoa
sustatzeko.
•

Green hiria
− Eraztun Berdea handitu eta osatzen jarraitu beharra dago, hiriaren benetako ikonoa
baita. Ildo horretatik, eta eragindako agenteekin elkarlanean, Hegoaldeko Plan Berdea
bultzatuko du hiriak, Larragorri parkea martxan jarriz, Lasarteko legar-hobien inguruan,
ingurumenaren eta iraunkortasunaren arloko gure proiektuaren indarra agerian
jartzeko, urarekin eta florarekin, hegoaldeko ibaiak hazten direlarik uholdeak
galarazteko, laminazio-baltsak sortuz, dauden lurren kutsaduraren arazoa in situ
konpontzeko bioerremediazioa-sistema batekin, eta aisialdi- eta turismo-parke batekin,
ubide-eremu natural bat barne.

7.2.2
7.2.2.1

LURZORU URBANIZAEZINAREN BABESA ETA BERE ZONIFIKAZIOAK
Nekazaritza eta Basozaintzako LPS

Vitoria-Gasteizko udalerriak 276,08km2-ko azalera dauka, EAEn azalera handiena duena izanik.
Udalerriaren azaleraren erdia landa izaera dauka, hortaz, garrantzi handiko da Nekazaritza eta
Basozaintzako LPSean esandako Lurzoru Urbanizaezinerako.
LPSa, erreferentzia marko bat eratzen du, udal Lurzoru Urbanizaezinaren antolamendurako,
dagokion momentuan zehatz –mehatz zuzenketak aztertzeko edo dagokion doiketak egiteko,
egin beharreko lan eskala kontsideratuz.
LPSaren Memorian, LAGen antolamendu kategoriei dagokionez, aldaketa batzuk sartzen dira.
LPSak ez du mugatzen “Babes Bereziko” kategoria, LAGetan ezartzen denaren arabera, LPPk eta
Udal plangintzak dira eginkizun hau egin behar dutenak.
Hortaz, idatziko den HAPOren Aurrerapenean, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak ezartzen
duen zonifikazioaz gain balio natural azpimarragarria duten zonaldeak ere kontutan hartu behar
ditu (LAGetan definitzen den bezala). Babes Bereziko kategorietan sartzeko, erabilera
antropikoa mugatu behar da eta ustiapena existitzekotan modu iraunkorrean sustatu behar da.
Zentsu honetan, txosten berri bat existitzen da, Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta
Landazabaleko lurzorua, eta “Trantsiziozko Landa Lurzorua” “ Balio Estrategiko Altuko” balioa
izatera pasatzea planteatzen duena.
LPS hau, Lurzoru Urbanizaezinaren antolamendu kategoriak definitzen ditu 210 hektareentzako
(lurraldearen %76a). Erantsitako irudian ikusten denez, Vitoria-Gasteizko hiriaren erdiguneak
inguratzen duten landa lurzoru gehienak “Nekazaritza Nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko
kategoria daukate: Balio Estrategiko Altua “ eta “Basoa-Mendi Barbana”.
•

Kanpoko eremu batean, bereziki hegoaldean eta hego-ekialdean, Nekazaritza nahiz
Abeltzaintza eta Landazabalekoa: Trantsiziozko landa paisaia”.

•

Udalerriaren hegoaldean, Vitoriako Mendien Hegaletan, antolamendu kategoria
nabarmenena Mendiko zonaldea da “Basokoa”.
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•

Hurrengo taulan Nekazaritza Nahiz Abeltzaintza eta Landazabaleko LPSean definitutako
antolamendu kategoriak banatu dira, Vitoria-Gasteizko udalerrirako:

NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LPS-KO ANTOLAMENDU KATEGORIA
KATEGORIA

AZALERA (ha)

AZALERA (% LEU)

3.208,2

15,3%

5.183,8

24,8%

Basoa

7.499,0

35,8%

Basoa-Mendi Barbana

4.069,7

19,4%

Ingurumenaren Hobekuntza

638,6

3,0%

Mendi Larreak

341,2

1,6%

Mendi-Larreak Harkaitz

0,5

<0,01%

Nekazaritza eta Abeltzaintza: Trantsizio
Landa Paisaia
Nekazaritza eta Abeltzaintza: Balio
estrategiko handia
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7.2.2.2

LEU kategoriak HAPOan

Indarrean dagoen HAPOak 22.209,48ha-ko gainazala klasifikatzen du Lurzoru Urbanizaezina eta
erantsitako Sistema Orokor bezala (udalerriaren %80,5a). %11,84 (2.630, 09ha) babes bereziko
erregimen baten menpe daude, bitartean %79,62a (17.682,35ha) bere balio natural, basoko,
paisajistoko eta nekazaritzagatik babestea beharrezkoa ikusten da. Gainontzeko lurzoru
urbanizaezinak erantsitako sistema orokor desberdinei dagokio.
Definitutako tipologiak hurrengoak dira:
o

Babestutako Lurzoru Urbanizaezina, bere lurzoruei buruz aritzen dela bere
kalitateengatik, potentziatu behar den funtzio bat dauka. Bi mota desberdinetan
nagusiki bereizten dira, dagokion azpi-motekin:
Babes bereziko lurzoruak: babes bereziko erregimen baten menpe
daudenak bateraezina direnak hitzarmenaren transformazioarekin,
lurralde antolamendu planekin edo legeria sektorialarekin. Hurrengo
arrazoiengatik: balio paisajistikoak, historikoak, arkeologikoak, zientifikoak,
ingurumenak edo kulturalak, plangintza sektorialean aipatutako arrisku
naturalengatik, bere mugen euskarriaren menpe edo jabetza publikoaren
babeserako zortasunengatik.
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o

•

o
Ingurumena (EP-MA)
o
Arkeologikoa (EP-AQ)
o
Gainazaleko Urak (EP-AS)
o
Uholdegarriezinak (EP-IN)
o
Bide sarea (EP-RV)
o
Trenbide sarea (EP-RF)
Lurzoruak balio eremuak bezala: plangintza orokorrean bere nekazaritza,
basoko, abeltzaintza edo naturaren aberastasunak babesteko beharra
kontsideratzen dutenak.
o
Naturala: 1 maila (AV-N1)
o
Naturala: 2 maila (AV-N2)
o
Basokoa (AV-FO)
o
Nekazaritza Paisajistikoa (AV-AP)
o
Nekazaritza (AV-AG)
Sistema orokorrak lurzoru urbanizaezinera esleituta: ekipamendu komunitarioak,
oinarrizko azpiegiturak eta hiri zerbitzu handiak, eta garraioak.

Ingurumen Babes Bereziko Lurzoruetan eta Balio Eremuko Lurzoruetan oinarrituz, esan
daiteke banaketa nahiko koherentea aurkezten dutela Nekazaritza eta Abeltzaintza LPSari
dagokionez, Nekazaritza Balio Eremuetan (AV-AG) oinarrituz eta Vitoria-Gasteizko eraztun
baten inguruan, eta aldi berean, Nekazaritza Balio Paisajistikoaz (AV-AP) inguratuta.
Nekazaritza eta Abeltzaintza kategoriekin bat egiten dute, LPSaren Balio Estrategiko
Altuarena eta Trantsiziozko Landa Paisaiarena hurrenez hurren, baina zenbait
desberdintasunekin.
Urrunago Basogintza Balioa eta Balio Naturaleko eremuak daude, hurrengo kategoriako
eremu geografiko antzekoekin: Basokoa, Baso-mendi Barbana eta LPS definitutako
Ingurumen hobekuntza.
Ingurumen Babes Bereziko Lurzoruak (EP-MA) mugatuak daude bakarrik Salburuako KBEHBBE-ko lurraldeei dagokionak (ez osoa) eta Zadorra ibaiaren tarte batzuei, hiriko nukleo
printzipalaren goiko partean.
Hala ere, Gainazaleko Urak babes kategorian (EP-AS), drainatze naturalaren sare osoa
sartzen da, eta bereziki, Zadorra ibaiaren ibilbide parte bat KBEn sartuta dagoena. Alde
honetatik, ingurumen babes bereziko lurzoruak, hunkitutako lurralde talde osoa hartu
behar du biodibertsitate kontserbaziorako, ondoren azaltzen den bezala.
Erantsitako taulan, HAPOan aipatutako gainazal okupatuen tipologiak aurkezten dira:
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INGURUMEN BABESARAKO LEU TIPOLOGIAK ETA BALIO EREMUAK
KATEGORIA

AZALERA (Ha)

AZALERA (% LEU)

Babes Berezia. Ingurumena (EP-MA)

129,7

0,6%

Babes Berezia. Gainazaleko Urak (EP-AS)

905,1

4,5%

Balio Naturala. 1. maila(AV-N1)

704,0

3,5%

Balio Naturala. 2. maila (AV-N2)

6.495,7

32,2%

Basokoa (AV-FO)

3.899,0

19,3%

Nekazaritza paisajistikoa (AV-AP)

2.199,7

10,9%

Nekazaritza (AV-AG)

5.858,7

29,0%

LPSren lurzoru guztiak (%58,2), iraunaldian dagoen HAPOren balio natural eta basoko
balioaren eremu antzekoa da (%55). Gauza bera gertatzen da, LPSn Nekazaritzako eta
Abeltzaintzako kategorietan (%40,1), HAPOan dauden kategoria berdinekin konparatuz
(%39,9).
7.2.3
7.2.3.1

BABESTEKO ESPAZIO ETA ESPEZIE NATURALAK
RAMSAR nazioarteko garrantzizko hezeguneak

Hezeguneen konbentzioa gobernuarteko hitzarmen bat da, 1971.urteko Otsailak 2 onartu zena
Ramsar izeneko Iraneko hiri batean eta indarrean sartu zena 1975.urtean. Hasiera batean
Ramsar konbentzioa hezeguneen kontserbazioan zentratu zen “Uretako hegaztien habitat
bezala” baina, bere norainokoa zabaltzen joan da kontserbazio irizpide guztietara heltzeko, eta
ekosistema hauek garrantzitsuak direla Biodibertsitaterak eta gizakien komunitateen ongizatea.
Honela izanda, gaur egun RAMSAR konbentzioak, 144 kontratazio atal edo erantsitako Estatuak
ditu: 1421 hezegune, guztira 123,9 milioi hektareekin.
Salburua hezegune zonalde bat da urmael desberdinez osatuta: nagusienak Arkauti eta Betoño,
belardi espazio batekin eta harizti txiki bat. Aurreko mendeetan lehortu zen zonaldea landatzeko
eremuan bihurtzeko, berreskurapen lanak 1994.urtean hasi ziren gaur egungo Salburua
hezegunea izan arte, Euskal Herriak dituen hezeguneen artean preziatuena izanik.
Salburuako hezegunean espezie ezberdineko animalien aterpea da. Babestutako abifauna
irudikapen garrantzitsua. Balio ekologiko eta ingurumen altuko espazioan bihurtzen dute,
biodibertsitatearen kontserbaziorako azpimarragarria izanik. Salburua hezegunearen garrantzi
ekologikoa dela eta, 2002.urteko nazioarteko RAMSAR hitzarmenean sartu zen.
Salburua Atlantikoko eskualde biogeografikoan kokatzen da; KBE/Hegaztientzako BBE horretan
43/92/EEE Zuzentarauaren I., II. eta IV. eranskinean jasotako hainbat habitat eta espezie topatu
dira (gutxienez, Batasunaren intereseko 9 habitat topatu dira, eta, horien artean, 1
lehentasunezkoa da), baita autonomia edo eskualde mailako katalogoetan agertzen diren
espezieak eta 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako hegazti-espezie asko ere.
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Horrek guztiak ekarri zuen 2003an Europako Natura 2000 ekologia-sarean sartu izana,
Batasunaren Garrantzizko Leku gisa (BGL).
Hegazti-faunaz gain, honako hauen presentzia ere azpimarratzekoa da: bisoi europarra (Mustela
lutreola), baso-igel jauzkaria (Rana dalmatina) edo apoarmatu korronte-zalea (Mauremys
leprosa); gainera, odonatoak eta beste ornogabe batzuk kontserbatzeko interes bereziko
eremua da, EAEn. Eremu hori oso garrantzitsua da, atseden eta elikatzeko gune bezala,
Europako ur-hegaztientzat beraien mendebaldeko migrazio-ibilbidean eta, bereziki, urbenarrizentzat (Acrocephalus paludicola) da oso garrantzitsua, eztei osteko migraziorako, hori
baita mundu osoan mehatxatutzat jota dagoen Europako paseriforme bakarra. Carex riparia
espeziearen taldeak Iberiar Penintsulan ondoen kontserbatutzat jotzen dira. Eremu horretan,
habitatik adierazgarrienak landaredi bentikoa duten ur oligomesotrofo karedunak ez ezik,
Mediterraneoko ihidiak eta larre hezeak zein lintzura alkalinoak ere badira. Sahastiek ere
populazio garrantzitsua dute Salburuan.
RAMSAR hezegunea eta Salburuako Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE).

1994.urtean Salburuako Parkea sortzen da, 206 ha-ekin, ibilbide desberdinen bidez zeharkatu
daitekeena eta urmael nagusiekin konektatzen dena. Ataria interpretazio zentroa eta
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hegaztientzako bi behatokiak, aberastasun naturaleko tokiak ezagutzen laguntzen dute eta
beraz disfrutatu ahal izatea.
2015.urtean, Natura 2000 sareko parte bezala, (Garrantzizko Batasun Eremua) kontserbaziorako
babes bereziko zonaldea izendatu da (121/2015 Dekretua, Ekainaren 30koa, Salburua
Kontserbazio Bereziko Eremua eta Hegaztien Babes Bereziko Eremua izendatzen da bere
kontserbazio neurriekin).
Urte berean ospatu zen, «Diputatuen kontseiluaren 583/2015 Erabakia, urriaren 13koa,
583/2015 Erabakia, barnean hartzen duena “kudeaketa zuzentarau eta neurriak” dokumentua,
Salburuako kontserbazio bereziko eremua (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko eremua
(HBBE) onik zaintzeko eta bertako espezieen habitaten narriadura eta eraldaketak ekiditeko
dena eta onartzen duena hira argitaratzea Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurraldeko
Politikaren Sailaren 121/2015 Dekretuaren eranskin gisa», ondoren argitaratua izan zena:
«44/2015 Ebazpena, azaroaren 4koa, Jaurlaritzaren Idazkaritza eta Legebiltzarrekiko
Harremanetarako Zuzendariarena. Honen bidez, Salburua kontserbazio Bereziko Eremu eta
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren gaineko zuzentarauak eta kudeaketa neurriak
argitaratzen dira (ES2110014)», helburu bezala ezartzen duena:
Funtsezko elementu honen helburu nagusia sistemaren funtzionaltasun osoa mantendu,
kontserbatu eta lehengoratzea da, interesgarriak diren espezien habitat ugariren bizileku baita.
Egokiena hau da: KBE/HBBEan dauden uretako habitaten kudeaketa modu bateratuan jorratzea
eta, horretarako, osatzen duten sistemarako neurriak, helburuak eta arauak zehaztea. Hala ere,
habitat zehatz bakoitzerako neurri espezifikoak ere proposatu dira.
Ondorioz, planteatu beharko diren jarduketen helburuak honakoak izan beharko dira:
- Hezegunearen funtzionaltasun ekologikoa bermatzea eta, horretarako, haren dinamika
naturalari eustea.
- Era aktiboan kontserbatzea sistemaren barruko fauna eta flora populazioak eta habitatak eta
mehatxatuenak eta ordezkaritza handiena dutenak babestea.
- Azalera areagotu eta funtzionaltasuna hobetzea.
- Heldutasuna, egitura konplexutasuna eta biodibertsitatea sustatzea.
- Ingurumenarekin lotutako aisialdiaren eta jolasaren erabilera sustatu eta arautzea,
erkidegoaren intereseko habitat eta espezien kontserbazio egoera onarekin bateragarria izan
dadin.
7.2.3.2

Natura 2000 Sarea

Natura 2000 Sarean dauden espazioak, HAPOaren berrikusketa eremuan oinarrizko
baldintzapena da. Bai bakoitzaren helburuak definitzeko, bai garapen aukerak kontutan
hartzeko.
Zentsu honetan, 21/2013 legearen zazpigarren xedapen gehigarria, abenduaren 9koa,
ingurumen ebaluazioa eta 46.4 artikuluaren Biodibertsitate eta Parke Naturalaren xedapenei
jarraituz, abenduaren 13koa: Planak Natura 2000 sarearen eremuak nabarmen eragin
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ditzakeenean, ingurumen ebaluazio prozeduraren barruan bere ondorioak ebaluatzeko
ebaluazio egokia egin beharko litzateke, alderdi horien azterketa zehatz bat garatuz.
Vitoria-Gasteizko eremuan sarearen lau leku agertzen dira, guztiak bere Kudeaketa
Planarekin. Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) izateagatik eta Hegaztientzako Babes Bereziko
Eremuak (HBBE), Salbuaren kasuan. Kudeaketa Plan hauetan hartu beharreko zonakatze edo
zehaztapenak, babespenerako Lurzoru Urbanizaezinaren sailkapenean eta HAPOaren
ingurumen helburuetan kontutan hartu behar dira.
Ondoren, gidalerroen dokumentuak eta kudeaketa neurrien dokumentuak erlazionatzen dira,
eremu bakoitzaren tratamendua erabakitzen da, HAPOan proposatutako hirigintza
antolamendu proposamenean:
• Salburua. Diputatuen kontseiluaren 583/2015 Erabakia, urriaren 13koa, 583/2015
Erabakia, barnean hartzen duena “kudeaketa zuzentarau eta neurriak” dokumentua,
Salburuako kontserbazio bereziko eremua (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko
eremua (HBBE) onik zaintzeko eta bertako espezieen habitaten narriadura eta
eraldaketak ekiditeko dena eta onartzen duena hira argitaratzea Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen eta Lurraldeko Politikaren Sailaren 121/2015 Dekretuaren eranskin gisa.
• Zadorra Ibaia. Diputatuen kontseiluaren 122/2015 Erabakia, martxoaren 10ekoa, behin
betiko onarpena ematen diona “kudeaketa zuzentarau eta neurriak” dokumentuari,
Arabako Lurralde Historikoko ibaietan kontserbazioaz bereziko bost eremu (KBE) onik
zaintzeko eta bertako espezieen habitaten narriadura eta eraldaketak ekiditeko.
• Arabako Lautadako Irla Hariztiak. Diputatuen kontseiluaren 471/2016 Erabakia,
uztailaren 19koa, hasierako agiriari aurkeztutako alegazioei erantzuten diena eta
onartzen duena ES2110013 kontserbazio Bereziko Eremuaren “Jarraibideak eta
neurriak” (KBE Arabako Lautada Irla Hariztiak) izenekoaren behin betiko agiria,
III.eranskin gisa txertatzeko naturgune babestu horren izendapen agiriari.
• Gasteizko Mendi Garaiak. Diputatuen kontseiluaren 472/2016 Erabakia, uztailaren
19koa, hasierako agiria aurkeztutako alegazioei erantzuten diena eta onartzen duena
ES2110015 Kontserbazio Bereziko Eremuaren “Jarraibideak eta Neurriak” (KBE Gasteizko
Mendi Garaiak) izenekoaren behin betiko agiria, III.eranskin gisa txertatzeko naturgune
babestu horren izendapen agiriari.
Erantsitako irudian, espazio hauen banaketa ikusten da eta ondoren bere oinarrizko ezaugarriak
deskribatzen dira:
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SALBURUA (ES2110014 KODEA)
•

KBE eta HBBE izendatuta: 121/2015 Dekretua, ekainaren 30ekoa, Salburua Kontserbazio
Bereziko Eremu eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu izendatzeko eta haren
kontserbazio-neurriak onartzeko dena.

•

Era berean, aplikatzekoa da, KBE/ Hegaztientzako BBE hau xedatzen duten arau orokorrak
ingurune hidrikoari lotuta dauden kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta HBBE
eremuetarako martxoan 17ko 34/2015 Dekretuak ezarritakoak dira.

•

217,5ha-ko azalerarekin, Vitoria-Gasteizko hiri nukleoaren mendebaldeko mugan kokatzen
da eta aldaketa batzuekin eta muga aldaketa desberdinekin, RAMSAR nazioarteko
hezegune garrantzitsuen zerrendan dago. Inguruko babes eremua, akuifero kuaternarioa
eta ibaiadarren ibilguak, Alegria ibaia eta ekologia lotura mantentzeko arroka batzuk.

•

Hezegune bat da, XIX.mendean itxuraldatua izan zena bere nekazaritza erabilpenerako.
1994.urtetik Vitoria-Gasteizko Udalak bere ingurumen berreskurapena bilatzen joan da,
urmaelen uholdeen bidez, nagusiki elikadura freatikoarena. Harrezkero, balio
naturalistikoen gehikuntza adierazgarria egon da, ekosistema mota hauen aberastasun
gehikuntza eta komunitateen dibertsitatea. Bereziki, uretako flora, urmaelen ingurukoa,
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urlehortarrak, interesezko ornogabeak eta uretako hegaztiak. Europa mendebaldeko
hegaztien migrazio bidean kokatuta daude, negua pasatzeko tokia izanik eta interes
komunitarioko hegazti zerrenda luzearen ugalketaren parte izanik.
•

Interes komunitarioko habitat naturalen hamar mota agerian daude, haietariko bat
lehentasunezkoa eta beste hiru kontserbazio egoera faboragarrian.

•

Kudeaketa planean dauden zehaztapenaz gain, kudeaketari buruzko beste planak ere
aplikagarriak dira, faunaren beste espezie zehatz batzuk, hurrengo kasuak adibidez: uholdeenara, bisoi europarra, igaraba arrunta eta ibaietako blenidoak.

ZADORRA IBAIA (ES2110010 KODEA)
•

KBE izendatuta, 35/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Arabako Lurralde Historikoko bost
ibai kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen dituena.

•

Era berean, arau horiek martxoaren 17ko 34/2015 Dekretuaren bidez onartu ziren (34/2015
Dekretua, ingurune hidrikoari lotutako kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuetarako (HBBE) arau orokorrak onartzen dituena.

AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

148

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•

KBE 334,1 ha-ko azalera dauka, bere 60,1 km-ko ibilguen zehar, haietatik 110,3 ha eta 33km,
hurrenez hurren, Vitoria-Gasteizko udalerrian daude. Bere inguruneko babes zonaldea 100
metroko tarte bat hartzen du, kanpoko mugatik KBE-ra neurtuta.

•

Eremu honetan balio handiko kokalekuak dauzka, animali eta landarediaren interesa,
kontserbazio bereziko eremuekin erriberako basoetan, haltzadiak eta lizardiak
nabarmentzen dira eta uretako habitatak.

•

Interesezko arrain komunitatea mantentzen du: errutilo hegatsgorri, loina, lanperna-musu,
ibaiko blenidoa, ur gezako ornogabeak. Bi ugaztun daude: bisoi europarra eta igaraba, biak
“desagertzeko arriskuan” Mehatxatutako Espezien katalogoaren arabera.

•

Ibaiei lotutako hegaztiak ere agertzen dira: martin arrantzale, ur-zozoa, uhalde-enara,
besteak beste. Espezie hauei dagokionez, KBEn tarte desberdinak hunkituak daude
kudeaketa plan espezifikoz.

ARABAKO LAUTADAKO IRLA-HARIZTIAK (ES2110013 KODEA)
•

KBE izendatuta, 206/2015 Dekretua, azaroaren 3koa, “Arabako Lautadako Irla-hariztiak”,
kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen duena (ES2110013).

•

KBE hau isolatutako hamahiru arboladiz osatuta dago, haietariko bost (Sarbikoetxea,
Maumea, Mendiluz, Sarrena eta Durruma) Vitoria-Gasteizen daude, KBE osoaren 281,3 hatik 77,8 ha (%27,6) okupatuz. 100 metroko Inguruko Babes Eremu bat ezarri da mugen
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inguruan. Gainera, KBEn kontserbazio neurriak aurreikusten dute laborantza eremuen
agerpena ekialdean.

•

KBE honen balioa, hondakin orbanetan dago, landaredi naturalarena, aurretik Arabako
lautada okupatzen zuena, bereziki Quercus robur haritzak, pixkanakako baina jarduera
antropiko intentsua, hiriko, industrial, azpiegiturako eta laborantza erabilerak ordezkatu
duenak.

•

Banaketa maila altua, lotura eskasa eta hedapen murriztua, ezaugarri bereziko komunitate
faunistikoekin erlazionatzea saila da baso mota hauetan. Gainera, bere autorregulazio
gaitasuna nahasketa baten ondoren oso baxua da, eta bere sentikortasuna kanpoko
espezieengan oso altua da.
Lurralde lau edo ondulatuetan agertzen da, laborantzako matriz batean, batzuetan hiriko
nukleotik oso gertu.

VITORIA-GASTEIZKO MENDI GARAIAK (ES2110015 KODEA)
•

KBE; 148/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, «Gasteizko Mendi Garaiak» kontserbazio
Bereziko Eremu izendatzen duena (ES2110015) bitartez.
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•

2.228ha-ko gainazala dago udalerriaren hego-mendebaldean. Kanpoaldeko babes eremu
bat, 2.837ha.

•

Araba Erdialdeko Mendilerroen erdiko zerrenda luzanga bat dira: Arabako Lautada eta
Trebiñuko arroa banatzen dituzten eta lurralde historiko osoko erdigune osoan daude.

•

Han dago EAEn hoberen kontserbatuta dauden baso eremu autoktonoetako bat, eta,
bertako espezieen artean, nabarmentzekoak dira, bereziki, pagadi azidofilo atlantikoak
gorostiak (Ilex aquifolium) eta haginak (Taxus cata), eta Quercus pyrenaica eta Q. robur
espezieko hariztiak, baita Q. faginea espezieko erkameztiak ere. Baso hosto erorkor zabal
eta ondo kontserbatu horiez gain, azpimarragarriak dira Pagoganeko Txaparkako pagadiko
laiotzetako hagin basoa eta hainbat landare espezie interesgarri, eskualdeko endemismo
batzuk barne.

•

Baso hosto erorkor horietan, basa ornodunen komunitate interesgarri bat dago.
Azpimarragarriak dira, besteak beste, eguneko hegazti harrapariak, ugaztun haragijaleak
eta saguzarrak, bai eta baso helduen adierazgarri izan ohi diren beste zenbait espezie ere,
hala nola muxar grisa (Glis glis), okil ertaina (Dendrocopos medius), okil beltza (Dryocopus
martius), garrapoa (Sitta europea) eta basoetako gerri-txoria (Certhia familiaris). Erreka eta
putzuetan, bestalde, zenbait anfibio espezie daude.
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Udalerriaren mugetatik kanpo, ipar-ekialdean, Zadorra ibai sarearekin erlazionatua, ES2110011
KBE “Zadorra sistemaren urmaelak” agertzen da, zuzenak ez diren arrisku afekzioak izan ahal
direnak.
LAGetan identifikatutako interes naturaleko eremuak, babes espazioen erlazioen barne geratu
dira, nazioarteko beste irudiei esker, eta Natura 2000 Sarean ere.
7.2.3.3

Faunaren babes eremuak

Eusko Jaurlaritzako 167/1996 Dekretuaren bitartez, eta Euskal Herriko Naturaren
Kontserbazioaren inguruko Basa, Itsas, Fauna eta Landaredia Katalogo hau sortu zen, 1/2014
Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duenaren arabera. Katalogoa geroago aldatu
zen 2011urtarrilaren 10eko Ingurumen, Lurralde-Plangintzako, Nekazaritza Eta Arrantzako
Sailburuaren Aginduaren bitartez (EHAA 37. zk. 2011ko otsaileko 23koa).
Ondoren, Agindua 2013ko ekainaren 18koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena.
Honen bidez Basa eta Itsas Fauna eta Landarediaren Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko
Zerrenda aldatzen da. (EHAA, 128ZK, 2013ko uztailaren 5a).
Katalogo hau “babes neurri bereziak behar dituzten espezie, azpi-espezie edo biztanleriak” engatik osatua dago. 16/1994 Legeak gainera, bere 50.1 artikuluan, mehatxatutako espezien
katalogazio eta estatusaren arabera, babes neurri eta gidalerro zehatzak izango lituzkeen
kudeaketa planen garatzea aipatzen du.
Egitasmoen helburua espeziekiko mehatxuak desagerraraztea eta bere biztanleria eta
habitatak babestu eta ziurtatzea izango litzateke. 1/2014 Legegintzako Dekretuak, Euskadiko
Naturako Kontserbazio Legeko testu bategina onartzen denak, lehen seinalatutakoa
errepikatzen du.
Vitoria-Gasteizko udalerrian Europar Bisoiaren (Mustela lutreola) agerpena egiaztatzen da,
«desagertzeko zorian dagoen espezia», Zadorra ibaiaren ibilguan zehar dagoela eta Salburuako
hezegunean aurkitu ahal dena.
Zadorra ibilguan zehar Igarabat arrunten (Lutra lutra) agerpena baieztatu da.
Mehatxatutako babes espezien banaketa, udalerrian zehar sakabanatutako nukleoen
banaketarekin batzen da. Ibilgu nagusietan, uhalde-enara (Riparia riparia) dago, babestutako
hegaztia bezala.
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Euskal Katalogoak bisoi europarra “desagertzeko arriskuan” maila barruan sailkatzen du eta
Mehatxupeko Espezien Espainiar Katalogoak “desagertzeko arriskuan” bezala izendatzen du.
92/43/CEE Direktibaren II eranskinean, arreta komunitariodun espezie bezala agertzen da,
honek, bere kontserbaziorako Kontserbazioko Gune Bereziak definitu behar direla suposatzen
du.
322/03 Ordena, azaroak 7 (ALHAO 142, 5/12/03) Mustreola Lutreola Bisoi Europarraren
Kudeaketa Plana Onartzea (Linnaeus, 1761)Arabako Lurralde Historikoan, babes bereziko
neurriak zehazten duena.
Espezie honen mehatxu nagusienak hauek dira:
•

Euri- habitataren gaineko aldaketak.

•

Basa- bisoi amerikarrekin (Mustela Bisoia) konpetentzia.

•

Gaixotasunak eta gainerako patologiak.

•

Garraioen harrapatzeak

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

Bizkaiko euri- ibilguen kontserbazio eta hobekuntza aktiboa.

•

Bisoi amerikarraren kontrola.

•

Legez kontrako ekintzen kontrola.

•

Ingeniaritza lanak Kudeaketa Planaren aplikazio- eremura moldatzea.

•

Ezagutzak gizartearengana hel daitezen bultzatzea.

•

Kudeaketa planen funtzionamendua baieztatzeko ikerketak egitea.

•

Espeziearen biologiaren alde ezezagun ala gutxi ezagunen ikerketa puntualak.

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

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

•

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

•

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

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

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

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

•

Araban igarabak duen populazioaren jarraipen eta kontrol plana ezartzea.

•

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

•

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

Azkenik, 22/2000 Foru Dekretua, martxoaren 7ko Diputatuen kontseiluarena, “Uhalde Enara”
(Riparia Riparia) hegaztia kudeatzeko plana onesten duena, arriskuan dagoen espeziea delako
eta bere babesak berariazko neurriak eskatzen dituelako (ALHAO 37. Zk. 2000ko martxoaren 27).
Hurrengoak dira zuzentarau orokorrak:
•

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

•

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

•

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

•

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

7.2.3.4

Korridore ekologikoak

Habitat naturalen banaketa prozesuak eta organismo basatien populazioa, industrializatutako
herrialdeko biodibertsitate galeraren lehenengo arrazoia dira, komunitate zientifikoaren ustez.
Lurralde integrazioa eta babestutako espazio naturalen arteko lotura hobetzeko kontzientziahartze garrantzitsua existitzen da, ondare biotikoa kontserbazioa bermatzera begira.
Euskal Autonomia Erkidegoan paisai naturalaren lotura galtzearen kezka, Ingurumen Esparru
Planan 2000-2006 hartutako konpromisoan bilduta geratzen da. Natura Babesaren eta
Biodibertsitate helmugen barruan eta Korridore Ekologiko Sare bat ezartzean, 2006.urtean.
Geroago, landu diren Ingurumen Esparru Programetan Sare hau mantendu eta indartu dute.
Euskal Autonomi Erkidegoaren Korridore Ekologikoaren ezarpenaren helburu nagusia, Natura
2000 Sarearen koherentzia ekologikoa eta lotura sustatzea da. 92/43/CEE kontzeju
zuzendaritzak 10.artikuluan ezartzen den bezala, habitat naturalen, fauna eta basati landareen
kontserbazioari dagokionez. Hurrengo helburu orokorrak ezartzen dira:
•

Eskualde Sareko Korridore Ekologikoaren mugapena, sentikortasun faunaren
mugikortasuna baimentzen dutenak eta eskualde mailako habitataren banaketa, azken
hauek Natura 2000 sarearen espazioak lotzera.
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•

Erabilpen erregimena eta korridore sarean osatzen duten elementuen kudeaketa neurriak
proposatzea, lurralde iragazkortasunaren kontserbazioa eta berriztapena lortzeko
helburuarekin.

Helburu bereziak bezala hurrengoak ezartzen dira:
•

Espezien identifikazioa, bizi diren biotopo motakoak, EAE-an eskualde mailara habitat
banaketan hunkitutako arazoagatik.

•

Habitaten identifikazioa, lotura banaketa pairatzen dutenak korridore ekologiko sare
batez, eskualde mailara.

•

Korridore Ekologiko Sarearen eta Bide azpiegitura sarearen arteko tartekatze puntuen
antzematea. Une zehatzak identifikatuz eta iragazkortasun hesientzako neurriak jarriz.

•

Korridore Ekologiko Sarearen eta Hiri Lurzoru eta Lurzoru Urbanizagarriaren eremu
kritikoen antzematea.

Vitoria-Gasteizko eremuan Sarearen hurrengo elementu azpimarragarriak identifikatu dira:
•

Lotura interesa daukaten ur ibilguak, sarearen koherentzia errazten duten bidezko
elementuak bezala: KBE Ibaiak; modu berezian ibaien beste tarte batzuei sarearen
gainontzeko egitura elementuen loturari kontserbazio egoerari, birgaitze aukerari eta
erriberen hobekuntzari laguntzen die. Sare hidrografikoaz osatuta dago, Zadorra ibaia
bereizten da eta udalerriaren ibaiadar nagusiak.

•

Lotzeko eremu nukleoak:kontserbaziorako ingurumen balio altuko espazioen
identifikazioa, azpimarragarriak dira: Salburua hezegunea eta Gasteizko Mendiak.

•

Lotura eremuak: interesezko nukleoen lotura baimentzen dute: Badaia eta Arratoko
Mendilerroetan, Gasteizko Mendietan eta Zadorra Ibaiako haranean.

•

Lotura korridoreak: naturaltasun handiko elementuak eta nukleoaren elementuak lotzeko
lurralde espazioak. Salburua eta Gasteizko Mendiak lurralde ez antropizatuen artean
kontaktuan sartzen dira. Espezie mugimenduak errazten duten elementu naturalak eta
banaketa murrizten dutenak.

•

Moteltze eremuak: hutsik dauden lurralde azalera zabalak, antropizatu gabe, ezaugarri
naturalen aldaketa eskasekin edo ohizko erabilpenak mantentzen dutenak (agrosilvo
pastoralak), teselen mantentzea baimentzen dute, kontserbazio-ustiapen interakzioa eta
kontserbazio egoera hobereneko nukleoen lotura edo ingurumen balio altuenekoa, haien
artean.
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Vitoria-Gasteizen identifikatutako korridore ekologikoak
Iturria: Euskal Autonomina Erkidegoko korridore ekologikoen sarea.
Eusko Jaurlaritza (2005) eta GeoEuskadi.
7.2.3.5

Paisaia bereziak eta bikainak

LAGen lurralde eredu berrikusketan, paisaia lurralde eta hirigintza plangintzan sartzea
proposatzen da, tresnen garapenean eta egituran. Paisaia balioan jarriz eta paisaiarenganako
inpaktu negatiboak saihestuz. LAGk azpimarratzen dute LPPk Eremu Funtzionalaren paisai
zehaztapenak izan behar dituela.
Ingurune fisikoaren kalitatea eta bere aurkezpen bisuala zaintzea helburu dauka. Paisaia
lurraldearen lehiakortasun elementua kontsideratuz.
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

157

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Araba Erdialdeko LPPren Antolamendu Arauetan, “Parte hartze moduak” aipatzen dira eta
paisaiari buruz hitz egiten da. Bestalde, Ingurumen-Paisajistikoko egitura akzioak daude,
naturako “Gai ibilbideak” aipatzen dituztelarik. Egitura akzio Paisajistiko-ingurumenezkoak,
Vitoria-Gasteizko udalerrian gertatzen direnak hurrengoak dira:
•

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

•

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

•

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

•

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

Antolamendu Arauetan, “erregulazio orokorraren” barruan, ingurumen erregulazioa zehazten
da, eta paisaiaren erregulazio orokorreko zehaztapenak agertzen dira, paisaia alorreko LAG
zehaztapenak betez.

EAE-n Paisaia Berezien eta Apartekoen katalogoaren Aurreproeiktua
Biodibertsitatearen zuzendaritzaz egina eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
Sailaren Ingurumen parte hartzeaz. Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategikoaren
(2002-2020) hirugarren helburua betetzeko.
Vitoria-Gasteiz ikus arro askotan banatuta dago, guztiak dira arro mediterraneoak,
adierazgarriena, herriak erdigunean daukana izanik. Dokumentuak hurrengo alderdiak
azpimarratzen ditu:
•

Inpaktu negatiboak:
o

o
o
o

o

Telekomunikazio hedagailuaren influentzia eremuak: hiru zonalde aurkitzen
dira, bat Zaldiaran Gurutzearen inguruetan (411. Arroa, 606 arroaren mugan),
bigarrena Gaztelu inguruan (160 eta 231 arroetan) eta azkenik Zerioko
zonaldean (603.arroaren Ekialdeko mugan).
Gardelegi Zabortegia, Gasteizko hegoaldean (arro 160).
Tentsio altuko bi sare elektriko handiak, bat 380 KV eta bestea 220 KV-koa,
hiriaren iparraldean daude, A-1 eta Zadorra bitartean.
Bide sarea eta bere influentzia sarea, batez ere hiriaren erdigunean eragina
dauka (603 arroa), influentzia eremu handia dauka eta A-1errepideko hegomendebaldean dago. A-132 errepidea, Vitoria-Gasteiz Santa Cruz de
kanpezorekin lotzen du, ekialdetarantz influentzia gutxiko eremu batekin.
Trenbide sarea, udalerria ekialdetik mendebaldera zeharkatzen dute eta
influentziako txikiko eremua daukala.
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o

•

Inpaktu positiboak:
o
o

•

Zadorra ibaiaren ur ibilgua
Salburuako ur masa

Paisaia Berezia eta Apartekoak:
o
o
o

•

Forondako aireportua.

Salburua interes naturalistikoko espazio bezala katalogatuta.
Armentiako basoa, Vitoriaren hego-mendebaldean.
Argandoña herriaren mendebaldean kokatuta dagoen zuhaitz masa.

Mugagarri paisajistikoak:
o
o

o
o

San Prudentzio Baseliza, hiriaren kanpoaldean, hegoalderantz.
Martioda Dorrea, muino batean gainean dago kokatuta, eta handik,
XVI.mendean Badaiako mendi-lerrotik gertu igarotzen ziren bideak zain
zitezkeen.
Mendoza Dorrea, gotortutako dorrea da.
Estibalizko Jainkotegia (Argandoña).

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

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

•

Zadorra. Goiko ur-ibilgua, Erdiko ur-ibilgua eta Eraztun berdea (Zadorra ibaiaren
ibilgua, Interes Komunitarioko Lekuak).
Goiko Ur-Ibilguak: ibai ibilguko bi tartez osatua (Zadorra ibaia, ia ibilbide osoan
zehar kalitate altuko erriberak mantentzen ditu, eta Alegria ibaia) eta ertzetan
dauden zenbait lurralde sektoreak.
Ur-Ibilgu paisai hau, ekologia eta paisaiarekin lotura bezala jokatzen du. Izaera
akuatikoko lau paisai berezi lotzen ditu, aldi berean, beraien artean lotuak
daude eta baso eta nekazaritza ingurumenetara lotuak daude. Guzti hau,
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o

o

o

•

Vitoria-Gasteizko hiriko zonaldetik gertu eta Arabako lautadaren erdian, non
bere paisai eta habitat naturalak akzio gogorrak jaso dituelarik.
Erdiko ur-ibilgua, Zadorra ibaiaren erdiko tartean dago eta zonaldean isurtzen
diren ibaiak (Zaia eta Oka ibaiak) inguruko zonalde batzuekin: Zadorra
meandroen arteko lurralde zabalak eta Okaren beheko arroa. Arkeologikoki
ondasun interes bezala katalogatuak dauden sei elementu aurkitzen ditugu (
haietako hiru elizak dira).
Zadorra-Eraztun-berdea: Zadorraren ur-ibilgu biak eta Alegria ibaia barne eta
Salburua urmaeleko multzoa.
Ur-ibilgu eta urmaeleko paisai hauek, ekologiko eta paisajistiko lotura
garrantzitsu dauka eta ahula bereziki. Presio handiko eremuetan kokatuta dago
eta Vitoria-Gasteizko azpiegituretatik gertu.
Arabako lautada zeharkatzen duen habitat jarraitua bakarra, kanpoaldeko bi
mendiekin lotuz. Gainera, eraztun berdeko parte izanik, funtzio ekologiko eta
sozialak ditu: Vitoria-Gasteizko inpaktua moteldu bere landa inguruan eta
biztanleei trantsizio espazio bat aurkeztu hiria eta landa ingurunearen artean,
birika berde modura.
Salburuako urmaelak: duela gutxi berreskuratutako azaleko ur kubeta biko
habitata da (Arkaute eta Betoñoko urmaelak), larreak, galeria basoa eta
hariztiak, interes handiko hezegune paisaia sortuz eta kalitate estikokoa.

Arabako Lautadako Irla Hariztiak (Kontserbazio Bereziko Eremua). Bost unitate fisikoki
banatuez osatuta dago, antzeko ezaugarri paisajistiko eta ekologikoekin: Mezkia,
Ordoñana, Luzuriaga, Arzubiaga eta Gobeo. Bakarrik Gobeo, Vitoria-Gasteizko
udalerrian dago.
Erliebe hau, muino txikiez eta malda txikiez osatuta dago, baso masekin haritz
kandudunekin. Unitate hau osatzen duten haritzak, haritz kandudun paisaiaren
adibideak dira, antzinatasunean Arabako lautadaren parte handia estaltzen zutena.

•

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

•

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

•

Arabako lautada. Gainazalaren parte bat (%13) kontserbazio Bereziko Eremua aintzat
hartu da. Aparteko paisaia hau osatzen duten hiru unitateak Arabako lautadaren
erdialdean daude, Vitoria-Gasteiz eta Salbaterra /Agurain nukleoen artean.
Erliebea muino txikiez eta mendi-bizkar leunaz osatuak. Nekazaritza eta Abeltzaintza
mosaikoa, baso galeria landa partzelak inguratuz, laborantza paisaian balio handia dauka
Arabako Lautadan bilduta. Bertan Estibalizko jainkotegia, Arabako Patroia eta Beneditar
monasterioa daude.
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7.2.3.6

Ibilbide berdeen sarea

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

Jendearentzako Ingurune Naturalera sartzea erraztea, balio natural, paisajistiko eta
kulturalen ezagupena eta gozamena, Ibilbideak zeharkatzen duten zonaldeetatik.

•

Landa eremuak hiri inguruneekin lotzea.

•

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

•

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

•

Era orekatuan integratzea natura eta historia alderdiak.

•

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

•

Landa Garapen Iraunkorreko ekimen berriak ezartzen laguntzea.

•

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

Gaur egun, Foru Aldundiak berreskuratu du eta zerbitzua martxan jarri du 770 km-ko Ibilbide
berdeak, obrak burutzeko fasean 210 km gehiago, ahaztu barik Arabako Tokiko Entitatean
lantzen ari diren proiektuak, ibilbideak eta bideak.
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Hurrengo irudian Vitoria-Gasteizen identifikatu diren ibilbide berdeak agertzen dira.

7.2.4

UDALERRIKO INGURUMEN ESTRATEGIKOAREN INTEGRAZIOA

Vitoria-Gasteizko Udalak, Udalerriko Plan Estrategiko kopuru handi bat onartuta dauka, Plan
Orokorraren Antolamendu Proposamenak baldintzatuko duten Proposamen eta Jarduketekin.
Baldintza agirietan, Plan Estrategikoen zerrenda bat aipatzen da, aurreko ataletan aipatu direnak
eta garapen zehatz bat izan dutenak:
•

Vitoria-Gasteizko udalerriaren biodibertsitatearen kontserbazio estrategia.
AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

162

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•

Vitoria-Gasteizko hiriaren azpiegitura estrategia berdea.

•

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana (MIEPP)

•

Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana.

•

Aldaketa klimatikoaren adaptazio plana: Vitoria-Gasteiz: Karbonoan Hiri neutroa.

•

Vitoria-Gasteizko Hiriaren Iraunkortasun adierazle Plana.

•

Tokiko Agenda 21aren Akzio Plana 2010-2014 eta Tokiko iraunkortasun adierazleak.

•

Uraren ziklo osoa eta Uraren ziklo integralaren Ordenantza.

•

Gasteizko udal hondakinak kudeatzeko plan integrala 2008-2016.

•

Zarataren Akzio Plana

•

Vitoria-Gasteizko Nekazaritza Elikagaien Estrategia.

•

Zadorra ibaiaren egokitze hidraulikoko eta ingurumen leheneratzeko Plana

•

Hobekuntza hidrologiko eta hidraulikoaren proposamen Plana hurrengo ibaietarako:
Eskibel, Torrogiko, Mariturri, Ali, Batan, Zapardiel, Olarizu y Errekaleor.

Ondoren, Plan Estrategikoen alderdiak garatzen dira, HAPOren berrikusketan garrantzi berezia
izango dutenak.

7.2.4.1

Biodibertsitatearen Estrategia

«Euskal Autonomia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Estrategia» natura ondarearen
arloko lehentasunak eta konpromisoak finkatzeko tresna da, begirada 2030. urtean jarrita.
Eskualde aplikazioko ekimen bat den arren, ikuspegi globala ere badu eta Dibertsitate
biologikorako 2011-2020 estrategia‐planarekin bat egiten du. Hala, aipatutako plana
Dibertsitate Biologikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmenetik, 2020ra bitarteko
Biodibertsitateari buruzko Europar Batasunaren Estrategiatik eta 2011-2017 aldirako Natura
Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Plan Estrategikotik sortu da. Dokumentu horiek
guztiek dibertsitate biologikoak nazioartean pairatzen dituen presioei zein mehatxuei aurre
egiteko hainbat helburu eta jarduketa ezartzen dituzte.
Ildo horretan, bat egiten du, halaber, 2015ean Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 2030rako
Agendako Garapen Jasangarriari buruzko Helburuekin (2015an onartuak), eta 15. helburuak hau
adierazten du: «Lur‐ekosistemen erabilera jasangarria sustatzea, desertifikazioaren aurka
egitea, lurren degradazioa gelditzea eta dibertsitate biologikoaren galera gelditzea».
2030erako Euskadiko Biodibertsitatea Estrategia eta 2020rako Ekintza Plana amaierako agiriak,
2016.urtean Eusko Jaurlaritzak kaleratu zituen, biodibertsitatearen babeserako dauden analisi
eta jarduketa esparrua osatuz, tokiko estrategien barruan. Lehen ere, tokiko entitate askok bere
estrategiari paralelo garatu dira. Honela, 2012.urtean Vitoria-Gasteizko Udalak, «VitoriaGasteizko udalerriko biodibertsitatea kontserbatzeko estrategia» kaleratu zuen, HAPO
berrikusketaren garapen esparrua ezarriko du.
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Planak garatu beharreko 123 Akzio ezartzen ditu, udalerriaren Biodibertsitatea kontserbatzeko
eta hobetzeko helburuarekin.
Planak, 2.5.3. atalak esaten duen bezala, 5.2. atalean, Hirigintza Plangintzarekin erlazionatutako
akzioak batzen ditu, helburua: kontsulta eta ulermena erraztea.
Neurriei buruz egindako laburpena oso interesgarria da eta bilatzen duen helburua betetzen du.
Planteamenduari dagokionez, Planak 33 Akzio ezartzen ditu, Oinarrizko 6 Helburu Tematikoen
inguruan taldekatuta:
1.

Hezeguneak.

2.

Ibai-ibilguak.

3.

Nekazaritza eta abeltzaintza.

4.

Basoko ingurumena.

5.

Artifizializatutako ingurunea.

6.

Espezie mehatxatuak.

Proposatutako akzioak neurri handian, definizio eta zehaztapen maila handia daukate, Planaren
prozesua egiterakoan Aurrerapen agirian sartzeko, Helburu eta Emaitza espezifiko bezala.
Beraien analisia eta eztabaidaren ondoren onarpena zehaztuko da, eta HAPOan instrumentu
arauemaile bezala agertuko da.
Estrategiak, hirigintza plangintzarekin erlazioa daukaten hurrengo akzioak aipatzen ditu:
Udalerriko hezegunei buruzko helburu eta jarduketak. Udalerriko hezeguneen babespena
ziurtatzea eta bere arroen barruan hasitako prozesu guztien kudeaketa egokia garatu
kontserbazio egokia hobetzeko.
Salburuako jarduketa espezifikoak batzen ditu eta udalerriko hezeguneei buruzkoak, hiru
jarduketa lerroekin:
•

Biodibertsitateren zaintzarekin bat datozen hezegunearen kudeaketa ziurtatu.

•

Onarpenean dagokion instituzioekin kolaboratu, ondorengo tresnen ezarpena egiteko,
tokia babestua egoteko.

•

HAPO berrian, Salburuako kontserbaziorako eskaerak sartzeko.

Ur ibilguen helburuak eta jarduketak. Ur ibilguen ekosistemen zaharkitzea geldiarazi,
biodibertsitatearen kontserbazioari dagokionez, bere ahalmena berriztatzeko.
•

Erabilerak modu egokian garatu, udalerriko ur ibilguko influentzia eremuetan eta
ingurumen garrantzi handiena dutenen babesa sustatzea.

Nekazaritza eta abeltzaintzari dagokion helburu eta jarduketak. Nekazaritza jardueren
mantentzea ziurtatu eta gaur egun existitzen diren abeltzaintzen ustiapena. Instalazio berriak
bultzatu, ingurumen parametroei egokituak, udalerriko biodibertsitatea zaintzeko elementuen
gaineko inpaktua murrizteko, lurzoru emankorraren galera barne.
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•

Nekazaritza eta abeltzaintza erabilera bideratuta dauden gainazalen zaharkitzea
saihestu.

•

Udalerriko plangintzatik mantentzea eta nekazaritza jarduera erraztea.

Basoari dagokion helburuak eta jarduketak. Babes, antolamendu, jarduketa eta mendi
nagusien ustiapena ziurtatu, biodibertsitatearen zaintza integratzen delarik.
•

Udaletxearen parte hartzea, Basoen babes, antolamendu edo kudeaketa planen
idazketa eta onarpenean.

Artifizialtasunari buruzko helburuak eta jarduketak. Biodibertsitatearen hazkundea eta zaintza
ziurtatu, hiriko eta hiriaren kanpoaldeko espazioei dagokionez, hiriko antolamendu eta
kudeaketa neurrien bidez. Gaur egungo eta etorkizuneko azpiegituren ingurumen integrazio
egokia lortu.
•

Eraztun berdeko parkeen sarea potentziatu, funtzionaltasun ekologikoa emanez eta
hiriaren planifikazioaren barruan espazio hauen kokapen egokia emanez.

Mehatxatutako espezien helburuak eta jarduketak. Epe luzera tokiko landare eta animalia
guztien biziraupena ziurtatu.

7.2.4.2

Lurraldearen egitura berdea, hiri berdearen azpiegitura sistema, Eraztun Berdea

Vitoria-Gasteizko ibaien korridoreak identifikatu egin dira, mehatxatutako espezieekin. Hiriaren
inguruko korridore ekologiko sare bat konfiguratzea, Eraztun Berdeko proposamenean
zehazten da. Gainera azpiegitura berdeen sarearekin bat egiten du, espazio berde, landakoa eta
hirikoa bezala ulertuta (ibaiak eta uretako beste formak barne). Zerbitzu sozioekonomiko zabal
bat emateko kudeatuak, ingurumen, sozial, ekonomiko eta batez ere hiritarren osasuna
eskaintzeko.
Elementu guzti hauek «Vitoria-Gasteizko hiriaren azpiegitura berdearen estrategia» osatzen
dute.
Azpiegitura berdeen sarea, espazio berde, landakoa eta hirikoa bezala ulertuta (ibaiak eta
uretako beste formak barne). Zerbitzu sozioekonomiko zabal bat emateko kudeatuak,
ingurumen, sozial, ekonomiko eta batez ere hiritarren osasuna eskaintzeko.
Vitoria-Gasteizko azpiegitura osatzen dute: udalerriaren mendien zehar sakabanatzen diren
zuhaiztiak, nekazaritza eta abeltzaintza eremua, urmaelak eta hezeguneak, Eraztun Berdea,
parkeak, lorategiak eta hiriko beste gune berdeak eta sare berdeekin lotzen duten erreka eta
ibaiak. Azpiegitura berdea eskala desberdinetara egituratzen da eta lortzen diren onurak
eskalaren arabera interpretatu behar dira.
Hirian, azpiegitura berdearen eraketa: parkeak eta lorategiak, zuhaitz kaleak, azpiegitura, kirol
egiteko gune berdeak, hiriko baratzeak, hiria zeharkatzen duten errekak, bideen ertzak eta
erdibitzaileak, hondakinen gune berdeak eta ohikoak ez diren bestelako elementuak, adibidez,
erabili gabeko lur-zatiak, fatxadak edo teilatu berdeak. Gune berdeak ezinbestekoak dira hiri
baten funtzionamendurako. Bere funtzio estetiko eta apaingarriaz gain, eta aisialdirako eta
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harreman sozialak izateko tokia izan, oinarrizko papera jokatzen dute ingurumen kalitatearen
hobekuntzan, hirien bizigarritasun hobekuntza, osasuna eta hiritarren ongizateari lagunduz.
Estrategiaren helburu nagusiak:
•

Hiriko bioaniztasuna sustatzea (landareentzako zein animalientzako habitat egokiak
sortuz) eta berdeguneak eta hiri inguruko espazioak elkarri lotzea espazialki zein
funtzionalki.

•

Hiriko zerbitzu ekosistemikoak emendatzea, prozesu naturaletatik hurbilago dauden
hiri metabolismoko prozesuak bultzatuz eta natur baliabideen kontsumoa murriztuz.

•

Hiriaren bilbean prozesu eta fluxu ekologiko eta hidrologikoak integratzea, plangintza
eta kudeaketa egokiaren bidez.

•

Hiriko bero uhartea arintzea, klima aldaketa oztopatzea eta haren aurrean hobeto
moldatzeko balioko duten baldintzak eta prozesuak sortzea.

•

Lurraldearen erresilentzia handitu eta bere ahultasuna murriztu.

•

Berdeguneekin bateragarria den erabilera publikoa sustatzea, aisialdi aukerak
handitzea, hiriaren eta landaguneen arteko irisgarritasuna eta konexioak handitzea,
kultur ondarea eta paisaia tradizionalak kontserbatzea eta nortasun eta pertenentzia
zentzuak zabaltzea.

•

Osasuna, ongizate kolektiboa eta hiriaren bizigarritasun orokorra erraztuko duten
inguruneak sortzea.

•

Naturaren, bioaniztasunaren eta gizartearen arteko harremanaren inguruan eta, batez
ere, ekosistemek eskaintzen dituzten ondasunen eta zerbitzuen inguruan (haien
balorazio ekonomikoa barne) sentsibilizatzea.

•

Garapen ekonomikoa laguntzea enplegu berdearen bidez.

Gasteizko Hiri Azpiegitura Berdea garatzeko hainbat proiektu lantzen ari dira hiriko leku
ezberdinetan, hala berdeguneetan nola kaleetan eta erabiltzen ez diren orubeetan, bai eta
eraikinetan ere. Esku-hartzeen helburua hiriko funtzio eta zerbitzu ekosistemikoak hobetzea da,
naturan oinarritutako irtenbideak baliatuz.
Hiriko leku zehatzetan berariazko jarduerak egiteaz gain, Hiri Azpiegitura Berdearen Estrategiak
auzo mailako proiektu integralen bidez esku hartzea planteatzen du, horiek izan ditzaketen
arazoak batera aztertu eta konpontzeko.
−

Gasteizko hiri azpiegitura berdea auzoz auzo: Lakua auzoko berdeguneak eta lursail
hutsak naturalizatzeko proiektua.

−

Gasteiz hiribidearen eraberritzea.

−

Europar biltzar etxeko fatxada Berdea.

−

“Eraztun Bederako 250.000 zuhaitz eta zuhaixka. Etorkizuneko sustraiak” proiektua.

−

Laminazio putzua Olarizu ibaian.

−

Uholdeetarako ubidea Zadorra ibaian (Eskalmendi-Gamarra zatia).
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−

Salburua hezeguneen ingurumen lehengoratzea eta funtzio hidraulikoa berrekuratzea.

Vitoria-Gasteizko Azpiegitura Berdea Iturria: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

Gune Berdeak
Espazio libre eta Gune Berdeen zuzkidura sareari dagokionez, honela izendatutako soberazko
lurzoruaren existentzia azpimarratu behar da, ezarritako estandarren gainetik, 5 m²/bizt.
•

Ingurune interes falta daukaten zenbait espazioen birmoldaketa edo
baterako beste erabileren inplementazioa proposatzen da, hiriaren jarduerak
dibertsifikatzeko.

•

Beste alde batetik, espazio libreen kalitatearen hausnarketa egitea
gomendatzen da dimentsioak birkalkulatzeko, ekipamenduen gertutasuna eta
masa nahikoko eremuak, estaltze elementu posibleak, etab.

Udalerria guztira kontutan hartuta, ekipamendu hauen azalera osoa 1.190,81ha-koa da. Hiria
bakarrik kontutan hartzekotan, lortutako zifra 783,57ha-koa da. Erreferentzia modura datu
murriztailea hartuz, (hiri bilbea bakarrik) eta aurreko HAPOarekin konparatuz, 219,3ha-ko
hazkundea aurreikusten da, gehikuntza nahikoa kontsideratu ahal dena.
•

Udalerriari buruz ari bagara, zifra osoak 50 m²/biztanlekiko ratio suposatzen
du, alderatutako beste zifra bat ederki gainditzen du. Lurzoru eta Hirigintza
Legeak proposaturakoa gailenduz (5 m²/biztanle).
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•

Euskadiko beste hiriburuetan erregistratzen dena, ratio hau gailentzen du:
guztira, 1999.urtean 3,93 m²/biztanle Bilbon eta 2006.urtean 13,4 m²/biztanle
Donostian.

•

Vitoria-Gasteizko
erdigunea
(Alde
Zaharra-zabalgunea-KoroatzePilar)hornidura txarreko zonaldea da, eremu berdeko gainazal guztientzako
bakarrik heltzen da 3,87 m²/biztanleekiko. Gainontzeko auzoak estandarrak
gailentzen dituzte, bai hiriko parkeentzako zein lorategi zonaldeetarako.

Azken finean, hiriko gune berdeko 11 milioi m2-ekin, Vitoria-Gasteiz europako
batazbestekoaren gainetik dago. Erdia baino gehiago erabilera publikoko espazio eta gune
berdeen artean bananduta dago, gainontzekoa parkeak dira. Azpimarratu behar da balio hauek
ez dituztela hiriaren izaera pribatua dituzten espazio libreak eta gune berdeak kontutan hartzen,
honela izatekotan balioa asko handituko litzateke.
Zentsu honetan, azpimarra daiteke, HAPOko espazio libre eta gune berdeen gain-dimentsioa
da, hazkundearen benetako tendentziak aztertuz eta etxebizitzen biztanle kopurua murriztu
dela kontutan izanda. Beste alde batetik, pertsona bakarreko etxeak asko igo dira, %25era
helduz.
Europako Batzordea Vitoria-Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012 izendatu zuen, europako
hiri berdeenetakoa izanik, 11milioi m2 gune berde edo espazio berde izanda. Alde batetik
“Eraztun Berdeko” proiektua, nazioarteko ospea lortu duena eta beste alde batetik,
biztanleekiko eremu berde gehien (50m2 pertsona bakoitzeko) duen Europako hiria delako.
Gainera, auzokide guztiak daukate eremu ireki eta berde bat 300m baino gutxiagora.
Hala ere, hurrengo hausnarketak kontuan hartzen dira:
•

Existitzen diren espazio askoren kalitatea hobetzea. Gune libre ereduaren eta
existitzen diren hiriko gune berdeen definizioa berriro egitea beharrezko da.
Gabetasun larriko auzoak daude, Koroatze, Pilar etab.. besteak beste, beste
auzoak berriz, soberakinak dauzkate.

•

Espazioak hierarkizatu behar dira, bai hiriko auzoetan eta bai espazioetan,
bizigarritasuna hobetzeko.

•

Hiriaren Green Capital filosofia galdu barik, eta proposatzen diren
etorkizuneko birdentsifikazioa kontutan hartuz, planteatu ahalko zen espazio
hauen birkokapena trukatzea edo hitzarmenen bidez, gabezi edo
ahultasunekin. Kalitate hobeagoko gune libreak lortzeko, adibidez, Eraztun
Berdearen inguruan, azpiegitura gogortzeko, etenuneak dauden puntuetan.
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Eraztun Berdea
Eraztun Berdea hiri inguruko ingurumena leheneratu eta zaharberritzeko asmo handiko plan
baten ondorio da. Plan honen xede nagusia inguruko balio ekologiko eta soziala berreskuratzea
da, eta horretarako, paisaia eta ekologiaren aldetik balio handia duten hainbat enklabe uztartuz
hiriaren inguruan naturak etenik izango ez duen gerriko bat sortu nahi da. Modu honetan lortu
izan da hiriaren kanpoaldeko hobekuntza (biodibertsitatea, irisgarritasuna, aisialdirako leku
berriak, etab. )
Eraztunean hurrengo alderdiak eragina daukate: ingurumenekoak, sozialak, kulturalak eta
hirigintzakoak. Antolamenduak Vitoria-Gasteizko inguruko eremuaren kontserbazio eta balio
egoerara egokitzen da. Hiriaren kanpoaldean dauden parke talde bat da, balio ekologiko eta
paisajistiko altuarekin eta modu honetan, birika berde bat hiriaren eta kanpoko laborantza
espazio baten artean trantsizio moduan funtzionatzen da. Modu honetan, hiriaren inguruan
aisialdi erabilerarako eremu berde bat osatzen da. Gaur egun, Eraztunak 727 ha dauzka,
aurreikusiz 993ha-ko azalera osoa.
Lehengoratze jarduera garrantzitsuak egin dira hondatutako guneetan, ekologiaren eta
paisaiaren aldetik. Era berean, hainbat gune egokitu da erabilera publikorako. Hala bada, egun
Eraztun Berdeak 6 parke ditu finkatuak: Armentia, Olarizu, Zabalgana, Salburua, Zadorra eta
Errekaleor. Halere, hiriaren kanpoaldean bada oraindik degradatuak dauden hainbat gune, eta,
espazioak korridore ekologikoen bidez lotuko dituen sistema ere osatzeke dago.
Bere bidean, eraztunak eremu oso ezberdinak zeharkatzen ditu: landa eremuak, naturalak,
hiriaren ingurukoak eta hirikoak. Hiriaren kanpoaldean existitzen diren ekosistema desberdinak
daude: zuhaiztiak, erriberako basoak, ibaiak, hezeguneak, belardiak, laborantza eremuak, etab.
Haietariko batzuk nazioarte mailara ezagunak dira bere ingurumen balio altuagatik, Zadorra
ibaiaren ur-ibilgu ekosistema edo Salburuak berreskuratutako hezeguneak.
Gaur egun, Eraztun Berdeko %27,07a Babestutako Espazio Naturalen zehar da, %8,07 Interes
Komunitarioko Lekuetan, %22,10 Katalogatutako Paisaietan eta %14,30 Korridore Ekologikotik.
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Gaur egungo eraztun berdeko irudia (berdea) kontutan izana etorkizuneko parkeak eta
proiektatuak (laranja). Iturria: Ingurugiro gaietarako ikastegia

Eraztun Berdeak oinarrizkoa bihurtu da Vitoria-Gasteizko egiturarako, hiriaren azpiegitura
berde garrantzitsuena da, bere izaera jarriagatik hiriaren inguruan, aisialdia eta ingurune
naturalagatik. Hala ere arazo batzuk dauzka jarraitasun egoki bat izateko osatzen dituen espazio
desberdinen artean:
• Lotura falta existitzen da, espazio natural eta ekologikoen artean eta alboko hiri
eremuekin. Eremu hauek korridore berdeekin lotzen dira, hiriaren kanpoaldearekin
integratzen saiatu da, pertsonen zirkulazio errazteko eta benetako korridore
ekologikoak sortzeko. Hala ere, hiriaren erdia eta Eraztun Berdeko lotura oraindik
falta da.
• Kanpoko eraztunaren espazioak Eraztun Berdetik kanpo daude, bereziki ekologiaren
ikuspuntutik. Bakarrik Armentia basoko erkameztia Gasteizko Mendien inguruetara
zabaltzen da.
Ondoren, analisia egiterakoan detektatu diren arazoak eta puntu kritikoak, Eraztun Berdeko
Eremu desberdinetan:
• Ekialdeko gunea: Salburuako hezegunea osatzen duten balio natural eta ekologiko
altuko zonaldea Errekaleor ibaiaren zaharkitutako eremuarekin alderatzen da. Zonalde
honetan lotura eta gertutasun falta aurkezten du, Eraztun Berdeko jarraipena
oztopatuz erabilera desberdinetarako erabiltzen den espazio batean eta antolamendu
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bat izan gabe (etxebizitzak, pabilioi industrialak, baratzeak, etab.) eta komunikazio bide
arriskutsuak dauden tokietan.
o

o

Salburua-Zadorra tartea: Bi eremu hauen arteko lotura, Alegria erreka eta
Betoñoko poligono industrialen artean ematen da. Tarte hau ibaiari paraleloa dena,
hiriko izaera dauka eta sekzio oso murriztua, lurraldearen muga ibaian dagoelako.
Vitoria-Gasteizko udalerriaren hirigintza plangintza eta Arratzua-Ubarrundiaren
artean bateragarria den Plana egitea gomendatzen da. Bere helburua: Eraztun
berdeko puntu horretan gogortzeko jarduketak antolatu eta koordinatu, Alegria
errekako ekialdean dauden lurzoruak hedatuz, Arratzua –Ubarrundia udalerriari
daudenak.
Salburua-Errekaleor- Olarizu tartea: bide sareak, Errekaleor jarraitasun eta
loturarako ezinbestekoak diren gune libreak banatzen ditu.Eraztun berdea eta
oinezkoentzako ibilbidea, zortzi tartetan mozten da trenbideko bideetara heldu
arte. Proposatutako bideen sekzioak, etorbidearen zabalera mantentzen du,
Eraztun berdeko zonaldeetan murriztu egiten da banaketa murrizteko.
Bai errekak eta bai “La Sierra de Las Neveras”, hezeguneen, Errekaleor zonaldearen
eta Olarizu parkearen artean lotura hoberena dela dirudi, etorkizunera begira
eraztuna gogortzea proposatzen da.
Eraztuneko beste puntu ahul bat, Olarizu y Errekaleor eta Zubi Altuko poligono
industrialak dira, bertan lotura desagertzen da.

• Hegoaldeko gunea: Nekazaritza eta basoko zonaldeak, lurzoru urbanizatuen gainazal
handiekin tartekatzen dira.Zonalde honetan, kontraste handiak gertatzen dira, alde
batetik, balio handiko gune berdeak daude, erakargarriak eta funtzionalak, jendea
paseoan, disfrutatzen edo kirola egiten duen tokia. Eta beste alde batetik, beste batzuk
zeinetan irisgarritasuna nulua den eta erakargarritasun eskasarekin: txabolak eta
bizitegi eremuen ondoko zabortegiak.
Armentiako basoa, balio altuko ekologikoarekin, erkametz baso bat izanik, Basoa
Gasteizko Mendiekin lotuz. Hegoaldean, korridore bat osatzen da, hiriaren kanpoko
gunea Vitoria-Gasteizko espazio natural zabalarekin lotuz. Olarizu parkea, nekazaritza
erabilerari balioa ematen dio, alboko herriekin elkartuz.
Eraztunean jarraitasun bat falta da, Olarizu eta Armentia parkeen artean, gainera
Aretxabaleta eta Gardelegi urbanizazioaz hunkituta. Gune berdeko tarte eskasa
aurreikusten du.
• Mendebaldeko gunea: Hiriaren lurzoru industriala ezarri den zonaldea, meatzari
ustiapen zaharren bidez degradatuak, berriztatu egin ziren, balio natural altuko espazio
bat osatuz, Zabalgana parkea. Bertan belardiak, basoak, urmaelak eta muino eta
mendixka txikiak tartekatzen dira.
Parke hau Zadorra ibaiaren eta Armentiako basoaren lotura bezala erabiltzen da, hala
ere, ez da Fagor enpresaren altueran lotura egoki bat lortzen, ez trenbideagatik eta ez
eraztunaren sekzio eskasagatik puntu honetan. Eremu hau irla bat bezala funtzionatzen
da, identitate argi bat izan gabe eta erlazio gabe bere ertzekin. Modu honetan, lotura
falta dago prozesu natural eta ekologikoekin eta alboan dauden hiriguneekin.
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o

Armentia-Zabalgana tartea: Armentiako basoa, Eraztun Berdeko aktibo
handienetarikoa da, mendiekin lotura ona lortuz. Bi lotura mota planteatzen dira
Zabalgana eta Armentiaren artean:
- Haietako bat hirikoa, auzo berriaren barruan ur ibilguaren korridorea jarraituz,
bide desberdinez moztu izan da, bost momentu desberdinetan Zabalganako
parkera heldu arte.
- Eta bestea askoz naturalago, mendebaldeko ingurabidearen eta Zuazoko
nukleoaren artean, horregatik komenigarria litzateke nukleo honen hazkunde
berriak saihestu, Zuazoko ingurunean dauden laborantza landak mantenduz eta
Armentiako basotik hurbil.
Indartzeari begira, Eraztun Berdearen barruan lurzoru sailkatua sartzea
komenigarria litzateke, Ekipamenduen Sistema Orokorra bezala, Zabalganako
parkea eta mendebaldearen artean.
Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat izango litzateke Zabalgana auzoko
eraztunaren eta hiriaren beraren osagai horien arteko lotura. Abiadura Handiko
Trenaren proiektua, trenbidearen egungo tartea ikusita, Eraztun Berdearen
konexioa indartzeko aukera ematen du, trenbidean zehar exekutatzen den parke
linealaren bidez, Prado eta La Florida parkeak lotuz eta gaur egungo hiriaren hesia
murriztuz.

o

Zabalgana-Zadorra tartea: Nahiz eta iparralderantz jarraitasun bat egon,
“Mercedes”eko parketik Krispiña industrialera, Eraztun Berdearen estugunea
zonalde horretan hain handia denez, izaera naturala apurtzen du.
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia etorkizuneko aukera bezala planteatzen da,
Jundizko poligonoa inguratzeko aukera N-102 lerro paralelo batekin, Armentiatik
hasita eta Zadorra ibaira heldu arte. Aukera hau, hiriko izaera du, prozesu natural
eta ekologiko hauek lotura hobetzen ez dutenak.

• Iparraldeko gunea: Zadorra ibaiaren korridore ekologikoaz osatua. Hiria eta ibaiaren
Iparraldeko laborantza eremuen artean, Alegria ibairaino heltzen da.
Detektatu den arazo garrantzitsuena, autobideak eraztunean sortzen duen mozketa
da, korridore ekologikoaren jarraipenerako arazo bat suposatuz. Gauza bera gertatzen
da Abetxuko, Vitoria-Gasteizekin lotzen duen errepidearekin eta Gamarra VitoriaGasteiz lotzen duen errepidearekin, bere sekzioak eta hirira sartzeko biribilguneak
kontutan hartuz.
Bere gehikuntzari dagokionez, Zadorra ibaiaren iparraldean dauden laborantza
lurzoruak okupazio arriskutik babestea planteatu beharko litzateke. Orain askoz
gehiago, azpiegitura berrien agerpena dela eta.
Ondoren, Eraztun Berdeari buruzko izaera orokorreko proposamenak erlazionatzen dira:
• Eraztun Berdea indartu ahal da, Nekazaritza eta Abeltzaintzako LPSak eskaintzen
duenari esker: Lurzoru Urbanizaezinaren barruan Nekazaritza nahiz Abeltzaintzako
eta Landazabaleko- balio estrategiko handia kategoria sartzea.
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• Parte hartzeak planteatzen dira Eraztuna hirian sartzeko eta ez bakarrik ertzeko
elementu bat izateko, hiriaren erdigunetik hasten diren espazioak Eraztun Berdearekin
elkarbizitza lotzeko oinezkoentzako eta bizikletentzako.
Zentsu honetan, kanpoaldean dauden parke desberdinen lotura ekologikoa bilatu
behar da, eta udalerriko beste espazioekin, korridore ekologiko sarearen bidez.
Jarduketa honen helburu nagusiena erabilera desberdinak bateragarriak egitea eta
modu egoki batean kudeatzea da.
• Eraztun berdearen hedapena eta indartzea, eremu batzuen birdentsifikazioaren
barruan daude, Eraztunaren barruan sistema orokorren lagapena kontzentratuz eta
espazio libreen edo ekipamenduen sistema lokalak.
HAPOaren berrikusketak, espazio libreen sarea osorik eta hiriaren azken hazkundeetan
dauden parkeak berrantolatzea baimendu ahal du. Parametro sozio-urbanistiko berriak
epe luzera operazio mota hauek lurraldearen integrazioa erraztu ahal du, landa
habitataren erlazioa hobetuz.
• Eraztun Berdea osatzen duten lurzoruen titulartasuna ezagutzea beharrezkoa da,
eskuratu direnak baloratuz, lortzeko zain dagoen lurzorua planteatzerako orduan,
lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen bidez. Trukatze operazioak edo
bestelako interbentzioak Natura eta Eraztun Berdeko ekologiaren loturak edo
etenuneak gogortzeko.
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7.2.4.3

Mugikortasun Iraunkorra eta Espazio Publikoaren Plana (MIEPP)

HAPOren hirigintza antolamenduan eragina daukaten eta baldintzatzen duten jarduketak
hurrengoak dira:
- Bizikleta Sare Nagusiaren garapenerako Jarduketak.
- Garraio Publiko Sare berriaren ezarpena.
- Sei super-etxadiren ezarpena.
- Gorbea-Paraguay eta Sancho el Sabio Hiri bidexken transformazioa.
Proposamen-Jarduketa guztiak Planaren Antolamendu egitura-Zehaztapena modu
esanguratsuan baldintzatzen dute, bide sarean eta espazio publikoaren antolamenduari
dagokiona.
HAPOaren aurrerapenak Mugikortasun Iraunkorreko Planaren inguruko hirigintza erabakiak
jasaten ditu. Parte-hartze prozesuaren eztabaida eta analisiaren ondoren, Hasierako Agirian
egokitzat jotzen dituen erabakiak kontutan hartuko ditu.

7.2.4.4

Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana. Udal-Ordenantza

Planaren oinarrizko helburuak: Bizikletentzako Bide Plan Bereziaren zehaztapenak, Udalerriko
Mugikortasun Ordenantzaren onarpenak eta bizikleta azpiegituren kudeaketa formak dira.
Sarea, Bizikleta Publikoa, Bizikleten erregistroa, Hezkuntza, Sentsibilizazioa eta Sustapena.
Mugikortasun Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren kasuan bezala Gida Planaren zehaztapenak,
Plan Orokorrekoak modu nabarmenean baldintzatzen dituzte, bide sareari eta Espazio
Publikoen sareari dagokionez.
Plan Orokorraren Aurrerapenak Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planeko proposamena
barneratzen du, eta beharrezkoa izatekotan aukera zehatzak. Parte-Hartze nabarmenaren
ondoren kontutan hartuko dira onartutakoak.
7.2.4.5

Aldaketa klimatikoaren Egokitzapen Plana: Vitoria-Gasteiz: Karbono hiri neutroa
2020-5050

Plan estrategikoaren oinarrizko helburua: “Vitoria-Gasteiz emisioetan hiri neutroa izan eta
energian eta elikaduran bakarrik hornitzeko gai izatea”.
Helburuak Planaren Jarduketak eta Proposamenak nagusitu behar ditu. Zentsu honetan, Plan
Estrategikoak, Plan Orokorraren Proposamen guztien Irizpideak eta Helburu Globalak
baldintzatzen dituela aintzat hartzen da, Proposamen zehatzen baldintzak hartu beharrean.
Azaldutakoan oinarrituz, AKEP-aren Ondorioetan definitutako Jarduketa Lerroak kontsideratzen
da: Plan orokorraren Jarduketen Proposamenen helburu zehatzak.
Jarduketa Lerro hauen zati bat, Plan Orokorraren antolamendu helburuetan gehitze zuzena
dauka:

AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

174

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•

Mugikortasun sistema birplanteatu. Garraio pribatua murriztu eta garraio
efizienteagoak gehitu: garraio publikoa, bizikletak, garraio elektrikoak.

•

Zentsu honetan Zirkulazio Azkarreko Autobus proposamen berria, Bide sarearen
antolamendu zehatza baldintzatuko du.

•

Eraikin Berrien Energia Eskariaren Murrizketa helburuei dagokionez eta Eraikuntzen
eraginkortasun berrien diseinua, Eraikuntzen Ordenantzetan zehaztuko dira. Energi
elektrikoaren muga maximoak ezarri beharko dituzte Birgaitze Jarduketak eta
Eraikuntza berrientzako.

•

CO2a erakartzeko gaitasuna areagotzeko helburua landare estalduretatik hasita, Plan
Orokorraren Udal Eraikuntza eragin zehatza dauka, izaera loteslearen baldintzak edo
izaera proaktiboa edo pizgarria ezarriz.

AKEP-ren gainontzeko Jarduketa Lerroak:
- Espazio publikoaren kontsumo energetikoa murriztu, argiztapena eta zirkulazio argiak.
- Hondakin sorrera murriztea.
- Edateko uraren kontsumoa murriztu.
- Lehenengo sektorearen emisioak murriztu.
- Ekoizpen energetikoaren ahalmena lortu Iturri berriztagarriekin.
- Arabako Lurraldearen ekoizpen energetikoa handitu.
- Sistema elektriko bat garatu eta horniketa elektriko bat bermatu beti eta udalerriaren
toki guztietan.
Plan Orokorraren Jarduketetan zehaztu ez arren, Antolamendu Irizpide Orokorren
ezinbesteko atala izango dira.
7.2.4.6

Vitoria-Gasteizko Hiriko Iraunkortasunaren adierazle Plana

Vitoria-Gasteizko Hiriko iraunkortasunaren adierazle Plana, Vitoria-Gasteizko Hiriaren
iraunkortasuna hobetzeko helburuei erantzuten dio, Plan Orokorrean hartu beharreko neurriei
baino.
Planak, indarrean dauden gainontzeko Plan Estrategikoetan hartutako neurriak, hartuko direnak
edo hartu zirenak ebaluatzen ditu, hiru une desberdinetan: gaur egun, 01 eszenatokian (2020)
eta 02 eszenatokian (2050), azken hauetarako Iraunkortasun Adierazleak aurreikusitako
aldakuntza azpimarratuz.
Adierazle Plan honen ezaugarria, ondorioetan argi eta garbi frogatzen da.
•

Lurzoruaren okupazioa.

Plana Vitoria-Gasteizen gaitasuna baloratzen da, orokorrean baxua kontsideratzen du, egituren
bidez zehaztuak: “erdiko egiturak oso trinkoak dira”, eta hegoaldeko bizitegi egiturak
(Aretxabaleta, Gardelegi, Esmaltaciones, Armentia Ekialde eta San Prudentzio Hegoalde) ez dira
estandar minimo batera heltzen, “sakabanatutako urbanizazio bat osatuz”.
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Planak Zabalgana eta Salburuako Birdentsifikazioa positiboki baloratzen du, “etorkizuneko
agertokiak (E01 eta E02) balio onak” aurkezten ditu.
•

Gune Libreak eta bizigarritasuna.

Planak, super-etxadiaren ezarpena positiboki baloratzen du (Mugikortasun iraunkorraren
Planean aurreikusten direnak).
Zentsu honetan planak esaten du Vitoria-Gasteizko super-etxadiak, egungo eszenarioetan
bizigarritasun maila ona izanda eta etorkizunera oso onak izatera suposatzen du.
•

Mugikortasuna eta Zerbitzuak.

Ondorengo planak aztertzen dira: Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana eta Mugikortasun
Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana.
Planak ondo baloratzen ditu Plan hauetan aurreikusitako sareak eta auzoak haien artean lotuak
geratzen dira, %95aren populazioak hurrengo zerbitzuetatik hiru 300metro baino gutxiagora
daudela bermatuz (hiriko bidezidorra, bizikleta bidea, autobus geltokia eta tranbia) Eszenatoki
01an eta %90a 02 Eszenatokian (“dena dela oso positiboa”).

•

Hiriaren konplexutasuna.

Adierazle Planak, gaur egungo egoeraren ebaluaketa bat egiten du, gaur egungo hiriaren
konplexutasuna eta alde honetan suposatuko luketen neurriak Vitoria-Gasteizko Zuzendaritza
Planean (2015) eta bere bost ardatz estrategikoak.
Aldi berean, Planak positiboki baloratzen du, Vitoria-Gasteizko hiriaren garapen aurreikuspenak.
Nahiz eta baloratuen artean (Geltokia, gaur egungo Trenbidearen birmoldaketa) gaur egun
burutzeko zailtasunak eduki.
•

Hiriaren Metabolismoa.

Alderdi honi dagokionez, Adierazle Planak gaur egungo egoeraren balorazioa egiten du, 01
Eszenatokia (2020) eta 02 Eszenatokia (2050), hiru Plan Estrategikoen betetzearen arabera:
Gasteizko udal hondakinak kudeatzeko plan integrala (2008-2016), Gasteizko klima aldaketaren
aurkako borroka Plana (2010-2020) eta Gasteizko karbonoaren Hiri Neutro (2020-2050).
Planaren ondorioa da: Planetan aurreikusitako neurriak “2050.urterako Emisioetan Eszenario
neutroa lortuko da”.
•

Gune berdeak eta biodibertsitatea.

Adierazle Planak balorazio oso positiboa egiten du bai gaur egungo Eszenatokian eta bai
etorkizunekoetan, 01 eta 02. Balioztatuz aurreikusitako jarduketen garapena gertatzen dela
Hiriaren Plan Estrategikoetan.
Planak oso ondo baloratzen du biztanle bakoitzeko azalera berdearen ratio globalak, gaur egun,
14m2/biztanleekiko, 01 Eszenatokian 17m2/biztanleekiko eta 02 Eszenatokian
16m2/biztanleekiko.

AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA -HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

176

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Aldi berean, Hirian agertzen diren Hegaztien indize kopurua (udalerrian erroldatutako %40en
espezieak), bideetan dauden zuhaitzak (0,2 zuhaitz/ml), zuhaitzen aniztasuna (2,1 bits
informazio) eta sare berdearen konektore linealak (fauna igarotzen da) positiboki baloratzen
du.
•

Kohesio soziala.

Gainontzeko adierazleen kasuan bezala, Planak egungo egoera baloratzen du eta etorkizuneko
aurreikuspenak ezartzen ditu.
Planak hurrengo adierazleak ebaluatzen ditu: Zaharkitzea, Emigrazio portzentaje,
Ekipamenduen zuzkidura eta ondorio bezala “nahasketa soziala modu egokian egiten bada,
adierazleen eboluzioa positiboa izango da”.
•

Iraunkortasun Gida.

Planaren ondorioei dagokionez oso onuragarriak dira. Ondoren modu laburrean hurrengoak
dira:
Vitoria-Gasteizko Hiri Sistema, iraunkortasun gidaren funtzioaren zatiduran murrizketa bat
gertatzen da.
Energia Tasaren hazkundea baxuagoa da Etorkizuneko Eszenatokietan (2020.urtean %20ren
murrizketa eta 2050.urtean %50).
Antolaketa Tasa gehitzen da, lehiakortasunean hobekuntza bat suposatzen duena.
7.2.4.7

Agenda 21aren 2010-2014 tarteko Ekintza Plana eta tokiko iraunkortasun
adierazleak

Nahiz eta Akzio Plan (2010) honen aplikazio epea bukatu 2010-2014, aplikatzen jarraitu ahal da
bere adierazleak urtero kalkulatzen direlako, hortaz plangintzari buruzko alderdi nabarmenenak
batzen dira.
Vitoria-Gasteizko Tokiko Akzio Planak 2010-2014 zentsuratutako iraunkortasun helburu orokor
batzuk betetzea planteatzen du, neurri zerrenda bat, iraunkortasun garapenari buruzko
konpromisoak betetzen jarraitzeko garatu beharreko akzioak eta jarduketa posibleetan, eta
gainera erabakiak hartzerakoan hiritarren inplikazioa eta parte-hartzea, eragile interesatuak
bezala.
Plan honen helburu orokorrak 11 lerro estrategiko osatzen dituzte eta 47 helburu eraginkorren
bidez definituak daude, aldi berean akzio zerrenda bat garatzen dute eta jarduera oso zehatzak.
Zentsu honetan, 2.lerro estrategikoaren barruan “Iraungarritasunaren bidean jartzea udal
kudeaketa” planteatzen duena, bere helburuen barruan “Informazioa eta tresnak sortzea
erabakiak hartzeko iraunkortasun irizpideetan oinarrituz”, ondorengo akzio eta jarduketak
planteatuz:
“59. Iraunkortasun irizpideak udalerriko plangintzan
60. Iraunkortasunaren irizpideen arabera praktika onak eta lurralde katalogoaren
idazketa.
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–
–

….
“Hirigintza ereduen aukera, ertzeko hiri eremu adibideetan”

Akzio mota hauek eragin zuzena daukate plangintzaren berrikusketa honetan eta kontuan hartu
beharreko kontzeptuak dira Aurrerapenean sartzeko. Proposamen honen garapenean
hausnarketa eta iraunkortasuneko irizpideak sartzea planteatzen da, espazio publikoa
birsortzeko, erabilera nahasketa eta banaketa ekonomikoa egiteko, zaharkitutako zonalde
industrialen berrikuntza, landa guneak balioa hartuko dute eta lurzoru urbanizaezinaren babesa.
3.lerro estrategikoaren barruan “Natur sistemak, bioaniztasuna eta paisaia zaindu eta
babestea” planteatzen duena, bere helburuen artean “interes ekologiko eta paisajistiko
berreskuratzea eta kontserbatzea” dago, ondorengo akzioak eta jarduketen barne hartzen ditu:
“61. Eraztun Berdearen zabalkuntza eta hobekuntza jarduerak.
–
–
–
–
–
–

Salburua parkearen zabalkuntza.
Armentia parkearen zabalkuntza.
Zadorra parkearen zabalkuntza.
Armentia eta Zabalgana parkearen arteko lotura hobekuntza proiektua.
Zabalgana parkearen eta Zadorra ibaiaren arteko lotura hobekuntza proiektua.
Egokitzapen orokorreko obrak eta parkeen hobekuntza.

62. Eraztun Berdearen plangintza eta antolamendua.
–
–

Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdearen hirigintza antolamenduaren aurretiko
ikerketen idazketa.
Eraztun Berdeko antolamendu Plan Bereziaren idazketa.
…..”

5.lerro estrategikoaren barruan “Kontsumo eta ekoizpen molde iraungarriagoen sustapenean
laguntzea” planteatzen da, ondorengo akzio eta jarduketak planteatzen dituzten helburu
operatiboak agertzen dira:
“5.1. Hondakin sorrera murriztu eta birziklapena zein berrerabilpena handitu.
….
102. Balioztapen eta birziklapen programa.
–
–

…..
Bi garbigune berrien eraikuntza.

…..
106. Hondakinak kentzeko programa.
–

Gardelegi zabortegiaren hedakuntza eta egokitzapena.”

6.lerro estrategikoaren barruan “Hirigintzan (planeamendua, diseinua eta eraikuntza lanetan)
iraungarritasun irizpideak kontuan hartzeko joera bultzatzea” planteatzen du, helburu
operatibo batzuk batzen dira ondorengo akzio eta jarduketetan planteatzen direla:
“6.1. Zaharkitutako, abandonatutako edota berrerabilitako espazioen birsortzea.
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112. Antzinako trenbide espazio berreskurapenaren proiektua.
113. Espazio zaharkituen parte hartze programa hiri bilbean.
6.2. Gehiegizko hazkundea saihestu.
114. Espazio publiko eremuen eta erabilera baxuko gune berdeen suspertzea.
–

Salburua eta Zabalganako zabalkundeen lursailaren lurzoru publiko eta
pribatuaren arteko lotura orekatzeko.

…
6.3. Hiri garapenean dibertsitatearen erabilerak sustatu.
117. Jardueren kokapen eta lekualdaketen proposamen idazketa Hiria Antolatzeko Plan
Orokorrean sartzeko.
6.4. Hirigintza eta iraunkortasun eraikuntza irizpideak aplikatu eta arkitektura
bioklimatikoa sustatzea.
….
6.5. Hiri Historikoaren ondare historiko kulturala sustatu.
119. Hiri historikoaren ondare historiko kulturalaren balioa handitzea
–
–

Ondare balioa duten eraikuntzen titulartasun publikoa berreskuratu eta bere
zaharberritzea sustatu.
Eraikinak jarduerez hornitu, denboran zehar beraien iraunkortasun mantentzea
ziurtatzeko.

Hiri historikoaren papera sustatu azpiegitura garrantzitsu bezala, hiriaren ospakizun
kultural nagusienak garatzeko.
Hauetariko akzio askok burutuak daude, baina kontzeptua oraindik balio du; beste batzuk atzera
bota dira, adibidez bi Garbigune berrien sorrera; antzinako trenbidearen berreskurapen
proiektua adibidez indarrean dago, gaur egun lurperatze proposamena garatzen ez egoteagatik.
Tokiko iraunkortasun adierazleei dagokionez, 2017.urtean azken txostenean Tokiko Agenda 21
ondorengo gai ezberdinak aipatu zituen:
•

Hiriaren kutsadura

•

Trafikoa eta garraioa

•

Ura, energia, industria eta hondakinak

•

Hirigintza eta lurraldea

•

Natura eta biodibertsitatea

•

Osasuna eta ingurumen arriskuak

•

Informazioa, hezkuntza eta hiritarren parte hartzea

•

Ingurumen sozio ekonomikoa
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2011-2016 urte bitartean sektore bakoitzeko gai ezberdinetan urteko adierazleak daude eta
haiekin zerikusirik duten akzioak eta ekimenak proposatzen dira.
2014.urtean azpimarratzeko alderdi esanguratsuenak lurralde eta plangintza eremuan eta
balorazio negatiboarekin ondorengoak izan ziren: osasun zerbitzuak, alde batera utzitako
lurzoruak, ekoizpen erabilera ez daukaten lurzoru artifizializatuak eta hiri lurzoruko biztanle
kopuru baxua.
Atal honetan, garraio publikoaren zerbitzuak baloratzen dira, kirol erabilera espazioen kopurua,
kutsatutako lurzoru berreskuratuen portzentaje eta babestutako lurzoruaren gainazal
portzentaje udalerriaren gainazal osoarekiko.
2016.urteko adierazleen hirigintza ikuspuntutik akzio nabarmenenak hurrengoak dira:
−

Hiriko Klimaren Mapa lanketa.

−

Miñaoko Parke Teknologikoaren garraio hobetzeko hitzarmena.

−

Autobus geltokiko bizikleta aparkalekuaren proiektua.

−

Koroatze auzoan espazio publikoaren birgaitzea.

−

Enpresen udal zentroen sorrera, saltokiak eta azpiegiturak eskainiz.

−

Basaldea proiektuaren sorrera, laborantza ekologikoaren sektorean.

−

Azoka eta merkatuen antolaketa, iraunkortasun kontsumoa eta hurbiltasuna jarraituz.

−

Hiri azpiegitura berdearen indartzea, Lakuabizkarra azpiegitura berdearen laugarren
eraikuntza fasea.

−

Eraztun berdeko ingurumen obren zaharberritzea eta hobekuntza ekologikoa:
Abetxukoko landaketak, Olarizu parkea, Errekaleor ibaiaren inguruan eta Basaldea
laborantza parkean Eraztun Berdean zehar.

−

Jundiz poligonoaren mendebaldean dauden zaharkitutako lurzoruen berreskurapena,
Iparraldeko autobiarekiko paralelo dagoen korridorean.

7.2.4.8

Hiriaren Azpiegitura Berdearen Plan Estrategikoa

Vitoria-Gasteiz hiriko azpiegitura berdea, Gune berdeen sarea definitzen du, gune berdeetan
hiru maila desberdinduz:
-

Nukleoko elementuak, Eraztun Berdea eta Laborantza Eraztuna.

-

Nodoak, Hiriko gune berdeak: nodo nagusiak, bigarren mailakoak eta zehaztugabeak
bereiztuz.

-

Konektoreak: Ekialde – Mendebalde, Iparralde – Hegoaldeko ibaia eta Iparralde hegoalde
ez ibaiekoa.

Plan Orokorraren idazketa Prozesuan elementu desberdinen trazatuak sartuko dira (Nekazaritza
Eraztuna izan ezik), Espazio Libreen sistema berriro definitzeko eta Vitoria-Gasteizko hiri
nukleoaren Gune berdeak.
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Espazio Libre honen sistema eta Gune Berdeak berriro definitzeak, Plangintzaren Aurrerapenean
sartuko da, beharrezko egokitzapenekin. Beharrezko analisiarekin eta parte hartzearekin, Plan
Orokorrean oinarrizko elementu bezala sartzeko.
Gainera, Plan Estrategikoak, Jarduketa Lerroak eta Azpiegitura berdean akzioak planteatzen
ditu. Bere helburua: funtzionaltasun ekologikoa, ingurumen soziala, mantentze alderdiekin
ikusita eta elementu naturalen hobekuntza, HAPOan erreferentzia berezirik ez dira
beharrezkoak.
7.2.4.9

Uraren Ziklo Osoa. Uraren Ordenantza Osoa.

Vitoria-Gasteizko Udalerrian Uraren Ziklo Osoaren Kudeaketa Arautzen duen Ordenantza, gaur
egun Amvisa Udalerriko erakundeak garatua. HAPOaren berrikusketa ez du sortzen helburu
espezifikoa.
7.2.4.10 Hondakin kudeaketaren Plan Integrala
Planak 10 helburu estrategiko ezartzen du, Hondakin Kudeaketarako.
1.

2001.urteko HH per capita sortzearen egonkortze maila.

2.

Lehen mailako hondakinik batere ez botatzea.

3.

Batutako HH selektibo zatiketa maximoak.

4.

Batutako zatiketa organikoaren konposta maximoak.

5.

Bigarren mailako HH-en balorazio energetikoa (uko egitea).

6.

Zabortegietan kanporatutako hondakin biodegradagarrien murrizpena.

7.

RInP balorazioaren, sorkuntza eta handipen murrizketa.

8.

Garbitzailearen nekazaritza lokatzaren balorazioa.

9.

Eraikuntza hondakinen balioztapena eta eraispena.

10. Parte hartzea, kontzientzazioa, sentsibilizazioa eta hitzarmenen sustapena.
Helburuak lortzeko Planak jarduketa zerrenda bat ezartzen du, 10 programetan taldekatuz.
Uraren Ziklo Integralaren kasuan, Planaren zehaztapenak ez du osatzen HAPO-aren helburu
zehatza.
7.2.4.11 Zarataren Akzio Plana
Vitoria-Gasteizko udalerrirako ingurumen soinuaren hobekuntza Akzio Planak jarduketarako 7
lerro ezartzen ditu:
1 Lerroa: Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana Integratzea
Soinuaren Hobekuntza Planarekin
2 Lerroa: Informazio zehaztapena eta lehentasunak definitu.
3 Lerroa: Gaueko aisialdiari bideratutako hobekuntza jarduerak.
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4 Lerroa: Hobetze jarduketak hirigintza garapenean integratuak.
5 Lerroa: Balioztapen eta babesa jarduketak eremu lasaietan: hiri oasiak.
6 Lerroa: Hobetze jarduketak, udalerriko foku eta eraikuntzetan.
7 Lerroa: Kontzientziazio eta Ingurumen Hezkuntza
4. Lerroa, Hirigintza eremuan garatu beharreko jarduketak zehazten ditu, hurrengoetan
zehazten dena:
1. Zarata kudeatzeko tresnak (zarata mapak, fatxadako mapak, gatazka mapak eta
zonifikatze akustikoa) HAPOrekin nahastu, plangintzaren balorazioa egiteko eta
HAPOaren etorkizuneko aldaketak.
2. Zarata azterketa espezifikoaren eskaera, hirigintza garapen berri guztientzako,
emaitzen diseinua barne, kalitate akustikoaren helburuak menperatzen direnean.
3. Trafikoaren garraio egokia zarata iturri berriei aurre egin behar dutenean, adibidez
etxebizitza berriko sarbide berriak.
Kontutan izan behar dira: bideen diseinua, baimentzen den abiadura, bizikleta
errepidea, sarbide garraio publikoari…etb.
4. Aurreikusitako zarata azterketen neurri prebentibo eta zuzentzaileak (hirigintza
planentzako zarata azterketa espezifikoak edo IIBE-ren barruan dauden zarata proiektu
handiak, azpiegiturak bezala).
5. Ezarritako araudiaren jarraipena, aurretik okupazio edo erabileraren lizentzia edo
baimenaren kontzesioa.
6. Garraio publiko eta ez motordunen sustapena eremu lasaien zarata maila ez igotzeko.
7. “Eremu lasaien” zaintza, pantailen eta neurri puntualen bidez.
Jarduketa hauek Plan Orokorrean sartuko dira, gehienak dagokion araudiaren ordenantzan.
•

Akzio plana (2013-2018) arazo multzoa eta haien artean hobetu beharreko aspektuak,
hirigintza plangintzaren eremuari dagokionez, azpimarra daiteke:
o

o
o

o
o

o

Detektatutako zarata arazo nagusiena, hiriaren trafikoagatik sortutakoa da, hortaz,
hobekuntza esfortzu nagusienak azpimarratzen dira, biztanleri kopuru
handienarengan eragina dauka fokua izanik.
Trenbideari orientatuak dauden fatxadak, nahiz eta zehaztugabetasun bat egon,
merkantzien garraioa aldakorra da eta tren hauen emisio mota.
Industriaren afekzioa bizitegi zonaldean hobetu da, eta hunkitutako biztanleari
dagokionez portzentajean minimoa da. Lanean jarraitu behar da, ingurune hauen
sentikortasun zonaldeetatik urrunduz, (osasuna, hezkuntza, bizitegikoak eta
kulturalak).
Tranbiak eragozpen puntualak sortzen ditu, tren eta zarata foku berriengatik, nahiz
eta iturri bezala zarata helburuak ez menperatu.
Eremu eta zonalde berdeak pisu handia daukate hiriaren barruan, etorkizuneko
garapenerako eremu hauek zonalde lasaiak bihurtzera eta hiria osasungarriagoa
egiteko, biztanleentzako zarata arazoa hobetzeko.
Mugikortasun planak espazio hauetako ingurune soziala hobetzen laguntzen du eta
kalitate altuko espazio publikora irabaztera. Garraioa, zarata foku handiena izanik,
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mugikortasun planean sartzen diren jarduketak izango dira, jokabide hauek lerro
nagusi bat osatuko dute, zarata murrizketaren planean helburuak sartuz,
jasangarritasun mugikortasun proiektuaren helburua bezala.
Kotxe murrizketaz gain, garrantzitsua da trafiko lasai bat lortzeko emaitzak bilatzea,
zarata gehiago ez sortzeko sistemak ezarriz, bilatutako emaitzak mailak murriztera
laguntzen dituena eta ingurumen soinua hobetu.
•

Hirian zarata sortzen duten beste elementu batzuk daude eta ez dira zarata-mapen
estrategiak, baina Akzio Planean sartu behar dira, hala nola:
o
o
o

•

Gauean sortutako zaratak, batez ere asteburuetan, hiriko zenbait gunetan baldintza
nagusia da, esaterako, Alde zaharra, gainera, astean zehar zonalde lasaia da.
Hondakin solidoak biltzeko udal zerbitzuek sortutako zarata, formatu ezberdinetan,
kalean garbiketa lanetan, etab.
Garraio publikoak, autobusak eta tranbiak sortutako zarata dela-eta, lineak kontutan
hartzen dituzten geltokiak.

2013-2018 Planak, zarata kudeatzeko akzioak proposatu ditu, zarata maparen
laguntzarekin eginak, udalerriko ordenantzak, lizentziak, distantziak, ostalaritza,
zamalanak, etab.

7.2.4.12 Elikagai estrategia iraunkorra
Agiri finala, 2016.urtean Vitoria-Gasteizerako Nekazaritzako elikagai estrategia jasangarriaren
Parte Hartze emaitzetatik aterata, elikagai eredu berri bat egoteko helburuarekin 21 helburu
ezartzen dira.
4,8 eta 10. helburuetan, agiriak irizpideak eta jarduketa lerroak proposatzen ditu, kontuan hartu
behar izango direnak HAPOren idazketa prozesuan.
4 Helburua Arauak berrikustea: “Arauak (hirigintza-arauak zein beste batzuk) berrikusi eta
egokitzea Gasteizko udalerrian nekazaritza eta abeltzaintza instalazioak jartzea errazteko”.
Planaren idazketa prozesuan, berristeko hau egingo da, instalazio hauen disposizioak erraztuz,
gainontzeko helburuen kontra ez joateko eta dagokien lurzoru kategorientzako ezartzeko.
8 Helburua Lurzoruaren babesa: “Lurzorua babestu (elikagaiak egiteko erabili dena)
plangintzaren eta legeriaren bitartez”.
Helburu hau oinarrizkoa kontsideratzen da eta babeserako garrantzi bereziarekin, izaera
orokorrarekin Lurzoru Urbanizaezinerako ezarri behar dena.
10. Heldura Hirigintza: “Auzoetako hirigintza eta kudeaketa berriz pentsatzea, eraldaketainstalazio txikiak/ merkatua/ merkataritza alternatiboa eta malgua txertatzeko”.
Egokia kontsideratzen da, dagokion araudiari helburuen zehaztapena erraztu, HAPOaren
gainontzeko helburuekin bateragarria izateko.
7.2.4.13 Zadorra ibaiaren egokitze hirdraulikoko eta ingurumen leheneratzeko plana
Proiektu honen helburuak hurrengoak dira:
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1.- Zadorra ibaiaren aldian aldiko gainezkatzeen ondorioak arintzea.
2.- Ibaiaren ekosistema berreskuratzea eta esku hartzea den zati osoan benetako ibilgu
biologiko bat lortzea.
3.- Vitoria-Gasteiz hiria inguratzen duen “Eraztun Berdeari” jarraipena ematea, ibaiertzak
erabilera publikorako egokituz.

7.2.4.14 Torrogiko, Mariturri, Ali, Batan, Zapardiel, Olarizu eta Errekaleor ibaien hobekuntza
hidrologiko eta hidraulikorako planaren proposamena.
Plan honen helburua Gasteizko Menditik eta Vitoria-Gasteizko Hiriaren erdialdeko hegoalde
zonaldera jaisten diren erreken uholde arriskuak murriztea da.
Arazoa larriagotzen da Batan, Zapardiel, Errekatxiki eta Santo Tomas errekentzako, lurperatu
egiten dira hiri-bilbera heltzean eta udalerriko saneamendu sarera sartzen dira.
Gasteizko Mendietatik jaisten diren erreken barruko eremua, Hobekuntza hidrologiko eta
hidraulikoaren proiektuan presente dagoena. Urteetan zehar egoera hobetzeko jarduketa
zerrenda bat egin da.
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8 INGURUMEN INPAKTU POSIBLEEN ANALISIA
8.1

PLANAREN HELBURUEN INGURUMEN EFEKTU POSIBLEEN ANALISIA

Gaur egungo HAPOaren Berrikusketa fasean, ingurumenak helburu bezala dauka antolamendu
tresnak proposatutako ereduaren ondorioak aztertzea ingurumen tresna eta lurralde
estrategikoei buruz, kontuan izanda aldaketa klimatikoa.
Ondoren, Vitoria-Gasteizko HAPOaren garapen tresnak, Plan Bereziak, Plan Partzialak, etab..;
Plan Orokorretik beste jarduketak ondorioztatu daitezke, beste Ingurumen Ebaluaketaren
prozedimendua edukiko dute, dagokion ingurune organoa edo indarrean dagoen araudiak
zehazten badu (ondasun estatala – Abenduak 9ko 21/2013 Legea, Ingurumen ebaluaketarena,
ondasun autonomikoarena, Urriak 16ko 211/2012 Dekretua, planen eta programen
ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena,
eta otsailak 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra.
Atal honetan aurretiko ebaluaketa bat egiten da ingurumen inpaktuei buruz, planteatutako
aukera bakoitzean Vitoria-Gasteizko udal-mugartean eragin nabarmenarekin.
Horretarako, hurrengoa gogoan hartzen da, aukera bakoitzean hartutako oinarrizko
parametroak bezala:
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ALDERDI DIFERENTZIAGARRIEN SINTESIA PROPOSATUTAKO AUKEREN ARTEAN
ANTOLAMENDUKO

AUKERA

IRIZPIDE OROKORRAK
0. AUKERA
- Lurzorurik ez desklasifikatzea.

- Hutsik dauden lursailen berrerabilpena ez proposatu beste erabileretarako.
- Puntualki hiriaren puntu ezberdinetan parte-hartu.
1. AUKERA
- Gaur egun urbanizatu ez diren lurzoru urbanizagarriak desklasifikatzea: TETen lurzoru urbanizagarriak, S-14, S-17 eta S-18 sektoreak.
JARDUKETA LERROAK
BIZITEGI LURZORUETAN

- Honela, proposatutako lurzoruak desklasifikatuko balira (3.796 etxebizitza guztira), HAPOak burutu beharko lituzken etxebizitza berriak 24.802 izango lirateke
(baimendutako bizitegi gaitasunaren azpitik LAGen irizpideak aplikatuz).
- Zabalganako 5b sektorearen berrantolamenduaren neurriak aukera honen barne egongo lirateke. Horrela, Zabalganako basoko aprobetxameduak sektorearen
beste toki batzutara mugituko lirateke, Eraztun Berdea alde honetan zabaldu ahal izateko.
2. AUKERA
- Hutsik dauden bizitegi lursailen birdentsifikazioa eta gaur egun eraikigarritasun baxua dagokio. Birdentsifikazioa hau gaur egungo lurzoruaren erabilera
mantenduz egingo da.
3. AUKERA
- Ekipamendu gehiegi existitzean beste aukera bat izango litzateke hutsik dauden lursailak beste erabileretan bihurtzea (bizitegikoa, tertziarioa, …).
- Dentsitate igoera eta jarduera berrien sartzea hiri egituraren aberastea suposatzen du.
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ALDERDI DIFERENTZIAGARRIEN SINTESIA PROPOSATUTAKO AUKEREN ARTEAN
ANTOLAMENDUKO

AUKERA

IRIZPIDE OROKORRAK

- Toki erakundeen ezaugarri landatarrak mantendu, eta "logela" bizitegi auzo bilakatzea ekidin.
- Nekazaritzari eta abeltzaintzari lotutako bizimodu hiarduera tradizionalak mantentzea, ekoizpen teknika berrien inplantazioa ahalbideratuz eta artisautza
TOKI-ERAKUNDE TXIKIKO

jarduerak eta elikagaietara eta naturara zuzendutako industriak sustatzea. Jarduera eta instalazio hauek toki entitateen inguruak eta haien egitura eta tipologia

BIZITEGI LURZORUETAN

errespetatuko dute beti ere

DAUDEN JARDUKETA
LERROAK

- Hazkunde eremuen egokitzea eta HAPO-aren indartze epean aurreikusten diren etxebizitzen beharrei egokitzea.
- Udal ekipamenduen eta zerbitzuen optimizazioa lortu, hauen ezaugarriak direla eta hirian kokatu behar direnei arreta handiagoa jarriz, eta toki-entitaeentzat
irisgarritasuna eta hauen erabileraren kalitatea hiriko ekipamenduen parekoa izan dadin.
- 2,10 Ha-ko sektore urbanizagarria baten mugaketa Abetxukoko TET-an, entitatea trinkotzeko, hiri lurrez inguratuta baitago.
0. AUKERA
- Lurzorurik ez desklasifikatzea.
- Planaren gaitasuna mantentzea lurzoru urbanizagarrian bi poltsa handiren erreserba aurreikusten duena eta zehaztapen barik: Aireportuenak 435,9ha-ekim eta
Miñao Parke Teknologikoaren S1-PR1 eta S2-PR2 sektoreak 298,03ha-ekin.
1, 2 eta 3. AUKERAK

JARDUKETA LERROAK
EKONOMIA JARDUEREKO
LURZORUETAN

- Miñanoko 1. Aukera: 293 Ha-ko azalera duten Miñanoko inguruetako lurzoruen desklasifikazio osoa.
- Miñanoko 2. Aukera: 118,14 Ha-ko Iparekialdeko lurzoruen erreserba mantendu eta beste 89,5 Ha lurzoru urbanizagarri sektorizatugabe moduan klasifikatu.
- Aireportuko 1. Aukera: Gaur egungo poligonoen lurzoruen optimizazioa lortu birgaitze eremuak sortuz. Indarreko HAPO-ak klasifikatzen dituen erreserba
lurzoruen desklasifikazioa egin.
- Aireportuko 2. Aukera: Etorkizuneko VIAP (aireportuarekin lotutako parke industriala eta logistikoaren) proiektua egiteko 93,38 Ha-ko lurzoruak besterik ez dira
mantenduko. (Aireportu Sistema Orokorraren barne 59,26 Ha egongo lirateke, eta beste 34,12 Ha-k aireportuko hazkunde sektorean egongo lirateke).
- Mercedes 1. Aukera: 14,09 Ha-ko hazkundea proposatzen da Mercedes enpresa inguratzen dituen lurzoruetan. Sektorizatugabeko lurzoru urbanizagarri
klasifikazioa izango lukete eta bere mugaketa Arenas kalearen artean eta Zabalganako ekipamendu lursailen artean egingo litzateke.
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ALDERDI DIFERENTZIAGARRIEN SINTESIA PROPOSATUTAKO AUKEREN ARTEAN
ANTOLAMENDUKO

AUKERA

IRIZPIDE OROKORRAK
AUKERA 0 INGURUMENA.

- Ingurune 0. Aukera, gaur egungo Lurzoru Urbanizaezina mantentzea izango zen, aurreko atalean eskematikoki aurkeztu dena. Aukera honekin udalerriz gaindiko
araudia suposatuko du, egokituz.
JARDUKETA LERROAK
LURZORU

AUKERA 1 INGURUMENA
- Ingurumenaren lehenengo aukera, egindako hirigintza plangintza onartzen du eta Lurzoru Urbanizagarriaren gainazala handitu nahi, hiriaren bizitegi lurzoru

URBANIZAEZINEAN

urbanizagarri edota industrial guztien edo batzuen desprogramazioa edota desklasifikazioa, TETen bezala adibidez. Alderdi hau hirigintza aukera ezberdin

(NEKA.ETA BASOZ. LPSan

guztietan aurkezten da Aurrerapenaren ondorengo ataletan, eta hiriaren inguraldeko zonaldeetan eta TETetan lurzoru urbanizagarrien desklasifikazioa

OINARRITUTA)

planteatzen da, erabili gabeko bizitegi lursailetan bidertsifikazioa eta erabili gabeko lursailen berrerabilpena beste erabileretan bihurtzeko: bizitegikoak eta
tertziarioak.
- Aukera hau Armentiaren parkearen desklasifikazioarekin lotuta doa, eta hiri lurzorutik lurzoru urbanizaezinera igaroko litzateke.
- Bestalde, Lasarteko legarrak azpiegitura hidrauliko moduan garatzeko aukera ere badago, hegoaldeko ibai eta erreken uholde arriskuak murrizteko
helburuarekin.
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8.2

INPAKTUAK JASAN AHAL DITUZTEN INGURUMEN FAKTOREEN EZAGUPENA

Ingurumen faktoreak lurzoru erabilera aldaketagatik jasan dezaketen inpaktua eta
aurreikusitako jarduera orokorrak, ondorengo puntuetan laburtzen dira:
• AIREAREN KALITATEA ETA ALDAKETA KLIMATIKOA
─ Kutsadura atmosferikoa
─ Kutsadura akustikoa
─ Aldaketa klimatikoari buruzko alderdiak
• LURZORU FAKTOREA
─ Erliebea
─ Balio agrologiko altuko lurzoruak
─ Kutsatutako lurzorua
• INGURUNE HIDRIKOA
─ Lur gaineko ura
─ Lur azpiko ura
• LANDAREDIA
─ Landarediaren formakuntza
─ Batasun interesezko habitat naturalak
• FAUNA
─ Espezie basati (babestuak eta babestu barik)
─ Fauna habitatak
─ Mugikortasuna eta faunaren iragazkortasuna
• BABESTUTAKO ESPAZIO NATURALAK
• PAISAIA
─ Kalitate paisajistikoa
• ONDARE HISTORIKOA
─ Ondare kulturalaren elementuak
• INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA
─ Lurzoruaren erabilerak eta ekonomia-jarduerak
─ Azpiegiturak eta hunkitutako zerbitzuak
─ Onarpen soziala
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8.3

8.3.1

VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO PLANGINTZA BERRIKUSKETAREN JARDUKETEN
ERAGIN POSIBLEEN IDENTIFIKAZIOA, INGURUNEAN ERAGINA IZATEKO AUKERAREKIN
AURREIKUSITAKO INGURUMEN EFEKTUAK AIREAREN KALITATEAGATIK

Udalerriaren etxebizitza beharrak asetzeko aurreikusitako lurzoru urbanizagarrien garapena,
erabilgarri dagoen lurzoru industrialaren garapena osatzeko, udalerriak kutsatzen duen
emisioen hazkundea eta proposatutakoa udalerri ingurunearen aire kalitatearen zaharkitzea
suposatuko du. Honen arrazoia, alde batetik, etxebizitzen kopurua handituko da eta kontsumo
energetiko handiago bat suposatuko du etxe berriei ur beroa eta berogailua hornitzeko
zailtasunarekin eta atmosferatik ondorioztatutakoarekin.
Biztanleri berritik garapen berri hauetan ezartzen dena bere desplazamenduentzako ibilgailu
pribatuaren erabilera igo ahal du, bai udalerriaren barrutik zein kanpotik, hortaz, HAPOtik
planteatutako mugikortasun helburuetatik ezinbestekoak dira Vitoria-Gasteizko aire kalitatea
ona izateko (2015.urteko Aire kalitatearen txostenetik ateratako datuen arabera; ez dira
baimendutako balio maximoak gainditu osasunaren babesarako, kutsatutako edozein materia
motan), 2003-2010 Aire Kalitatea kudeatzeko Planeko helburuak eta konpromisoak iraunaldian
egonda.
HAPOak ere usain txarreko kutsaduraren kontrako neurriak batzen ditu, enpresa edo jarduera
industrial hurbilenetan emisio kontrolan aurreratzea baimenduko du (Betoño, Gamarra eta
Arriaga Poligonoak), olfatometria dinamikoaren bidez. Hondakin Uren tratamendurako
instalazioetan (EDAR) ere arazoa kontuan izan da, hondakin organiko tratamendurako, etab.
afekzio hauek murrizteko neurriak aurreikusiz.
Aire kalitatearen hobekuntza eta mantentze proposamenari dagokionez, helburu eta lerro
estrategikoak bezala hurrengoak ezartzen dira:
•

Iturriak eta igorritako kutsatzaileak murriztu, airearen kalitatea eta aldaketa klimatikoa
galduz, osasuna zaintzeko eta ingurunearen gaineko inpaktua murrizteko, nazioarteko
berotegi efektuaren igorpen gasen murrizketa betez (BEG).

•

Ebaluaketa sistema optimoa, aurreikuspena, zaintza eta airearen kalitate kontrola
edukitzea.

•

Aurrezkia handitu, efizientzia energetikoa eta iturri berriztagarrien parte-hartzea udalerri/
tokiko egitura energetikoan eta lurralde historikoaren multzoan.

•

Koordinazioa hobetu, informazioa elkartrukatu eta taldekako lanak martxan jartzea aire
kalitatearekin harremana daukaten beste organismo publiko eta pribatuak.

•

Informazio publikoa eta hiritarren formazioa hobetu.

Ondorengo akzioak ere ezartzen dira:
•

Atmosferako emisio eguneraketaren inbentarioa Vitoria-Gasteizen.

AURRERAPEN AGIRIA. III LIBURUKIA - HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA. 2019ko Otsaila

190

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•

Kutsadura akustikoarekin zerikusia daukaten gaixotasunen zaintza sistema baten sorrera.

•

Kutsadura akustikoaren sakabanatze ereduaren idazketa.

•

Ingurune atmosferikoaren babeserako udalerriko ordenantzaren idazketa.

•

Gasolindegien sarrera, lurrun berreskurapen sistema osoena.

•

Kalitate indizearen ezarpena eta bide publikoko aire kalitatearen eguneratutako
informazio sistema. Aire kalitate txarren kasurako protokolo jarduketaren idazketa.

Beste alde batetik, argiztapen eta seinalizazioa espazio publikoan energia kontsumitzen duten
elementuak dira (kaleen garbiketa, parkeen mantentzea eta lorategiak, etab.. baita ere).
Argiztapen Plan Estrategikoaren balioan jartzearekin asko aurreratu egin da, efizientzia
energetiko handiagoa eta kutsadura luminikoaren murrizketa suposatuko duena (gaueko
ordutegian %30ean murriztuko da intentsitate luminikoa) beti ere hiritarren segurtasuna
ziurtatuz.
Gaur egun Vitoria-Gasteizko argiztapen publikoa nahiko efizientea da, kutsadura hau eta
argiztapen publikoaren kudeaketa efizienteagoa bat bilatzeko hurrengo neurriak planteatzen
ditugu:
•

Argiontzi guztien ordezkapena teknologi efizienteago batez, dagokion diseinuekin
kutsadura luminika murrizteko.

•

Udalerrian aurkitu ahal diren kutsatutako bolen eliminazioa.

•

Erreaktantzia induktiboak elektronikoak ordezkatzea, kudeaketa sistema batekin.

•

Tentsio erregulatzaileak jarri argiztapen lerroen eraldaketarako eta gaueko ordutegian
intentsitate luminikoa murrizteko.

•

Udalerriaren argiztapen publikoen ordutegien erabilerarako kudeaketa eta egokitzapen
sistema berrien kokapena.

•

Igarotze gutxiko ibilbidetan gertutasun sentsoreak jarri.

•

Argiztapen maila bikoitzeko sistemak jarri.

Erradiazio

elektromagnetikoaren arabera, erregulazio

erradiomagnetikoaren jarduera

estrategia ondorengo gidalerroetan oinarrituta dago:
•

Araudi erregulatzailearen erabilera zorrotza.

•

Eraikin bateko instalazioen hirigintza kontrolaren integrazioa, 2002.urtean idatzitako
Telekomunikazio-Sareetako instalazio Irrati-elektrikoei buruzko ordenantza arautzailea
ondorengo aldaketa ezberdinak izan duena.

•

Telekomunikazio antenen kokapena mugatu eremu sentikorretan, adibidez: ospitaleak,
eskolak, etab.

•

Monitorizazio sare bat puntu estrategikoetan kokatutako sei monitore ibiltariekin,
erradiazio kontrolerako eremu magnetikoa balioztatzeko.
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•

Vitoria-Gasteizko udalaren web gunean Antenen Datu Base baten lotura aurkitu
dezakegu, bertan udalerrian kokatuta dauden instalazio erradiazioen informazio
teknikoa, ingurumenekoa eta hirigintzakoa aurkitu dezakegu.

Vitoria-Gasteizko kalitate akustikoari begira, Ingurumen zarataren araudia estatu maila 37/2003
zarata Legean definitzen da 1513/2005 eta 1367/2007 Errege Dekretuetan garatua. Autonomiko
mailara, 2013.urteko urtarrilak 1, urriak 16ko EAEko kutsadura akustikoaren 213/2012 Dekretua
indarrean sartu zen.
Zaratari buruzko proposamenak Vitoria-Gasteizko udalerriko soinu-giroa hobetzeko ekintza
planean definituak daude. Bertan lan lerroak ezartzen dira: Mugikortasun iraunkorra eta espazio
publiko Plana eta akustika hobekuntzaren Plana, balorazio jarduketak eta eremu lasaien babesa
(hiri oasi), etab. Zarata jarduerei buruz garatuz joan diren ingurune akzioak hurrengoak izan dira
bereziki: industrialdearen zarata kendu, Aireportu inguruko bizitegi hazkundea gelditu,
Mugikortasun Iraunkorraren eta espazio publikoaren plana eta Vitoria-Gasteizko bizikleta
mugikortasunaren zuzendaritza plana. Azken hau kalitate akustikoaren gainean eragina dauka,
garraio publikoa sustatzeko tranbiaren ezarpenean, eta.
HAPO berrikusketaren hobekuntza eta zarata murrizteko proposamenak hurrengoak dira:
•

Aireportuaren inguruan bizitegi hazkundea gelditu.

•

Etorkizuneko hirigintza garapenen soinu egoera ebaluatzea, HAPOan ezarriak eta
2013/2012 Dekretua betetzen dela baloratu eta bere garapenerako jarraitu beharreko
prozesuak.

•

Hirigintza garapenerako zarata azterketa espezifikoa egiteko eskaera, emaitzen diseinua
barne, kalitate akustikoaren helburuak menperatzerakoan. Hiri erreformaren proiektuen
murrizketa zareten gehitzea.

•

Garraio publikoa bultzatzea (tranbia, autobusak, etab) eta bizikleta bideen hazkundea
motorduna ez de desplazamendua bultzatzeko.

•

Trafikoagatik sortutako zarata inpaktua murriztu, trafiko lasaia lortzeko, oinezkoentzako
errepideak edota zenbait bideen sekzioak murrizteko.

•

Industria zaratatsuaren kokapena Kanpoko poligonoetan.

•

Hiri diseinuetan: zarata aurre egiteko babesa jarri eta soinu ingurumena hobetu, gune
lasaiak potentziatzeko eta babesteko.

•

Espazio naturalen soinu kalitatea ebaluatu eta zaratari sentikortasun berezia daukaten
espazioak identifikatu, babes berezia jartzeko. Espazio natural bakoitzari KAH ezarri.

Honela, azpimarratutakoaren arabera esan daiteke, puntu batzuetan egon daitekeen inpaktuak
eta momentu azpimarragarriak, aire kalitate eta zarata Plan Integratuaren diseinua, gatazka
egoerak, energi garbien erabilerarako bideratuak, hirigintza arauak ezartzen duten baldintzen
betebeharrekin batera, inpaktuak murrizteko nahiko izatea espero da eta HAPOaren
etorkizuneko eszenatokietan bateragarriak bezala sailkatzea.
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8.3.2

LURZORUAREN GAIN AURREIKUSI DAITEZKEEN INGURUMEN EFEKTUAK

Faktore edafikoaren eragin nagusiena lurraldearen lurzoru erabilera aldaketagatik sortutakoa
da eta lurraldeak dauzkan gaur egungo ezaugarriak izatera pasako da, plangintzak kasu
bakoitzean zehaztuko duenak.
Puntu honetan Vitoria-Gasteizko HAPOaren lurzoruaren babes faktore nagusiak garrantzi
berezia hartzen du, lurzoru urbanizagarri berrien sailkapena ez aurreikusteagatik,
murrizketarako existitzen den birsailkapena, eremu urbanizatuen birdentsifikazio ikuspuntutik
eskariaren konponbidean aurreratuz eta hiri bilbean dauden lursailen bizitegi garapenean eta
hutsik dauden gaur egungo espazioak osatzen dutenak (beste aukeren ekipamenduen
gainjarriagatik hutsik dauden zuzkidura lursailen berrerabilpena eta beste erabileretan
bihurtzea: bizitegikoak, tertziarioa, …), hiri bilbearen dentsitatea handituz eta jarduera berrien
sarrerarekin, hiri egituraren aberastasuna mesedetzen dutenak.
Planaren alderdi berezia, lurzoru deskontaminazioaren ingurumen hobekuntzako jarduketekin
erlazioa gordetzen du. Kutsatutako lurzoruen inbentarioan ezaugarri horiek dituzten lurzoruak
agertzen dira, 9/2005 ED-ak ezarritakoaren arabera. 2014.urtean inbentarioaren eguneraketa
egin zen, kutsatutako 1.114 kokapen agertzen dira Vitoria-Gasteizen 970ha-ko azalerarekin.
Gainazal gehienak poligonoetan dauden lurzoru industrialei dagokie, nahiz eta Lurzoru
Urbanizagarrian mantxak egon. Kutsatutako lurzoruen kudeaketarako ondorengo akzioak
proposatu dira:
•

kontrol jarduketak eta isurketak botatzeko zonaldeen desagerpena edota material ez
legalen biltegiratzea.

•

Lurzoru kutsatuen berreskurapena.

•

Lurzoruen berreskurapena lehenetsi, ingurune hobekuntzak proposatu azpiegitura
berdea, hiriaren paisaia, ibaietatik gertu, errekak, oinezkoen ibilbideak edo
laborantzarako espazioak lortzeko.

•

Jarduketa hauek jarraipen batekin lagunduak izango dira lurzoru kalitatearen
hobekuntza ebaluatzeko.

Lurzoru urbanizagarrien garapenetik ondorioztatutako ingurune edafikoaren afekziotik izaera
negatiboa izango du, afekzio minimoa izanik –hiri bilbean dauden lursailak- hortaz azkenik
inpaktu bateragarri bezala baloratzen da. Eremu berreskurapenak lurzoru kutsatuekin
proposatuz, ingurumena berreskuratuz afekzio gabeko lurzoru naturalen eremu berrien
hirigintza aprobetxatuz, efektua positiboa kontsideratzen da.
Bere aldetik, bizitegi hirigintza garapen berriak, etxebizitza berriak eta negozio berriak sortutako
hondakinen hazkundea daukate, bai eraikuntza fasean eta bai ondoren etxebizitzetan jendea
bizi denean eta bai negozioak funtzionamenduan daudenean. Modu honetan, ezinbestekoa
izango da hondakinen kudeaketa egoki bat eta kudeaketa hau erregulatzen duen hirigintza
araudiaren garapenak.
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8.3.3

INGURUNE HIDRIKOAREN GAIN AURREIKUSI DAITEZKE INGURUNE EFEKTUAK

HAPOan agertzen diren garapen berriak horniketa eta uraren kalitatea beharko dute, hortaz,
uraren kontsumoa handitzeak ingurune hidrikoan afekzio bat suposatu daiteke, ondorioz
baliabide honen kudeaketa beharrezkoa da bere babeserako, biztanleriaren horniketa ziurtatuz.
Beste alde batetik, erabilera berri hauek hondakin-urak sortuko dituzte eta tratamendu bat
jasango dute ibilbide errezeptoreen kutsadura saihesteko, uren kalitatea berreskuratzeko eta
hiri eremuen urak, bai hirikoak eta bai toki-erakunde txikikoak.
Udalerriak horniketa eta arazketa instalazio egokiak izango ditu, ingurune hidrikoaren gaineko
inpaktuak ez dira esanguratsuak eta Vitoria-Gasteizko Udalerriaren Uraren ziklo osoaren
kudeaketa arautzen duen ordenantza egokiarekin.
Gainera, Vitoria-Gasteizko Udalak, Zadorra ibaiaren Egokitzapen Hidraulikoaren Plana garatu du,
eta Eskibel, Torrogiko, Mariturri, Ali, Batan, Zapardiel, Olarizu eta Errekaleor ibaien hidrologiko
eta hidraulikoaren hobekuntza Planak, sistema hidrikoaren berreskurapenera bideratuak eta ur
ekosistema berreskuratzeko irizpideak kontuan izango dituenak eta uholdegarritasun arazoen
aurrean babesarako izango dena (Planak Salburua babes perimetroa osoaren saneamendu eta
horniketa sarean neurriak aurreikusten ditu).
Auzo berriak, birdentsifikazio proposamenak eta toki-erakunde txikiko horniketa eta
tratamendu egokia egin, banaketa sareak, sare nagusiaren destolesketa eta arazketa
instalazioak. AMVISA Zuzendaritza Planak Tokiko Erakunde Txikietan araztegiak instalatzeari
aukerak planteatzen ditu. Erakundeetarako aukera ezberdinak aztertu beharko dira:
•

Araztaileen ezarpen posiblea aztertu, lurzoruen jabetza kenduz (nahiz eta iraunkorrak
izan lurzoru kantitate gehiago behar dute).

•

TETen saneamendu sarea lotu hiriaren saneamendu orokorreko sarera irakurtzaileen
bidez. Mataukotik Ekialde Zonaldeko Erakundeetarako irakurtzaile bat edukitzea eta
beste bat Mendozan mendebaldeko Erakundeetarako.

HAPOak baliabide hidrikoaren babesa aurreikusten du, bere ziklo osoan, bere prozesu
ekologikoan hezeguneen eskariari arreta jarriz (Salburuaren babesa adibidez), babes
perimetroen definizioa sartuz. Honela HAPOak, HAPO berrian ordenantza berriaren sarrera
baloratu behar du, landa lurzoruetan erabilera tertziarioen ezarpena erregulatuz, gaur egun
saneamendu sarearen asetzea saihesteko.
Hondakinetatik sortu ahal diren arazo edo gatazken konponbiderako balioko du, ur horniketan
organismo kudeatzailea eta saneamendu sareak protokolo egoki bat izango dute egoera
hauetan modu egokian jarduteko. Identifikatutako efektuak aurkituak eta minimoak bezala
ezagutarazten dira, alderantzizko izaerarekin eta berreskurapen izaerarekin, sare tamaina
egokiarekin eta garbiketa sistemekin, inpaktu bateragarriarekin, babes neurriekin eta neurri
zuzentzaileekin.
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8.3.4

LANDAREDI, FLORA, FAUNA ETA BABESTUTAKO ESPAZIOEN GAIN AURREIKUSITAKO INGURUMEN
EFEKTUA

Vitoria-Gasteizko HAPOan proposatutako hirigintza garapena, landaredi eta faunaren gain
proposatutako aukerak inzidentzia baliogabetzen dute, landaredi naturalaren espazio okupazio
beharrezkoa ez delako, hiri bilbean dauden lursailen garapena proposatzerakoan eta landare
formakuntzaren zaharkitzea proposatzen dutelako.
Hortaz, akzio hauetara lotutako landaredi galera ez da ematen, ezta faunaren habitatarako
zaharkitzea, landaredi formakuntzara lotua dago, gizakien presentziagatik faunak eragozten
dute, habitata zaharkitzen da eta gaueko ordutegian urbanizaziaren argiztatzen da.
Azpimarragarria da aurreikusitako garapena, Lurzoru Urbanizaezineko Nekazaritza eta
Basozaintzako LPS-eko edukiera lotua dago. Vitoria-Gasteizko udalerriak 276,08 km2-ko azalera
dauka, hortaz EAE-an zabalera gehien daukana da. Udalerri gainazalaren erdia baino gehiago
landa izaera dauka.
LPSaren Memorian, LAGen antolamendu kategoriei dagokionez, aldaketa batzuk sartzen dira.
LPSak ez du mugatzen “Babes Bereziko” kategoria, LAGetan ezartzen denaren arabera, LPPk eta
Udal plangintzak dira eginkizun hau egin behar dutenak.
Lurzoru Urbanizaezinaren egungo antolamendua, egokitua izan behar da Nekazaritza eta
Abeltzaintzako LPS-aren eta beste babes edo kontserbazio plan zehatzen helburu eta
zehaztasunen arteko bateragarritasun maila altua lortzeko, eta alboko udalerriekin koherentzia
lotura bat lortzeko:
• Nekazaritza eta Abeltzaina jardueren erregulazioa (pabiloiak eta nekazaritzako
eraikinak).
• Natura 2000 sareko Kudeaketa planak eta KBE eta HBBE kontserbazio neurriak.
• EAEn mehatxatuta dauden fauna eta floraren kontserbaziorako Kudeaketa Planak.
Gainera baloratu behar da Lurzoru Urbanizaezinaren barruan laborantza zonalde osoa sartu,
hiria inguratzen duena Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Balio Estrategiko
Handia kategorian.
Ingurumen balio zehatzeko inguruneak existitzen dira, baloratu beharko da babes maila altua
emango bazaie. Hurrengo kasuetan adibidez:
• Batasuneko interes naturaleko habitatak eta Ondare Natural eta Biodibertsitatearena.
• Eskala baxuagoko beste landaredi formazioak baina interesezkoak; zuhaixken taldeak,
gazteak edo degradatuak, sasi formazioak, etab.
HAPOaren berrikuspenak planteatutako antolamendu aukeren analisia aurreikusten du,
ingurumenaren ikuspuntuari arreta jarriz. Lurzoru Urbanizaezinaren (LEU) sailkapen xehatuaren
proposamena tresnetatik eta udalerriz gaindiko araudiari dagokien baldintzak kontuan hartuz
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egin da. Bere erakarpen gaitasunaren arabera eta egungo eta aurreikusitako erabileren
gaitasunen arabera.
Lurzoru Urbanizaezinerako HAPOaren proposamena ingurumenerako bi aukera ezartzen ditu
lurzoruaren klasifikazioari dagokionez, ingurumen lurralde ezaugarrien murriztapenak eta
antolamendu proposamenak, udal mugartearen hirigintza eta egituraketa ikuspuntutik aztertua:
• Ingurumenaren Aukera 0, egungo Lurzoru Urbanizaezinaren mantentzearena izango
zen, aurreko puntuan eskematikoki azaldu den bezala. Konponbide hau udalerriz
gaindiko arautegia moldatuko zen, egokituz.
• Ingurumenaren

1ngo

Aukera,

egindako

hirigintza

plangintza

eta

Lurzoru

Urbanizaezinaren gainazala haztea aurreikusten du. Bizitegiko lurzoru urbanizagarria
edota hirian edo TETetan dauden lurzoru industrialen desklasifikazioa edota
desprogramazioa. Alderdi hau hirigintza aukera ezberdinetan aurkezten da,
aurrerapenaren hurrengo ataletan ikusten denez eta hiriaren kanpoaldean eta TETen
lurzoru urbanizagarrietan planteatzen den desklasifikaziotik; erabilgarri dauden bizitegi
lursailen birdentsifikazioa eta erabilgarri diren zuzkidura lursailen berrerabilpena beste
erabileretarako: bizitegiak eta tertziarioak.
Aipatu den bezala, LEUaren kategorizazioak eredu geografiko zehatzetan onartutako beste
babes edota kontserbazio espezifikoko planen muga eta zehaztapena egingo du, ondorengo
kasuetan ikusten den bezala:
•

Kudeaketa Planak eta KBE eta HBBE kontserbazio neurriak, Natura 2000 Sarearen parte
osatzen dutenak.
Natura 2000 Sarean dauden espazioak, HAPOaren berrikusketa eremuan oinarrizko
baldintzapena da. Bai bakoitzaren helburuak definitzeko, bai garapen aukerak kontutan
hartzeko.
Zentsu honetan, 21/2013 legearen zazpigarren xedapen gehigarria, abenduaren 9koa,
ingurumen ebaluazioa eta 46.4 artikuluaren Biodibertsitate eta Parke Naturalaren
xedapenei jarraituz, abenduaren 13koa: Planak Natura 2000 sarearen eremuak nabarmen
eragin ditzakeenean, ingurumen ebaluazio prozeduraren barruan bere ondorioak
ebaluatzeko ebaluazio egokia egin beharko litzateke, alderdi horien azterketa zehatz bat
garatuz.
Vitoria-Gasteizko eremuan sarearen lau leku agertzen dira, guztiak bere Kudeaketa
Planarekin. Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) izateagatik eta Hegaztientzako Babes
Bereziko Eremuak (HBBE), Salburuaren kasuan. Kudeaketa Plan hauetan hartu beharreko
zonakatze edo zehaztapenak, babespenerako Lurzoru Urbanizaezinaren sailkapenean eta
HAPOaren ingurumen helburuetan kontutan hartu behar dira:
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o

Salburua. Diputatuen kontseiluaren 583/2015 Erabakia, urriaren 13koa, 583/2015
Erabakia, barnean hartzen duena “kudeaketa zuzentarau eta neurriak” dokumentua,
Salburuko kontserbazio bereziko eremua (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko
eremua (HBBE) onik zaintzeko eta bertako espezieen habitaten narriadura eta
eraldaketak ekiditeko dena eta onartzen duena hira argitaratzea Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen eta Lurraldeko Politikaren Sailaren 121/2015 Dekretuaren eranskin gisa.

o

Zadorra Ibaia. Diputatuen kontseiluaren 122/2015 Erabakia, martxoaren 10ekoa,
behin betiko onarpena ematen diona “kudeaketa zuzentarau eta neurriak”
dokumentuari, Arabako Lurralde Historikoko ibaietan kontserbazioaz bereziko bost
eremu (KBE) onik zaintzeko eta bertako espezieen habitaten narriadura eta
eraldaketak ekiditeko.

o

Arabako Lautadako Irla Hariztiak. Diputatuen kontseiluaren 471/2016 Erabakia,
uztailaren 19koa, hasierako agiriari aurkeztutako alegazioei erantzuten diena eta
onartzen duena ES2110013 kontserbazio Bereziko Eremuaren “Jarraibideak eta
neurriak” (KBE Arabako Lautada Irla Hariztiak) izenekoaren behin betiko agiria,
III.eranskin gisa txertatzeko naturgune babestu horren izendapen agiriari.

o

Gasteizko Mendi Garaiak. Diputatuen kontseiluaren 472/2016 Erabakia, uztailaren
19koa, hasierako agiria aurkeztutako alegazioei erantzuten diena eta onartzen duena
ES2110015 Kontserbazio Bereziko Eremuaren “Jarraibideak eta Neurriak” (KBE
Gasteizko Mendi Garaiak) izenekoaren behin betiko agiria, III.eranskin gisa
txertatzeko naturgune babestu horren izendapen agiriari.

•

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

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

o

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

•

Interesezko beste alderdiak existitzen dira, baina plangintzaren ikuspuntutik lotesleak izan
gabe, mugaketan eta LEUaren kalifikazioan kontuan hartu behar dira. Ingurumen balioetan
agerpena daukaten inguruneak dira, arreta berezia izan behar dutenak bere
kontserbaziorako, honela egokia kontsideratzen badira eta babes maila altuenarekin.
Ondorengo kasuak dira:
o

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

HAPOaren

Aurrerapen

Dokumentuan,

kartografia

ofizialean

oinarrituta, presente dauden habitat motak mugatuko ditu ingurumen babes
maximorako kategorietara sartzeko. Ondorengo faseetan, zehaztasun gehiagorekin
mugatuko dira gainazalean kontsideratu beharreko habitat motak, gomendatzen
duten kontserbazio egoera edota arriskua daukatelako.
Interesezko beste landaredi eraketak, kategoria hauetan aurretik sartu ez direnak.

o

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

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

•

Vitoria-Gasteizko Udalaren Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI) landuta, kartografia talde
zabala azpimarratzen da eta azterketa tekniko eta zientifikoak. Udalerriaren
ingurugiroarekin erlazionatuak, kontutan hartu beharreko informazio iturriak izango dira.

HAPOko Aurrerapen dokumentuak, balio natural azpimarragarriko zonaldeak kontutan izan ditu
(LAGak definitzen duten bezala),Babes Bereziko kategorian sartzeko. Ondorengo afekzioak edo
LEUn gaineko arazoak ondorengoak dira:
• Zatiketa, homogeneizatu eta espazio naturalen zaharkitzeagatiko biodibertsitate galera.
• Landazabal eta lautadaren paisai aldaketa, hiriaren hazkundeagatik eta batez ere, herrien
inguruan.
• Ustiapen agrarioen murrizketa eta ganaduko murrizketa.
• Orokorrean Uraren kalitate txarra ibaietan dauden hiriko isurpenengatik, industrialak,
abonu, pestizida, etabarrengatik eta aldi berean nekazaritzako zonaldeetan, lurzoruaren
kutsaduragatik abonu eta plagizidengatik.
• Hondakin uren tratamendua behar dute landare falta.
• Suteak eta erretze kontrolaezinak.
• Etc.
HAPOaren definizioan planteatutako ingurune naturalaren interes berezia eta Eraztun Berdean
garatutako tratamendua, Vitoria-Gasteizko hiri kanpoaldearen ingurumen berreskurapen eta
zaharberritzearen emaitza da. Plan honen xede nagusia espazio honen balio ekologiko eta
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soziala berreskuratzea da, eta horretarako, paisaia eta ekologiaren aldetik balio handia duten
hainbat enklabe uztartuz hiriaren inguruan naturak etenik izango ez duen gerriko bat sortu nahi
da. Modu honetan lortu izan da hiriaren kanpoaldeko hobekuntza (biodibertsitatea,
irisgarritasuna, aisialdirako leku berriak, etab. )
Eraztunean alderdi ezberdinak eragina dauzkate: ingurumenekoak, sozialak, kulturalak eta
hirigintzakoak. Antolamenduak Vitoria-Gasteizko kanpoaldeko eremuaren kontserbazio egoera
eta balioetara egokitzen da. Hiriaren kanpoaldean dauden parke talde bat da, balio ekologiko
eta paisajistiko altuarekin eta modu honetan, birika berde bat hiriaren eta kanpoko laborantza
espazio baten artean trantsizio moduan funtzionatzen da. Modu honetan, hiriaren inguruan
aisialdi erabilerarako eremu berde bat osatzen da. Gaur egun, Eraztunak 727 ha dauzka,
aurreikusiz 993ha-ko azalera osoa.
Zaharkitutako zonalde eta erabilera publikoa izateko eremu ezberdinen berriztapen ekologiko
eta paisajistiko garrantzitsuak egin dira. Gaur egun, Eraztun Berdeak sei parke ditu: Armentia,
Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zadorra eta Errekaleor. Hala ere, Vitoria-Gasteizko kanpoaldean
berreskuratzeko dauden espazio zaharkitu batzuk geratzen dira, eta beraz, korridore
ekologikoen multzoa aurreikusteko zain dago espazio ezberdinekin lotzeko.
Bere ibilbidean, eraztunak eremu oso ezberdinak zeharkatzen ditu: landa eremuak, natura
eremuak, hiri kanpoaldekoak eta hirikoak. Kanpoaldean ekosistema ezberdin existitzen dira:
zuhaizti, ibaiertzeko basoak, ibaiak, hezeguneak, belardiak, landatzeko eremuak, etab.
Haietariko batzuk oso ezagunak dira bere ingurumen balioagatik, Zadorra ibaiaren ur
ekosistemaren kasuan bezala edo Salburuan berreskuratutako hezeguneak.
Gaur egun, Eraztun berdeko %27,07a babestutako Gune Naturaletatik pasatzen da, %8,07a BGLetatik, %22,10a katalogatutako Paisaiak zeharkatzen dute eta %14,30 korridore Ekologikoak.
Eraztun Berdeak Vitoria-Gasteizko antolamendu egituran oinarrizko papera jasan du, hiriaren
azpiegitura berde azpimarragarriena daukate bere izaera jarraiagatik hiriaren inguruan eta
aisialdi eremu bezala suposatzen duena eta ingurumenagatik. Baina zenbait arazo aurkezten
ditu espazio ezberdinen jarraitasun egoki bat oztopatzen dutenak:
• Lotura falta existitzen da, espazio natural eta ekologikoen artean eta alboko hiri
eremuekin.
• Kanpoko eraztunaren espazioak Eraztun Berdetik kanpo daude, bereziki ekologiaren
ikuspuntutik.
Deskribatutako interes eremu hauetan, garatzen diren Plan Berezi edo partzial bakoitzerako,
interesezko espazio eta balio naturalen afekzioko Ingurumen Ebaluaketa bat egiten da.
Zehaztutako ebaluaketa kontuan izango du habitatean modu zuzenean eragina ez izatekotan,
mugan dauden erabilerak bere funtzionaltasuna aldatu dezakete, eta beraz, galera bat izan
daiteke. Honela, urbanizagarriak diren lurzoru berri hauetan, araututako Ingurumen Ebaluaketa
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Inpaktu bati aurre egin behar da edota integratutako Ingurumen baimena araudiak honela
zehaztekotan.
Honela, garapen berriko habitaten afekzioak baloratuko dira, dagokion prebentziozko neurriak
proposatuz, zuzentzaileak eta babesleak.
8.3.5

AURREIKUSITAKO EFEKTUAK ALDAKETA KLIMATIKOAN

Agerian jarri denez, Plangintzak berrikusketan sartu beharreko helburuetako bat lurralde
iraunkorra eta energetikoki efizientea lortzea da, ez bakarrik lurzoru berriaren kontsumoa
murriztea, existitzen diren bizitegi lurzoruak eta industrialak lohiz betez, birgaituz eta
berriztatuz; baizik eta beste kontzeptuetara banatuz: mugikortasuna, zerbitzuen azpiegiturak,
osasun publikoa, elikadura, etab zeharkako modu batean.
Mugikortasun iraunkorra erraztuko duten neurriak sartzen dira (Mugikortasun Iraunkorraren
eta espazio publikoaren Planean aurreikusten diren bezala) eta beste baliabideen erabilera
efizientea ura eta energia bezala.
Lurraldean eragina duten baliabide guztien kudeaketa integratu bat ezinbestekoa bihurtzen da,
kontzeptu hau zuzenean erlazionatuta dago Pariseko Hitzarmenarekin (COP21 klimari buruzko
Paris Hitzarmena), HAPOak bere definizioan jarduketa lerro berri guztiak batzen ditu, berotegi
efektuaren (BEG) gas emisio murrizketara bideratuak:
•

Kudeaketa efizientea hondakinekin (udalerriaren hondakin kudeaketa plan integrala
2008-2016), tokiko kudeaketa eredu baten bidez.

•

Ur ziklo osoaren kudeaketa efizientea (Uraren zikloa hobetzeko plana), baliabideen
erabilera egokia eta bere babesa.

•

Energia kontsumoa aurrezteko estrategiak, energia erabilpen efizientearekin eta eskari
murrizketarekin.

•

Energia berriztatzaileen inplementazioa sustatzen dituzten estrategiak, sortutako
energia eraikin berrietan sartuz.

•

Hiriko CO2 bilketa sustatzea, baso eta mendien baso berritzearekin; eta zaharkitutako
hiri lurzoruen berritzea CO2 hustubideetan bihurtzeko (hirigintza aspektuen agerpena
Azpiegitura Berdea bezala).

•

Emisioak murriztu eta elikagaien auto-hornikuntza, tokiko merkataritza indartzeko
tokiko produktuak eta bere kontsumoa sustatuz.

HAPOak eragin positiboak eta azpimarragarriak edukitzea erraztuko du, tokiko ingurumen
baliabideekin baldintzak hobetzeko eta aldaketa klimatikoarekin borroka egingo du, egokitzapen
proposamenak batuz eta BEG emisioak murriztuz.
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8.3.6

AURREIKUSITAKO EFEKTUAK KULTURA ONDAREAREN GAIN

Vitoria-Gasteizko HAPO berrikusketaren garapen efektuak, ondare kultural elementuen gainean
oso positiboak izango dira, hirigintza plangintzaren lehenengo fasearen definiziotik.
HAPOaren helburu orokorreko atalean bezala aipatu den bezala, ondare kulturalen kontserbazio
eta difusio gabezien eta arazoen identifikazioa aurreikusten da, konponbide eta nobedade
zehatzen proposamena kontserbazio eta babesari begiratuz, eta udalerriaren Ondare
kulturalaren igorpenari, sustapenari eta balioan jartzeari ere. Oinordetutako iraganeko ondasun
multzoak kontserbatu eta igorri behar direla ulertuz.
Horregatik lehenengo fase batean Vitoria-Gasteizko udalerriaren ondare artistiko, historiko,
arkeologiko eta etnologikoaren informazioa bilduko da, egindako ikerketak, ondarearen
legegintza eta HAPOa kontuan hartuz. Bigarren fase batean, aurrekoaren analisi bat egingo da
eta egungo egoeraren diagnostiko orokor bat egin ahal izateko, arazoak eta gabeziak definituz
eta proposamen berrien prestaketa eginez, besteak beste:
o Kontuan hartzen ez diren ondasun ondareen babesaren hedapena.
o Bide eta informazio seinalizazioaren hobekuntza, eraikin nabarmengarriak, aztarna

arkeologikoak, espazio bereziak eta kokapenak existitzekotan.
-

Zenbait ibilbide kulturalen difusio proposamenak eta prestaketa: Done Jakue bidea,
Erromanikoaren ibilbidea; Galtzada Erromatarraren Ibilbidea; Hiri Historikoaren
barruko ibilbideak; Gainontzeko hiriaren barruko Ibilbideak.

o Interpretazio zentroen sorrera, udalerriaren ibilbideetara lotuak proposatutako eraikin

monumentaletan.
-

Erabiligabeko eraikin berrientzako proposamenak, bere kontserbazioa zalantzan
dagoena: Eskoriatza-Eskibel Jauregia; Zulueta Jauregia, Markes de la Alameda Jauregia;
Maturana Berastegi Jauregia; Araba-Belasko Jauregia; Gobeo-Gebaren Etxea
(Antzinako museo arkeologikoa).

Iraunaldian dagoen plangintzaren berrikusketa Euskal Herriko Kultura Ondarearen Zentroak
emandako babes eta aurretik aipatutako arauak maila errespetatu behar dira, inbentarioaren
elementu inbentariatuak kalteak ez izatea saihesteko, Vitoria-Gasteizko hirigintza plangintzaren
berrikusketa dokumentazioaren parte hartzen dutenak.

8.4

LURZORU URBANIZAEZIN BEZALA SAILKATZEKO PROPOSAMEN ZONALDEEN
EBALUAKETA ESPEZIFIKOA

Aurrerapen Agirian proposatutakoarekin bat etorriz, proposamenak lurzoru urbanizagarri berri
bezala sailkatzea proposatzen hiru ingurunetan, kasu bakoitzean motibazio eta helburu
zehatzekin:
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•

ABETXUKO:Abetxukoko TETan lurzoru urbanizagarri posiblea. Lurzoru honen helburua
Abetxuko berriko eta antzinako lurzoruen artean jarraitasuna da. Aukerazko lurzoru bat
da erakundearen etorkizuneko “bukaera” suposatuko zuena, dagokion ikerketa Soziourbanistikoan proposatutakoa eta Aurrerapenean aipatua ingurumenaren tramitazioari
begira. Lurzoru Urbanizagarriaren gainazala 2,10 ha-k dira.

•

MERCEDES II:Ali-Gobeoko industrialdean 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.

•

LASARTEKO LEGAR HOBIAK: Lasarteko Legar Hobietan azpiegitura hidrauliko bat
garatzeko aukera ere planteatu da. Helburua konponbide natural eta iraunkor bat
ematea da Vitoria-Gasteizko hiri nukleoan ibaien ur-goraldiengatik, sortutako
baltseengatik, Salburuan berreskuratutakoaren antzekoak eta Eraztun Berdearen
“itxiera”ematen den bitartean. Aurrerapenean aipatutako aukerazko lurzoruaren 175,4
ha dira, etorkizunean Lurzoru Urbanizaezinaren azpiegitura bezalako sistema orokorra
bezala. Espazio honen berreskurapenerako hiru bloke edo faseetan jardutea
beharrezkoa da:
─ Batan eta Zapardien ibaien urak gordetzeko baltsak eraiki.
─ Eraztun Berdearen itxiera bilatu eta paisaijistikoaren ikuspuntutik balioan
jartzea.
─ Lurzoruen kutsadura garbitu, zonaldeak zabor eta hondakin industrialez beteta
dago.

Ondorengo irudia udalerri eremuen kokapena eta mugak zehazten ditu:
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Ondoren, ingurune hauei lotutako ingurumen merezimenduak eta ezaugarrien deskripzioa
egiten da, eta aurreikusitako afekzioen ebaluaketa bat:
a) ABETXUKO
Erantsitako irudietan agertzen den bezala, 2,10ha-ko gainazal txikiari buruz ari gara, hiri
nukleoaren ipar-ekialdean kokatua. Gaur egun bereziki laborantzaz okupatuak (1,5ha) eta
gainontzekoa hiri erabilerara lotutako zonalde zaharkituak.
Gaur egungo LEUaren kategorizazioa Balio Altuko lurzoruei dagokie: Nekazaritza nahiz
Abeltzaintzakoa eta Landazabaleko Balio Estrategiko Handia (AV-AG-AVE) eta Basoa Mendi
Larrea (AV-MER), hurrenez hurren:
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Lurraldeak ez daude ez babes espazioen barruan ez Natura 2000 sarearen barruan. Halaber,
flora eta fauna plan berezien barruko lurralde mugatuei ere ez dagokie ezta batasuneko interes
habitat naturalak osatzen duten formazioei.
Ingurumen merezimenduak dituzten lurralde hurbilenak hegoaldetik 350m-tara kokatuta
daude, ibilbidera eta Zadorra ibaiko ur-bazterretara lotuak, zonaldeak A-3601 errepideak eta
laborantza zonaldeak bereizten du. Eremuaren ekialdeko muga erreka txiki batez definitua
dago, hiriaren kanpoaldeko zonalde berde baten barruan.
b) MERCEDES II
Iparraldeko ekoizpen hiri lurzoruarekin mugatzen duen 14,09 ha-ko azalera (Mercedes-Benz
enpresa) eta ekialdetik ekipamenduetara zuzendutako hiri lurzoruarekin muga egiten duena.
Eraztun Berdearen parte da, hegoaldean kokatutako lurraldeak bezala, zonalde honen zabalera
azpimarragarria aurkezterakoan.
EUeko kategorizazioan Balio Estrategiko Handia duen lurzoruari dagokio: Trantsizioko Landa
Paisaia (AV-AG-PTR).
Putzuz betetako zonalde lau bat da, ingurumena berreskuratzeko jarduketak izan ditu,
sakonuneak azpimarratuz urtaroko urmaelekin eta zuhaitz formako landareekin, larreak,
zuhaixkak eta oinezkoen bide sareez inguratua.
Kontserbazio egoera ona da, nahiz eta espazio baten parte ez izan, RN2000 tokia ezta espezie
katalogatuen kudeaketa plan batena izan. Batasun interesezko habitat naturalen agerpena
eremuaren hegoaldean dago baina ez barnealdean.
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c) LEGAR HOBIA
Aurreko eremua baino zabalagoa da, 175,4 ha-rekin, bere perimetro gehiena Vitoria-Gasteiz,
Aretxabaleta, Gardelegi eta Lasarte hiri lurzoruez inguratua dago, bere lurraldeen parte handi
bat etorkizuneko Eraztun Berdeko programazioan aplikatzen da. Zonaldeak azpiegitura sistema
orokor bezala Lurzoru Urbanizaezinaren barruan geratu zen.
Lurraldeak hegoaldetik iparraldera Batan errekak zehartzen dituzte (erdiko posizio batean) eta
Zabalbide (mendebaldeko mugatik gertu). Nolabait erdi berreskuratuak dauden antzinako legar
hobiaz okupatuak daude, obra-hondakin eta industria hondakinen presentziaz, beraz garbitzea
beharrezkoa da. Gainontzeko eremua belarkaraz eta larrez okupatua dago.

Ez dago espazio babestu baten barruan, Natura 2000 sarean ezta inolako interes naturalistikoko
espazio batean. Ingurumen merituak ibaien ibilguei lotuak daude, ibaiertzeko tarteetan
landarediaren agerpenarekin eta batasuneko interes naturaleko habitatei lotuak (“Haltzadiak
eta lizardiak” 91E0 Kodea). Lursail batzuetan larreekin, 6260 habitatan kartografiatua “Larre
Mesofiloa Brachypodium pinnatum-rekin”.
Batan ibilgu inguruneak Uhalde-enara Kudeaketa Planaren (Riparia riparia) barruan egoteagatik
nabarmentzen da (Martxoak 7ko 22/2000 Foru Dekretua. Paseriforme espeziea “sentikor”
kategoriarekin, Euskal Herriko Mehatxatutako espezie katalogoan.
Garatu beharreko jarduketak bateragarriak izan behar dira aipatutako Kudeaketa Planarekin,
baita habitat naturalekin erlazionatutako ur-ibilgu eta aintzira ekosistemen hazkundea eta
birsorkuntza.

8.5

PLANETATIK ONDORIOZTATUTAKO PROIEKTUEN INGURUMEN EBALUAKETA

Azkenik, Vitoria-Gasteizko Hasierako Agiri Estrategikoan egindako aurretiko ingurumen
ebaluaketan eta aurreko ataletan garatu dena ingurumen faktore ezberdinetarako eta
lurraldearen elementu estrategikoetarako, lurraldearen ereduari buruzkoa dela azpimarratu
behar da eta ondorengo informazio prozesuak jasango du. Honela, aztertutako lurralde ereduen
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izaera estrategikoa (aukerak), ez dira zehaztasunez garatu ondorengo ingurumen
ebaluaketarako garapen fasetan egingo delako.
Hala ere, ebaluaketa hau ez du eremu bakoitza plangintza garapenetik baztertzen, ezta ere
proiektuak jasan behar duten Ingurumen Ebaluaketa Inpaktutik ere, bakoitzak administrazio
baimen prozedimenduetan eta indarrean dagoen ingurumen ebaluaketa zehatzari dagokionez:
(Euskal Herria, otsailaren 27ko 3/1998, Euskal Herriko Ingurumen Babes Orokorra; urriak 16ko
211/2012 Dekretua, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio
estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena; edota oinarrizkoa: 21/2013 Legea, abenduaren
9koa, ingurumen ebaluaketarena).
Honela adibidez, Hasierako Agiri Estrategiko honen antolaketa tresnaren izaera kontuan izanik,
azpimarra daiteke, proposatutako bizitegi garapen berriko espazioak bezala hirigintza garapen
berriei lotutako lurzoruaz gain, bere parte hartzea beharrezkoa da ondorengo arazoak
konpontzeko: edateko uraren horniketa sarea, saneamendua, energia elektriko, aparkamendu
zuzkidura, etab. Aplikatu beharreko ingurumen araudiak prozesuak jasan behar duen ingurumen
ebaluaketa atariak aurreikusten ditu, bereziki sentikorrak diren ingurumen zonaldeko garapenei
lotuak, aldaketa klimatikoaren efektuak kontuan hartuz.
Beste alde batetik, jarduera ekonomikoko lurzoruei dagokionez (lurzoru industriala), bizitegi
lurzoruetarako behar diren zehaztapenaz gain oinarrizko zerbitzuen zuzkidurari dagokionez,
azpimarratu behar da agirian aurretik aipatu den bezala zenbait jarduera industrialak, bere
natura edota tamainaren arabera, Ingurumen Ebaluaketa inpaktua jasan behar dutela edo
Integratutako Ingurumen Baimena.
Mugikortasun eta garraio azpiegitura berriei dagokionez, udalerrian aurreikusten diren errepide
hobekuntzak eta aparkalekuak (lurrazpikoak eta disuasorioak), dagokien ingurumen inpaktu
ebaluaketa jasan beharko dute, berrurbanizazio jarduketak bezala eta hiri bilbearen integrazioa
bezala, trenbidearen lurperatze proposamenarekin batera.
Horniketa eta saneamendu ur sareei dagokien jarduketak (bereziki Salburua eremuaren
hobekuntzarekin lotuak daudenak), udalerriak proposatutakoak, ingurumen ebaluaketa jasango
dute, Toki-Erakunde Txikiko garbitzaile ezarpenarekin.
Halaber, udalerriko antolaketa tresnak ingurumen ebaluaketa estrategikoa kontuan izango du,
besteak beste: Paisaiaren Plan Berezia, Eraztun Berdearen Plan Berezia; Birgaitze Plan Bereziak;
etab.
Garraio lerro berriak eta energi elektriko banaketa Vitoria-Gasteizen dagokien ingurumen
ebaluaketa jasan behar dute, azpiespazioak eta lerroen lurperatze prozesuak bezala.
Aldi berean, Jabari Hidrauliko Publikoaren jarduerak ingurumen ebaluaketa jasango dute, araudi
sektorialaren arabera.
Vitoria-Gasteizko udalerriaren babes espazioko eremuari dagokionez, bereziki Natura 2000
sarean daudenak, legalki eskatu ahal diren baimen eta lizentziei dagokionez, lurzoru erabilerak
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eta eraikuntzak dagokien Kudeaketa Planetan ezarritakoaren ingurumen ebaluaketa tresnen
arabera egongo dira.
Azkenik, ingurumen ebaluaketa jasan duten proiektuak eta ingurumen organoaren ebazpena
izan

dutenak,

kasu

bakoitzean

Vitoria-Gasteizen

HAPOan,

ingurumen

agirietatik

ondorioztatutako alderdi guztien garapenera arreta jarriko diote. Babes neurriei arreta jarriz eta
ondorioztatutakoei, plangintza eta araudiaren edukieran.
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PA-04-

Kalifikazio orokorra. Hiri Lur eta Lur Urbanizagarria
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II ERANSKINA
V ERANSKINA (211/2012 Dekretua, urriaren
16koa)
Digitalean aurkeztuko dira.
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