
1. FASEA. 
ORAIN ARTE BILDUTAKO ETA GARATUTAKO INFORMAZIOA 

AZTERTZEA. HIRIGINTZA-INFORMAZIO EGUNERATUA.

Zumarragako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

Laburpen-Dokumentua

SLP





Aurkibidea

AURKIBIDEA
0. SARRERA...................................................................................................................................1

1.	 LURRALDE-ENKOADRAKETA. ...................................................................................................3

2.	 UDALERRIAN	 ERAGINA	 DUEN	 LURRALDE-	 ETA	 SEKTORE-PLANGINTZAREN	
ONDORIOZKO	BALDINTZAK. ....................................................................................................5

2.1.	 GOIERRIKO	EREMU	FUNTZIONALAREN	LURRALDE	PLAN	PARTZIALA. ...............................5
2.2.	 2019KO	LURRALDE	ANTOLAMENDUAREN	GIDALERROAK ..............................................14
2.3.	 NEKAZARITZA	ETA	BASOZAINTZAKO	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALAK. .............................16
2.4.	 IBAIEN	 ETA	 ERREKEN	 ERTZAK	 ANTOLATZEKO	 LURRALDE	 PLAN	 SEKTORIALA	

(ISURIALDE	KANTAURIARRA). ........................................................................................18
2.5.	 EUSKADIKO	BIZIKLETA	IBILBIDEEN	PLAN	ZUZENTZAILEA.	 ..............................................19
2.6.	 GIPUZKOAKO	BIZIKLETA-BIDEEN	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALA.	 ....................................20
2.7.	 EUSKAL	AUTONOMIA	ERKIDEGOKO	ERREPIDEEN	HIRUGARREN	PLANA	2017-2028.	 ......21
2.8.	 KANTAURI	EKIALDEKO	DEMARKAZIO	HIDROGRAFIKOAREN	ESPAINIAKO	ZATIAREN	

UHOLDE-ARRISKUAK	KUDEATZEKO	PLANA.	2015-2021. .................................................21

3.	 LURRALDEAREN	BALDINTZA	GEOGRAFIKOAK.	NATURA-EREDUAK	ETA	INGURUMEN-
LOTURAK.	 .............................................................................................................................. 23

3.1.	 TESTUINGURU	GEOGRAFIKOA.	 .....................................................................................23
3.2.	 KLIMA	ETA	EGURALDIA.	 ................................................................................................23
3.3.	 GEOLOGIA	ETA	LURRAREN	FORMAK.	 ............................................................................25
3.4.	 BALIABIDE	HIDRIKO	NATURALAK.	 .................................................................................25
3.5.	 BIODIBERTSITATEA:	FLORA,	FAUNA	ETA	HABITATAK.	 .....................................................25
3.6.	 LURZORUAREN	ERABILERAK	ETA	ESTALDURAK.	 .............................................................27
3.7.	 PAISAIA.	 .......................................................................................................................29
3.8.	 NATURAGUNE	GARRANTZITSUAK.	 ................................................................................29
3.9.	 ARRISKU	ETA	ZIURGABETASUN	NATURALAK	ETA	TEKNOLOGIKOAK. ...............................29

4.	 LURRALDEAREN	BALDINTZA	SOZIOEKONOMIKOAK.	BIZTANLERIA,	ETXEBIZITZA	ETA	
JARDUERA	EKONOMIKOAK. ...................................................................................................31

4.1.	 DEMOGRAFIA.	 ..............................................................................................................31
4.2.	 UDALERRIAN	 EZARRITAKO	 JARDUERA	 EKONOMIKOA	 ETA	 KONTSUMITZEKO	

GAITASUNA.	 .................................................................................................................32
4.3.	 ERRENTAK	ETA	ETXEBIZITZA	EGOKIA	ESKURATZEA.	 .......................................................33
4.4.	 ETXEBIZITZA-PARKEA.	 ...................................................................................................33
4.5.	 ETXEBIZITZA-ESKAERAREN	KALKULUA.	 .........................................................................35
4.6.	 HIRIGINTZA	ETA	GENEROA.	“GENERO-IKUSPEGIDUN	HIRIGINTZA	UROLA	GARAIAN”	

(2013)	TXOSTENAREN	ONDORIOAK.	 .............................................................................35

5.	 BERRIKUSTEN	DEN	PLANGINTZA	OROKORRA.	GARAPENA	ETA	GAUZATZEA	AZTERTZEA. ..37

5.1.	 2008KO	PLANGINTZAKO	ARAU	SUBSIDIARIOAK.	 ...........................................................37
5.2.	 2008KO	ARAU	SUBSIDIARIOEN	ALDAKETAK. ..................................................................46

6.	 BESTE	UDAL-PLAN	ETA	-AZTERLAN	BATZUK. ......................................................................... 49

6.1.	 UROLA	GARAIKO	ESKUALDEKO	PLAN	ENERGETIKOA.	 ....................................................49
6.2.	 2015EKO	HIRIGINTZA	MUGIKORTASUN	IRAUNKORREKO	PLANA. ...................................50
6.3.	 TOKIKO	AGENDA	21	EKINTZA	PLANA		2013-2020.	 .........................................................52
6.4.	 ZUMARRAGAKO	SOINU-INPAKTUAREN	EBALUAZIO	PLANA.	 ..........................................53

7.	 UDALERRI	MUGAKIDEAK.	PLANGINTZA	ETA	INGURUABARRAK. .........................................57





1Zumarragako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra
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SARRERA.

Zumarragako HAPO berria egiteko prozesuaren I. Fase hau Planaren lehenengo dokumentu 
“arautuaren” aurreko fasea da: Aurrerapena eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa. Aldez 
aurreko loturen eta baldintzatzaileen multzo oso bat bildu behar du, eta, arrazoi bategatik edo 
besteagatik, kontuan hartu behar dira Plana egiteko ondorengo faseetan.

Hala ere, adierazi behar da fase honekin ez dela amaitutzat eman behar hirigintza-
informazioaren prozesua, baizik eta etengabeko tresna osagarri gisa lagunduko diola planari. 
Beraz, diagnostikoa ez dago erabat amaituta, eta egiten jarraitzen da, gutxienez HAPOk hasierako 
onarpena eman arte.

Fase hau prestatu eta aurkeztean, “Parte hartzeko Esplorazio”-aldi bat ireki da, eta 
dokumentu horrek aberasten lagunduko du; beraz, herritarrei ere ezagutarazi behar zaie, haien 
iritziekin eta gogoetekin alderatzeko.

Webgunean azaltzen den dokumentu hau informazio-fasean egin diren lanen laburpen 
bat da. Horien eduki osoa Aurrerapenaren dokumentuaren Informazio Memorian jasoko da.

Edukia hurrengo atal hauetan egituratzen da:

1. LURRALDE-ENKOADRAKETA.

2. UDALERRIAN ERAGINA DUEN LURRALDE- ETA SEKTORE-PLANGINTZAREN ONDORIOZKO 
BALDINTZAK.

3. LURRALDEAREN BALDINTZA GEOGRAFIKOAK. NATURA-EREDUAK ETA INGURUMEN-
LOTURAK.

4. LURRALDEAREN BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK. BIZTANLERIA, ETXEBIZITZA ETA 
JARDUERA EKONOMIKOAK.

5. BERRIKUSTEN DEN PLANGINTZA OROKORRA. GARAPENA ETA GAUZATZEA AZTERTZEA.

6. BESTE UDAL-PLAN ETA -AZTERLAN BATZUK.

7. UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA INGURUABARRAK.
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LURRALDE-ENKOADRAKETA.

Zumarragako udalerriak 9.636 biztanle ditu 2022an, eta Urola ibaiaren arroaren 
goialdean dago kokatua, zeina, ekialdetik hasita, Gipuzkoako sare hidrografiko nagusia osatzen 
duten lau ibai estuen artean laugarrena baita: Urumea, Oria, Urola eta Deba. Antzuola, Azkoitia, 
Azpeitia, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Legazpi eta Urretxu udalerriekin egiten du muga. Azken horrekin 
herrigunean konurbaturik dago.

Zumarragako (eta Urretxuko) lurraldearen berezitasuna da haraneko puntu bat dela, 
beheranzko irekiera handi batekin, zeina hurrengo arroaren eraketa-besoetako baten hasiera 
baita, Oria ibaiarena hain zuzen; eta, beraz, Urola eta Oria ibaien arroen arteko lotura bat 
eratzen da bere goiko aldeetan.

Udalerriak 18,49 km²-ko lurraldea hartzen du, orografia malkartsua, haran ahokatuak eta 
malda handiko mendi-mazelak ( % 20tik gorakoak) dituena, ia lur lauik ez duena. Hirigunea 
bailaran dago kokatua, itsasoaren mailatik 357 metroko batez besteko kotara, eta Argixao, 
Beloki, Irumugarrieta, Izazpi eta Oleta mendiek inguratzen dute.

U d a l e r r i a r e n 
herrigunea bi eremutan 
banatzen da nagusiki, Euskal 
Herria etorbideak (GI-632) 
elkarrengandik bereizten 
dituenak: hirigunea, bizitegi- 
eta merkataritza-guneak 
behealdean daude, eta 
ibarraren hego-ekialdeko 
hegalerantz garatuz joan dira; 
goialdean, jatorriz sektore 
industrialaren gorakadarekin 
sortu ziren auzune isolatuak 
daude (Leturiako plaza, 
Antonino Oraa, Argixao, eta abar), ondoren sortutako beste batzuk: Elgarrestamendi, Ipar 
Haizea, Izazpi Taldea edo Busca Isusi, Argixao kirol-gunea, Eskualdeko Ospitalea eta Urola Garaiko 
Industrialdea. Goiko aldea udalerriko hedapenik nabarmenena izan da, hazkunde handia izan 
baitu, batez ere babes ofizialeko etxebizitzen sustapenekin.

de Tours, en el barrio de Aginaga. Todas ellas incluidas, además, en zonas declaradas de 
presunción arqueológica por la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Además, y como se ha 
adelantado, en el medio natural nos encontramos con una serie de caseríos cuyos 
edificios tienen un valor intrínseco.  En algunos casos se trata de inmuebles que podrían 
se declararos como monumentos/conjuntos monumentales de la Comunidad   Autónoma 
del País Vasco: Gurrutxagagoikoa, Casa-torre de Areizagabaso, Zoraitz, Aguinaga Barrena, 
Aranburualde y Zoraitz Erdikoa. En otros casos se trata de inmuebles que deben ser custodiados 
a nivel municipal: Aizpuru, Izagirre y Matxain Erdikoa. Además, por último, muchos de ellos se 
encuentran en zonas declaradas de presunción arqueológica: Abendaño, Agirre, Aizkibel, 
Aizpuru, Altzola,  Anduezu, Aranburualde, Aranburuetxeberri, Bidaurreta, Gurrutxagagoikoa, 
Iburreta, Kortaberri, Landaburu, Leturiabarrena, Matxain, Oraagoikoa, Oruezabaleta, y 
Soraizerdikoa: además de la Ferrería Hidráulica de Legazpi o Jauregi, la Ermita de Nuestra 
Señora de Zufiaurre y el Templo de Santa Isabel.           
 

 
Gurrutxagagoikoa, La primitiva construcción data del siglo XVI.  
 
En el medio propiamente urbano hay que destacar como parte del Patrimonio Histórico-
Arquitectónico, dentro de los conjuntos monumentales declarados por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
y la Casa-Torre Legazpi. Otros inmuebles de características destacables para ser 
custodiados: la Casa Consistorial, la Plaza de Euskadi, el monumento a Legazpi, la Casa Itarte, el 
edificio de la antigua Estación del Ferrocarril del Urola, los inmuebles de Kalebarren 4, 6 y 8, y 
la Iglesia de las Mercedarias. 
 

Gurrutxagagoikoa, Antzinako eraikuntza XVI. mendekoa da. 
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UDALERRIAN ERAGINA DUEN LURRALDE- ETA 
SEKTORE-PLANGINTZAREN ONDORIOZKO 
BALDINTZAK.

Hainbat lurralde- eta sektore-planek eragiten diote Zumarragako lurraldeari, baina guztiak 
ez dira izaera eta intentsitate berekoak. Hauek dira garrantzitsuenak, lurraldearen ikuspegitik: 
Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala eta 2019an onartutako 
Lurralde Antolamenduaren Gidalerro berriak; eta, ikuspegi sektorialetik, honako hauek: 
Nekazaritza eta Basogintza Plana, Kantauriko isurialdeko ibai eta erreken ertzak antolatzekoa, 
Bizikleta-ibilbideen planak, bai Euskadikoak bai Gipuzkoakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Errepideen Hirugarren Plana, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako zatiaren 
Uholde Arriskuak Kudeatzeko Plana.

Adierazi behar da, halaber, Zumarragako udalerria EAEko Energia Eolikoaren Lurralde Plan 
Sektorialak adierazitako kokalekuetatik kanpo geratzen bada ere, lau aerosorgailurekin bakarrik 
eta 18 Mw-ko potentzia gordinarekin, Eusko Jaurlaritzak jendaurrean jartzeko izapideak hasi 
dituela Buruzai parke eolikoa eraikitzeko, Azkoitia, Urretxu eta Zumarragako udal-mugarteen 
artean egongo litzatekeena (2 aerosorgailu). Green Capital Development 65, S.L.U. (Kapital 
Energy) parke eoliko horren proiektuaren administrazio-eskaeraren barruan esleitu zaie lehia-
izapidea. Une horretatik aurrera, epe bat irekiko da, eta, administrazio-izapidetzeari jarraituz, 
aurretiko administrazio-baimena eskatu beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoan parke 
eolikoen bidez energia eolikotik energia elektrikoa ekoizteko instalazioak baimentzeko prozedura 
arautzen duen maiatzaren 28ko 115/2002 Dekretuaren arabera. Beharrezkoa da ohartaraztea 
aurreikusitako kokalekua, zehaztasun handiagorik ezean, bat datorrela Oleta, Pagobakarra eta 
Aantzetako Gaña tumuluak dauden eremuarekin, bai eta Iruarrieta, Iruarrieta I eta Iruarrieta II 
trikuharriekin ere. Hau da, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 
babesean eta Zumarragako hirigintza-araudian babestutako ondare arkeologikoari buruzkoa.

2.1. GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALAREN LURRALDE PLAN PARTZIALA.

2009. urtekoa da, eta, beraz, Lurraldearen Antolamendurako 1997ko Gidalerroen 
oihartzuna du. Plan honen xedea, 16 urteko eperako, Eremu Funtzionaleko lurraldearen 
lurralde-antolamendu jasangarria ezartzea da, haren egitura eta lurralde-eredua zehaztuz, eta 
udal-plangintzek, lurralde-plan sektorialek eta Eremu Funtzionalean eragina duten gainerako 
jarduerek horri jarraitu beharko diote. LPPk proposatutako lurralde-eredua honako helburu 
hauen inguruan egituratzen da:
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Lurralde-ereduaren eskema. Iturria: Beasaingo (Goierri) eremu funtzionaleko lurralde-Plan Partzialaren Antolamendu-planoa
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a) Eskualdeko baliabide naturalak eta horien paisaia- eta ingurumen-kalitatea babestea, 
hobetzea eta balioestea.

b) EAEko hirien sisteman kokagune-sistema koherente, orekatu eta integratu bat lortzea.

c) Eremu funtzionala kanpoko garapen-ardatzetan integratzea eta egituraketa indartzea 
bermatuko duen azpiegitura-sistema garatzea.

Lurralde-eredua LPParen antolamendurako oinarrizko zehaztapen guztiek definitzen dute, 
eta honako eduki multzo hauetan banatzen da:

INGURUNE FISIKOA.

Lurraldea eremu homogeneotan kategorizatuz taxutzen da proposamena, haren 
ezaugarrien, arriskuen, ingurumen-, zientzia-, kultura- edo ekoizpen-balioen eta bilakaera-
ahalmenaren arabera, azken horiek zaindu, hobetu eta berreskuratzeko eta haren erabilera 
arrazionala errazteko, iraunkortasuna lortzeko metodo gisa. Zumarragako lurraldeari bereziki 
eragiten dio Murumendi Izazpi mendiaren eremuari dagokionez, EAEko Isurketen Atlasean 
katalogatutako Faunaren Intereseko Eremu bati dagokionez, eta interes zientifiko-kulturaleko 
zenbait eremu eta punturen identifikazioari dagokionez, hala nola Oleta, Pagobakarra eta 
Aantzetako Gaña tumuluak, bai eta Iruarrieta, Iruarrieta I eta Iruarrieta II trikuharriak ere 
(ondare arkeologiko babestua, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 
Legearen babesean).

Kategorizazio orokorraren ikuspuntutik, LPPan honako antolamendu-kategoria orokor 
hauek jasotzen dira:

• Babes berezia.
• Ingurumen-hobekuntza.
• Basogintza
• Nekazaritza, Abeltzaintza eta landazabala.
• Larre menditarrak.
• Lurrazaleko uren babesa.

Aipatutako kategoriei gainjarrita, zenbait baldintzatzaile ezartzen dira, jarduera jakin 
batzuk nola egin daitezkeen mugatzeko, kasu bakoitzean sortzen den arriskuaren edo egoera 
partikularraren arabera. Baldintzatzaile horiek honako hauek dira:

• Akuiferoen urratze-arriskua.
• Eremu higagarriak.
• Urpean gera daitezkeen eremuak.
• Naturagune Babestuak eta Natura 2000 Sarea.

LPPak udal-plangintza orokorrari kategorizazio-proposamenak errespetatzea ezartzen 
dio. Baita definitutako antolamendu-kategoria bakoitzerako esku-hartzearen araubideari eta 
erabileren eta jardueren erregulazioari dagokienez ere, nahiz eta horiek zehatzago garatu ahal 
izan.
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Garraio- eta bide-komunikazioen sarea. Iturria: Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren 
Antolamendu Planoa
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HARREMAN SISTEMAREN ETA ZERBITZUEN AZPIEGITURAK.

a. Bide sarea

• Kanpoko Irisgarritasun Sare Orokorra. Eremu Funtzionala EAEko Hiriburuen Sistemarekin, 
inguruko Erkidegoekin eta inguru hurbileko Eremu Funtzionaletako hiri-buruekin lotzen 
duten korridoreak. LPPak honako hau proposatzen du:

- Durango-Bergara-Beasain zeharkako ardatzaren bikoizketa edo “autobia moduko” 
trazadura ibilbide osoan, eta Beasain-Zumarraga korridorearen eta GI-632 
errepidearen arteko lotune berria Ezkio-Itsasoko trenbide-geltoki berriaren parean.

- Azkoitia-Zumarraga errepidearen trazadura eta diseinua hobetzea.

- N-1 errepidetik Ordizia, Lazkao eta Beasaingo herriguneetarako 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, motorizatu gabeko ibilbideen sare eraginkorra sortzea/indartzea proposatzen 
da, lehentasunezko elementu gisa barneko eta inguruko hiriguneen arteko konexioak 
artikulatzeko, eta, kasuaren arabera, honako esku-hartze hauek egingo dira:

“Hiri-Zentralitatearen ardatzak”: hirigune jarraituen arteko loturak, etorbide, zumardi 
edo pasealeku gisa pentsatutako ardatzak:

- Zumarragako barnekoak (hiriko bide nagusiaren eraldaketa), Urretxu-Zumarraga, 
Ormaiztegi, Beasain-Ordizia, Itsasondo, Legorreta eta Idiazabal.

“Hiriarteko Artikulazio Ardatzak”: hiri-buruen eta hurbilen dauden hiriguneen arteko 
loturak, oinezkoek eta bizikletek elkarrekin bizi diren zumardi edo pasealeku gisa sortutako 
ardatzen bidez, espaloiarekin, bizikletentzako errodadura-bandarekin eta zuhaitz-
ilararekin, lorategidun zinta berdearen gainean. Honako hauek:

- Legazpi-Zumarraga (Urretxurekin lotzen den GI-2630 errepidearen zatia eraldatzea)

- Zumarraga-Ormaiztegi eta Ormaiztegi-Beasain (Korridore estrategikoaren ardatza). 
Ordizia-Itsasondo, Itsasondo-Legorreta, Legorreta-Ikaztegieta.

b. Trenbide sarea.

Ereduaren Komunikazio eta Garraio Sistema definitzeko bigarren elementu funtsezkoa da. 
Gaur egungo Aldirien Sareak (Renfe) eta Trenbide Sarearen LPSean jasotako Sare Berriak 
osatzen dute. Zumarragari buruzko proposamenak:

• Irun-Legazpi aldiriko linean zerbitzuak eta maiztasunak handitzea.

• Zumarragako trenbide-hondartzaren eta haren ingurunearen antolamendua 
aldatzea, garraioa antolatzeko eta trukatzeko zentro bat sortzeko, autobus-
geltokiarekin; Urretxuko esku-hartzeari lotuta dago esku hartze hau, eta 
Bateragarritasun Planaren bidez garatuko da.
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Zerbitzuko oinarrizko azpiegiturak. Iturria: Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren 
antolamendu planoa
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ZERBITZU-AZPIEGITUREN EREDUA.

LPPak Administrazioko sailen planak eta proiektuak bere gain hartu eta txertatu baino 
ez ditu egiten hornidurari, saneamenduari, hondakin solidoen tratamenduari, uholdeen 
prebentzioari eta energia- eta telekomunikazio-azpiegiturei dagokienez. Zumarraga-Urretxun 
hiriarteko zentral automatiko bat ezartzea proposatzen da.

KOKAGUNE-SISTEMA.

Zumarragari dagokionez, honako irizpide eta helburu hauek planteatu dira Kokaguneen 
Sistemari dagokionez:

1. Gaur egun dauden bi hiri-sistemen eredu integrala indartzea; batetik, Zumarraga, Urretxu 
eta Legazpi multzoetan oinarrituta, eta, bestetik, Beasain-Ordizia eta Lazkao multzoetan 
oinarrituta.

2. Aipatutako hiri-sistemen integrazio funtzionala, haien osagarritasunak erraztuz eta Oria-
Urola Garaia dikotomia gaindituz.

3. Hiri nagusiak indartzea,

4. Hiri-kalitatea hobetzea hainbat eragiketaren bidez, hala nola, degradatutako edo 
zaharkitutako eremuak eraldatuz edo berroneratuz, hiri-multzoak eta hirigune 
historikoak babestuz eta birgaituz eta berrekipamenduz hornituz.

5. Dauden lurralde-desorekak zuzentzea

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

• Hiriburu sistemako 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 POLITIKA.

Zumarragan, datozen urteetako bizitegi-hazkundea, funtsean, planeamenduan gaur 
egun jasota dauden eta finkatutako hiriguneetan sartutako jarduketekin bat datozen lurzoruen 
gainean edo lurzoru urbanizagarrien gainean (Eizaga Berri 1 eta 2) egitearen aldeko apustua 
egin da. Proposatzen da (aitortu egiten da), Hiri Eraldaketarako eta Berrikuntzarako Eragiketa 
gisa, Rojo eta Zaldua eta Forjas de Zumarraga enpresei dagozkien eremuen erabilera bizitegi 
bihurtzea, proposatutako erabilerarekin plangintzan sartuta baitaude.

LPPn 8 eta 16 urterako Zumarragako etxebizitza-premiak kuantifikatzen ziren kopuru 
hauetan: 8 urtera, 981 etxebizitza gehienez, eta 674 etxebizitza gutxienez; 16 urtera, 1.305 
etxebizitza gehienez, eta 896 etxebizitza gutxienez. 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-ehuna osatzen 
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Eremu Funtzionala Ingurunean integratzea. Iturria: Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren 
Antolamendu Planoa
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duten industria-eremuen barne-birmoldaketa helburu dutenak eta horien piezen integrazio 
morfologiko eta funtzionalaren maila handitzen dutenak.

Ekipamenduen eta espazio libreen garapen berriko lehentasunezko jarduketei 
dagokienez, LPPn, Zumarragako udalerriari dagokionez, honako hau proposatzen da:

• Antiguako eta Argixao-Zugarramurdiko hiri-inguruko parkeak.

• Zamiño-Izazpiko Aisialdirako Eremua, Ezkio/Zumarragako udalerrian.

• Udalerriko Ingurumen-Ibilbideen sarea.

• Urretxu-Zumarragako Merkataritza Suspertzeko Planak egitea.

• Zehaztu gabeko udalaz gaindiko ekipamendua, Deskargarako bidegurutzearen ondoan, 
Legazpi-Zumarraga eta Urretxu arteko lotura kualifikatzen laguntzeko.

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAK

Zumarraga LPPk planteatutako kategorizazioaren barruan, lehentasunezko intereseko 
udalerrien kategorian sartzen da. Gaur egun okupatuta dauden lurzoruak hobetzeko eta hutsik 
daudenak garatzeko eta kudeatzeko oinarrizko politika bat proposatzen 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.

ERAGIKETA ESTRATEGIKOAK

Bat ere ez dago Zumarragako udalerrian. Ezkio-Itsaso, Gabiria eta Ormaiztegi udalerrietan 
daude.

PLANGINTZREN BATERAGARRITASUNA.

Zumarragari dagokionez, Eremu Funtzionaleko LPPko aurreikuspenen garapenak 
plangintzak modu koordinatuan egiteko beharra dakar, honako alderdi hauetarako:

• Zumarraga-Urretxu eta Legazpiko hirigintza-plangintza, plangintzan sartu beharreko 
etxebizitza-kopurua kuantifikatzeko.

• Zumarragako, Ezkio-Itsasoko, Gabiriako eta Ormaiztegiko hirigintzako udal-plangintza, 
Beasain-Zumarraga korridorean proposatutako eragiketa estrategikoaren antolamendua 
garatzeko.

• Beasain-Zumarraga korridorea garatuko duen plangintza partziala koordinatzea, gutxienez 
antolamenduaren aurrerapen-mailan.
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2.2. 2019KO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK

1997ko gidalerroak berrikustea dakarte. LAGek hiru eginkizun dituzte: udalerrien politika 
sektorialetarako edo hirigintza-jarduerarako erreferentzia-esparru bat eraikitzea; jarduerak 
lurraldean finkatzeko prozesuak orientatzen eta arautzen dituzten irizpide eta arauen multzoa 
formulatzea, lurralde-oreka bermatzeko; eta Estatuarekin edo beste Autonomia Erkidego 
batzuekin batera jardutea eskatzen duten lurralde-ekintzak aurreikustea.

Gidalerroen Arauetako artikuluek, espazioaren antolamenduari eta erabilerari 
buruzkoek, Zumarragako HAPOrako duten eraginkortasun loteslea, zuzenean edo zeharka, 
honako hau da:

Artikulua Zuzeneko eraginkortasun loteslea Zeharkako eraginkortasun loteslea
3 1, 2, 3, 4a (3 eta 4) eta 4b atalak 4a (1 eta 2) atalak
4 2, 3, 4, 5 eta 7 atalak 1 eta 6 atalak
5 Artikulu osoa
6 Artikulu osoa
7 3, 4, 5 eta 6 atalak 1, 2 eta 7 atalak
8 1, 3, 4 eta 5 atalak 2 atala
9 Artikulu osoa
10 2 atala 1 eta 3 atalak
11 Artikulu osoa
12 1, 2, 3 eta 4 atalak 5, 6 eta 7 atalak
13 1 eta 2 atalak 3 atala
14 2 atala 1, 3, 4 eta 5 atalak
15 1, 2 ,3 eta 8 atalak 4, 5, 6 eta 7 atalak
16 2 eta 4 atalak 1, 3, 5, 6 eta 7 atalak
17 4 atala 1, 2, 3, 5 eta 6 atalak
18 Artikulu osoa
19 Artikulu osoa

Funtsean, honako hauek dira:

Ingurune fisikoa antolatzeko gidalerroak, HAPO 2019ko LAGetako lurzoru urbanizaezinaren 
antolamendu-kategoriak eta gainjarritako baldintzatzaileak erabiltzera behartuz, bai eta horietako 
bakoitzerako proposatutako erabilerak ere, eta hori guztia 2019ko LAGek barne hartzen duten 
Ingurune Fisikoaren antolamendu-matrizearen arabera. Ingurune fisikoko erabileren erregulazioa 
ere kontuan hartu behar du, honako hauetan oinarrituta: Nekazaritza eta Basozaintzaren LPS, 
Ibaien eta Erreken LPS.

Azpiegitura Berdearen eta Ekosistemen zerbitzuen arloko Gidalerroak. Funtsean, eremu 
funtzionaleko azpiegitura berdearekin eta EAEkoarekin lotutako tokiko azpiegitura berdea 
sartzera behartzen du. Tokiko azpiegitura berdearen zatitzat hartzen ditu sistema orokor gisa 
kalifikatutako espazioak, eta, aukeran, tokiko sistemak, espazio libreak eta berdeguneak.

Lurralde-mailako hiri-sistemaren arloko gidalerroak. Goierriko Eremu Funtzionalean 
honako “Eraldaketa Ardatz” hau proiektatu da: Urola eta Oria Eraldaketa Ardatzen arteko 
konexioa. Proposatutako Eraldaketa Ardatza biztanleriaren gehiengoa biltzen duten bi 
korridoreek definitutako egituran oinarritzen da. Lehenengoa Iparra-Hegoa ardatza da, Oria 
bailaran zehar, eta N-I errepidean oinarrituta dagoen eskala handiagoko korridore batean 
integratzen da. Korridore hori hiri-jarraitasun batean hedatzen da Tolosaldea eta Donostialdea 
eremuetaraino. Bigarrena Ekialdea-Mendebaldea zeharkako ardatza da, eta, Beasain-Ordizia-
Lazkao errotulan aurrekoarekin lotuta, Urolako Eraldaketa ardatzarekin lotzen da. Ardatz horren 
bigarren burualdera iristen da (Zumarraga – Urretxu), eta, ondoren, Durangorako norabidean 
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luzatzen 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.

31 

 

Artículo 10.  Directrices en materia de regeneración urbana. 
 
Son determinaciones que debe desarrollar el planeamiento urbanístico, tales como: 
 
a)  Priorizar la regeneración urbana, la densificación de los espacios urbanizados y el 

reciclado de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados, como alternativa a nuevas 
ocupaciones de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad 
económica y dotaciones o de resolver los desequilibrios existentes. 

b)  Promover la cohesión social, el desarrollo económico y el empleo, así como fomentar 
medidas para la educación y la formación. Igualmente, habrá de impulsar la mejora de las 
condiciones de calidad de las viviendas, de las edificaciones en general y del entorno 
urbano, mediante la rehabilitación, la habitabilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad 
ambiental y la eficiencia energética. 

c)  Potenciar actuaciones de regeneración que permitan la generación de nuevos espacios 
libres, en aquellas áreas que se encuentran congestionadas como consecuencia de una 
excesiva densidad edificatoria o que carezcan de las dotaciones necesarias. 

d)  Promover los usos transitorios como estrategia de regeneración del entorno urbano, 
poniendo el foco en la reutilización y uso colectivo de los espacios en transición a través 
de modelos colaborativos entre la ciudadanía y la administración. 

e)  Priorizar en la reordenación del viario las vías destinadas a transporte público; 
posibilitando especialmente el transporte mediante vehículos eléctricos y la distribución 
limpia de mercancías, y reservando espacios destinados a infraestructuras de recarga 
eléctrica de vehículos y a la instalación de aparcamientos y puestos de alquiler de 
bicicletas. 

f)  Promover actuaciones de permeabilización de la ciudad consolidada mediante la 
generación de espacios verdes en patios de manzana y viario. 

Urolako eraldaketa ardatza. Zumarraga-Legazpi tartea

Hiri-berroneratzearen arloko gidalerroak, hirigintza-plangintzak garatu behar dituenak, 
hala nola: espazio urbanizatuen dentsifikazioa eta espazio zaharkituen, degradatuen edo gutxiegi 
erabilitakoen birziklapena, lurzoru-okupazio berrien alternatiba gisa, etxebizitzaren, jarduera 
ekonomikoaren eta zuzkiduren eskariari erantzuteko edo dauden desorekak konpontzeko 
helburuarekin.

Hiri-hazkundeko perimetroaren arloko gidalerroak, hirigintza-ekimen berriak lehendik 
dagoen hiri-bilbean sar daitezen, hura osatuz, lurzoruaren erabilera-intentsitate txikiko eremuak 
dentsifikatuz eta okupatu gabeko edo erabilera berriak har ditzaketen espazioak berrituz. Eta 
bizitegitarako edo jarduera ekonomikoetarako hiri-dinamiken ondorioz zaharkituta geratu diren 
lurzoru urbanizagarriak balio estrategiko handiko nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoru 
urbanizaezin gisa sartzea berrikusiz.

Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzoruaren arloko 
gidalerroak, industria-eremu tradizionalak berritzeko, birgaitzeko, eraberritzeko eta horiei 
balioa emateko estrategiak sustatzeko, hiri-merkataritzari lehentasuna emanez periferiako 
merkataritzaren aldean, eta merkataritza-ekipamendu handien gehieneko azalera mugatuz.
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Bizitegi-kuantifikazioaren arloko gidalerroak. Bizitegi-kuantifikaziorik handiena lortzeko 
prozedura ezartzen da. Zumarragan aplikatzekoari dagokionez, hurrengo 8 urteetarako HAPOn 
aurreikusi beharreko 470 etxebizitza berri aterako lirateke.

Uraren, energiaren eta ekonomia zirkularraren arloko gidalerroak, ingurunean sortutako 
inpaktuak minimizatzeko.

Zeharkako gaien eta hiri-ereduaren arloko gidalerroak. Lurraldean eragina duten zeharkako 
gaiak kontuan hartu behar direla esan nahi du: irisgarritasun unibertsala, genero-ikuspegia, 
klima-aldaketa, osasuna, euskara eta lurralde-erlazioa. Eta zeharkako gai horiek kontuan hartuta, 
hiri-eredu trinko bat sustatu behar dela, erabilera-nahasketari dagokionez konplexua eta sozialki 
kohesionatua.

2.3. NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALAK.

Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuak behin betiko onartuak, planak helburu nagusi hauek 
ditu: lurra eta, oro har, nekazaritza-sektorea eta haren bitartekoak defendatzea eta babestea, 
egungo landa-egoera zehaztea eta plangintza landa-irizpideetatik planteatuko duen lurralde-
antolamendua bultzatzea. Hirigintza-inplikazioen artean, hierarkian goragokoa den tresna den 
aldetik, Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, bere horretan 
lotzen ditu aplikatu beharreko hirigintza-legerian ezarritako hirigintza-plangintzako tresnak; 
ondorioz, Zumarragako udal-plangintza NB-LPS planak lotzen du, eta haren edukira egokitu 
behar da. Lurzoru urbanizaezina arautzeko oinarri gisa, LPSak arau-elementuen eta soilik 
ingurune fisikoaren alderdien arteko definizioa eta kontrastea egiten du, honela egituratuta:

ANTOLAMENDU-KATEGORIAK.

Zumarragan, Lurzoru Urbanizaezinean, hurrengo kategoriak daude nagusiki:

• Balio estrategiko handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza. Gaitasun agrologiko 
handieneko lurzoruak ez ezik, modernotasun, errentagarritasun edo iraunkortasunagatik 
sektorearentzat estrategikotzat jotzen diren nekazaritza-ustiategietako lursailak ere barne 
hartzen dituzte; beraz, horiek mantentzea eta zaintzea lehentasunezkotzat jotzen da beste 
erabilera batzuen aurrean.

• Nekazaritza eta Abeltzaintza Trantsizioko Landa Paisaia. Aurreko azpikategoriak baino 
ekoizpen-ahalmen txikiagoa duten eremu landuak biltzen ditu. Balio estrategiko handiko 
Nekazaritza- eta Abeltzaintza-eremuekin edo baso-eremu zabalekin kontaktuan daude 
berehala, eta bokazioz, bi zentzu horietako batera jotzen dute. Udalerrian duen banaketa 
Urola bailara iritsi arteko mendi-hegal txikienetan dago.

• Basogintza. Kategoria honetan sartuko lirateke gaur egun zuhaitzez estalita dauden eremu 
guztiak.

• Mendi barbana. Gaur egun sastrakadiz estalita dauden eremuak sartzen dira, garrantzizko 
abeltzaintza-erabilerarik ez dutenak, malda-guneetan daudenak, baso-unadez inguratuak 
eta higadura-fenomenoen erakusgarririk ez dutenak. Kategoria honetan izendatutako 
eremuak batez ere mendi-mazelen gainean daude: Oleta, Pagobakarra eta Antzetako 
Gana mendien inguruan.
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• Ur-azalerak eta -ibilguak. EAEko ibaiek eta errekek eta haien babes-eremuek osatzen 
dute, eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezarrita 
dago.

BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK

Antolamendu-kategorietan jarduera jakin batzuk garatzeko modua mugatzen dute, 
kasu bakoitzean aurkezten den arrisku motaren arabera, eta ingurune fisikoko elementuen 
tratamendurako eta LAGetan ezarritako eremuetako jardueren erregulaziorako irizpide eta 
jarraibideen arabera.

• Goierri Lurralde Plan Partzialaren arabera:

- Ekosistema fisiko-naturalak hobetzeko eremuak
- Beren baso-izaera zaindu behar duten eremuak
- Parajeak hobetzeko elementu garrantzitsuak
- Interes Geoarkeologikoko testuinguruak aitortzea.

• Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Plan Sektorialarekin bat datozenak:

- Higadura-arriskua duten eremuak
- Korridore ekologikoak moteltze-kategorian

Goierriko Lurralde Plan Partziala

Baldintzatzaileak

Ekosistemak hobetzea

Nekazaritza eta Bsozaintzaren Lurraldearen Arloko Plana

Ibai eta erreka bazterrak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana

Erabilera-kategoriak

Erabilera-kategoriak

Nekazaritza eta abeltzaintza:balio estrategiko handia

Nekazaritza eta Abeltzaintza: trantsizioko landa-paisaia

Basozaintza

Basoa-mendi mehatza

Ingurumen-hobekuntza

Kontserbaziorako basoak
Parajea hobetzea

Interes geoarkeologikokoak

Higadura-arriskuak

Azalerak

Ur-ibilguak

Korridore ekologikoak: moteltzea
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2.4. IBAIEN ETA ERREKEN ERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA 
(ISURIALDE KANTAURIARRA).

 Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez onartu 
zen behin betiko, eta 1997ko LAGen 8. kapituluan horri buruz egindako zehaztapenak garatzeko 
idatzi zen. Azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bidez, Lurraldearen Plan Sektorialaren 
aldaketa bat onartu zen, besteak beste, lurzoruaren erabilera-irizpide berriak (uholde-arrisku 
mailaren arabera) eta azterketa berrien ondoren egindako uholde-arriskugarritasunaren mapa 
berriak LPSean txertatzeko. Zumarragako ia udalerri osoa Urola ibaiaren arroaren barruan 
dago, hirigunetik igarotzen dena, eta landa-lurzoruaren zati bat Oria ibaiaren arroan dago, 
udalerriaren ekialdeko hegalean.

LPS honen funtsezko proposamenetako bat da ur-ibilgu guztiak arazo homogeneoak 
dituzten tarteen arabera banatzea eta haien zonakatzea hiru osagairen analisian oinarrituta: 
Ingurumenekoa, Hidraulikoa eta Hirigintzakoa.

Plan Sektorialaren Ingurumen Osagaia Urola ibaiaren eta Ollauntxiki ibaiaren tarte 
naturalenei atxikitzen zaie, Oria ibaiaren arroaren azken zatiari, alegia.

Osagai Hidraulikoaren arabera, Planak ibaiak eta errekak mailatan adarkatzen ditu, 1 eta 
10 km2-ko azalerako adar-arroa duten erreketatik 600 km2-tik gorako adar-arroa duten ibai-
tarteetaraino. Urola ibaiari honako hauek dagozkio:

• IV. kategoriako tarteak (200 < A < 400 Km2): Urola, 0 km-tik (N-634 errepideko zubi 
zaharraren azpian dagoen itsasadarraren puntua) 26,6 km-ra (Ibaiederren elkargunea)

• III. kategoriako tarteak (100 < A < 200 km2): Urola, 26,6 km-tik 34,5 km-ra (Ormaola 
errekaren elkargunea)

• II. kategoriako tarteak (50 < A < 100 Km2): Urola, 34,5 km-tik 47,6 km-ra (Altzolako 
errekaren elkargunea)

• I. kategoriako tarteak (10 < A < 50 Km2): Urola, 47,6tik 59,0ra (Barrendiola errekaren 
elkargunea)

Azkenik, Hirigintzako osagaiaren arabera, Planak lau eremu bereizten ditu: landa-eremuko 
ertzak, Hiriarteko Komunikazio-Azpiegiturek okupatutako Ertzak, Garatutako Eremuetako Ertzak 
eta Hirigintza Garapen Berriak egiteko Potentziala duten Eremuetako Ertzak. Urola ibaiaren 
ertzek, Zumarraga parean, batez ere ertz garatuak dituzte, baina landa-eremuko zenbait ertz 
ere badituzte, eta hirigintza-garapen berriak egiteko ahalmen gutxi ere bai. Udal-plangintzak 
Lurzoru Urbanizaezineko ibilguen ertzetan ezarri behar du “Lurrazaleko Urak Babesteko Lurzoru 
Urbanizaezinaren” kategoria, LPSren ondoriozko eremuekin, eta, gainera, haren alde bakoitzeko 
100 metroko zabalerako irizpideak jaso behar ditu. Eremu Garatuetako Ertzetan, irizpide orokorra 
da ibaia, berez, hiri-paisaiaren konfigurazioan garrantzi handiena duen elementutzat hartzea eta 
natura-ingurunea hirien barruan integratzeko bide pribilegiatua izatea.
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LPS indarrean sartu zenetik Ia hamarkada bat igaro eta gero, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
eta Lurralde Antolamendu Sailak beharrezkotzat jo zuen plana aldatzea, LPSaren dokumentuari 
honako hauek eransteko: lurzorua erabiltzeko irizpide berriak, uholde-arrisku mailaren arabera, 
eta Uren Zuzendaritzak garatutako uholde-arrisku mapa berriak, Natura 2000 Sarearen barruan 
IBAL gisa deklaratutako espazioen berariazko erregulazioa, eta gune horien identifikazioa eta 
kokapen planimetrikoa, Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren 
argibideen arabera, bai eta LPSaren edukiak homologatzea ere, Europar Batasunaren 2000/60/
EE Uraren Esparru Zuzentarauaren xedapenei eta Eusko Legebiltzarraren 1/2006 Legearen 
xedapenei dagokienez, zeinak LPS indarrean jarri ondoren onartu baitziren.

Zumarragako Uholde Arrisku Handiko Eremu (UAHE) bat identifikatzen da Urola ibaiaren 
gainean, ES017-GIP-URO-05 kodearekin identifikatutakoa. UAHE hori III. taldeari atxikitzen 
zaio, hau da, egiturazko babes berankorrena dutenei (I. taldearen ondoren – Arrisku oso altuak 
edo hondamendiak eragin ditzaketen kalteak – Eta II. taldearen ondoren – Egiturazko babes 
handia eman behar da, eta horren egiturazko babes erlatiboarekin –).

2.5. EUSKADIKO BIZIKLETA IBILBIDEEN PLAN ZUZENTZAILEA. 

Euskal Autonomia Erkidegoan bizikletaz mugitzeko azpiegituren plangintza eta koordinazio 
estrategikorako tresna dinamikoa da, eta bizikletaren erabilera garraiobide gisa balioan jrri, 
erraztu eta sustatzea du helburu.

Bizikletentzako ibilbideak

Oinarrizko sarea:

Irun Sopuerta

Euskal Nabigazioa

Lemoa Legu�ano

Araba erdialdea

Armiñon Errioxa

Uribe Eskuinaldea

Gipuzkoa Barrualdea

Nerbioi

Kadagua

Urola

Deba Ar�bai

Urdaibai

Victoria - I. Oka - Zuia

Oinarrizko sarea bizikleta-ibilbideen arabera egituratzea

Sarearen konfigurazioa epe luzera ezartzen da, denbora-irismenik gabe (zehaztasuna eta 
lehentasuna lurraldeko foru-plan sektorialei utziz). Era berean, Planak lehentasuna ematen die 
ibilbideen jarraitutasuna eta funtzionaltasuna bermatuko dituzten aplikazio-irizpideei, bai eta 
Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien artean hitzartutako lankidetzarako eta finantzaketa 
posiblerako esparru-irizpideei ere (erakundeen arteko lankidetza).

Sarea hiru mailatan egituratuta dago (1, 2 eta 3), desberdinak baina osagarriak.
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Zumarraga 2. mailako sareari dagozkion bi ibilbideren barruan dago. Bi ibilbide horiek 
10.000 biztanletik gorako udalerriak eta funtzionalki horietan integratuta dauden jarduera 
ekonomikoko eta enplegu-kontzentrazioko eremu nagusiak aurreko sarearekin konektatzeko 
helburuarekin diseinatu ziren. Gainera, eremu funtzional guztiak elkarrekin lotzeko aukera 
ematen du, eta haien oinarrizko artikulazioan aurrera egiteko aukera.

• 7. ibilbidea, Gipuzkoa barnealdea izenekoa.
• 10. ibilbidea, Urola izenekoa.

2.6. GIPUZKOAKO BIZIKLETA-BIDEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA. 

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak 439 km-ko luzera du, eta Lurralde 
Historikoko hirigune nagusiak elkarrekin lotzen ditu. Eskualde guztietatik igarotzen da, eta 
aldameneko lurraldeekin lotzen da bederatzi ibilbideen bitartez. Zumarraga “Urola Harana” 
izeneko I-5 ibilbidean sartu da. Ibilbide hori Arroabea auzotik (Zestoa) Brinkola auzoraino 
(Legazpi) doa, Urola ibaiaren ibilgutik gora, 48 km inguruko luzera duen trazadura batean, 
ardatza eta adarrak barne. Ardatz nagusia Azpeitia-Azpeitia (Urrestilla) izeneko I-5.1 adarrarekin 
osatu da, 3,1 km-ko luzera duena. Luzera horren % 80, gutxi gorabehera, Oinarrizko Foru Sareari 
(OFS) esleitutako hiriarteko tarteei dagokie. Ibilbide hori zuzenean lotzen da kostaldeko 
ibilbidearekin (I-2 ibilbidea) eta, I-6 Bergara-Beasain ibilbidearen bidez, Debako (I-4 ibilbidea) 
eta Oriako (I-3 ibilbidea) ibarretako ibilbideekin konexioak ahalbidetzen ditu. Zati handi batean 
gauzatuta dago.
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2.7. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERREPIDEEN HIRUGARREN PLANA 2017-
2028. 

Maiatzaren 19ko 63/2020 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 
Hirugarren Plan Orokorra onartu zen, 2017-2020 epealdiari dagokiona. Gipuzkoan, Errepideen 
Bigarren Plan Orokorraren plangintza berrikusiaren arabera, Obra Nagusiaren Programaren 
barruan, ez da uste Goierriko Eremu Funtzionalean inolako esku-hartzerik egiteke geratu denik 
Hirugarren Planean sartzeko, Ezkio-Itsasoko N-636 errepidearen lotunea izan ezik, Euskal 
Autonomia Erkidegoko trenbide-sare berrirako aurreikusitako geltokia ezartzeko beharrarekin 
lotuta baitago, nahiz eta estazio hori gaur egun zalantzan jarri den. Egokitzeko Programari 
dagokionez, honako jarduketa hau baino ez da beharrezkotzat jotzen: GI-631 errepidean 
Azkoitia-Zumarraga tartea Zabaltzea eta Hobetzea, Trazadura hobetzea eta plataforma 
handitzea azpiprogramari dagokiona (oinarrizko sarerako lehentasunezko proiektua).

2.8. KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN ESPAINIAKO 
ZATIAREN UHOLDE-ARRISKUAK KUDEATZEKO PLANA. 2015-2021.

Planaren helburu nagusia honako hau da: uholdeek giza osasunean, ingurumenean, kultura-
ondarean, jarduera ekonomikoan eta azpiegituretan eragin ditzaketen ondorio kaltegarriak 
murrizteko antolatutako eta lehenetsitako jarduera-multzo bat definitzea eta justifikatzea, 
uholde-arrisku handia duten eremuetan. Arrisku-Eremu bakoitzerako (UAHE), Plana aplikatzeko 
horizonterako (6 urte) irtenbiderik onena ebaluatzen da, aurrekontu-mugak kontuan hartuta. 
Zumarraga-Urretxun ES017-GIP-URO-05 UAHEa dugu, arriskuen III. Taldekoa, hau da, arrisku 
adierazgarrikoa, eta I. eta II. taldeei lotutako arazoak konpondu ondoren babestu behar da 
egitura.

Kokapenari buruzko datuak
Demarkazioa Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa
Ur-masaren kodea ES111R030020
Ibaibidea Urola
Eragindako guneak Zumarraga, Urretxu

Udalerri Zumarraga, Urretxu

Probintzia/Lurralde Historikoa Gipuzkoa
Autonomi-erkidegoa Euskal Herri

Arrisku-mapak

Uholde-arriskuko eremuan eragina jasan 
dezaketen biztanleen kopurua

Probabilitate handia Probabilitate 
ertaina (T100)

Probabilitate 
txikia

1 12 678

Eragindako komunikazio-
bideak

Probabilitate handia -
Probabilitate ertaina 

(T100) -

Probabilitate txikia -

Urak har dezakeen eremuaren arriskuak

 Hondakin Uren
    Araztegia  (HUA)  Industria-instalazioak (PRTR)

 kultur ondare  Babes zibil
 Ura hartzea  Aisialdirako

 ZEC
 HBBG

    Hegaztientzako babes bereziko
    eremua

Beste elementu batzuk ---
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Lehen gainezkatze-puntuak

Zehazpideak

Buxadurak

Fluxu-bideak

Gainezka egiteko eremuak

Metatze-eremuak

Iturria: Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren Espainiako zatiaren uholde-arriskuak kudeatzeko plana. 2015-2021.
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3/
LURRALDEAREN BALDINTZA GEOGRAFIKOAK. 
NATURA-EREDUAK ETA INGURUMEN-LOTURAK. 

3.1. TESTUINGURU GEOGRAFIKOA. 

Zumarragako udalerriak 18,5 km2-ko azalera hartzen du gutxi gorabehera, Urola ibaiaren 
goiko zatian banatuta, eta udalerriaren goreneko puntutik (Oleta-Zamiño-Izazpeko mendikatean) 
gradiente altitudinal ikaragarria duen topografia batean, 930 metrotik gora, mendebaldeko 
hegalean (Urretxurekiko muga) baxuenaren aurrean, 300 metroko altuera ertainean eta Santa 
Lutzi ibaiaren irteeran (275 m.) 1. 

Udal-mugarteak Urola ibaiaren mendebaldeko muga osoa ebakitzen du, eta, txarnela 
horretatik aurrera, inguruak anfiteatro gisa okertzen dira ekialderantz eta iparralderantz, 
adierazitako kordalean gehieneko puntura iritsi arte. Kokapenari dagokionez, ekialdeko muga 
ere aipatu behar da, Igartza ibaiaren ibilbideak markatua, Santa Lutzi ibaira urak isuri arte. Santa 
Lutzi ibaiadarraren adar bat da, Ollauntxiki ibaia, Zumarragako herrigunean baitu goi-ibarra.

3.2. KLIMA ETA EGURALDIA. 

Cfd kategorian sartzen da, Kopen sailkapenaren arabera; hau da, epel hezea, urtaro 
lehorrik edo klima atlantikorik gabea. Itsasoaren eragina ere udalerrira iristen da, eta, horren 
ondorioz, tenperaturak, oro har, leundu egiten dira urte osoan, hau da, udan ez da lehorterik 
izaten eta negua moderatua izaten da. Klimaren joerei dagokienez, XXI. menderako Gipuzkoako 
eskualde-proiekzioek 1,4-2,4 °C inguruko hazkundea aurreikusten dute mendearen erdialdean, 
eta 2,7-3,9 °C-koa mendearen amaieran (bi zenbatespenak emisio-agertokirik txarrenarentzat). 
Halaber, bero-boladen maiztasuna eta intentsitatea handitzea, udako gau tropikalen kopurua 
handitzea edo izozte-egunen kopurua jaistea aurreikusten da. Egun hezeetako prezipitazio 
osorako proiektatutako aldaketa ez da hain argigarria. Agertokiak erakusten du prezipitazioak 
nabarmen egin duela behera, batez ere mendebaldeko eskualdean, 10 mm/egun inguru.

1 Informazio-iturriak: hainbat informazio-iturri erabili dira eskualdeko eta estatuko administraziotik datozen ingurune fisiko eta 
naturalaren ezaugarriak aztertzeko.
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3 

Zumarragako udalerriaren lurralde-testuingurua.
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3.3. GEOLOGIA ETA LURRAREN FORMAK. 

Litologikoki, Zumarraga eta Urretxu udalerrien substratua osatzen duten harkaitzak bi 
motatakoak dira batez ere.

• Iparraldean, Bizkaiko Sinklinorioarekin, Goi Kretazeoko Margak eta Margokarizak daude. 
Horien artean Basaltoak agertzen dira, urpeko arroka bolkanikoak, kuxin pillow-labak 
itxurakoak, lehen aipatutako materien artean pasatzen diren galdaketa bidez eratuak.

• Hegoaldean, argilitez, limolitez eta hareharriz osatutako multzo detritiko bat dago lodiera 
aldakorreko geruzetan, Behe Kretazeoaren eta Goikoaren hasieraren artean eratuak.

Hirigunea Urola ibaiak osatutako lursail alubialean dago. Flyschoide harearisko-kareharri-
buztintsu segida batez osatuta daude inguruak. Herriaren iparraldean kareharrien eta hareharri-
tuparrien eremu zabal bat dago.

3.4. BALIABIDE HIDRIKO NATURALAK. 

Haranen osaera geografikoak, sakonerak eta lurzoru eskasiak zuzenean kolonizatzeko 
joera eragin dute ibar eta landazabalen azalera urrietan, ertzak antolatzeko irizpideak ez baitira 
oso eskuzabalak, ibaien behar funtzionalak, naturalak eta hiritarrak kontuan hartuta.

LURRAZALEKO URAK. Zumarragako eta Urretxuko hiriguneak arrosario moduan kokatuta 
daude, haran ahokatuen eremu lauenak aprobetxatuz. Haran horiek Urola ibaiaren azaleko ibai-
ibilgu nagusiak zeharkatzen ditu. Arrain-hezur gisa tributatzen diote horri garrantzi txikiagoko 
zenbait errekak, baina baita topografian aztarna sakon bat utzita ere. Urola ibaiaren arroaren 
ertzean, kontrajarrita dago Oria ibaiaren arroa, Igartza, Ollauntxiki eta Argisao ibaietako urek 
isurtzen dutena. Zumarragako isurialde txiki hori udalerriko hego-ekialdeko sektorean dago, Oria 
ibaiaren goi-ibarrean.

LURRAZPIKO MASAK. Udalerri osoa bi Jabari Hidrogeologikotan dago: Hegoaldeko 
Antiklinorioa eta Bizkaiko Antiklinorioa. Lehenengo lekuan Aizkorriko Unitate Hidrogeologikoko 
Arantzazu azpiunitatea dago, eta bigarrenean, berriz, Soraluze unitatea, Gune Volkanikoko Jabari 
Hidrogeologikoarena.

3.5. BIODIBERTSITATEA: FLORA, FAUNA ETA HABITATAK. 

Zumarragako baldintza klimatikoak, edafologikoak eta orografikoak euskal ekialdeko 
azpisektore biogeografikoari dagozkio, eta zuzeneko eragina dute bertako landaredian eta 
paisaian. Haren baldintza biogeografikoak Atlantikoko Eskualdean, Atlantikoko erdialdean, 
Atlantikoko Superprobintzian, Kantauriko eta Atlantikoko probintzian, Euskal Sektore 
kantauriarrean eta Ekialdeko Euskal Azpisektorean kokatzen dira.

LANDAREDI POTENTZIALA. Baso naturalen formazio gehienen ordez konifero-landaketak 
egin dira; gaur egun Zumarragan egon beharko luketen landaredi naturalaren formazioak %2,56 
baino ez dira. Koniferoen landaketek udalerriaren %41,49 hartzen dute. Agerikoa da, beraz, 
urteetan zehar ingurune naturalak jasan duen kudeaketa mota. Gainera, Urola ibaiaren bi 
aldeetako haltzadiak eta Quercus robur hariztiak hiri-eremu industrializatuek ordezkatu dituzte, 
eta, hirigunetik kanpo, landa-elementuek; izan ere, erriberako lurrak dira landa-ingurunerako 
emankorrenak eta egokienak.
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Lurzoruaren erabilerak SIOSE-2014
Hirigune historiko

Nekazaritzako eta/edo abeltzaintzako instalazioa

Meatzaritza-erauzketa

industria-erabilera

Nekazaritza eta baratzea finkatzea

Belarkien laborantza Laboreak landaretzarekin konbinatzea

Baso hostozabalak

Konifera-basoak

Baso mistoa
Larrea edo belardia

Sasiak

Fruta-arbola zitrikoa

Olibadi

Zurezko beste labore batzuk

Zurezko laboreen konbinazioa

Belardia
Bide edo trenbide sarea

Lurzoruaren erabilerak, SIOSE-2014ren arabera. Iturria: IGN
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EGUNGO LANDAREDIA. Gaur egungo landaredia natura-ingurunearen eta giza jardueren 
arteko interakzioaren isla da, eta aztertutako eremuan 62 habitat mota desberdin aurkezten 
dira, habitat natural, erdinatural eta artifizialen artean. Habitat naturalek eta erdi-naturalek 
lurraldearen %36,55 hartzen dute, eta habitat artifizialek eta antropikoek, berriz, %63,52. 
Zumarragako 62 habitat-motetatik 17 Habitatei buruzko Zuzentarauak babesten ditu. Azken 
horiek 736,51 hektarea hartzen dituzte, hau da, udalerriaren %17,49.

FAUNA. Zumarragako udalerrian 180 ornodun espezie autoktono bizi dira. Inbentarioan 
pisu handiena dutenak tamaina handieneko taldeak dira, hau da, hegaztiak eta ugaztunak. 
Gainerako taldeek garrantzi txikia dute inbentarioan, eta, beraz, kalteberenak izan daitezke. 
Benetan kezkagarria da arrain-espezie gutxi egotea. Gipuzkoako Foru Aldundiak Telleriarten 
urtero egiten duen arrantza elektrikoaren laginketaren arabera, 2009an hiru arrain-espezie baino 
ez ziren aurkitu (EKOLUR, 2009). Gainera, udalerrian dauden bi urtegietan 115 espezie aloktono 
sartu dira. Gainera, udalerrian hezegune gutxi daudenez, anfibioek ez dute garrantzi handirik.

3.6. LURZORUAREN ERABILERAK ETA ESTALDURAK. 

Unitate natural eta erdinaturaletatik eratorritako erabileren estaldura zona homogeneo 
hauetan zehazten da:

1. Baso autoktonoak. Baso autoktonoen barruan baso natural guztiak daude jasota, eta 
bilakaera naturala izan dute. Hauek dira ugarienak: pagadiak, melojareak eta Quercus 
robur eta Quercus petraea espezieetako hariztiak. Guztira, udalerriaren azaleraren %27,1 
hartzen dute.

2. Gune gizatiartuak. Unitate honetan giza jarduera nabarmena duten eremu guztiak hartzen 
dira kontuan: lorategiak, eraikinak, errepideak, trenbideak, zabortegiak, etab. Guztira, 
udalerriaren azaleraren %8,22 hartzen dute.

3. Hezeguneak. Unitate honetan urarekin lotutako habitatak jasotzen dira, adibidez: 
ibaiak, errekak, hezeguneak eta haltzak. Barrendiola eta Urtatzako urtegiak ere unitate 
honetakoak dira. Hezeguneek udalerriaren lurraldearen %0,8 hartzen dute.

4. Landa-ingurunea. Landa-lan tradizionalekin lotutako habitatak dira, adibidez: belardiak, 
baratzeak, fruta-arbolak, heskaiak eta baserriak. Landa-inguruneak udalerriaren %12,44 
hartzen du.

5. Belardiak eta sastrakak. Oro har, hainbat zuhaixkaz osatutako sastrakadiak dira. 
Basoen segida-prozesuko unitateak dira, eta espezie desberdinak nagusitzen dira, 
tokiko ezaugarrien arabera: iratzeak, oteak, txilardiak, etab. Belardiek eta sastrakadiek 
udalerriaren azaleraren %4,31 hartzen dute.

6. Goi-mendia. Unitate honetan mendi garaienetan garatzen diren belardiak eta harkaitzak 
jasotzen dira. Adibide adierazgarrienak Oamendi eta Aizkorri mendietan daude. Guztira, 
udalerriaren %1,76 hartzen dute.
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Kutsatutako lekuen inbentarioa
Lursailak

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak. Iturria: eaeko ingurumena
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7. Ustiapenerako basoak. Unitate honetakoak dira udalerriko sail artifizial guztiak. Zuhaitz 
iraunkorren eta hostoerorkorren basoak daude. Guztira, udalerriaren %47,82 hartzen 
dute.

3.7. PAISAIA. 

EAEko Paisaia Berezien eta Nabarmenen Katalogoaren aurreproiektuak ez du katalogatzen 
elementu garrantzitsurik Zumarragako udalerrian, Antiguako Eliza kultur paisaia-mugarria izan 
ezik.

3.8. NATURAGUNE GARRANTZITSUAK. 

Zumarragan ez dago babes- edo kontserbazio-figurak dituen espaziorik, jabari publikoko 
jabari publikoetan izan ezik. Hala ere, adierazi behar da Zumarraga Murumendi Izazpi Mendiaren 
Eremuaren parte dela, EAEko isurialdeen atlasean katalogatutako interes faunistikoko eremuetako 
bat.

3.9. ARRISKU ETA ZIURGABETASUN NATURALAK ETA TEKNOLOGIKOAK.

UHOLDE-ARRISKUAK. Lehen adierazi den bezala, aztergai dugun eremuan uholde-
arrisku handia duen eremu bat (UAHE) dago, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 
Arriskugarritasunaren eta Uholde-Arriskuaren Mmapak (AUAMA 2. zikloa) berrikusteko eta 
eguneratzeko dokumentuaren arabera.

ARRISKU GEOLOGIKOAK ETA SISMIKOAK. Euskal Autonomia Erkidegoa jarduera sismiko 
baxuko gunetzat har daiteke. Bestalde, VIItik gorako intentsitateko (EMS eskala) fenomeno 
sismikoak gertatzeko probabilitateari buruz 500 urteko aldirako egindako azterlanetan ez da 
agertzen gerta daitekeen eremurik. Zumarraga, Bilboko Arabako Plataforma Antiklinorioaren 
jabarikoa da.

BASO-SUTEEN ARRISKUAK. Gaur egun, baso-suteen arriskuagatiko Larrialdi Plan Berezia 
dago. Zumarraga arrisku ertain-altua eta neurrizko-altua duten udalerrien artean dago.

HIGADURA. Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruen higaduraren mapak Zumarragako 
higaduraren eragin nabarmena adierazten du, batez ere Urola ibairantz erortzen diren mendi-
hegaletan. Hala ere, ibilguek eragindako higadura ere aipatu behar da, lur emankorrak galtzeaz 
eta ibaiertzeko ekosistemetan ondorio ekologiko negatiboak eragiteaz gain, kalte material eta 
are pertsonal garrantzitsuak ere eragiten baititu, intentsitate handiko uholdeekin lotzen denean. 
Zumarraga > 10 y ≤ 25 Tha/urtean bitarteko lurzoru-galerak dituen eremuan sartuta dago.

KUTSAGARRIAK IZAN DAITEZKEEN JARDUERAK. LURZORU KUTSATUEN INBENTARIOA. 
Zumarragan, hurrengo irudian adierazten dira industria-jardueragatik lurzorua kutsa dezaketen 
lurzatiak.
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4/
LURRALDEAREN BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK. 
BIZTANLERIA, ETXEBIZITZA ETA JARDUERA 
EKONOMIKOAK.

4.1. DEMOGRAFIA. 

Zumarragak 9.626 biztanlerekin itxi zuen 2021. urtea (4.766 gizon eta 4.902 emakume, 
hau da, sexuen araberako oreka), Gipuzkoako Goierriko eskualdearen dinamika orokorrarekin 
kontrastean dagoen beherapen-zikloari eutsiz, eta Urola Garaiko azpieskualdearen joera 
antzekoa da. Eustatek eskaintzen dituen azken datuak aztertuta, ikusten da hazkunde begetatibo 
negatiboa izan dela azken hogei urteetan, nahiz eta jaiotza-tasa positiboa izan. 

1 
 

4. LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL 
TERRITORIO. POBLACIÓN, VIVIENDA Y ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

 

4.1. DEMOGRAFÍA 

4.1.1. EL PROCESO DE POBLACIÓN 

Según los últimos datos definitivos del Padrón de habitantes, Zumárraga cerró el año 2021 con 
9.626 habitantes (4.766 hombres y 4.902 mujeres), lo que supuso una pérdida de 113 respecto al 
año anterior y 602 en las dos últimas décadas. Esta contracción de un 1,5 respecto al año anterior 
y de un 5,8 desde el 2001, lo que supone un 0,29 anual. 

Esta tendencia contrasta con la dinámica general de la Comarca de Goierri, de la provincia de 
Gipuzkoa y del conjunto de Euskadi, que han vivido en ese periodo un crecimiento permanente 
moderado con tasas medias anuales de 0,48, 0,36 y 0,29 respectivamente. El caso de Zumárraga no 
solo difiere en cuanto a la tendencia general, pues también se observa que los movimientos de las 
tendencias han sido más bruscos que en el resto de demarcaciones de referencia.  

TABLA: CRECIMIENTO DE POBLACIÓN. PADRÓN CONTINUO. 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2021 4.766 4.902 9.668 

2020 4.832 4.949 9.781 

2019 4.791 4.937 9.728 

2018 4.857 4.977 9.834 

2017 4.839 5.009 9.848 

Evolución de población. Zumarraga (Eustat 2021)
Biztanleriaren bilakaera. 
Zumarraga (Eustat 
2021).

Taula: biztanleriaren 
hazkundea. Errolda 
jarraitua

Jatorriaren arabera migratutako pertsonen artean, mugimendu positiboa beste herrialde 
batzuetan jaiotako biztanleen artean baino ez da hauteman (+0,5). Funtsean, Afrikako iparraldean 
(Maroko % 28), Dominikar Errepublikan ( % 5,8), Kuban ( % 5) eta Portugalen ( % 4) jaiotakoak 
dira. Atzerritarren guztizkoa biztanleria osoaren % 8,8 da.

Zumarragak zahartze nabarmena erakusten du, % 24,55, Urola Garaiko gainerako 
udalerrien antzeko datua. Eremu jakin batzuk (Kalebarren ingurua, Orbegozo pasealekua edo 
Txurruca bezalako eremuak, batez ere, adineko pertsonek populatzen dituzte) edo etxebizitza 
barreiatua, biztanleriaren adinak kalteberatasuna sor dezakeen kasutzat har daitezke, familiaren 
laguntzarik ezak eta pentsio baxuek eragina izan baitezakete.

2011ko zentsuaren datuen arabera, 4.295 etxekoen unitate zeuden, eta horietatik 
gehienak bi pertsona edo gehiagoko etxekoen unitateak ziren ( % 76). Seme-alabak dituzten 
bikoteak guztizkoaren % 27,94 dira, seme-alabarik gabeko bikoteak % 29,7, eta horien atzetik 
datoz pertsona bakarreko etxekoen unitateen % 27,4. Sostengatzaile bakarreko etxekoen 
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unitateei (guraso bakarrekoei eta guraso bakarrekoei) arreta berezia eskaini behar zaie, etxekoen 
unitate guztien % 19,32 baitira. Bai pertsona bakarreko etxeetan, bai guraso bakarreko etxeetan, 
barne-berezitasunekin, arreta berezia behar da. Deigarria da guraso bakarreko familien indizea, 
Legazpiko errealitatea ia bikoiztu egiten baitu. Pertsona bakarreko pertsonen artean, 65 urtetik 
gorako pertsona bakarrak dira kalteberatasun-arrisku handiena dutenak (etxekoen unitate 
guztien % 16). Kalteberatasun-arriskua duten etxekoen unitateak sostengatzaile bakar batenak 
dira, eta hori 25 urtetik beherako seme-alabak dituzten aita edo ama gisa jasotzen da ( % 2,8). 
Familia-mota horretan, genero-baldintzatzailea errepikatzen da; izan ere, guraso (emakumezko) 
bakarrekoak dira eusle bakarreko etxekoen unitateen % 75,90, eta gizonezko guraso bakarrekoak 
% 24,10.

4.2. UDALERRIAN EZARRITAKO JARDUERA EKONOMIKOA ETA KONTSUMITZEKO 
GAITASUNA. 

Sektore ekonomikoei dagokienez, Eustatek (2018) argitaratutako azken behin betiko datuek 
jasotzen dutenez, Industriaren Balio Erantsi Gordinaren ehunekoa % 13,9koa da, zerbitzuena % 
77,6koa, eraikuntzarena 5,6koa eta lehen sektorearena (nekazaritza eta abeltzaintza) 0,4koa. Balio 
Absolutu Gordinei buruzko datuek erakusten dute pisu industrial gutxiko eta lehen sektorearen 
pisu txikiko udalerria dela. Zumarraga nabarmentzen da zerbitzuek eskualde-dinamikan duten 
pisuan. Zerbitzuen barruan pisu handiagoa ikusten da sektore pribatuan (merkataritzaren, 
ostalaritzaren eta garraioaren ekarpena) sektore publikoan baino (hezkuntza, administrazioa, 
osasuna eta beste gizarte-zerbitzu batzuk).

16 
 

4.2. ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
IMPLANTADA EN EL MUNICIPIO Y CAPACIDAD DE CONSUMO. 

4.2.1. SECTORES ECONÓMICOS 

El peso de los sectores económicos que el Eustat analiza mediante el Valor Añadido Bruto (el 
porcentaje de los precios corrientes sobre el valor total del municipio) según las categorías que el 
CNAE tipifica (sector primario, industria y energía, construcción y servicios, con diversas 
subcategorías) muestran un municipio que vive un proceso de contracción del sector de la industria 
y la energía y un aumento del sector servicios. Los últimos datos definitivos publicados por Eustat 
(2018) recogen que el porcentaje del Valor Añadido Bruto de la Industria es de 13,9%, el de los 
servicios es de 77,6%, el de la construcción es de 5,6 y el del sector primario (agricultura y ganadería) 
es de 0,4.  

En sentido amplio, se observa un reparto de roles en el conjunto territorial donde Zumárraga juega 
un papel clave en los servicios frente a Legazpi, que lo juega en relación a la industria. Los datos 
sobre los Valores Absolutos Brutos muestran un municipio de poco peso industrial con un valor 
por debajo de Urretxu (21%) y muy por debajo de Legazpi (53%).  

 

Sector Industria. Evolución del VAB (%).

Industriaren sektorea. 
BEGd-aren bilakaera ( %).

Eustatek eskaintzen dituen 2020ko behin betiko datuen arabera, Zumarragak 9,57ko 
langabezia-tasarekin itxi zuen urtea. Aurreko urtearekin alderatuta, jaitsiera txiki bat gertatu da 
20 kontratazioren aldearekin. Guztira 494 langabe daude; horietatik 223 gizonak dira eta 271 
emakumeak, eta hor sexuen arteko alde txikia dagoela ikusten da.

Sektoreen eta kontratazioaren arteko harremanari dagokionez, Zumarragan ikusten 
da industria-sektorea maskulinizatu egiten dela, eta zerbitzuen eta lehen sektorearen pisu 
txikiarekin batera, genero-arrakala handia sortzen dela enplegua lortzeari, horien kalitateari eta 
errentei dagokienez. Langabeziari dagokionez, emakumeak gizonak baino % 2 gehiago dira, gutxi 
gorabehera, eta horrek eskualde-dinamikari erantzuten dio, baina ia bikoiztu egiten du Euskadi 
osoaren errealitatea.

Errentari dagokionez, esan daiteke, oro har, Zumarraga erreferentziazko gainerako 
mugapeen azpitik dagoela. Eustaten azken datuen arabera (2018), kontsumo-unitate bakoitzeko 
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batez besteko errentak 22.827 eurokoak dira, gainerako erreferentzia-esparruak baino txikiagoa, 
errenten bilakaerari buruzko grafikoan ikus daitekeenez.

Gizonen eta emakumeen arteko aldeari dagokionez, jatorriaren araberako errenta mota 
guztietan konstante bat dagoela egiaztatzen da: gizonek emakumeek baino aukera gehiago 
dituzte errentak eskuratzeko. Oso nabarmena da errenta erabilgarriaren joera, gizonena 
emakumeena baino ia bi aldiz handiagoa baita (17.318 eta 11.992, hurrenez hurren). Arrakala 
hori, gutxi gorabehera, Euskadi eta probintzia osokoa baino 3.500 euro handiagoa da.

4.3. ERRENTAK ETA ETXEBIZITZA EGOKIA ESKURATZEA. 

Azalerari aplikatuta, 100 m2 baino gutxiagoko etxebizitzak 120.000 euro inguru dira, eta 100 
m2 baino gehiagokoak, berriz, 253.000 inguru. Eustatek eta Erroldak 2011. urterako eskaintzen 
duten bizitegi-partzelaren batez bestekoa, 83 m2, eskuragarri dagoen azken datua, kontuan 
hartuta, etxebizitzaren batez besteko prezio ohikoena 136.950 da. Horrela, kontsumo unitateko 
batez besteko errenta 20.803 eurokoa izanik, kontsumo unitatearen batez besteko diru-sarrera 
hoberenak honako hau izango luke: Datu hori ez da negatiboa sarbideari dagokionez, baina 
aldatu egiten da pertsona bakoitzeko batez besteko errentak erreferentziatzat hartuta, pertsona 
bakarreko eta guraso bakarreko etxekoen unitateen kasuan eskuragarri dauden diru-sarrerak 
izango liratekeelako. Horrela, pertsona bakoitzeko urtean 14.783 euroko batez bestekoarekin, 
diru-sarreren % 30 ohiko etxebizitza bat erosteko erabiliko litzateke, bakarrik edo adingabeak 
ardurapean izanez gero.

Esan daiteke etxebizitza egoki baterako irisgarritasunik ezaren arriskua bereziki 
femeninoa dela; izan ere, zahartzaroko bakardadea, guraso bakarrekotasuna (batez ere, 
emakumeen kasuan) eta batez besteko errenta txikienak areagotu egiten dira emakumeen 
artean. Emakumeen batez besteko errenta erabilgarria (11.992) erreferentziatzat hartuz gero, 
alokairuaren kasuan % 44raino igotzen dela ikus daiteke.

4.4. ETXEBIZITZA-PARKEA. 

Eustaten arabera, Zumarragako etxebizitzak, guztira, 4.809 ziren 2020an. Datu horretatik, 
azken zentsuko zenbakietatik (2011), zeintzuek bizitegi-parkea 4.565 etxebizitzakoa zela adierazten 
zuten, hamarkada batean 244 etxebizitza gehiago izan zirela ondorioztatzen da. Erabileraren 
arabera, etxebizitza nagusia % 94 zen eta % 5 beste mota batekoak ziren (horien artean bigarren 
etxebizitzak ez du ia pisurik, 2011ko erroldan 35 zenbatu baitziren, 001 sekzioan kontzentratuz). 
Iturri berberen arabera, batez besteko antzinatasuna 46,6 urtekoa da eta batez besteko azalera 
83m2koa. Era berean, % 82k berogailua dute eta % 68k igogailua. Datu hori, batez ere parkearen 
adinari dagokiona, kontuan hartu behar da bizitegi-estrategiak diseinatzerakoan; izan ere, esku-
hartzea eska dezaketen etxebizitzatzat hartzen dira 50 urtetik gorakoak, hirurogeita hamarreko 
hamarkada baino lehenagoko 2.455 etxebizitzak.

Bizitegi-parkea udal-mailan egokitzeari dagokionez, etxebizitza irisgarrien proportzioa 
txikia den arren ( % 36, 2011ko erroldaren arabera), udalerriak datu hobeak ditu bere inguruan 
baino, eta bizitegi-parkearen egoera positiboa da oro har, baldintza desegokietan dauden 
etxebizitza guztien % 3 delarik bakarrik (txarrak edo eskasak errolda beraren terminoetan). Aldi 
berean, azken erroldako datuen arabera, Zumarragako erosotasun-indizea ( % 69,20) txikia da, 
gainerako erreferentzia-eremuen % -7.
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Eraikuntza-urtea
1900e�k 1930era

1931�k 1950era

1951�k 1980ra

1981e�k 2000ra

2001e�k 2010era

2011�k 2020ra

Eraikuntzen adina duen katastroko planoa.
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Etxebizitza hutsak, erroldaren arabera 235 izan zirenak ( % 5,14), laginketa-arazo larriak 
izan arren, gune nagusiko 001, 002 eta 008 sekzioetan eta landa-eremuko eremuetan biltzen 
dira (007). Bigarren mailako iturrien, behaketaren eta daten planoaren arabera, bi ardatz 
desberdin daude: lehenengoa xumeena eta tradizionalena zen, Eizaga-Elizkale - Piedad kalea 
- Gaur egungo Kalebarrenek osatua; eta bigarrena modernoagoa, komertzialagoa eta anbizio 
sozial handiagokoa: Soraluze kalea - Gaur egungo Euskadi plaza - Gaur egungo Legazpi kalea - 
Gaur egungo Secundino Esnaola kalea. Eitza-Eizagaren kasua, orduz geroztik, errepikatu egiten 
da zaurgarritasunari buruzkoetan.

Edukitza-erregimenari dagokionez, 2011ko Erroldako datuetan erosketa hobesten da argi 
eta garbi, eta gaur egun ere hori mantentzen da modu nagusi bezala. Erroldaren urtean, 4.295 
etxetan, 195 ziren alokairuen titularrak ( % 4,5); 3.925 pertsona, berriz, erosketa bidez sartu 
ziren etxebizitzara ( % 91,3) eta % 4 (175) beste bide batzuetatik sartu ziren (lagapenak edo 
herentziak).

4.5. ETXEBIZITZA-ESKAERAREN KALKULUA. 

Etxebizitza-eskaria eta Zumarragako hazkunde-mugak Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroek ematen dituzte, eta horien zenbatekoak beste batzuen antzekoak dira. 2018-
2026rako Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen araberako kalkulua honako hauetan 
oinarritzen da: Eustaten arabera dauden etxebizitzak (4.704), biztanleriaren aldaketa (-113 
azken urtean, 500dik gora 1996tik 2016ra kalkulua egiteko erabili zen aldian), familia-tamainaren 
aldaketagatiko premiak (232 hausturengatik, tamainaren murrizketagatik eta abar), etxebizitza 
nagusien aldaketa (5) eta biztanleriaren aldaketa (5). Udal-errealitateari buruzko datu zehatz 
horietatik 204 etxebizitza behar direla ondorioztatzen da. 94 kendu behar dira, egungo parkeko 
jenderik gabeko etxebizitzak berreskuratzeagatik; beraz, ez dira zuzenean itzuli behar etxebizitza 
berri gisa.

LAGek beste doikuntza bat barne hartzen dute, harrotze-faktorea, gutxieneko beharrei 
gehitzeko malgutasuna ematen dien baliabidea. Hala, parametro desberdinak aplikatzen dituzte 
eskualdeen arabera. Kasu honetan 2,40koa da. Harrotze-faktorearen aplikaziotik 470 etxebizitza 
berri daude 8 urteko epean.

4.6. HIRIGINTZA ETA GENEROA. “GENERO-IKUSPEGIDUN HIRIGINTZA UROLA 
GARAIAN” (2013) TXOSTENAREN ONDORIOAK. 

Udalerriari dagokionez, bereziki aipatu behar da Zumarraga berezia egiten duen ezaugarri 
bat, bereziki feminizatutako zaintza-lanei dagokienez: bai probintzian, bai Urola Garaian, 
desgaitasunen bat duten pertsonen kopuruak nabarmen egin du gora. Urola Garaiaren kasuan, 
hazkundea 995 pertsonakoa izan da (biztanleria osoaren % 3,8) eta batez ere Zumarragan 
erregistratu da, non zifra bikoiztu egin den (424 pertsona 2005ean eta 894 2013an). Txosten 
honetako datuak berriro berrikusiak izan dira hizpide dugun Plan Orokor berriaren diagnostikoan.

Demografiari dagokionez, ondorioztatzen da, datu berrienak txostenekoekin alderatzean, 
gizonek eta emakumeek guztizkoaren gainean duten pisuari eusten zaiola, emakumeek 
zahartzaro handiagoa dutela eta horrek bakardade handiagoa dakarrela, eta sostengatzaile 
bakarreko familia-moten ehunekoak mantendu egiten direla, emakumeak nagusi izanik. Halaber, 
emakumeen pisuak gora egiten jarraitzen du emakume migratzaileengan, 25-34 urtekoen 
taldean, Magrebeko jatorria dutenak dira bereziki.

Lan produktiboaren eta erreproduktiboaren arteko harremanari dagokionez, hirigintza-
errealitateak oso baldintzatuta dituenak zuzkidurei eta mugikortasunari dagokienez, joerak 
berresten dira.
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Lan produktiboari dagokionez, analisi sozioekonomikoaren atalean aztertu izan den 
bezala, joera hauek mantentzen dira: emakume eskatzaile gehiago, kontratuen hazkundea, 
urtarokotasun handiagoa, zerbitzuen sektorearekiko lotura handiagoa eta lanaldi txikiagoak; 
horrela, genero-arrakala nabarmentzen da, Eustaten datuetan oinarrituta adierazi zen bezala. 
Etxeko lanen prekarietatea nabarmentzen da.

Denbora izateari dagokionez, gizonen eta emakumeen arteko baldintzek ere bere 
horretan jarraitzen dute; izan ere, erakunde-baliabideen oso mende daude, eta, beste behin 
ere, emakumeek denbora gehiago ematen dute zaintza-lanetan. Txostenaren arabera, lan 
erreproduktiboa konstante bat da, orain arte aplikatutako baliabideekin gertatzen den bezala, eta 
ez dugu datu eguneraturik 2014tik. Mendetasunak areagotu egin dira, zuzkidurak eta laguntzak 
gelditu egin baitira. Zaintzaileen diskurtsoa aztertuta – Azterketa kualitatiboaren ekarpen handia 
da –, ondorioztatzen da prestazioak ez direla nahikotzat jotzen, eta sareko laguntza behar dela, 
zaintzaileei atseden hartzeko sistemak behar direla.

Txostena, genero-indarkeriaren egoerari buruzko azterketa batekin amaitzen da, eta 
honako hau laburbiltzen da: salaketa-tasa handiagoa da bertako emakumeen artean, familiaren 
babes eskasa ematen da eta indarkeria era berdintsuan gertatzen da bikoteen eta bikotekide 
ohien artean.
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5/
BERRIKUSTEN DEN PLANGINTZA OROKORRA. 
GARAPENA ETA GAUZATZEA AZTERTZEA.

5.1. 2008KO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOAK. 

Udalerriko indarreko hirigintza-plangintza Zumarragako Plangintzako Arau Subsidiarioen 
Berrikuspenaren Testu Bategina da, b) motakoa, Diputatuen Kontseiluak 2008ko ekainaren 3an 
behin betiko onartua eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2008ko uztailaren 4an, 128 zenbakian, 
argitaratua.

Hona hemen proposamen garrantzitsuenak:

Kokaguneei 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 Etxeberri berri.

• Bizitegitarako hiri-hazkundearen espazio-eredua burutzea eta sendotzea.

Komunikazio- eta garraio-azpiegiturei dagokienez

• GI-632 Beasain-Durango errepidearen zeharbidea hiri-ereduan txertatzea.

• Euskal Trenbide-Sare Berrirako aurreikusitako trazadura sartzea eta udalaren hirigintza-
garapenarekin koordinatzea.

• Geltoki intermodal bat sortzea, Renferen gaur egungo geltokiaren inguruan kokatuko 
dena.

• Errepideko garraioari zerbitzua emateko azpiegitura bat ezartzea, kamioien 
aparkalekuarekin eta laguntza-instalazioekin.

Zuzkidura, ekipamendu eta espazio libreei dagokienez

• Eskualdeko hiri-inguruko parkeen sistema bat sustatzea, Antioko parkeak, Argixaokoak, 
sortuz eta Urolako trenbide zaharraren plataforma ibilbide gisa berreskuratuz.
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• Indarrean dagoen plangintzak planifikatutako ekipamendu- eta hornidura-maila amaitzea 
eta sendotzea, zentro gerontologiko bat eta kultura-etxe bat sortuz.

• Dauden espazio libreen eta plaza publikoen urbanizazio-maila etengabe mantentzea eta 
hobetzea.

Natura- eta landa-inguruneari dagokionez.

• Antolamendua, lurraldearen azterketan eta udalerriko ingurune fisikoaren eta landa-
ingurunearen ezaugarri eta potentzialtasun espezifikoetan sakonduz.

• Kontserbaziorako balio handia duten lurzoruen identifikazio espezifikoa, ingurumen-, 
paisaia-, nekazaritza- edo baso-arrazoiengatik.

• Formulatzen diren babes-helburuetara egokitutako antolamendua eta araudi 
erregulatzailea formulatzea, aldarrikatutako legeria berrira egokituta.

Oinarrizko proposamen horien gainean, eta hainbat alternatiba kontuan hartu ondoren 
(baina guztiak berrikusten ziren Arau Subsidiarioetan planteatutako espazio-okupazioaren eredua 
sendotzeko, hazkundea Eizagako mazeletara bideratuz), indarrean dauden Arau Subsidiarioetan 
garatzen den instrumentazioa jarraian laburki deskribatzen den moduan egiten da.

1. Lurzoru urbanizaezina

Arau Subsidiarioetan adierazten denez, lurzoru urbanizaezina antolatzeko erabilitako 
kategoriak 1997ko LAGen kategoriak eta izapidetzen ari zen Goierriko Eremu Funtzionalaren 
Lurralde Plan Partzialean proposatzen ari zirenak badira ere, horien aplikazio zehatza ez zetorren 
bat Lurralde Plan horrekin.

Proposatutako kategorizazioak intereseko natura-enklabeak uharteratzea eta 
biodibertsitatea galtzea saihestu nahi izan zuen, eta udalerriaren antolamenduan hainbat 
proposamen biltzen ditu. Aipatzekoak dira:

• “Korridore ekologikoak”. Korridore ekologikoa duten ibai-ibilgu nagusiak dira, 
Zumarragako udal-mugartean: Urola, Errekaundi (Berasako), Okorro edo Arkaiko Kandoitz 
(Maszelai eta Izukitza), Olarte, Lastaola edo San Kristobal (Etxeberri), Ollauntxiki (Argixao) 
eta Igartza (Izazpi).

• Heskai bizidunak babestea, balio ekologiko eta biologiko handia dutelako eta bereziak 
direlako; izan ere, habitat hori etengabe ari da atzera egiten nekazaritza-praktikak 
aldatzearen ondorioz. Hau oso garrantzitsua da, batez ere landazabaleko eremuetan.

• Natura-aktiboak kontserbatzea eta hobetzea. 5 esparru sartzen dira: Txarren, Aginagako 
magalak, Lizartxo, Soraiz-Salsamendi eta Matxainbarreña.

• Azerizulo eremua sartzea. “Natur intereseko sastrakadien” eremu gisa, txilardiek eta 
otadiek osatua, Europako 97/62/EE Habitatei buruzko Zuzentarauaren I. Eranskinean 
ageri diren komunitateak. Zuzentarau horrek interes komunitarioko habitat naturalak 
biltzen zituen, eta horiek kontserbatzeko beharrezkotzat jotzen zen, BGL kategoria lortuz 
gero, Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzea.
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Lurzoru urbanizaezinean ere bi gai nagusi zeuden: landa-guneak mugatzea ala ez, eta 
ustiapen-etxebizitzaren tamaina. Landa-guneei dagokienez, bat ere ez sartzea izan zen hartutako 
erabakia. Ustiapen-etxebizitzaren tamaina hartzeari dagokionez, aukeratu zena, gehienekoaren 
(gehienez hektarea bateko bi etxebizitza ustiategian) eta murritzenaren bitarteko puntu jakin 
bat izan zen (ustiapeneko 10 ha inguruko etxebizitza bat). Hartutako aukerak, gutxienez 6 
hektarea zuten ustiategietan bi etxebizitza egitea ahalbidetzen zuen, eta zifra hori bat zetorren 
berrikusten zen plangintza orokorrean adierazitakoarekin.

2. Lurzoru Urbanizagarria

Bost eremu mugatu dira: bi industria-izaerakoak, bat hirugarren sektoreko erabilera 
orokorrekoa (hotela) eta bi bizitegi-erabilerakoak, honako hauek:

• Z1.1. Oianguren. (aurretik sailkatua zegoen)

Helburua zen industria-erabilera Santa Luzia eremuko instalazioen luzapenean garatzea, 
baina betiere errekarekiko eta haren ertzekiko ingurumen-errespetuarekin, trenbidearen 
trazadura berriarekin, eta dauden baserrien eraikinekiko konponbiderik onenaren barruan, 
beti ere bateragarria izanik.

• Z1.2. Altzairu-Fabrika 2-. 

Egia esan, altzairutegiak saihesbide zaharraren hegoaldean zituen lursailak dira, eta 
horien lehen zatia hiri-industriatzat hartzen zen berrikusten ziren Arau Subsidiarioetan. 
Lursail horietan, txatar-biltegiaz gain, mota askotako instalazio osagarriak zeuden, isuriak 
edo industria-deposituak barne.

• Z1.3 -Etxeberri Berri.

Etxeberriko hirigune periferikoa inguratzen duen lurraldea da. Enklabea osatu behar da; 
berez eta hiriguneari dagokionez, garrantzia eman behar zaio: zerbitzugune bat antolatu 
behar da, kokaguneari balio handiagoa emateko, lehendik dagoena baino hotel-multzo 
handiagoa osatuz, eta espazio publikoen kokapena antolatu behar da, haien izaera lokala 
(Etxeberri enklabea) eta orokorra kontuan hartuta (oinezkoentzako ibilbide-sistema 
orokorraren zati gisa – Bidegorri-, Urretarragako erabilera eta gozamenerako).

• Z.1.4. Eizagaberri 2. 

Malda handiak dituen arren, ibarbide zabal bat da, Eizagako kokaleku historikoaren edo 
gunearen iparraldean. Eremuaren behealdea biztanleriaren auzo trinkoenetako batek 
osatzen du: Busca Sagastizabal.

• Z.1.5. Ipintza.  

Kalebarren errebalaren atzealdean eta amaieran dagoen lurraldea da, Kalebarren eremuko 
hiri-haranaren azken zatia eta iparraldea osatzen duena. Eremua lurrak osatzen du, nahiko 
modu triangeluarrean. Zati horretan, lehen tunelean igarotzen zen ibaiaren agerpena da 
karakterizazio nagusia.
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Lurzoru urbanizagarrian 381 etxebizitza berri daude guztira, batez ere Eizagaberri 2 
eremuan (345 etxebizitza), baita babes publikoko etxebizitzak ere, guztira 224 baitira eremu 
horretan.

Erabilera global industriala duten eremuek ia 25 hektareako azalera ematen diote 
erabilera horri. Azpimarratzekoa da Altzairu-Fabrikaren eremua (2) – Ondoren, aldaketa puntual 
baten bidez zabalduko da –, Altzairu-Fabrikarako (1) eta ibaiaren eskuineko ertzerako sarbide 
berri bat sortzeko aurreikusita dagoena, aurreko instalazioen balizko handitzea ahalbidetuz, eta 
hori guztia multzoaren ingurumen-baldintzen nolabaiteko hobekuntzarekin lotuz; horretarako, 
“Ingurumen Hobekuntzarako Proiektu” bat eskatzen da.

Urbanizatzeko egoki gisa sailkatutako lurzoruetako bat bera ere ez da garatu, ezta 
antolamenduko plangintza partziala izateko ere.

3. Hiri-lurzorua

Honela sailkatzen dira, errealitate fisiko eta urbanistikoaren arabera, bai urbanizazio-
baldintzei dagokienez, bai eraikitzeko baldintzei dagokienez, legerian ezarritako baldintzak 
betetzen zituzten lursailak, bi kategoria bereiziz:

• Zuzeneko jarduketarako hiri-lurzorua, Arau Subsidiarioek, funtsean, partikularrek 
zuzenean edo banaka egikaritzeko beharrezkoak eta nahikoak diren zehaztapen guztiak 
jasotzen dituzten hiri finkatua barne hartzen duena, nahiz eta lurzati zehatz batzuetan 
dagokion xehetasun-azterketa idatzi behar den edo salbuespenezko jarduketa-unitate 
batzuk planteatu behar diren.

Jarduketa zuzeneko hiri-lurzoru finkatuan diseinatutako esku-hartze guztietatik, honako 
hauek gauzatu dira:

Hiri Zaharreko antolamendu-eremuetan. (Z.4)

- Z.4.1. Kalebarre.. 27 etxebizitza, aurreikusitako 51 etxebizitzen exekuzioan (Piedad 
1-Kalebarren 2-4)

- Z.4.2. Eizaga. 30 etxebizitza eta urbanizazioa gauzatu dira (San Gregorio 10-12-14 
zk.)

Antolamendua mantentzeko eremuetan. (Z.5)

- Z.5.4. U.G.L.E.  Handiagotzeak gauzatuta. 

- Z.5.6. Faustino Orbegozo Fundazioa. Hitzarmena Eusko Jaurlaritzarekin. Zuzkidura-
bizitokien aurreikuspena (proiektuaren zain).

- Z.5.7. Kanposantua. Sarbidea hobetu da eta erabiltzaileentzako aparkalekua egin 
da.

- Z.5.9. Argixao Kirolekua. Luis Urgangarin eranskina handitu da; harmailak, 
atletismo-pista, aldagelak, ekitaldietarako eta eskola-kirolerako egokitu da.

- Z 5.10 (SGEL). Urtubi Baratza parkea gauzatua, txakurrentzako parkea, hiri-baratzeak 
eta aisialdia.



41Zumarragako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

- Z 5.11 Urtubi lorategia. Aurreikusitako 30 etxebizitzetatik 18 gauzatu dira.

- Z.5.15. Legazpi Kalea. 5.12.2 H.J.U., 12 etxebizitza egin dira; eta 5.15.3 H.J.U., 15 
etxebizitza. 

- Z.5.16. Zelai Arizti. Z.16.2 H.J.U., 13 etxebizitza eginda. 

- Z.5.19. Plaza Zaharra. Z5.19.3 H.J.U..a, 30 etxebizitza gauzatuta.

- Z.5.23. Kalebarren 11-13. Z-3.5 Kalebarren 15 jarduketarekin bat egin du.

- Z.5.25. Legazpi Auzoa. Lurzorua erabilera eta jabari publikorako lagatzea gauzatu 
da.

- Z.5.28. Busca Sagastizabal Ingurunea. Urbanizazioa egin da konexioa hobetzeko.

- Z.5.29. San Isidro. Lur gaineko aparkalekua egin da.

- Z.5.37. Bidaurreta Lorategi Hiria. Xehetasun-azterketa izapidetu da

• Jarduketa-unitateko erregimeneko hiri-lurzorua. Arau Subsidiarioek antolamendu- eta 
kudeaketa-eremu batean sartutako hiri-lurzorua hartzen du. Bai eta Arau Subsidiarioek 
arautzen duten prozeduraren bidez ekimen publiko edo pribatuaren bidez ere. Eremua 
garatzeko (Plan Berezia, Xehetasun Azterlana, etab.) edo antzemandako arazoa 
konpontzeko kudeaketa egokirako tresna batera bidaliz sortzen da. Batez ere urbanizazioa 
eginda duen edo ez, horren arabera, honela banatzen da:

Hiri-lurzoru finkatua (Z.3):

- Z.3.1. Piedad Kalea. Piedad kaleko 4., 6., 8., 10. eta 12. zenbakietan dauden lurzatiei 
dagokie. Erabilera nagusia: Bizitegi-Erabilera, Etxebizitza Kolektiboa. Xehetasun-
Azterketa bat izapidetu eta onartu behar da, eta lehen pribatuak ziren espazioak, 
antolamendu berrian eraikigarriak ez zirenak, kalea zabaltzeko erabilera eta jabari 
publikorako laga. Altuerak: S+BP+4+5. atzeratua+EP. Guztira 49 etxebizitza egin 
dira.

- Z.3.2. Elgarresta. Funtsean, babes ofizialeko 20 etxebizitzako nolabaiteko bizitegi-
ezarpenaren bidez, udal-biltegi bat lortu nahi da, bai eta beilatoki-zerbitzua eta 
hegoaldean erabilera publikoko espazio txiki bat leku horretara eramatea ere. 
Xehetasun-Azterketa bat izapidetu eta onartu behar da. 20 etxebizitza babestu, 
beilatokia eta udal-biltegia egin dira.

- Z.3.3. Antiguarako errepidea. Bi lursail eten dira. Bizitegia, Lorategi Hiria. Xehetasun-
Azterlan bat izapidetu eta onartu behar da, eta erabilera eta jabari publikorako laga 
beheko partzelaren bi zatiak, bai eta goiko partzelaren espaloia ere, Espazio Libreen 
Tokiko Sistema gisa, gutxienez 1.000 m2-tan. Altuerak: Erdisotoa+BP+I. Ez da garatu.

- Z.3.4. Bidaurreta gain. Argixao mendiaren magalaren hasiera da, landa-parke gisa 
sailkatzen dena, eta hemen modu koherentean amaitu behar da hiri-kalifikazioa, 
dagoen bidea utziz, urbanizatuz eta amaituz. 2 jarduketa-unitate mugatu dira 
helburu horiek lortzeko: 3.4.1 H.J.U. (8.000 m2) eta 3.4.2 H.J.U. (4.000 m2). Soilik 
familia bakarreko edo bi familiako etxebizitzak. Jarduketa-unitate guztien edo 
desberdinen xehetasun-Azterketa bat izapidetu eta onartu behar da, antolamendu 
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hori garatu eta xehatuko duena. Altuerak: Erdisotoa+BP+I. Xehetasunen Azterketa 
baino ez da izapidetu.

- Z.3.5. Kalebarren 15. Hirigunearen iparraldeko muturrean dagoen eremua, orduan 
hirigunearekin eraikitako jarraitutasunik gabea. Toki horretarako hiri-erremate 
txiki bat lortu nahi da. Erabilera nagusia: Bizitegi-Erabilera, Etxebizitza Kolektiboa. 
Xehetasun-azterketa bat izapidetu eta onartu behar da. Gehieneko etxebizitza-
kopurua; 7. Altuera: S+BP+4. Jarduketa-unitate horri Z.5.3. Kalebarren 11-13 gisa 
aurreikusitakoa gehitu zaio. 7 etxebizitza gauzatu dira.

- Z.3.6. Zelai Arizti Parkea. Ekipamendu komunitarioaren eta espazio libreen 
sistema orokorra (6.300 m2). Antolamendu berriaren helburua da lehendik dagoen 
parkearen eta frontoiaren espazio- eta ingurumen-balioak mantentzea, behar 
diren urbanizazio-berrikuntzak eta -hobekuntzak eginda. Eta lurpean aparkaleku 
bat egitea, bi isurialdeetan aparkalekuaren arazoa arintzeko, publikoa eta kaleena, 
erdigunea eta auzokoa bera direlako. Lur azpiko aparkalekua egin da, eta Zelai 
arizti parkearen birmoldaketa gauzatu da.

Eta jarduketa-unitateetan finkatutako hiri-lurzoruan (Z.3), 211 etxebizitza berri inguru 
kalkulatu ziren, eta horietatik 59 lehendik zeudenak ordezkatzen zituzten etxebizitzak 
ziren, batez ere Geltoki Aldean (50). Guztira 76 etxebizitza egin dira (% 36), eta horietatik 
20 etxebizitza babestuak dira (aurreikusitakoen % 34).

Hiri-lurzoru finkatugabea (Z.2):

- Z.2.1. Artiz. Eremuaren berrikuntza integrala, hirigunean bizitegi-pieza berri bat 
txertatuz, anbizio handiz formalizatu dena espazioari dagokionez, hiriaren erdialdeko 
espazioa konfiguratzeko duen zeregin estrategikoagatik, eta horretarako: Secundino 
Esnaola kaleko eta alderantzizko ganbilen arteko egitura izango du, eta erdiko plaza 
ahur bat eta bi albo ganbil osatuko ditu, Loiolako Iñigo kaletik begiratuta. 144 
etxebizitza gauzatu dira, eta 75 gauzatzen ari dira.

- Z.2.2. Eizagaberri 1. Eraikina ibarbidearen iparraldeko ertz horretan egin behar 
da, ez baita ibarbidean eraiki behar, hura itxiz, ezta alde zaharretik gertu ere, 
Busca Sagastizabal auzoa husteko, hiriari ikusmena gehitzeko eta Alde Zaharraren 
errespetu morfologikoa adierazteko, parke zentral handi baten inguruan egingo 
den antolaketarekin. Parkearen iparraldeko eta ekialdeko aldea Eizaga gunea bera 
izango da. Avda. Antigua 21n, babes publikoko araubideren bati atxikitako 20 
etxebizitza egin dira.

- Z.2.3. Forjas. Kalebarren errebalaren atzealdean eta amaieran kokatutako lurraldeari 
dagokio. Egia esan, hiru lursail dira: batean Forjas de Zumarragako industria dago, eta 
bestean familia bakarreko etxebizitza bat zegoen, haranarekiko perpendikularrean 
zegoen eraikin bat. Industria desagertzean, ordezko antolamenduak hiri-inguruneari 
erantzun beharko dio, aurreko espazio publiko batekin. Sortuko den espazio publikoa 
hiri-aurrealde horretan eta ibaiaren aurrealdean sartuko da, eta eraikina atzealdean 
jarriko da. Barne Erreformarako Plan Berezia baino ez da onartua izan, eta ez da 
gauzatu.

- Z.2.4. Geltoki Intermodala. Urretxuko udalerriarekin lotutako lurraldea da, 
Trenbidearen Geltokia ezarri zenetik (bere garaian Trenbideen Geltokiak). Udalerria 
banatzen duten bi zatien integrazioa eta komunikazioa hobetzea da helburua, trena 
osatzen duen hesiagatik, eta trenbide ondoko pasealekua Legazpi etxearen azpiraino 
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amaitzeko aukera ematea. Lekuaren ezaugarriek, trenbide-sare berriak eta Ezkioko 
geltoki berriak, eta horrek ahalbidetzen dituen garraio-aldaketek, baldintza egokiak 
ematen dizkiote lekuari trukeen, trenaren, autobusaren, autoaren, bizikletaren 
eta oinezkoen inguruan Zerbitzu eta Komunikazioen eremu garrantzitsua izateko. 
Autobus-geltokia ezartzea proposatzen da. Jarduketa hau, dagokion Antolamendu 
Plan Berezia onartu ondoren, bere azaleraren azpiko aparkaleku batekin, geltoki 
intermodalarekin eta espazio publikoekin gauzatu da.

15 

Estaciones de los Ferrocarriles). Se trata de mejorar la integración y comunicación de 
las 2 partes en que queda dividido el municipio por la barrera que constituye el tren y 
posibilitar un final al paseo junto al ferrocarril hasta debajo de la casa Legazpi. El 
conjunto de las características del lugar, así como la nueva Red Ferroviaria y su 
Estación de Ezkio, y los cambios en el transporte que esto permita, confieren al lugar 
unas condiciones idóneas para constituir un área importante de Servicios y 
Comunicaciones en torno a los intercambios, tren, autobús, coche, bici, peatón. Se 
propone la implantación de la Estación de Autobuses. Se mantendrán en servicio o 
renovará con más y nuevas funciones (terminal de autobuses) la Estación de Pasajeros, 
se mantendrá el Ambulatorio y la Comisaria de la Ertzaintza, aunque evidentemente 
debe liberarse la ribera del río. 
 
Características de ordenación. A partir de la condición de doble acceso del territorio, 
se propone un esquema, con dos aparcamientos en superficie, el exterior y el 
propiamente de los autobuses, hacia el sur, parte de él en el término de Urretxu y el 
interior al norte ligado a la población, a ambos lados de una plaza central peatonal.  Se 
requiere tramitar y aprobar para el desarrollo un Plan Especial de Reforma Interior 
 
Características de aprovechamiento.  
 
En término de Zumárraga; además de los edificios existentes, para una hipótesis de 
desarrollo de la edificación sobre el solar de los actuales almacenes del ferrocarril, con 
una altura media de cuatro plantas se posibilitan 4.500 m2 de nueva edificación. Para 
aparcamientos en subsuelo, hasta 7.750 m2. 
 
Estado de ejecución. 
 
Esta actuación, tras la aprobación de su correspondiente Plan Especial de Ordenación 
se ha ejecutado con un aparcamiento bajo su superficie, la estación intermodal y 
espacios públicos 
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Z.2.5. Centro Sanitario-Gerontológico. 
 
- Uso global o calificación: Sistema General  
- Tipo:     Equipamiento Comunitario Sanitario Asistencial  
- Superficie total:   37.800 m2 
- Iniciativa pública conjunta de los municipios de Zumárraga y Urretxu, del 

Departamento de Transportes de la Diputación, Renfe etc. 

Criterios y objetivos de ordenación. Apoyado en el Hospital Comarcal existente, 
lograr en este lugar un conjunto Sanitario-Gerontológico de máxima eficiencia y 
calidad. Por parte del Hospital Comarcal, los usos son de carácter Sanitario y los 
Servicios adjuntos; por parte del Centro Gerontológico, se propone ampliar sobre lo 
que es propiamente la residencia de ancianos, en cualquier modalidad: apartamentos 
para este fin, centros de día y de noche, otras unidades asistenciales, servicios 
adjuntos, etc. 
 
Características de ordenación. Como modelo de accesibilidad rodada al centro se 
plantea un nuevo acceso distinto al de la residencia, sobre todo para conseguir una 
mejor posición y evitar además sobrecargar aquél. Aparece como lugar óptimo, la 
parte alta del anillo del polígono al noreste de área Se piensa y plantea que este 
modelo de acceso, que albergue la dotación de aparcamiento precisa etc., pueda tener 
una conexión al recinto propio de la residencia. Ya sea de un modo libre o controlado, 
restringido a posibles situaciones puntuales, de mutua conveniencia, necesidad, etc. Se 
requiere tramitar y aprobar para el desarrollo un Estudio de Detalle que concrete la 
ubicación de los aprovechamientos, así como los pormenores del viario, acceso 
peatonal, zonas libres, etc. 
 
Características de aprovechamiento.  
 
Además del existente en el Hospital Comarcal. De la unidad de actuación urbanística 2: 
12.000 m2, sobre rasante y 4.000 m2 bajo ésta. Del Hospital Comarcal: 4.000 m2 
sobre rasante y 1.000 m2 bajo ésta. Parte de este último aprovechamiento, hasta la 
mitad, podrá realizarse en la ampliación lateral del actual edificio. 
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- Z.2.5. Zentro Sanitario-Gerontologikoa. Egun dagoen Eskualdeko Ospitalean 
oinarrituta, toki horretan ahalik eta eraginkortasun eta kalitate handieneko Osasun-
Gerontologiko multzoa lortzea. Eskualdeko Ospitalearen aldetik, erabilerak osasun-
arlokoak dira, eta Zerbitzu erantsiekin; zentro gerontologikoaren aldetik, zaharren 
egoitza berez dena baino gehiago zabaltzea proposatzen da, edozein modalitatetan: 
xede horretarako apartamentuak, eguneko eta gaueko zentroak, beste laguntza-
unitate batzuk, zerbitzu erantsiak eta abar. Jarduketa gauzatua dago. Gaur egun, 
Arau Subsidiarioak aldatzea aztertzen ari dira, eraikin berri bat eta heliportu bat 
eraikitzeko.

- Z.2.6. Egibide sarbidea. Egibide baserrira eta behealde osora doazen bideak 
abiatzen diren lurrak dira. Egibidek etorkizunean izan dezakeen helmuga bati 
dagokionez, leku hori da eremu osorako funtsezko sarbidea, eta, beraz, bide egokia 
aurreikusi behar da, bai edukiera eta antolaketa kuantitatiboari dagokionez, bai 
hiri-irakurketari dagokionez. Hori bateragarri egiten saiatu beharko da batez ere 
Eskualdeko Ospitaleari laguntzeko aparkaleku jakin batekin, eta nabarmen hobetu 
beharko da Argixao auzora sartzeko bidea eta Bidaurreta eta Bidaurreta-Gain aldea. 

Hiri-lurzoru finkatugabean (Z.2) 379 etxebizitza berri proposatu dira guztira: Artizen 
(209), Eizagaberri I (50) eta Forjetan (120). Guztira 239 etxebizitza gauzatu dira edo 
gauzatzen ari dira, hau da, aurreikusitakoen % 63.

Hiri-lurzoruan ez zen industria-jarduketarik proposatzen, aurreko Altzairu-Fabrikako 
(9,94 hektarea) eta industrialdeko (6,80 hektarea) plangintzan aurreikusitakoak 
mantenduz.

4. Sistema orokorrak

Proposatutako espazio libreen sistema orokorrak 349.273 m2-ko azalera du guztira. 
Hala ere, lurzoru horren zati handi bat lurzoru urbanizaezinari dagokio, 230.377,77 m2-ko 
azalera, hain zuzen ere. Beraz, hiri-eremuaren sistema orokorrak 118,895,23 m2-ra murrizten 
dira, askotariko 17 eremutan banatuta, eta 900 m2-tik 24.000 m2-ra bitarteko azalera dute 
(33,91ko populazio estandarra). (2012ko urtarrilaren 1eko biztanleak Zumarragan 9.668 ziren). 
Arau Subsidiarioek “iragartzen” duten estandarra 33,91 m2/biztanleko da (aurreikusitako 10.300 
biztanleko populazioaren gainean kalkulatuta), baina errealitatea da “hurbiltasuneko” espazio 
libreen benetako estandarra 11,54 m2/biztanleko dela, eta ez dela, inola ere, datu txarra, 
alderantziz. (2012ko urtarrilaren 1eko biztanleak Zumarragan 9.668 ziren)

Ekipamendu-sistema orokorrei dagokienez, datuek erakusten dute herriak Eremu 
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 azalerari dagokionez: Argixao Kirol Zentroa (34.352 m2), Eskualdeko 
Ospitalea (32.490 m2), Lamorous-Argixao Gerontologia Zentroa (37.800 m2) eta Adingabeen 
Zentroa (29.753 m2). Ekipamenduen estandarra, beraz, oso handia da, baita espazio libreen 
sistemarena baino handiagoa ere, Zumarragan udalaz gaindiko ekipamenduen zati bat biltzen 
delako.
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5.2. 2008KO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETAK.

1. Aldaketa puntuala Z.1.2 sektorean. “Altzairu-Fabrika 2” eta Z.0.3 eremua «Baso 
mendia». “Z.1.2 2. Altzairu-Fabrika 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. Lurzoru urbanizagarri 
horiek “Z.0.3.- Baso-mendia” (lurzoru urbanizaezina) eremuaren barruan zeuden Arau 
Subsidiarioetan.

2. Matxaingo eremuari buruzko aldaketa puntuala (Z.1.6 Sektore Berria). Helburua da 
Matxaingo eremua (lurzoru urbanizaezina) udalerriko jarduera ekonomikoak ezartzeko 
egokiak diren lurzoruetan (urbanizagarriak) sartzea, Legazpiko HAPOren izapidetzetik 
eratorritako inguruabar berrien ondorioz, eta Arraitza-Legazpiko errekaren ondo-ondoko 
lurraldetik – Arraitzako errekaren hegoaldetik – Eremura arrazoizko irisgarritasun-
baldintzak ezartzean sortu zen aukeraren ondorioz. Gauzatu gabeko jarduketa.

3. Z5.37 «Bidaurreta Lorategi Hiria». eremuko egungo 5.37.1 H.J.U.an 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. Era berean, amaitutzat eman liteke 9. sektore zaharraren egikaritzea, eta, 
horrela, antolamendua eta behar bezalako apaindura publikoa lehengoratu, egungo 
eraikuntza-uhartea kenduz. Uharte horren gainean, hormigoizko eskeleto bat zegoen, bi 
solairuko altuerakoa. Gauzatutako jarduketa, eta babes publikoko 8 etxebizitzatarako 
erabilera-aldaketa eginda.

4. Z0.8 eremua, 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 eraikuntzari eutsiko litzaioke 
lur berriak erabiliz (lurzoru urbanizaezinaren kategoriatik datozenak: “Nekazaritza eta 
abeltzaintzako eremuak, landazabala, trantsizioko landa-paisaia”). Lur horiek azalera 
aprobetxatzeko baino ez dira sartuko, eta lursail horiek berdintzeko eta egokitzeko obra 
txikiak egingo dira Adingabeen Tratamendurako Zentroaren zerbitzura, betiere esleitutako 
ekipamenduaren arabera. Aurreikusitako handitzea gauzatu da.

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

6. 5.15.1 H.J.U.aren 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, horretarako, atzealdean 
dauden Legazpi kaleko 4 eta 6 zenbakiko hainbat eraikin erantsiz, erriberako pasealeku 
horren jarraitutasuna eta antolamendua ahalbidetzeko espazio libreak lortu ahal izateko. 
Gauzatutako jarduera.
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Zumarragako Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala, ZO.8 
Adingabeen Zentroa eremua handitzeko. Ingurumen-
inpaktuaren baterako ebaluazio-azterlanaren planoa.

Zumarragako Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala, Z1.2 
Aceria2 eremuan eta ZO.3 Baso-mendia eremuan. Antolamendu 
Berriaren Planoa.

Zumarragako Udal Plangintzako Arau 
Subsidiarioen aldaketa, Matxain eremuari 
dagokiona (Z.1.6 sektorea). Zonifikazio 
xehatuaren planoa.

Zumarragako Plangintzako Arau Subsidiarioak aldatzea, Z.5.37. Hirigintza Jarduketarako Unitatearen goiko muga (hegoaldea) 
doitzeko.

Zumarragako Arau Subsidiarioetako 5.15.1 HAUaren aldaketa puntuala eta 
Erriberako pasealekuaren antolamendua, jarduketa-unitate horretako Legazpi 
kalea Z.5.15 eremuaren eta Urola ibaiaren artean. Hiri-lurzoru finkatuko 
antolamendua mantentzeko eremuen planoa.
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Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala: Z5.37 eremuko (Bidaurreta 
Lorategi Hiria) 5.37.1 egikaritze-unitatearen lur-zatia (KBE). 
Zumarraga. Hiri-lurzoru finkatuko antolamendua mantentzeko 
eremuen planoa.

Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala. Z.4.2 eremua – Eizaga – 
Zumarraga. Proposatutako antolamendu-planoa.
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6/
BESTE UDAL-PLAN ETA -AZTERLAN BATZUK.

6.1. UROLA GARAIKO ESKUALDEKO PLAN ENERGETIKOA. 

2016an egindako Eskualdeko Plan Energetikoa Energia Iraunkorrerako Ekintza Planaren 
(EIEP) estrategiaren barruan kokatzen da. Europar Komisioko Energiaren Zuzendaritza Orokorrak 
(DGTREN) 2008an sortutako ekimena da, Europako Batzordearen “20/20/20” estrategiaren 
oinarria dena. Estrategia horren arabera, Europar Batasunak udalerriei ematen die protagonismo 
osoa, klima-aldaketaren aurkako gobernu-ekintzen eragile nagusi gisa.

Egindako isurien inbentarioko datuen arabera, Urola Garaiko eskualdeko EPEak eskualdeko 
isurketen % 28ri eragiten die. Alde horretatik, 2011. urtea hartuko da erreferentzia-urtetzat, eta 
gutxienez 28.026 t. CO2 murriztu beharko dira 2025. urterako, 3E2030ean ezarritako % 25eko 
murrizketa lortzeko, urte hartako isuriak 84.078 t. CO2 behera kookatuz.

Eskualdeko EPEn proposatutako ekintzen tipologiaren laburpena.

EREMUA GAIA EKINTZA 
KOPURUA

EKINTZEN % 
GUZTIZKOAREKIKO

CO2 TONEN 
MURRIZKETA

NEG -EN 
MURRIZKETEN % 

GUZTIZKOAREKIKO

MURRIZTUTAKO 
ENERGIA (MWh)

AURREZTE 
EKONOMIKOA 

(€)

GUTXI 
GORABEHERAKO 

KOSTUA (€)

ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA

UDAL 
BULEGOAK 10 33% 760,52 3,15% 2637,79 235.630 1.011.842

ARGIZTAPEN 
PUBLIKOA 3 10% 616,87 2,56% 1580,62 200.490 2.705.000

ETXEKO/
ZERBITZUEN 
SEKTOREA

7 23% 6.353,51 26,33% 39.311 2.650.710 21.182.500
(1)

MUGIKORTASUNA

OROKORRA 1 3% - - - - -

UDAL-FLOTA 2 7% 2,15 0,01% 8,92 408.000

ETXEKO 
SEKTOREA 2 7% 16.357,11 67,78 61.262,81 4.901.025 8.000

ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK

SEKTORE 
GUZTIAK 4 14% 42,33 0,18 -105,74 23.218 246.661

HONDAKINAK
ETXEKO ETA 
ZERBITZUEN 
SEKTOREA

1 3% - - - - -

GUZTIRA 30 100% 24.133 100% 104.695 8.011.073 25.570.003

Eskualdeko Planari Eranskin bat erantsi zaio, Energia Berriztagarrietan oinarritzen diren 
eta planteatzen diren eraikinen beharretarako energia autokontsumo gisa emateko eta energia-
kontsumoa murrizteko gai izan daitezkeen sistema energetikoak ezartzeko bideragarritasuna 
aztertzeko eta, aldi berean, aurrezpen ekonomikoa lortzen saiatzeko. Zehazki, Zumarragan hiru 
zona proposatzen dira eguzki-sistema fotovoltaikoak ezartzeko:

• 1. GUNEA. Kultur etxea
• 2. GUNEA. Antioko interpretazio zentroa
• 3. GUNEA. Ispilla kiroldegia
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6.2. 2015EKO HIRIGINTZA MUGIKORTASUN IRAUNKORREKO PLANA.

2015ean, Zumarragarako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan bat idatzi zen, Urretxu-
Zumarragako 2007ko Mugikortasuneko eta Trafikoko Plan Integrala ordezkatzeko. Honako 
helburu hauek planteatzen dira:

1. Mugikortasun aktiboa (oinezkoa eta txirrindularia) handitzea udalerriaren barruan eta 
hurbileko poligono eta udalerriekiko loturan.

2. Ibilgailu motordunen presentzia murriztea espazio publikoan, eta ibilgailu motordunen 
erabilera arrazionalizatzea.

3. Hiriko bide guztietako trafikoa baretzea. Zumarraga hiria 30.
4. Ikastetxeetan eta mota guztietako jardueretako sarbideetan haurren autonomia handitzea.
5. Garraio kolektiboaren erakargarritasuna hobetzea.

PROPOSAMENAK:

A. OINEZKOEN MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA SUSTATZEA

Neurriak:

1. Aldaparen eragina murrizteko hobekuntzak, mugikortasun bertikaleko sistema 
mekanikoak ezarrita.

• San Gregorion aurreikusitako igogailua San Isidro eta Elgarrestamendi kaleekin 
lotzeko aprobetxatzea proposatzen da, Euskal Herria Etorbidearen beste aldean. 

• Urdaneta-Esteban Orbegozoren arteko lotura bertikala.
• Mugikortasun bertikal mekanikoa ezartzea San Isidro auzoko birgaitze integralean.

2. Oinezkoen iragazkortasuna hobetzea, batez ere Euskal Herria Etorbidean (trenbide-
pasaguneen eta/edo gaineko pasaguneen bidez) eta trenbidean (azpiko pasaguneen eta/
edo gaineko pasaguneen bidez).

3. Elkargune eta tarteetako diseinu-hobekuntzak, bereziki hurrengo hauetan:

Elkarguneak:

• Elizkale
• Ospitalerako sarbidea
• San Gregorio-Kiroldegia
• Secundino Esnaola-Legazpi
• Bidezar-Pietatea
• Euskal Herria Etorbidea-ARCELOR biribilgunea
• Secundino Esnaola-Iparragirre

Tarteak:

• Filipina uharteak
• Artiz auzoa-ARCELOR
• Leturia Plaza-ARGIXAO kiroldegia
• La Salle-Legazpiko sarbidea
• Urola kalea
• Euskal Herria etorbidea
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4. Oinezkoentzat jartzea. Proposamen nagusia Legazpi kalea – Euskadi plaza - Soraluze 
kalea oinezkoentzat bihurtzea da, eta horri lotutako neurri gisa: ikastetxearen oinezkoen 
hobekuntza-plana

B. BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA SUSTATZEA

Neurriak:

1. Foru Aldundiko Gipuzkoako Bidegorri Planeko IT06 bizikleta-ibilbidea garatzea, Ezkio-
Itsasorako lotura gutxienez.

2. IT05 eta IT06 osatuko duten oinarrizko hiri-ardatzak garatzea:

• Artiz auzoa ardatza.
• Secundino Esnaola ardatza.
• Euskal Herria Etorbidea ardatza.

C. ZIRKULAZIO-ESKEMA

Neurriak: 

1. Hainbat aukera proposatzen dira kaleen zirkulazioaren noranzkoari dagokionez, eta 
horietako asko zirkulazioaren noranzko bakarrean jartzea erabakitzen da, eta horrekin:

2. Zama-ibilgailu astunen trafikoa ezabatzea Euskal Herria Etorbidean.
3. Urretxurako igarobidea murriztea, Zumarragan barrena; horretarako, Okendo Glorietan 

zeharreko trafikorako sarbide alternatiboa eta zuzenagoa eskainiko da.
4. Secundino Esnaola kalean eta Iparragirre kalean lur gaineko aparkalekua murriztea, 

galtzada 6,50-7,00 metrora handituz.
5. Zirkulazioa baretzeko neurriak ardatz nagusietan eta oinezkoentzako hobekuntzak.

D.  APARKALEKUA.

Neurriak:

1. Zentroan aparkatzeko eskaintza murriztea.
2. Aparkalekua erregulatzeko sistema bat ezartzea.
3. Disuasio-aparkalekuen garapena eta hobekuntza.

E. GARRAIO PUBLIKOA.

Neurriak:

1. Gipuzkoan Garraio Publikoaren Plan berria abian jartzea.
2. Tokiko hiri-linea berria (gutxienez proiektu pilotu gisa), Etxeberri, Argixao, Gerontologikoa 

eta Ipar Haizearen estaldura hobetzeko. Halaber, eskariaren araberako taxi kolektiboko 
sistema bat jarriko da martxan, udalerriko eremu periferikoetara sartzeko, tokiko garraio 
publiko erregularraren alternatiba moduan.

3. Garraio publikoaren geltokiak hobetzeko plan bat.
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F.  ESKARIAREN KUDEAKETA

Neurriak:

1. Lanerako mugikortasun-planak, jarduera garatzen den tokirako joan-etorriak 
arrazionalizatzeko neurriak ezarriz; bertako langile, bezero, hornitzaile zein bisitarienak.

2. Eskola-bide seguruak, haurrak eskolara bakarrik joan ahal izateko mugikortasun 
iraunkorreko ekimen gisa.

G.  MUGIKORTASUNAREN ARAUKETA.

Neurriak:

1. Mugikortasunari buruzko Ordenantza berrikustea.
2. Udalerria: abiadura: 30 km/h (gaur egun nahitaezkoa da errei bakarreko bideetan, 

zirkulazioaren noranzkoaren eta Zirkulazio Araudiaren aldaketaren ondorioz)
3. 20 zonak mugatzea (galtzada eta espaloiko plataforma bakarra duten bideen kasuan ere 

nahitaezkoa da).

6.3. TOKIKO AGENDA 21 EKINTZA PLANA  2013-2020. 

Zumarragako Tokiko Agenda 21en 2013-2020 Ekintza Plana 10 Ildo Estrategikotan, 36 
Programatan eta 88 Ekintzatan egituratzen da.

ILDO ESTRATEGIKOAK
Ekintza-plana egituratzeko funtsezko helburuak

JARDUKETA-PROGRAMAK
Jarduera-ildo bakoitzaren helburu espezifikoak

EKINTZAK
Programaren helburua lortzeko egin beharreko

jarduketa edo proiektu zehatzak

Zumarragako HAPO berriaren formulazio-prozesuari zuzenean lotuta, 5. Ildo Estrategikoa 
jorratuko dugu: hirigintza ANTOLAMENDU IRAUNKORREAN aurrera egitea. 3 programa eta 10 
ekintza ditu guztira.
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5.1 PROGRAMA: Iraunkortasun-irizpideak hiri-garapenean txertatzea.

EKINTZAK:

• 5.1.1: HAPO berri bat diseinatzea eta onartzea, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-
aldagaiak kontuan hartuko dituena.

• 5.1.2: Hondatutako eta erabiltzen ez diren eremuak eta espazioak leheneratzea.
• 5.1.3: Goialdearen eta hirigunearen hirigintzako integrazioan aurrera egitea.
• 5.1.4: Eraikuntza eta birgaitze jasangarria sustatzea, udal-neurri eta -mekanismoen 

bidez.

5.2 PROGRAMA. Irisgarritasuna hobetzea udal-eraikinetan eta hiri-ingurunean.

EKINTZAK:

• 5.2.1: Irisgarritasun Plan berria onartzea eta abian jartzea.
• 5.2.2: “Irisgarritasun unibertsalaren” irizpidea sartzea, udal-eraikin eta -ekipamenduetan.

5.3 programa. Hiri-espazioen kudeaketa iraunkorra hobetzea.

• 5.3.1: Udalerriko hirigunean gune estali bat egokitzea.
• 5.3.2: Espazio publiko atseginagoen hirigintza-diseinua.
• 5.3.3: Hirigunean erabilera anitzeko espazio baten bideragarritasuna aztertzea, 

gazteen aisialdirako, skate, saskiak eta abarren erraztasunekin.
• 5.3.4: Udalerriak duen ingurune natural garrantzitsuari balioa ematea eta 

ezagutaraztea.

6.4. ZUMARRAGAKO SOINU-INPAKTUAREN EBALUAZIO PLANA. 

Plan honek, 2008. urtean egina, udalerriarengan eragina duten azpiegiturek (kaleak, 
errepideak eta trenbideak) eragindako inpaktua aztertzen du akustikoki, eta informazio-iturri 
gisa foku bakoitzaren zarata-mapetan, hauek bereizita, eta garraio-azpiegitura guztien mapetan 
lortutako emaitzak erabiltzen ditu.

Aztertutako soinu-inpaktutik honako hau ondorioztatu zen:

• Izagako eremuak Ln = 50-55 dB (A) mailak ditu trenbidetik gertuen dagoen eremuan eta 
GI-2632 errepidean (okre kolorekoa). Gainerako sektoreak Ln = 50 dB (A) KAHak betetzen 
ditu.

• Forjas-Ipinza eremuko ia eremu osoa KAHen gainetik dago bizitegi-erabilera nagusia ez 
duen eremu urbanizaturako.
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Zarata-maila 
L gaua dB(A)

Gainera, ez da ahaztu behar erabilera nagusiki sanitarioak definitzen duen eremu 
akustikoa, Ln = 50 dB (A) eremurako maila akustikoak eskatzen baititu, bizitegi-garapen berriak 
bezala. Eremu horretan, fatxada nagusiak eta ospitalerako sarbideetatik hurbil dauden eremuek 
baino ez dituzte 1 eta 5 dB (A) bitarteko mailak KAHaren gainetik, lurretik 4 metroko altueran. 
Gainerako eremuak KAHak betetzen ditu

Kalitate akustikoko helburuen (KAHak) betetze-mapa.

Ingurumeneko guztizko zarata-mapan KAHak gainditzen diren eremuak zuriz markatuta, 
kalitate akustikoa zaratari buruzko araudiaren eskakizunekin bat datorren eremuak lortzen dira. 
Beraz, aurreko mapako zona koloreztatu guztiek (okreak, horiak eta berdeak) Ln = 55 dB (A) 
kalitate akustikoaren helburua beteko lukete, hau da, nagusiki bizitegi-erabilerarako dauden 
eremu urbanizatuetarako ezarritako helburua.

KAHak betetzen diren etxadi handiak ikusten dira, batez ere udalerriaren hegoaldean 
dauden auzoak. Arrisku handieneko eremuak trenbide-trafikoak eragindakoak dira (Secundino 
Esnaola), GI-632 errepidea (Euskal Herria Hiribidea) eta herriguneko hainbat kale, horien artean 
GI-632 errepidearen bidez udalerrira sartzen direnak, baita Legazpi, I. Loiola eta Izazpi Auzoa ere.

Interesgarria izan liteke zonakatze akustikoan Ln < = 50 dB (A) maila akustikoak dituzten 
eremu lasaiak sartzea (aurreko mapan horiz eta berdez koloreztatuak, industria-zarata sartzeke 
dagoelarik). Ln-rako mailak 50 eta 55 dB (A) artean dauden eremuetan ere arreta jarri beharko 
litzateke, maila akustikoak handitzeak etorkizunean KAHak gainditzea ekar bailezake. Prebentzio-
ildo berean, Forjas-Ipinzaren bizitegi-garapeneko maila akustikoak murrizteko neurriak edo 
konponbideak ezartzea legoke, gaur egun KAHak gainditzen baitira. Horretaz gain, komenigarria 
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litzateke osasun-gunearen azterketa zehatzagoa egitea, erabilera nagusi horrekin mantendu nahi 
bada; izan ere, aurreko kasuan bezala, sarbideetatik gertu dauden zonetan eta fatxada nagusian 
ere eragin akustikoa dute, eta azterketa zehatzagoa eginez gero (sarrerako datuak hobetzea, 
altueran baloratzea, eta abar), zehaztu egin liteke, baita konpondu ere.

Zarata-maila 
L gaua dB(A)
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7/
UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA 
INGURUABARRAK.

Zumarragak Azkoitia eta Azpeitia ditu mugakide iparraldean; Ezkio-Itsaso ekialdean; Gabiria 
hegoaldean, Legazpi hego-mendebaldean; eta Urretxu eta Antzuola mendebaldean. Zumarraga, 
Ezkio-Itsaso, Gabiria, Legazpi, Antzuola eta Urretxurekin muga egiten duten udalerrietatik, 
Goierri eskualdeari dagozkie; Azkoitia eta Azpeitia, bere aldetik, Urola Kosta eskualdekoak dira.

Zumarraga eta Urretxu udalerriak, Urola ibaiaren ibai-ibilguak fisikoki bereizten ditu, eta 
horrek, gainera, bien udal-muga definitzen du, izaera unitarioa dute. Azkoitiko eta Azpeitiko 
udalerriek eragin txikiagoa dute Zumarragako plangintzan, beste eskualde batekoak direlako, bai 
geografiaren ikuspegitik, bai gizartearen ikuspegitik. Gabiria eta Ezkio-itsaso udalerriek (horien 
barruko landa-garapen txikiekin batera, hala nola Ezkio-Itsasoko Ezkio, Itsaso, Anduaga eta 
Gabiriako Gabiria eta Aztiria) landa-izaerari eusten diote funtsean, bizitegi-hazkunde txikiarekin, 
baina bi udalerrien arteko mugakide den eremuan jarduera ekonomikoen hazkundearen 
aurreikuspenarekin.

Horietako bakoitzaren plangintzatik, Zumarragako udal-mugarteari hirigintzaren aldetik 
eragiten diotelako, honako alderdi hauek nabarmentzea komeni da:

• AZKOITIA

Azkoitiko Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bategina, behin betiko onartuak 
(2007/06/19).

Azkoitiak eta Zumarragak ez dute hazkunde-eremu estrategikorik partekatzen. Bestalde, 
Azkoitiko plangintzak ez du eragin handirik Zumarragako plangintzan, beste eskualde 
batekoa delako.

• AZPEITIA

Azpeitiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, behin betiko onartua (2013/09/17).

Zumarragako udalerriaren eta Azpeitiaren arteko udal-muga lurzoru urbanizaezinen artean 
baino ez dago, eta lurzoru horiek babes bereziko kategoria dute bere hedapen guztian.

• EZKIO-ITSASO

Ezkio-Itsasoko Plangintzako Arau Subsidiarioak, behin betiko onartuak (2006/05/05)

Udalerriko zenbait eremu jarduera ekonomikotzat eta erabilera horretako garapen berrien 
eremutzat kalifikatuta daude, eta Goierriko LPPak zentralitate estrategikoko eremu gisa 
jasotzen ditu. Eremu horietan baterako jarduketak plantea daitezke lurzoru industriala 
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garatzeko, haren ondoko udalerrien artean, hots, Zumarragan eta Ormaiztegin, duten 
kokapenagatik.

• GABIRIA.

Gabiriako Udal Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bategina, 2005/03/23an behin 
betiko onartuak (2005/03/23)

Zumarragako udalerriaren eta Gabiriako udalerriaren arteko udal-muga lurzoru 
urbanizaezinen zerrenda batean hedatzen da bere luzera osoan, eta gehienak baso-
kategoriako lurzoruen arteko mugakideak dira.

• LEGAZPI

Hiri Antolamenduko Plangintza Orokorra, 2008/06/20an behin betiko onartua.

Legazpiko udalerriak Zumarragarekin duen hiri-muga Urola ibaiaren ibilguak ezartzen du 
batez ere, eta neurri handi batean aldirietako trenbide-sarearen (Renfe) trazadurak ere 
eragiten dio. Muga horretan, Legazpiko ertzean, industria-jarduera ekonomikoetarako hiri-
lurzoru finkatuak dira nagusiki, eta Zumarragako ertzean, berriz, nekazaritza-abeltzaintzako 
eta landazabaleko kategoriako lurzoru urbanizaezinak. Jarduera ekonomikoetarako 
lurzoru urbanizagarri sektorizatuaren eremu bat izan ezik, trenbidearen trazaduraren 
mendebaldeko ertzean egonik (Legazpiren kokapena trenbidearen trazadurarekiko) 
Zumarragako udalerriari baitagokio, baina Legazpiko industria-hazkundearen ondorio da. 
Legazpiko plangintza orokorra berrikuspen prozesuan dago une honetan.

• URRETXU.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 
2021eko irailaren 14ko bilkuran behin betiko onartua (2021eko urriaren 26ko GAO, 205 
zk.)

Zumarragak eta Urretxuk izaera bateratua dute. Hiri-eremu bateratua osatzen dute, non 
sare lokaleko bide-azpiegituren, hiri-espazioen eta abarren bidez zuzenean lotuta dauden, 
eta elkarrekin koordinatutako tokiko ekipamenduen eskaintza dute. Gainera, Urretxun, 
Zumarraga eta Legazpirekin batera, ekipamendu komunitarioak daude, hiru udalerriei 
erantzun egokia emateko. Udal-mugaren hegoaldean, jarduera ekonomikoetarako 
ezarpenak daude, batez ere jarduera industrialetarako, trenbidearen ekialdean dagoen 
Zumarragako industria-ezarpenarekin jarraitutasunez finkatutako hiri-lurzoruan. Industria-
lurzoruaren hazkundea Zumarragako udalerrian aurreikusten da, GI-2632 errepidearen 
ekialdean.

• ANTZUOLA

Antzuolako Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2003/09/29an behin betiko 
onartua.

Antzuolako udalerriaren eta Zumarragaren arteko muga ez du hedapen askorik, eta Urola 
ibaiaren ibilguak mugatzen du. Ibaiaren inguruan, bi udalerrietan lurzoru urbanizaezinak 
garatzen dira, batez ere Baso-kategoriakoak.
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