ATARIKO TXOSTENA

Zumarragako Udalak bere hirigintza-plangintza orokorraren berrikuspen osoa egiten hastea erabaki
du, indarrean dagoena bere helburuetan agortuta dagoela ulertuta, eta indarrean egon den urte luzeetan sortu
diren premiek eta arazoek gaindituta. Gainera, berrikuspen hau indarrean dagoen Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeak ezarritako legezko betebeharra da.
Gaur egun, lurraldearen antolamendurako eta egiturarako oinarrizko elementuak ezartzea helburu duen
horrelako proiektu bat ikuspegi estrategiko batetik sortu beharra dago, lurralde-jarduerak proiektu koherente
batean sintetizatu eta integratzera bideratutako ikuspegi batean, hain zuzen, eta ikuspegi arauemaile hutsetik
harago. Eta horrek konpromisozko erronka kolektiboa izan behar du, ingurune espazial jakin batean kokatua:
ingurunea eta estrategiak, beraz, funtsezko elementuak izan behar dira gizartearen heldutasunerako eta
kohesiorako.
Administrazioak proposamen artikulatu baina aldebakarrekoa planteatzeak ez luke ahalbidetuko lurraldeproiektua bera gizarte-kohesioko elementu bihurtzea, erkidego bakoitzak bere kezkak eta anbizioak modelatu
behar dituen partaidetza-prozesua mugatzen baitu. Eragile sozial, ekonomiko eta instituzional desberdinen
partaidetza helburu bihurtu behar da berez. Horretarako, mekanismo bat planteatu behar da, hasieratik gizarte
zibil osoa inplikatuko duena gidalerroak eta helburuak eztabaidatzeko eta definitzeko prozesuan, hartzen diren
ondorioak eta ebazpenak erabat onartu ahal izateko, bai eta horien garapena bultzatzen modu erabakigarrian
laguntzeko ere.
Hori dela eta, Zumarragako HAPO berria egiteko prozesua parte-hartze prozesu batekin hastea proposatu
da. Prozesu horren bidez, Zumarragako lurraldeari buruzko pertzepzioak bildu nahi dira; herritarrek oro har
dituztenak, eta baita funtsezko sektoreetako ordezkari anitzek dituztenak ere; izan ere, azen hauek modu
berezian bizi dute edo bizi izan dute lurraldea, eta, horregatik, sakon ezagutzen dute hau edota honen elementu
erabakigarri batzuk.
Orain, hausnarketa bat eskatu nahi da, udalerriari eta udalerriaren behar eta nahiei buruzko planteamendu
orokorrak eta prospektiboak egiteko. Finean, eremuko arazoen eta horien kausen ikuspegi partikularizatu eta
subjektiboa, baita nahi den lurraldea definitzera iristea ere.
Lehen hurbilketa horren bidez, lurraldean sortzen diren “joerak identifikatu” nahi dira, eta joera horietatik,
zalantzarik gabe, nahikoa material ondoriozta daiteke aurreikusitako jarraitutasuna sistematikoagoa eta
zehatzagoa izan dadin, bai parte-hartzetik bai erredakziotik.
Eskatutako hausnarketa hori bultzatzeko, atariko txosten bat erantsi da, egungo egoeraren azterketa eta
balorazio kritiko labur bat jasotzen duena.
Egoki iritzitako iritziak emateko aukera alde batera utzi gabe, gogoeta partikularraren xede diren oinarrizko
edukiek honako interesekoak diren gai orokor hauei egiten diete erreferentzia funtsean:







Zumarragako ekipamendu, zuzkidura eta zerbitzuen egoera.
Espazio publikoaren kalitatea eta potentziala: segurtasuna, irisgarritasuna eta paisaia.
Mugikortasun-eredua: gabeziak eta ahalmenak.
Etxebizitza-premiak biztanleriaren, bizitzeko modu berrien, bizitegi-parkearen egoeraren eta
haren egokitzapenaren arabera.
Jarduera ekonomikoetarako espazioak egungo beharretara egokitzea.
Ingurune naturalarekiko harremana eta bizi-kalitatea.
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ATARIKO TXOSTENA
1.

INDARREAN DAGOEN UDALEKO HIRIGINTZA-PLANGINTZA.

1.1.

2008KO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOAK.

Udalerrian indarrean dagoen hirigintza-plangintza Zumarragako Plangintzako Arau
Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategina da, b) motakoa, Diputatuen Kontseiluak 2008ko
ekainaren 3an behin betiko onartua eta bere ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko
128.zenbakian,2008ko uztailaren 4an, argitaratua.Berrikuspen hau 2002. urtean hasi zen, Aurrerapen
batekin, eta 1990eko Arau Subsidiarioetan (1994ko Testu Bategina) eta haren 20 aldaketetan planteatutako
eredua gainditu nahi zuen (horietako batzuk garrantzi handikoak ziren, eta garapen berri batzuk eragin zituzten,
hala nola Urtubi – S-8 – Eta Bidaurreta – S-9 – Eremuak), eta erantzuna eman nahi zien, lurraldeari dagokionez,
sortutako inguruabar eta eskari berriei, udal-lurraldean aurreikusitako azpiegitura egituratzaile nagusietarako
lurzoru-erreserba espazialak birformulatuz, eta jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko erreserba
espazial berriak lurralde- eta hiri-ereduan txertatuz.Hori guztia, hirigintza-kudeaketarako eredu bat planteatuz,
Euskal Autonomia Erkidegoaren lege-konfigurazio berriari, garai hartan berria zenari, eta baita 1997koLAGari
eta behin betiko onartutako LPSei ere, egokituta, hala nola EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSei
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sareari egokituta; eta Eusko Jaurlaritza lurralde-plangintza
formulatzeko egiten ari zen prozesuekin bat etorriz, bereziki Goierriko Eremu Funtzionaleko LPParekin.
Proposamen garrantzitsuenak hauek izan ziren:
Kokalekuei dagokienez:




Hiri-kalitatea hobetzea, eraikin zaharkituak ordezkatuz eta berrituz, batez ere Artiz, Eizaga eta
Kalebarrenen.
Jarduera ekonomikoko eremu berriak sortzea, ezarpen eta ekoizpen-instalazio berriak hartzeko:
Oianguren eta Etxeberriberri.
Bizitegitarako hiri-hazkundearen eredu espaziala amaitzea eta finkatzea.

Komunikazio- eta garraio-azpiegiturei dagokienez





GI-632 Beasain-Durango errepidearen zeharbidearen hiri-ereduan integratzea.
Euskal Trenbide-Sare Berrirako aurreikusitako trazadura udalaren hirigintza-garapenarekin txertatu
eta koordinatzea.
Geltoki intermodal bat sortzea, RENFEren egungo geltokiaren inguruan kokatuko litzatekeena.
Errepideko garraiorako zerbitzu-azpiegitura bat ezartzea, kamioien aparkalekuarekin eta laguntzainstalazioekin.

Zuzkidurak, ekipamenduak eta espazio librei dagokienez




Eskualdeko hiri-inguruetako parkeen sistema indartzea, La Antiguako, Argixaoko, parkeak sortuz eta
Urolako trenbide zaharraren plataforma ibilbide gisa berreskuratuz.
Indarrean dagoen plangintzak planifikatutako ekipamendu eta hornidura maila amaitu eta sendotzea,
zentro gerontologiko bat eta kultur etxe bat sortuz.
Egun dauden espazio libreen eta plaza publikoen urbanizazio-maila mantentzea eta etengabe hobetzea.

Natura- eta landa-inguruneari dagokionez.
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Antolamendua, lurraldearen azterketan eta udalerriko ingurune fisikoaren eta landatarraren ezaugarri
eta ahalmen espezifikoetan sakonduz.
Ingurumen-, paisaia-, nekazaritza- edo baso-arrazoiengatik kontserbaziorako balio handia duten
lurzoruen identifikazio espezifikoa.
Ezartzen diren babes-helburuetara egokitutako antolamendu eta araudi erregulatzailea formulatzea,
aldarrikatutako legeria berrira egokituta.

Oinarrizko proposamen horiei dagokienez, eta hainbat alternatiba kontuan hartu ondoren (baina guztiak
berrikusten ziren arau subsidiarioetan proposatutako espazio-okupazioaren eredua sendotzeko, hazkundea
Eizagako hegaletarantz bideratuz), indarrean dauden Arau Subsidiarioetan garatzen den
instrumentazioa jarraian labur-labur deskribatzen den moduan egiten da.
1.

Hiri-lurzorua.

Hiri-lurzoruan 51 eremu desberdin proposatzen dira, esku-hartzeak zuzenean egin daitezkeenak edo
finkatutzat jotzen direnak, batetik, eta gauzatu aurretik antolamendu xehatuko tresna bat behar dutenak,
bestetik, bereiziz (guztira 10 area).
Hiri-lurzoru finkatugabean (Z2) 379 etxebizitza berri proposatzen dira guztira: Artizen (209),
EizagaBerrin (50) eta Forjan (120). Eta hiri-lurzoru finkatuan, jarduketa-unitateetan (Z3), 211
etxebizitza berri kalkulatzen ziren, eta horietatik 59 etxebizitzak lehendik zeudenak ordezkatzen
zituzten, batez ere Geltoki Aldean (50).
Hiri-lurzoruan ez zen industria-arloko jarduketarik proposatu, eta aurreko plangintzan
aurreikusitakoei eutsi zitzaien: altzairugintza (9,94 hektarea) eta Industrialdea (6,80 hektarea).
2.

Lurzoru urbanizagarria.

Bost eremu mugatzen dira, bi izaera industrialekoak, bat erabilera orokorrekoa (hotela) eta beste bi bizitegierabilerakoak. Honako hauek dira:






Z1.1 -Oianguren-. Industria-erabilera orokorra (dagoeneko sailkatuta zegoen)
Z1.2 -Acería 2-. Industria-erabilera orokorra
Z1.3 -Etxeberri Berri-. Hirugarren sektoreko erabilera orokorra (Hotelgintza)
Z.1.4 -Eizagaberri 2-. Bizitegi-erabilera orokorra
Z.1.5 -Ipintza-. Bizitegi-erabilera orokorra.

Guztira 381 etxebizitza berri daude, Eizagaberri 2 eremuan biltzen direnak batez ere (345 etxebizitza),
eta baita babes publikoko etxebizitzak ere, guztira 224 osotuz eremu honetan.
Industria-erabilera globala duten eremuek ia 25 hektareako azalera dute erabilera horretarako.
Nabarmentzekoa da altzairu-fabrikaren eremua (2) – gero, aldaketa zehatz baten bidez handituko da –,
altzairu-fabrikarako eta ibaiaren eskuinalderako sarbide berri bat sortzeko aurreikusi baita (1),aurreko
instalazioak handitzeko aukera emanez, eta hori guztia multzoaren ingurumen-baldintzak hobetzearekin lotuz.
Horretarako, “Ingurumen Hobekuntzarako Proiektu” bat eskatzen da.
3.

Lurzoru urbanizaezina.

Arau Subsidiarioetan adierazten denez, lurzoru urbanizaezina antolatzeko erabilitako kategoriak, logikoa denez,
1997koLAGak eta izapidetzen ari zen Goierriko Eremu Funtzionaleko LPPan proposatzen zirenak dira
(Lurrazaleko Uren Babesa; Bide-sarearen eta trenbide-sarearen babesa; Mendiak, larre menditarrak eta naturainteresa eta megalitikoa; Baso-eremuak; Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabalekotrantsiziozko landapaisaia; Ekipamendu Berezia: adingabeen Zentroa; Tolerantzia: ofitak eta Egibide eta Antguoko baseliza). Bere
3

aplikazio zehatza ez zetorren guztiz bat Lurralde Plan horrekin.Proposatutako kategorizazioak
intereseko enklabe naturalistikoenintsularizazioa eta horrek dakarren biodibertsitate-galera
saihestu nahi izan ditu, eta udalerriaren antolamenduan hainbat proposamen biltzen ditu. Nabarmentzekoak
dira:











"Korridore ekologikoak".Zumarragako udalerrian korridore ekologiko moduan harltzendiren
ibai-ibilgu nagusiak Urola, Errekaundi (Berasako), Okorro edo ArkaikoKandoitz (Maszelai eta Izukitza),
Olarte, Lastaola edo San Cristobal (Etxeberri), Ollauntxiki (Argixao) eta Igartza (Izazpi) dira.
Heskai biziak babestea, balio ekologiko eta biologiko handia dutelako, bai eta bere
berezitasunagatik ere; izan ere, habitat hori etengabeko atzerapenak jasaten ari da nekazaritzajardueren aldaketak direa eta.Azken hau izugarri garrantzitsua da, batez ere,
landazabaletako eremuetan.
Natura-aktiboak kontserbatzea eta hobetzea. 5 eremu sartzen dira: Txarren, Aginagako
magalak, Lizartxo, Soraiz – Salsamendi eta Matxainbarreña. Eremu horien barruan, azalera
txikiagoko baso-orban batzuk nabarmentzen dira, natura-interes ukaezina dutenak: hostozabalen baso
mistoko hariztia, pagadia eta haltzadi kantauriarra. Helburua natura-interes handieneko baso-orbanak
handitzea eta hobetzea da. Honako jarduera hauek egitea proposatzen da: baso-ondare publikoa
sortzea, baso-azalera autoktonoa handitzea, baso-masen kudeaketan iraunkortasun-irizpidea
aplikatzea kontserbazio-, ekoizpen- eta jolas-helburuak lortzeko.
Azerizuloko eremua sartzea,“Natura aldetik interesa duten sastrakadiak”bezala.
Txilardiek eta otadiek osatzen dute, Europar Batasunaren “habitat” 97/62/EE
Zuzentarauko I. eranskinean agertzen diren komunitateak. Bertan, interes komunitarioko
habitat naturalak jasotzen dira, kontserbazio beharra zutenak, eta GKL kategoria lortuz gero,
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu behar ziren.
Ingurumen Hobekuntzako Eremuen identifikazioa: Matxaingo zabortegi zaharra eta
Egibide eremua. Ingurumenaren aldetik degradatuta dauden eremu horiek berreskuratzea da
helburua. Hondakindegien kasuan, leheneratzea lehentasunezko helburutzat hartu behar da, giza
osasunaren eta ekosistemen babesa bermatzeko moduan, eta berme horrekin bat datorren erabilera
berri bat esleitu ahal izango zaie.
Ofiten biltegia seinalatzea,“Tolerantzia-Eremu” gisa. Haren antolamendua Plan Berezi bati
lotzen zaio, eta ibilguarekiko 30 metroko atzerapena bermatu behar zuen, bai eraikuntzarako, bai
agregakinak biltegiratzeko.

Lurzoru urbanizaezinean ere bi gai nagusi sortzen ziren: Landa-Guneak mugatzea ala ez, eta ustiategietxebizitzaren tamaina. Landa guneei buruz hartutako aukera bat bera ere ez sartzea izan
zen.Ustiapen-etxebizitzaren tamaina hartzeari dagokionez, aukeratu zen aukera puntu jakin bat izan zen,
gehienekoa (gehienez bi etxebizitzahektarea bateko ustiategian) eta murritzena (ustiapeneko 10 ha inguruko
etxebizitza bat). Hartutako aukerarekin,bi etxebizitza arte egin daitezke gutxienez 6 hektarea
duten ustiategietan, eta zifra hori bat zetorren berrikusten zen plangintza orokorrean adierazitakoarekin.
4.

Sistema orokorrak

Proposatzen den espazio libreen sistema orokorrak 349.273 m2 ditu da guztira. Hala ere, lurzoru
horren zati handi bat lurzoru urbanizaezinari dagokio, 230.377,77 m2-koa hain zuzen ere. Beraz, “hirieremu”ko sistema orokorrak 118,895,23 m2-ra murrizten dira, 17 eremutan banatuak, eta 900
m2-tik 24.000 m2-ra bitartekoak.

Arau Subsidiarioek “iragartzen” duten estandarra 33,91 m2/biztanleko da (10.300 biztanleko populazioa
kalkulatuz), baina errealitatea da “hurbiltasuneko” espazio libreen benetako estandarra 11,54
m2/biztanleko dela, eta hori ez da, inola ere ez, datu txarra, alderantziz.
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Ekipamendu-sistema orokorrei dagokienez, datuek erakusten dituzte herriak Arlo
Funtzionalean duen goiburu-posizioa. Gizarte-, kultura-, administrazio-, laguntza-, osasun-, irakaskuntza, kirol- eta jolas-ekipamenduei buruzko 151.185,61 m2 dira. Eta honako hauek nabarmentzen dira bere
azaleragatik: Argixao Kirol Zentroa (34.352 m2), Eskualdeko Ospitalea (32.490 m2) eta Adingabeen Zentroa
(29.753 m2).
Ekipamenduen estandarra, beraz, oso handia da, baita espazio libreen sistemaarena baino handiagoa
ere (14,67 m2/biztanleko), eta hori Zumarragan udalaz gaindiko ekipamenduen zati bat biltzen
delako.

1.2.

ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETAK.

1.

Matxaingo eremuari buruzko aldaketa puntuala (Z.1.6 Sektore Berria). Matxaingo
eremua udalerriko jarduera ekonomikoak ezartzeko egokiak diren lurzoruetan
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(URBANIZAGARRIAK) sartzea da xedea, Legazpiko HAPOren izapidetzearen ondorioz sortu
ziren inguruabar berrien ondorioz, etaArraitzerreka izeneko errekaren hegoaldetik, Legazpiko
Lekuona-Azkuenea eremutik, eremura arrazoizko irisgarritasun-baldintzak ezartzean sortu zen
aukeraren ondorioz. Era berean, dokumentuan antolamendu xehatuari dagozkion zehaztapenak sartzea
planteatzen da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 61.b artikuluaren
arabera.
2.

Z5.37“Bidaurreta LorategiHiria”eremuko 5.37.1 egikaritze-unitatean dagoen “EC”
lurzatiaren Aldaketa Puntuala. Aldatu beharreko lurzatiko lurzoruak hiri-lurzoru finkatuaren
sailkapena du, indarrean dauden arau subsidiarioek ezarritakoa, eta merkataritza-erabilera
orokorrekotzat kalifikatuta dago. Ekimen honen bidez, aipatutako lurzatiaren eta eraikitako egituraren
ezohiko hirigintza-egoera konpondu nahi da, etxebizitza babestuen parkea eta garajeak
handitzeko aukera sortuz, udalerrian dagoen eskaera handiari erantzuteko.

3.

Z0.8 eremuko laguntza-ekipamenduko sistema orokorra (adingabeen zentroa)
handitzeko aldaketa puntuala. Ekipamendu hori 19.500 m2-tik 35.400 m2-ra handitu da,
eraikigarritasuna handitu gabe; izan ere, lehendik dagoen eraikuntza mantenduko litzateke, lur berriak
gainazal-aprobetxamendurako soilik erabiliz, Adingabeen Tratamendurako Zentroaren zerbitzurako
berdinketa- eta egokitze-obra txikiak eginez, ezarritako Asistentzia-Ekipamenduaren kalifikazioaren
arabera.

4.

Z4.2“Eizaga” Eremuko mugaketaren aldaketa puntuala. Xedea da saihesbidearen Sistema
Orokorretik hurbil dagoen eremuan Z4.2Eizaga eremua behar bezala mugatzea, bai eta
zenbait lurzatiren lerrokadurak eta eraikuntza-zabalera aldatzea ere, Arau Subsidiarioetan
aurreikusitako eraikuntza-profilari eutsiz.

5.

5.15.1HAUaren aldaketa puntuala eta jarduketa-unitate horretako Legazpi kalea Z.5.15
eremuaren eta Urola ibaiaren arteko erriberako pasealekuaren antolamendua. Ekimen
honen bidez, jarduketa-unitate horren eremuaren eta Urola ibaiaren arteko erriberako
pasealekua antolatu nahi da, eremuaren mugak arautuz, eta atzealdean dauden Legazpi kaleko
hainbat eraikin erantsiz, erriberako pasealeku horren jarraitutasuna eta antolamendua ahalbidetzeko
espazio libreak lortu ahal izateko. Aldi berean, aldatu egiten da Legazpi kaleko etxebizitza bikoitien
atzealdearen zonakatzea, erriberako pasealekuaren lerrokadura nagusia eta etorkizuneko handitzea
erregularizatuz, eta kale bereko eraikinetan egungo garajeetarako sarbideak erregulatuz.

6.

Aldaketa puntuala Z.1.2 sektorean. “Altzairutegia 2” - Z.0.3 eremua “Baso
mendia”.“Z.1.2 2. Altzairutegia 2” sektorearen (Zumarragako fabrika) mugaketa berria du helburu,
funtsean. Horrek esan nahi zuen lehen sektorea 40.760 m2-ko azalera batean handitu behar zela,
lurzoru urbanizagarri industrial gisa. Arau Subsidiarioetan, Z.0.3.- Baso-mendia (lurzoru urbanizaezina)
eremuaren barruan zeuden.

2.

UDALERRIAREN EGOERA, APLIKATU BEHARREKO UDALAZ GAINDIKO
LURRALDE-PLANGINTZAREN IKUSPEGITIK.

2.1.

ZUMARRAGA ETA GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALAREN 2009KO LURRALDEPLAN PARTZIALA.

1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen indarraldian, irailaren 29ko 534/2009 Dekretuaren
bidez behin betiko onartu zen indarrean dagoenBeasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionalaren Lurralde
Plan Partziala. Plan honen xedea da Eremu Funtzionaleko lurraldearen lurralde-antolamendu iraunkorra
ezartzea 16 urterako, eta haren egitura eta lurralde-eredua zehaztea, eta udal-plangintzek, Lurralde-Plan
Sektorialek eta Eremu Funtzionalean eragina duten gainerako jarduerekbete beharko dute
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LPPk proposatutako lurralde-eredua helburu hauen inguruan egituratzen da:
a)
b)
c)

Eskualdeko baliabide naturalak eta horien paisaia- eta ingurumen-kalitatea babestea, hobetzea eta
balioan jartzea, eskualdearen etorkizuneko garapen jasangarrirako funtsezko aktibotzat hartzen baitira.
Kokalekuen sistema koherentea, orekatua eta EAEko hirien sisteman integratua lortzea, udalerrien
osagarritasun funtzionalean eta hiri- eta landa-eremuen arteko harreman mota berri batean oinarritua,
garapen eta kohesio ekonomiko eta soziala bultzatzeko Eremuko biztanleen artean.
Eremu Funtzionala kanpoko garapen-ardatzetan integratzea bermatuko duen azpiegitura-sistema bat
garatzea, eta haren egituraketa indartzea Ereduaren oinarrizko elementuen arteko harreman
funtzionalak hobetuko dituzten konexioen bidez.

Lurralde Eredua LPParen antolamenduko oinarrizko zehaztapen guztiek definitzen dute, eta eduki-multzo
hauetan banatzen da:
2.1.1. INGURUNE FISIKOA.
Lurraldea eremu homogeneotan kategorizatuz taxutzen da proposamena, lurraldearen ezaugarrien, arriskuen,
ingurumen-balioen, balio zientifiko-kulturalen edo produktiboen eta eboluzio-ahalmenaren arabera, azken
horiek zaindu, hobetu eta berreskuratzeko helburuarekin, eta lurraldearen jasangarritasuna lortzeko metodo
gisa modu arrazionalean erabiltzen laguntzeko. Kategoria horiek eskema eta gogoeta horien arabera definitzen
dira:
A.

GARRANTZIA HANDIENEKO EREMUAK: ZAINDU, HOBETU ETA/EDO BERRESKURATU
BEHARREKOAK.

Babestu beharreko eremuak:








Naturagune Babestuak: Aralar Parke Naturala eta Aizkorri-Aratz Parke Naturala.
Natura 2000 Sarea: ES2120002 Aizkorri-Aratz, ES2120005 Oria ibaiaren gaineko ibilgua, ES2120011
Aralar.
Interes Naturalistikoko Espazioak eta beste espazio interesgarri batzuk: Murumendi, Gorostiaga,
Aralar-Aizkorri korridorea.
Zientzia eta Kultura Intereseko Eremuak eta Guneak.
Eremu geologikoak: Aralar, Aizkorri.
Interes geologikoko 14 puntu:
Monumentu megalitikoak eta kobazuloak: 42 trikuharri, 26 tumulu, 2 Crómlech, Zista 1 eta 8
Monolito, eta 27 kobazulo, Gipuzkoako Karta Arkeologikoan bildutakoak.
Nekazaritzarako eta/edo ingurumenerako interesa duten eremuak: Segura, Zerain, Mutiloa, Estandako
ibarrak Gabirian, Lazkaoko ibarra Olaberriarantz, Lazkaomendiko lepo eta magalak, Olaberriko eta
Idiazabalgo magalak, Aramako, Gaintza eta Loinazeko magalak Beasainen.
Interes Hidrologikoa duten eremuak: urtegiak, ibai-ibilguak eta babes-bandak, EAEko Ibaien eta
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak ezarritako izapidetzearen arabera, eta Lurpeko
Urei dagokienez, akuiferoen urrakortasun-arrisku handia edo oso handia duten eremuak.
Hobetu eta/edo berreskuratu beharreko eremuak:






Ekosistemak hobetzeko eremuak. Interes Naturaleko Eremuen kategorian sartuta ez dauden baso
naturalei eta aurrekoek inguratutako zuhaixka-formazioei dagokie, beren egoera topografikoagatik eta
potentzialtasunagatik lehen aipatutako kategoriarantz eboluzionatu lezaketenak.
Basoak Zaintzeko Eremuak. Malda handiko, sakonera txikiko eta/edo higadura-arriskuko lurzoruetan
dauden baso-masak.
Erabili gabe daudenMeategi, harrobi eta zabortegiak, ingurumena berreskuratzeko beharrekotzat
jotzen direnak.
Korridore ekologikoen sarea (diseinatu beharrekoa).
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B.

INGURUNE FISIKOAREN KATEGORIZAZIO OROKORRA.

Hirigintza-plangintzak landa-lurzoruaren kalifikazioan erabilitako izendapenak eta definizioak
homogeneizatzeko eta lurzoru hori antolatzeko eta erabilerak eta jarduerak arautzeko irizpide orokorrak
finkatzeko helburu espezifikoekin egiten da.
Antolamendu-kategoria orokor hauek aurreikusten dira:







Babes berezia.
Ingurumen-hobekuntza.
Basogintza
Nekazaritza eta Abeltzaintza eta Landazabala.
Larre menditarrak.
Lurrazaleko uraen babesa.
Aipatutako kategoriei gainjarrita, zenbait baldintzatzaile ezartzen dira, haietan jarduera jakin
batzuk garatzeko modua mugatzen dutenak, kasu bakoitzean dagoen arriskuaren edo egoeraren
arabera. Baldintzatzaile horiek honako hauek dira:






Akuiferoen zaurgarritasuna.
Eremu higagarriak.
Urpean gera daitezkeen eremuak.
Naturagune Babestuak eta Natura 2000 Sarea.

LPPk udal-plangintza orokorrari ezartzen dio kategorizazio-proposamenak errespetatzea.
Baita ingurune fisikoaren antolamendu-kategoria bakoitzerako esku-hartze araubideari eta erabilera eta
jardueren erregulazioari dagokienez ere, haien baldintzen eta ezaugarrien, harrera-potentzialtasunaren
eta -ahalmenaren arabera, LPParen eta/edo LAGen irizpideen arabera, modu zehatzagoan gara baditzakete ere.
C.

EKINTZA POSITIBOKO NEURRIAK.

Lurralde Plan Partzialean nabarmendu behar dira ingurune fisikoan “ekintza positiboko neurriak”
deitzen direnak, babesteko, kontserbatzeko eta hobetzeko edo berreskuratzeko asmoz, hainbat sail eskudunek
egitea proposatzen dena. Hainbat plan espezifiko dira, dagozkien programak eta ekintzak barne, hala nola,
Ondarea Kontserbatzeko eta Integratzeko Planak, Baliabide Naturalak erabiltzeko planak, Eremu
Funtzionaleko lurraldean beste programa batzuk babesten dituzten jarduerak sustatzeko planak, edota
interpretazio-, ikerketa- eta administrazio-planak. Plan horietan, lurraldeari buruzko zabalkundearekin,
ingurumenaren inguruko hezkuntzarekin eta ikerketa zientifikoarekin zerikusia duten jarduera guztiak sartzen
dira.
2.1.2.

GARRAIO- ETA KOMUNIKAZIO-SISTEMAREN ANTOLAMENDUA.

LPPak honako hauek lortu nahi ditu: (a) Eremu Funtzionala kanpoko ardatzetan integratzea, hiriburuen Euskal
Sistemarekiko, gertuko Eremu Funtzionalen buruekiko eta inguru hurbilean azaleratzen ari diren produkzioespazioekiko konexioak indartuz; (b) buruen, hiri-eremuen eta landa-eremuen arteko artikulazioa eta
interrelazioa sustatzea; eta (c) Egungo garraio-sistema hobetzea, garraio publikoari lehentasuna emanez,
garraio publikoko instalazioak eta ekipamenduak hobetuz, trenbidea indartuz salgaiak garraiatzeko modu gisa,
motorrik gabeko eta/edo ingurumen-inpaktu txikiagoko garraiobideak sustatuz, eta automobil pribatuaren
erabilera mugatuz.
A.

BIDE-SAREA

Bide-egitura, Ereduaren komunikazio- eta garraio-sistema definitzeko funtsezko elementua, sareko
elementuak definituz eta hierarkizatuz ezartzen da, honako kategoria hauek bereiziz:
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Kanpoko Irisgarritasunaren Sare Orokorra. Eremu funtzionala EAEko hiriburuen sistemarekin, hurbileko
erkidegoekin eta inguru hurbileko eremu funtzionaletako hiriburuekin lotzen duten korridoreak. LPPk honako
hau proposatzen du:




Durango-Bergara-Beasain zeharkako ardatza bikoiztea edo "autobia moduko trazadura" ibilbide osoan
zehar, eta Beasain-Zumarraga korridorearen eta GI-632 errepidearen arteko lotura
berria, Ezkio-Itsasoko tren-geltoki berriaren parean.
Azkoitia-Zumarraga errepidearen trazadura eta diseinua hobetzea.
N-1etik Ordizia, Lazkao eta Beasaingo hiriguneetarako sarbideak hobetzea.

Tokiko Irisgarritasun Sare Nagusia. Ibilbide luzeko eta edukiera handiko bideen eta tokiko bideen arteko
tarteko mailako ardatzak dira, eta funtsezkoak dira eskualde-egiturarako. Horretarako, motorrik gabeko
ibilbideen sare eraginkorra sortzea/sustatzea proposatzen da, inguruko hiriguneen arteko eta barruko
konexioak egituratzeko lehentasunezko elementu gisa. Horretarako, kasuaren arabera, honako esku-hartze
hauek egingo dira:


"Hiri-zentralitateko ardatzak": hirigune jarraituen arteko konexioak, ardatz horiek
zumarkale, zumardi edo pasealeku gisa sortuz:
-



Legazpiko barnealdekoak (hiri-bide nagusiaren eraldaketa), Urretxu-Zumarraga,
Ormaiztegi, Beasain- Ordizia, Itsasondo, Legorreta eta Idiazabal.
Beasain eta Idiazabal artean, N-1 errepidearen gainean, Yurre poligonoaren bidez.
Lazkaoko barnekoa eta Lazkao-Beasain eta Lazkao-Ordizia artekoa, CAF-Sempereko eskuhartze estrategikoaren eremuan.

"Hirien arteko artikulazio-ardatzak": hiriburuen eta gertuen dauden hiriguneen arteko loturak,
oinezkoen eta txirrindularien arteko zumardi edo zuhaiztien pasealekuek sortutako ardatzak sortuz,
espaloiarekin, bizikletetarako errodadura-bandarekin eta lorategidun zinta berdearen gaineko zuhaitzilararekin. Honako hauek:
Legazpi-Zumarraga (Urretxurekin lotzen duen GI-2630 errepidearen zatia
eraldatzea).
Zumarraga-Ormaiztegi eta Ormaiztegi-Beasain (Korridore Estrategikoaren Ardatza).
Ordizia-Itsasondo, Itsasondo-Legorreta, Legorreta-Ikaztegieta.
Zaldibia-Ordizia. Lazkao-Ordizia, Eskola Profesionalaren izenean. Idiazabal-Iurre.

Bide-sarea osatzeko, “lurralde-irisgarritasun” izendatutako sare bat dago, eskualde-ibilbideek eta bigarren
mailako lotuneek osatzen dutena, ibilbide eta ezaugarriengatik ingurune fisikorako irisgarritasuneko oinarrizko
elementu diren beste eremu batzuekin; horrez gain, “tokiko irisgarritasuneko” sare bat ere badago, buruetatik
urrunen dauden nukleoak horiekin eta hierarkikoki goikoa den sarearekin lotzen dituzten bideena, orokorrean
sare-formakoa; eta Landa-Guneetarako sarbide-sarea ere bai. Azken hiru sare horietarako LPParen
proposamenak, oro har, tokiko arazoak konpontzeari buruzkoak dira, aldaerak eta konexio berriak eginez eta
motorizatu gabeko garraiobideetara pixkanaka egokituz.

B.

TRENBIDE-SAREA.

Ereduaren Komunikazio eta Garraio Sistema definitzeko funtsezko bigarren elementua da. Gaur
egungo aldiriko sareak (RENFEk) eta Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektorialean jasotako sare berriak
osatzen dute. Hona hemen proposamenak:
Aldirietako Sarea (Renfe).
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Zerbitzuak eta maiztasunak handitzea Irun-Legazpi aldirietako linean.
Trazadura aldatzea Ordiziako Bustunza auzoaren eta Beasaingo Azokaren artean, eta, hala badagokio,
trenbideen kota igotzea eta Ordiziako eta Beasaingo geltokien kokapena aldatzea, Beasain-OrdiziaLazkao erpina osorik antolatzeko.
Beasaingo geltokian bertan, Eremu Funtzionaleko “bidaiarien garraioaren antolamendurako
edo trukatzerako zentro bat” ezartzea, autobus-geltokiarekin.
Zumarragako trenbide-zabaltzaren eta haren inguruaren antolamendua aldatzea,
garraioa antolatu eta trukatzeko zentro bat sortzeko, autobus-geltokia izango duena;
Urretxuko esku-hartzeari lotuta dagoen esku-hartzea, Bateragarritasun Planaren bidez garatuko dena.

Trenbide-sare berria. Lurzorua erreserbatzea, horretarako aurreikusitako trazaduraren arabera, eta EzkioItsason bidaiarientzako geltokia eta salgaientzako trukagailua jartzea.
C.

INGURUMEN-IBILBIDEEN SAREA.

Lurralde- eta Toki-Irisgarritasuneko Sare Osagarrietan eta Landa-Guneetarako sarbidekoan oinarrituta
proposatu da, oinezkoen eta bizikleten bandak barne. Ingurune fisikoan sartzeko Oinezkoen Ibilbideen Sarea
diseinatuz osatzen da. Sare hori ibilbide berriekin aberasten jarraitu beharko duen oinarritzat baino ez da
hartzen. Proposamenak, ahal den neurrian, pasabide historikoak berreskuratu nahi ditu (AuzaGazteluko galtzada erromatarra, Donejakue bidea, etab.). Eta sare horretan Gipuzkoako Mendizale
Federazioko Senderismo Batzordeak, Goieki Kultura Garapenerako Agentziak eta Goimen Mendi
Nekazaritzako Elkarteak egindako lana sartzea proposatzen da, “Goierri Mendiz-Mendi” deituriko lana, hain
zuzen ere.
D.

SISTEMAREN BESTE ELEMENTU BATZUK.

Komunikazio eta Garraio Sistema beste elementu fokal batzuekin osatzen da, hala nola, autobusgeltokiekin, bidaiari- eta salgai-trukagailuekin eta hura osotasunean ulertzeko funtsezkoak diren garraioekipamenduekin. Honako hau proposatzen da:



2.1.3.

Beasainen autobus-geltoki bat sortzea gutxienez, beste batekin osatu daitekeena
Zumarraga-Urretxun.
Salgaien trukagailua, Ezkio-Itsasoko bidaiarien geltokiaren proposamenarekin batera, eta
kamioientzako“disuasio-aparkaleku” bat izango duena, dagozkion ekipamendu eta zerbitzuak
ere izango dituena.
ZERBITZUEN AZPIEGITUREN EREDUA.

LPP planak Administrazioaren Sailetako planak eta proiektuak bere gain hartu eta txertatzera mugatzen da,
hornidurari, saneamenduari, hondakin solidoen tratamenduari, uholdeen prebentzioari eta energia- eta
telekomunikazio-azpiegiturei dagokienez. Izaera irekia dutela jotzen da, eta LPPn proposatutako LurraldeEreduarekin bat datozen interes orokorreko elementu eta esku-hartze berriak sar daitezke. ZumarragaUrretxun Hiriarteko Zentral automatiko bat ezartzea proposatzen da.

2.1.4.

ASENTAMENDU-SISTEMA.

Asentamendu-Sistemari buruzko irizpide eta helburu hauek planteatzen dira:
1.

Dauden bi hiri-sistemen eredu integrala indartzea. Bi hiri-sistema horiek, alde batetik,
Zumarraga, Urretxu eta Legazpi eta, bestetik, Beasain-Ordizia eta Lazkao multzoetan oinarrituta
antolatzen dira, eta maila txikiagoko hiriguneek eta landa-guneek osatzen dituzte.
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2.
3.
4.

5.

Aipatutako hiri-sistemen integrazio funtzionala, haien osagarritasunak erraztuz eta Oria-Urola Garaia
dikotomia gaindituz.
Hiri buruak indartzea eta haien maila handitzea, hiri horiek osatzen dituzten hiriguneak behar bezala
integratuz, eta lortu nahi den hiri-kategoriarekin bat datozen elementuak eta funtzioak emanez.
Hiri-kalitatea hobetzea, honako eragiketa hauen bidez: degradatutako edo zaharkitutako
eremuak eraldatzea edo berroneratzea, hiri-multzoak eta hirigune historikoak babestea
eta birgaitzea, eta berrekipamendua, bai eta etxebizitzen eta jarduera ekonomikoetarako
lurzoruaren eskaintza ere, Eremu Funtzionaleko biztanleriaren eta produkzio-sistemaren premiekin
bat datorrena.
Lurraldeen arteko desorekak zuzentzea, honako hauen bidez: harrera-gaitasun handiena duten
udalerrietan bizitegi-garapen berriak eta izaera estrategikoko jarduera ekonomikoak hautatzeko
ekintzak; oinarri ekonomikoa dibertsifikatuko duen landa-garapeneko politika;bizitegi-eskaintza
alternatibo bat; kultura- eta ingurumen-zerbitzuen berrekipamendua eta integrazioa;
telekomunikazioen garapena; garraio publikoaren hobekuntza eta ingurumen-kalitatearen balioa
handitzea.

Kokalekuen eredua udalerrien kategorizazioaren arabera antolatzen da, eta horretan oinarrituta, jarduteko
estrategiak ezartzen dira. Hauxe da:




A.

Hiriburuen sistemaren baitako hiriguneak: Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga, Urretxu eta
Legazpi.
Tamaina ertaineko hiriguneak: Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martin, Idiazabal, Segura,
Zegama eta Ormaiztegi.
Landa-eremuetako nukleoak: Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, Olaberria (hirigunea),
Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ezkio-Itsaso eta beste landa-auzo batzuk.
BIZITEGI- ETA ZUZKIDURA-LURZORUAREN POLITIKAK

LPPk hainbat udalerri-kategoria identifikatzen ditu, eta esku hartzeko hainbat modu proposatzen ditu.
“Garapen Berrien Lehentasunezko Eremuei” dagokienez, Zumarragan datozen urteetako bizitegihazkundea, funtsean, gaur egun plangintzan jasota dauden eta finkatutako hiriguneak edo lurzoru
urbanizagarriak deitu izan diren jarduketekin bat datozen lurzoruen gainean egitearen aldeko
apustua egin da (Eizaga Berri 1 eta 2). Proposatu da (edo aitortu egiten da), “Hiri Eraldaketarako eta
Berrikuntzarako Eragiketa” gisa, Rojo eta Zaldúa eta Forjas de Zumarraga enpresei dagozkien
eremuen erabilera bizitegi bihurtzea, horiek proposatutako erabilerarekin plangintzan sartuta baitaude.
LPPn 8 eta 16 urterako Zumarragako etxebizitza-premiak kuantifikatzen dira, kopuru hauetan:



8 urtera: 981 etxebizitza gehienez, eta 674 etxebizitza gutxienez.
16 urterekin: 1.305 etxebizitza gehienez, eta 896 etxebizitza gutxienez.

Puntu honetan, adierazi behar da 2019koLAGekin aldaketa esanguratsua gertatzen dela
bizitegi-premiak kalkulatzeko metodoetan, eta horiek nabarmen murrizten direla. Horrela,
Eusko Jaurlaritzari eskatutako txostenen arabera, hurrengo 8 urteetarako bizitegi-ahalmen
handiena 470 etxebizitzakoa izango litzateke.
Etxebizitza publikoari dagokionez, LPPn uste da Zumarraga-Urretxu-Legazpi eremua dentsifikazio-maila jakin
batera iritsi dela, eta, beraz, garapen berriak gaur egun dauden kalifikazioetara mugatzea gomendatzen da. Hala,
etxebizitza publikoetarako birkalifikazio txikiak soilik onartuko dira, zaharkitutako edo hiri-ehundura osatzen
duten industria-eremuen barne-birmoldaketa helburu dutenak eta horien piezen integrazio morfologiko eta
funtzionalaren maila handitzen dutenak. Hala ere, etxebizitza babestua sustatzeko lurzoru-erreserbei
dagokienez gaur egungo eta etorkizuneko egoera kontuan hartuta, LPPak Zumarragako (beste udalerri
batzuekin batera) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeak ezarritako erreserbak aplikatzea proposatzen du.
Ekipamenduen eta espazio libreen garapen berriko lehentasunezko jarduketei dagokienez,LPPn,
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Zumarragako udalerriari dagokionez, honako hau proposatzen da:






Antiguako eta Argixao-Zugarramurdiko hiri-inguruko parkeak
Zamiño-Izazpiko Aisia eta Aisia Eremua, Ezkio/Zumarragako udalerrian.
Udalerriko Ingurumen-Ibilbideen sarea.
Urretxu-Zumarragako Merkataritza Suspertzeko Planen garapena.
Zehaztu gabeko udalaz gaindiko ekipamendua, Deskargarako bidegurutzearen ondoan,
Legazpi-Zumarraga eta Urretxu arteko lotura kualifikatzen laguntzeko.

B.

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAK

Zumarraga LPPk planteatutako kategorizazioaren barruan, lehentasunezko intereseko
Udalerrien kategorian sartzen da. Udalerri horiek komunikazio-korridore nagusietan daude, eta bertan
daude gaur egungo industria-ezarpen gehienak, edo garapen berrietarako aukerak dituzte, beren egoeraren eta
harrera-gaitasunaren arabera. Kategoria honetan sartzen dira, halaber, Legorreta, Zaldibia, Ordizia, Beasain,
Lazkao, Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegi, Gabiria, Ezkio-Itsaso, Legazpi eta Urretxu. Hala ere, LPParen
arabera, N-I errepidean eta Zumarraga-Legazpi ardatzean dauden udalerri gehienen saturazio-maila eta
garapen berriak egiteko aukera urriak kontuan hartuta, planaren indarraldirako, garapenak, funtsean,
egun eremu horietan kalifikatuta dauden lurzoruetara mugatu behar dira, eta esku-hartzea gaur egun
okupatuta daudenak hobetzeko eta okupatu gabe daudenak garatzeko eta kudeatzeko
oinarrizko politika batean oinarritu behar da. Ezarri da, ordea, trenbide-geltokiaren inguruan
hirugarren sektoreko eremu bat antolatzeko proposamena, trenbideen hondartza
birkalifikatzeko
eragiketari
eta
Urretxurekin
batera
autobus-geltokia
jartzeari
lotua,Bateragarritze Planaren bidez definituko dena.
C.

ERAGIKETA ESTRATEGIKOAK

Zentralitateak indartzeko eragiketa orokorren barruan, estrategikotzat jotzen da BeasainZumarraga korridorearen antolamendua, bizitegi-hazkundeetarako eta jarduera ekonomikoen
eremuetarako garapen indartsuaren espazio gisa, eragiketa integratuen multzo baten bidez, hiriaren
egiturazko egitura berritzen duen espazio berri bati dagokionez. Helburu hori gauzatzeko, hainbat eragiketa
integratu egingo lirateke hiri-izaerako espazio bat lortzeko azpiegitura-euskarri zentral berritu batean zehar,
bi buruen arteko espazio funtzionala Ezkioko geltokiaren ingurunearekin egituratzeko, zentralitate
estrategikoko eremu gisa. Hala ere, “izaera estrategikoarekin” planteatutako hiru eremu
nagusietatik (60 hektarea inguru), horietako bat gutxienez sustapen publikokoa izango litzateke, eta beste
bat, batez ere salgaien garraioarekin lotutako jarduera eta ekipamenduetarako, Zumarragako udalerrian
ez dago bat ere. Ezkio-Itsaso, Gabiria eta Ormaiztegi udalerrietan daude.
2.1.5.

PLANGINTZA UZTARTZEA.

Zumarragari dagokionez, Funtzioa Arloko LPPko aurreikuspenen garapenak plangintzak modu
koordinatuan egiteko beharra dakar, honako helburu hauek lortzeko:




3.2.

Zumarraga-Urretxuko eta Legazpiko hirigintza-plangintza, plangintzan sartu beharreko
etxebizitza-kopurua kuantifikatzeko.
Zumarragako, Ezkio-Itsasoko, Gabiriako eta Ormaiztegiko hirigintzako udal-plangintza, BeasainZumarraga korridorean proposatutako eragiketa estrategikoaren antolamendua garatzeko.
Beasain-Zumarraga korridorea garatzen duen plangintza partziala koordinatzea, udal-plangintzek
zehazten dituzten sektore guztiak aintzat hartuta. Koordinazio horren helburua da lurzoru-erreserbak
definitzea, azpiegitura nagusiak egokitzea eta espazioaren antolamendua eta proiektuak garatzea, LPPn
zehaztutako kalitatezko hiri-egitura ezartzeko irizpideetan oinarrituta.
ZUMARRAGA

ETA

EUSKADIKO

2019KO

LURRALDE-ANTOLAMENDUAREN
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GIDALERROAK.
1997ko Gidalerroen berrikuspena Euskadiko lurralde-eredua lurralde-erronka berrietara egokitzeko
printzipio gidari batzuetan oinarritzen da. Azken batean, horiek dira berrikusitako lurralde-ereduak
1997koLAGen lurralde-ereduarekin alderatuta duen balio erantsia nabarmentzen dutenak. Berrikuspenean
proposatzen den lurralde-eredua iraunkorra, inklusiboa, adimentsua, orekatua, erlazionatua eta partehartzailea den lurralde baterantz begira dago. Funtsean, 1997ko gidalerroek ezarritako lurralde-ereduaren
luzapen batean datza, gaur egun gaiaren diziplinako eguneratzearekin, eta hurrengo elementu hauek definitzen
dute:
Ingurune fisikoaren antolamenduaren arloko gidalerroak, erabilera egokiak, onargarriak edo
debekatuak ezarriz, sei antolamendu-kategoriatan eta zenbait baldintzatzaile gainjarritan oinarrituta.
Azpiegitura berdea eta ekosistemen zerbitzuak. Hirigintza-plangintzarako, eremu babestu bakoitza
bere ingurumen-balioengatik, korridore ekologikoengatik eta bere lurraldeari eragiten dioten funtzio anitzeko
beste espazio batzuengatik mugatzeko betebeharra ezartzen da, erregulazio egokia ezarriz; halaber, Eremu
Funtzionaleko azpiegitura berdearekin eta EAEkoarekin konektatutako tokiko azpiegitura berdea barne hartu
behar da, eta azpiegitura berde horren zatitzat hartu behar dira tokiko mailan sistema orokor gisa kalifikatutako
espazioak, eta, aukeran, tokiko sistemak, espazio libreenak eta berdeguneak.
Landa-habitata. Hirigintzako eta azpiegituretako eragin eta esku-hartzeen aurrean nekazaritza-lurra babestu
nahi duten eta nekazaritza-ustiategien jarraipena bermatu nahi duten gomendioak ezarri dira.
Hiriburuen gune anitzeko sistema, Eremu Funtzionaletako buru eta azpiburuen sarea eta
Eraldaketa Ardatzak. Aurreko gidalerroetan bezala, Zumarraga Goierriko Eremu Funtzionalean
sartuta dago. Goierriko Eremu Funtzionalean honako Eraldaketa Ardatz hau proiektatu da:
Urola eta Oria Eraldaketa Ardatzen arteko konexioa. Proposatutako Eraldaketa Ardatza lehen
aipatutako bi korridoreek zehaztutako egituran oinarritzen da. Bertan, ardatzean zehar dauden garapenak
finkatzea eta kontzentratzea planteatzen da, Beasain-Ordizia-Lazkao nodoari dagozkionak (Olaberria eta
Idiazabal funtzionalki bertan integratuko lirateke) eta Zumarraga – Urretxu eta Legazpikoak artikulatuz, maila
handiagoko hiri-eremu baten buru sendoa eratuz. Ardatz hau antolatzeko planteatzen diren gidalerroak honako
hauek dira:








Ordizia-Beasain trenbide-saihesbidea administrazio sektorialaren definizioaren arabera egitea, N-1
errepidearen ondoan, eta Ordiziako geltoki berria egitea.
Ekobulebar bat garatzea herriguneak lotzen dituzten hiriarteko bideen gainean, batez
ere GI-2632 errepidean Zumarragatik Ormaiztegiraino, GI-2632 errepidean Ormaiztegitik
Beasainera eta GI-2131 errepidean Ordiziatik Tolosaldeko eremu funtzionaleraino; era berean,
Debako Eraldaketa ardatzarekiko eta AP-1ekiko lotura sendotzea,GI-632 errepidea Zumarragatik
Bergaraino luzatuz, eta Zumarraga eta Azkoitia arteko lotura hobetuz.
Ardatzean zehar kokatutako nukleoak artikulatzen dituzten errepideak hiri-izaerako bide gisa
konfiguratzea; oinezkoentzako eta txirrindularientzako sareekin artikulatuta eta aldiriko trenbidesarearekin eta errepideko garraio publikoarekin lotuta.
Lehentasuna ematea Oria ibaiaren ibilgua eta haren ibaiadar-arroa leheneratzeari, korridore ekologiko
eta paisajistiko gisa; uholde-arriskuak kontuan hartuta, eta jarduketa ororen irizpide eta helburuen
artean sartuz haren ingurumen- eta ekologia-balioak hobetzea eta berreskuratzea.
Eremuan dauden naturagune garrantzitsuen babesa eta sustapena bermatzea, bereziki Aizkorri-Aratz
eta Aralar parke naturalena eta haien ingurunearena, hirigintza-garapenak zehaztutako Eraldaketa
Ardatzean kontzentratuz.
Ardatzean dauden eraikuntzarik gabeko tarteak okupazio berrietatik babestea, egungo kokalekuak
finkatzeari eta artikulatzeari lehentasuna emanez, Lurralde Plan Partzialean zehaztutako lurraldeereduaren arabera.

UROLAKO ERALDAKUNTZA-ARDATZA. Zumarraga – Legazpi tartea
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Hiri-berroneratzea. Lurralde Plan Partzialak dira berroneratu beharreko espazioak definitu behar
dituztenak. Nolanahi ere, udalak izango dira, beren udal-planen bidez. eremu horiek zehaztu beharko
dituztenak.
Hiri-hazkundearen perimetroa. Hirigintza-plangintzarako zehazten diren gidalerroak honako hauek dira:
(1) LPPek ezarritako Hiri Hazkundeko Perimetroaren barruan ekimen berriak orientatzea; (2) garraiosistemetara sartzeko guneen inguruan kokatutako dentsifikazio-, berrikuntza- edo hazkunde-jarduketak
lehenestea; eta (3) Balio estrategiko handiko nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoru urbanizaezin gisa sartzea
berrikustea hiri-jardueren edota jarduera ekonomikoen ondorioz zaharkituta geratu diren lurzoru
urbanizagarriak.
Jarduera ekonomikoetarako lurzorua. Lurralde Plan Partzialak izango dira jarduera ekonomikoetarako
lurzoru-pakete handien dimentsionamenduaren azken arduradunak.
Bizitegi-kuantifikazioa. LAGetan orain proposatutako bizitegi-kuantifikazioa irizpide bikoitzean oinarritzen
da: (1) hiri-lurzoruaren bizitegi-ahalmenerako baldintzarik eza, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legean legez ezarritako gehieneko eraikigarritasunek soilik mugatzen dutena; eta (2) bizitegikuantifikaziorako metodo orokorra aplikatzea lurzoru urbanizagarria sailkatzen duten hirigintza-planei.
Goierriko Eremu Funtzionalaren kasu zehatzerako honako hau proposatzen da 2018-2026rako:
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Kalkulatutako bizitegi-premiak:
2.521 etxebizitza.
Biztanleria aldatzeagatik:
701 etxebizitza.
Familiaren tamainaren arabera:
1.627 etxebizitza.
Bigarren etxebizitza bakoitzeko:
54 etxebizitza.
Jenderik gabeko etxebizitzengatik: 139 etxebizitza.
Harrotutako premiak:
6.467 etxebizitza.
Etxebizitza hutsengatiko murrizketa: 669 etxebizitza.
Bizitegi-edukiera, mugarik gabe.
5.798 etxebizitza.
Gehieneko edukiera:
6.016 etxebizitza.
Harrotze-faktorea:
2,39

KOPURU HORIEK 8 urtera begiraGOIERRIKO EREMU FUNTZIONALAREN INDARREAN
DAGOEN LURRALDE-PLAN PARTZIALEAN AURREIKUSITAKOAK BAINO TXIKIAGOAK
DIRA, plan horrek 7.660 etxebizitzatan ezartzen baitzuen gehieneko muga. Eta PTPren mugako urterako (16
urtera, hau da, 2024 urtera, gutxi gorabehera), gutxienez 7.221 etxebizitza eta gehienez 10.189 etxebizitza
ezartzen dira.
Kalkulu-metodo berriekin, aurreratu den bezala, Zumarragari dagokionez, datozen 8 urteetan
470 etxebizitzatan izango da bizitegi-ahalmen handiena.
Plangintzak bateragarri egitea.
Lurraldeko berezitasun estrategikoen arabera eremu horiek proposatzeko lekurik egokiena Lurralde Plan
Partzialak direla uste da.
Paisaia.
Lurralde- eta hirigintza-plangintzako tresnak lantzean eta garatzean paisaia integratzeko agintzen du, eta berau
balioan jartzea kalitate-faktore gisa, gizartearen, kulturaren, ekonomiaren bai eta ongizatearen ikuspegitik ere.
Kultura-ondarea.
Azken hamarkadetan izandako kontzeptu-bilakaera txertatu da, eta, horren ondorioz, kultura-ondarearen
nozio zabal eta integrala sortu da. Nozio horrek nabarmen gainditzen du ikuspegi monumentala, mugatuagoa,
eta ondasun indibidualizatuetan oinarritua, 1997. urteko LAGak arautu ziren momentuan nagusi zen ikuspegia.
Natura-ondarea.
Gidalerro
berrien
bi
erreferentzia-esparruak
2020rakoGeodibertsitate Estrategia dira.

2030erako

Biodibertsitate

Estrategia

eta

Baliabide Turistikoak.
Baliabide Turistikoak antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala idaztea proposatzen da, lurralde-baliabideen
inbentarioa eta antolamendua egiteko eta horien erabilera eta garapen turistikoa arautzeko tresna gisa, eta
baliabideen eta lurraldearen arteko artikulazioa lortzeko.
Ura.
Uraren arloko lurralde-ereduaren berrikuspena honako hauen ingurukoa da: uholde-arriskuaren kudeaketa;
lurrazaleko ur-masen aldaketa morfologikoak; ur-hornidura eta saneamendua; ur-masen kalitatea; eta eremu
babestuak.
Energia.
Berrikuspenak 2030erako Euskadiko Energia Estrategiaren (3E-2030) bi ardatz nagusietan jartzen du arreta:
energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak.
Ekonomia zirkularra.
Bi ardatzen inguruan ezartzen da: hondakinen kudeaketa eta lurzorua baliabide gisa.
Mugikortasuna eta logistika.
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Mugikortasun multimodalaren inguruan hedatzen da (oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna, bidemugikortasuna, trenbide-, portu- eta aireportu-mugikortasuna, eta eredu logistikoa). Zumarraga
protagonista da aldiriko trenei dagokienez, Donostia inguruan aldiriko trenen zerbitzuaren
funtsezko ardatzatzat hartzen baita, honako konexio hauek: Donostia – Baiona; Legazpi-Donostia;
Zumaia-Donostia. Gainera, Beasain-Zumarraga-Legazpi edo Iruña de Oca-Gasteiz-Agurain tarteetan
aldirietako sarea zerbitzu berriekin hedatzeko jarduketa hauek aztertzea proposatzen da,
lehendik dauden trenbide-lineetan.
Zeharkako gaiak.
LAGen berrikuspenean honako gai hauek jorratzen dira: irisgarritasun unibertsala, genero-ikuspegia, klimaaldaketa, osasuna, euskara eta lurralde-elkarreragina.
Gobernantza.
Hainbat planotan sailkatutako gaiak hartzen ditu barnean: lehen plano bat LAGen LPP edo LPSen bidezko
garapenarekin eta koordinazio-, antolaketa- eta kudeaketa-estrategiekin lotuta; bigarren plano bat, partehartzeari eta administrazio-integrazioari buruzkoa; eta hirugarren plano bat jarraipenarekin lotuta. Azkenik,
Aplikazio Arauak daude funtsezko elementu gisa, eta modu egokian jasotzen dira, formatu bereizi eta propio
batean, legeriak ezartzen duen bezala.
3.

LEHENENGO ONDORIOAK.

Aurreko puntuetatik ondoriozta daiteke Zumarragako plangintza orokorra, indarrean sartu
zenetik denbora luzea igaro denez, eguneratu gabe dagoela, bai lurralde-plangintzako
dokumentuei dagokienez (hemen aztertu ditugu), bai plangintza sektorialeko dokumentuei
dagokienez (plangintza orokor berria idazteko prozesuaren hurrengo etapetan egiaztatu ahal izango da hori).
Gai hori agerian jartzen da egungo udal-egoera aztertzen bada Bultzatu 2050eko Euskadiko Hiri
Agendan proposatzen diren zortzi lehentasun estrategikoen luparen pean. Lehentasun horiek
lotuta daude Hiri jasangarri, inklusibo, seguru eta erresilienteak bilatzen dituzten Garapen Jasangarriko
Helburuekin (GJH). Bultzatu 2050dokumentu estrategikoa eta, jakina, adostasunezkoa da. Etorkizunari begira
desiragarria den hiri-eredu baten aldeko apustua egin du, eta Hirigintzaren ikuspegi ebolutibo berri bat gailendu
nahi du, modu eraginkorrean ezartzeko prozesuak eta mekanismoak txertatzeko aukera emango duena.
Dokumentuaren beraren malgutasunak bere abantaila handienetako bat izan nahi du.
Zumarragako egoera horren laburpen bat egiteko, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituran
(DEA) dauden oinarrizko hiri-adierazleen datuak gurutzatu daitezke Euskadiko Hiri AgendaBultzatu 2050ean proposatzen diren zortzi lehentasun estrategikoekin. Horrela, Zumarragako
egungo egoeraren dimentsio analitiko objektibo bat eskaintzen da, diziplina anitzeko eta holistikako
ikuspegiarekin (etxebizitza, garapen ekonomikoa, hiri-jasangarritasunaren ikuspegia, mugikortasuna, metainklusioa …), eta ikuspegi horrek egungo hiri-ereduaren iraunkortasuna arriskuan jartzen duten arazo nagusiak
ikustea ahalbidetzen du, etorkizunerako prospekzio-tresna bat erabiliz.
Hala, “Etxebizitza eta Oinarrizko Ekipamenduak”1. Lehentasun Estrategikoarekin, lotutako
datu deskribatzaileetan bereziki adierazgarria da eraikuntza-parkearen antzinatasuna; katastroiturrien arabera, Zumarragakoegungo bizitegi-parkearen heren batek berrogeita hamar urte baino gehiago ditu,
eta adierazle horrek parke hori birgaitzeko eta berroneratzeko mekanismoak ezartzeko beharra
islatzen du.
“Mugitzen ari diren hiriak: mugikortasun berri baten alde”2. Lehentasun Estrategikoari
dagokionez, udalerrirako adierazleek agerian uzten dute, Irisgarritasun Planaren aplikazio jarraituak
eragindako aurrerapenak gorabehera, joan-etorri ugarien ondoriozko fluxuak ezarri behar direla
mugikortasun jasangarriko estrategiei bultzada handiagoa emanez.
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“Hiri-plangintzaren eredu iraunkor berri bat” 3. Lehentasun Estrategikoari dagokionez,
Zumarragako gainerako udalerrien batez besteko balioekiko adierazle bereizgarriak dira, hain zuzen ere,
udalerrian dagoen plangintza-ereduarekin zerikusia dutenak, eredu horren errealitateetako bat zaharkitzea
baita. Hau da, Zumarragako hirigintza-plangintzak agortze-zantzuak erakusten ditu, bere
antzinatasunagatik eta eguneratzeezagagatik. Horregatik, hainbat jarduera eta etxebizitza berri
hartzeko gai diren lurzoru berri antolatuen eta erabilgarrien erreserbak gainerako udalerrien
batez besteko balioak baino txikiagoak dira, eta agerian uzten du plangintza orokor berri bat
egin behar dela.
“Hiri berritzaileak eta jakintsuak” 4. Lehentasun Estrategikoari eta “Hiri dinamiko eta
lehiakorrak” 5.Lehentasun Estrategikoari dagokienez, jarduera ekonomikoetarako
aurreikusitako lurzoru-parametroak batez bestekoaren azpitik dagoen balio bat islatzen du,
baina horri dagokionez zehaztu behar da helburu horretarako eraikita dagoen lurzoru-bolumena batez
bestekoa baino askoz handiagoa dela. Beraz, estrategia bat aktibatu behar da baliabide horiei balioa
emateko eta ezagutza eta dinamismo ekonomikoa sortzen duten jarduerak ezartzeko eta
finkatzeko.
“Hiri jasangarriak eta erresilienteak” 6. Lehentasun Estrategikoari dagokionez, hiri-dentsitatearen
parametroek hiri-eredu jasangarri eta erresiliente bat ezartzeko joera dute, nahiz eta Zumarragako kasu
berezian arreta berezia eskaini behar zaien hondakinen tratamenduari eta uren saneamendu integralari. Era
berean, lurzoru urbanizaezinaren kudeaketa jasangarria lehenetsi behar da2019koLAGen ildoan,
batez ere ingurune horren lurralde-euskarriak biodibertsitatearen, baliabide naturalen eta
ekosistemen kudeaketan eta hiri jasangarri eta erresiliente berriaren lorpenean duen
garrantziagatik.
“Bizi-kalitatean oinarritutako hiriak”, 7. Lehentasun Estrategikoa lortzeari dagokionez
mendekotasun-indizeari eta biztanleriaren zahartzeari buruzko adierazle demografikoek hedabideetatik oso
hurbil dauden balioak islatzen dituzte, azken urteetan biztanleriaren hazkunde-adierazle positiboak izan badira
ere. Mugikortasunerako eta espazio libreetarako azpiegiturak ere posizio onean daude batez
bestekoarekin alderatuta, eta, beraz, udalerriak, oro har, hiri osasungarri bat eratzeko euskarri
egokia du. Arreta jarri behar zaie hondakinen kudeaketarekin eta uraren zikloarekin zerikusia
duten gaiei, bai eta atmosferaren eta argiaren kutsadurari ere.
“Aniztasuna eta inklusioa nortasun-ikur gisa” 8. Lehentasun Estrategikoari dagokionez, maila
demografikoan kohesio eta gizarteratze estrategiara egokitu behar den biztanleria-egitura bat dago. Aurrekari
egokiak daude etxebizitza babestuak gauzatzeko, eta kultura- eta aisialdi-azpiegituren maila ez da defizitarioa,
eta lehentasun hori lortzeko estrategiak ezartzea ahalbidetzen du. Funtzio anitzeko auzoak ezarri behar
dira, eraikinak birgaitzeko ekintzekin, auzo atseginagoak eta erakargarriagoak osatzen
laguntzeko, horietan hainbat motatako etxeak aldi berean izateko ereduak artikulatu ahal
izateko. Auzo osasungarriagoak, seguruagoak eta iraunkorragoak, Garapen Jasangarrirako 11. Helburuaren
ildotik.

17

