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SARRERA.

I.1.- Proiektuaren aurrekariak eta xedea.
Dokumentu honek Gabiriako udal mugarteko Plangintza Arau Subsidiarioen proiektua osatzen du.
Dokumentu honen edukiak 1992ko apirilaren 30ean Gipuzkoako Foru Aldundiaren ebazpenaren bidez behin
betiko onetsi ziren “Gabiriako Udal Mugarteko Arau Subsidiarioak” eta arau hauek aldatzeko formulatutako
plangintza espediente bakarra (Santa Luzia errekaren bailarako 1. Sektoreari dagokio espediente hau)
1
berraztertzen ditu .
Aipaturiko lehen espedientearen 6. Artikuluan ezarritakoari erantzunez, 1999ko irailaren 24an eginiko osoko
bilkuran Gabiriako Udalak Plangintza Arau Subsidiario berriak egiteko prozesua proiektu hau sinatzen duen
2
taldeari esleitzea erabaki zuen besteak beste , honela udal mugarteko plangintza orokorra berraztertzeko
prozesua martxan jarriz.
Proposatutako helburua Gabiriari, Goierriko area funtzionalaren baitan, udalerriko hirigintza arazoari
ikuspegi integraletik erantzuna emango dion plangintza orokorreko tresna egokia eskaintzea da, tresna
hori gaur egungo zirkunstantzia ekonomiko, sozial eta kulturalei nahiz indarrean den legeriari egokitu
beharko zaielarik.
Esparru horretan eta aurretiazko izaeraz, 2000ko otsailean egoeraren informazioa eman eta diagnostikoa
eskaintzen duen dokumentua prestatu zen. Dokumentu hori da ondorengo lanerako oinarririk egokiena.
Honela, lehen fasean, 2000ko uztailean plangintzaren aurrelaburpena aurkeztu zen, ordura arte planteatutako
eta, Udalbatzarekin izandako bileretan garatutako proposamenak jasoz. Plangintza aurrelaburpen hori
jendaurrera aurkeztu zen, Hirigintza Plangintza Erregelamenduaren 125. artikuluak ezarritakoari jarraiki, eta
erakusketa publikoko faseari ekin zitzaion egunkarietan nahiz 2000 urteko irailaren 6an argitaratutako 169
zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkien bidez.
Erakusketa publiko horren ondorio gisa, lau iradokizun idazti aurkeztu ziren horretarako eskainitako epean.
Iradokizun hauek aztertu eta erantzun egin ziren 2000ko azaroan.
Horren ondoren, Gabiriako Udalak, 200ko azaroaren 28an eginiko osoko bilkuran aurrerantzean ezarri
beharreko iplangintzarako irizpide, helburu eta soluzioak ezartzea erabaki zuen, prestaturiko
Aurrelaburpenean eta aurkezturiko iradokizunen ondorioz prestatutako txosten teknikoan oinarrituz.
2001 urteko otsailean eta martxoan beste hiru iradokizun idazti gehigarri aurkeztu ziren eta ahuek ere aintzat
hartu dira dokumentu hau prestatzeko.
2001eko abuztuan Gabiriako Arau Subsidiarioen dokumentua idatzi genuen. Gabiriako Udalak dokumentu
hura aztertu eta behin-behineko izaeraz onartu zuen 2002ko otsailaren 8an egin zuen osoko bilkuran. Gero,
jendaurrera zabaldu zen proiektua, herritarrek ezagutu eta, hala bazegokion, alegazioak aurkez zitzaten.
Izapide horretan 8 alegazio-idazti aurkeztu ziren. Gabiriako Udalak alegazio horiek aztertu eta bere iritzia
azaldu zuen 2002ko ekainaren 25ean egin zuen osoko bilkuran. Bilkura hartan dokumentua behin betiko
onartu zen hainbat aldaketa egin ondoren, eta espedientea Gipuzkoako Foru Aldundira bidaltzea erabaki zen.

1

2.000 urteko otsailean prestatutako “Gabiriako Plangintza Arau Subsidiarioak. Informazio eta diagnostikorako dokumentua”ren
VII. atalean, “Lege esparrua. Indarrean dagoen plangintza eta exekuzio-maila”, espediente horien edukia eta oinarrizko
proposamenak zehazten dira eta, hortaz, dokumentu horri lotzen gatzaizkio.

2

2.000 urteko otsailean prestatutako “Gabiriako Plangintza Arau Subsidiarioak. Informazio eta diagnostikorako dokumentua”n
espediente hori osatzeko lanak agindu eta kontratatzeko prozesua zehazten da eta, hortaz, dokumentu horri lotzen gatzaizkio.
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2002ko azaroaren 7an Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak aldeko
txostena jaulki aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Aldundien Kontseiluak 2003ko urtarrilaren 7an egin zuen
bilkuran erabaki zuen Arau Subsidiario hauek behin betiko onartzea horretarako baldintza batzuk jarrita.
Halaber, erabaki zuen “etenda uztea ‘Gabiriako Hiri Antolaketako Arauak’ espedientearen behin betiko
onarpena Ipar-Altzibar 19. Hirigintzako Esku Hartze Arean, harik eta Ezkio-Itsaso eta Gabiria arteko Alegiko
eremuan udalerriz gaindiko antolaketa lanak bukatzen diren arte”.
Gainera, Foru Aldundiaren erabakiak zioen Gabiriako Udalak beste agiri bat onartu behar zuela, espedienteari
buruzko erabakiak eta dokumentuak barne hartuko zituena eta ondoren dokumentu hori Foru Aldundira bidali
behar zuela.
Testu Bategin honen xedea, hain zuzen ere, agindu hori betetzea da.
2003ko urtarrilean arauak behin betiko onartu zirenetik orain arte pasatako denboraren arrazoia 19.
Hirigintzako Esku Hartze Areari buruzko eten partziala espresuki bertan behera utzi arte itxoin beharra izan
da, 2003ko otsailean Foru Aldundiak bere erabakian aipatzen dituen Alegiko eremuan udalerriz gaindiko
antolaketa lanak formalizatu ondoren.
Baina eten hori ez da oraindik bertan-behera utzi espresuki eta Beasain-Zumarraga (Goierri) Lurralde Plan
Partziala (erabakiak aipatzen zuen erreferentzia-esparrua) ez da oraindik behin-behineko izaeraz ere onartu.
Hori guztia kontuan hartuta, Gabiriako Udalak dokumentu hau egitea erabaki du, 19. HIA gisa identifikatu den
eremuan aplikatu beharreko plangintza definitzeke utzita.

I.2.- Indarrean dagoen lege-esparrua. Plangintza figuraren hautapena.
Azken urteetan hirigintza legeriak hainbat aldaketa garrantzitsu jasan ditu eta aldaketa guztiok Gabiriako
plangintza orokorra berrikusteko beharra sustatzen dute. Testuinguru honetan, egun indarrean den
hirigintzako lege-esparrua segidan zerrendatuko ditugun xedapenek definitzen dute besteak beste:
A.- 19998ko apirilaren 13ko Lurzoruaren Erregimenari eta Balorazioei buruzko Legea.
B.- Ekainaren 23ko 4/2.000 Errege Dekretua, higiezin eta garraio sektorea liberalizatzeko premiazko
neurriei buruzkoa.
C.- Etxebizitzaren inguruko premiazko neurriei eta hirigintza-plangintza eta –kudeaketarako baliabideen
tramitazioari buruzko 1994ko ekainaren 30eko.
D.- 1997ko apirilaren 25eko Legea, Euskal Autonomia Erkidegoak hirigintza jarduketak sortutako
plusbalioetan duen partehartzea zehazten duena eta lege hau aldatzen duen 1998ko apirilaren 20ko
Legea.
E.- 1998ko martxoaren 6ko Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri Ordenazioari buruzko premiazko neurrien
Legea.
F.- 1998ko ekainaren 28kolurzoru ondare publikoari buruzko Legea.
3
G.- 1976ko Lurzoruaren Legea , aurreko legetan ezarritakoaren kontra ez doan neurrian.
H.- Aipaturiko 1976ko Lurzoruaren Legearen garapen eta osagarri gisa jaulki diren Erregelamendu eta
gainerako xedapenak, aurreko “A” eta “F” ataletan (biak barne) aipaturiko xedapenetan ezarritakoaren
4
kontra ez doazen neurrian ; eta bereziki plangintza, kudeaketa eta disziplina erregelamenduak.
Halaber, hirigintza araudian barne harturiko aurreiksupenez gain, beste hainbat xedapen ere errespetatu
behar dira, eragin zuzena nahiz zeharkakakoa dutelako hirigintzatn eta, hortaz, Plangintza Arau
Subsidiarioen helburuan bertan. Honela, ondoko hauek dira aipagarrienak:
3

4

Lurzoruaren erregimenari eta hiri ordenazioari buruzko Legearen Testu Bategina, 1976ko apirilaren 9ko Errege Dekretuaren
bidez onetsia.
Besteak beste, aipagarriak dira Hirigintza Plangintza, Hirigintza Kudeaketa eta Hirigintza Diszplinari buruzko
Erregelamenduak.
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1990eko maiatzaren 30eko Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legea.
1990eko uztailaren 3ko Euskal Kultur Ondareari buruzko Legea.
1994ko ekainaren 30eko Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Legea.
1994ko azaroaren 25eko Gipuzkoako Errepideei buruzko Foru-araua.
1996ko uztailaren 30eko 214 Dekretua, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei
buruzkoa.
1985eko abuztuaren 2ko Ur Legea.
Uztailaren 8ko 6/94 Foru-araua, Gipuzkoako mendiei buruzkoa.

*
*

Azkenik, nahitaezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolakuntzarako Azterpideak
aipatzea, zeinak 1997ko otsailaren 11ko Dekretuaren bidez behin-betiko onetsi baitziren, bai eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Kantauri aldeko ibai eta errekak antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala ere, azken
hau 1999ko abenduaren 22ko Dekretuaren bidez onetsia.
Hemen espreski aipatu ditugun legezko xedapenek ez dute indarrean den lege-esparrua ahitzen. Ildo
honetan, indarrekotzat joko dira zuzenenan nahiz zeharka Arau Subsidiarioekin zerikusia duten gaietan
eragina duten eta aipatu ez ditugun gainerako xedapenak.

I.3.- Plangintza figuraren hautapenaren justifikazioa.
Une honetan planteatutako helburuak Gabiriako lurraldearen ordenazio integralerako tresna egokia
formulatzea galdatzen du –Hiri Ordenazioko Plan Orokorra edo Arau Subsidiarioak-, azalduriko legezko
testuinguruan, beti ere legeria horretara ehokiturik, noski.
Gabiria bezalako udalerri baterako legezko ezein xedapenek ez du nahitaez aipaturiko tresna bat ala bestea
osatzeko obligaziorik ezartzen.
Egoera horretan, tresna bakoitzaren ezaugarriak aztertu eta Udalerri honetako arazoak ebaluatu ondoren,
Hirigintza Plangintzaren Erregelamenduko “91.b” artikuluan erregulatutako Arau Subsidiarioak dira gure
ustez arazo horiei erantzuna emateko eta proposatutako helburua lortzeko tresnarik egokiena.5
Tresna honen formulazioak Erregelamendu honetako “3.2” artikuluan eta Eusko Jaurlaritzak jaulkitako
1.994ko martxoaren 15eko 132 Dekretuan ezarritako irizpidei ere erantzuten die.

I.4.- Egungo hirigintza egoera.
2.000 urteko otsaileko “Gabiriako Arau Subsidiarioak. Informazio eta diagnostikorako dokumentuak” behar
bezain zehatz deskribatzen du proiektu hau osatzea eskatzen duen hirigintza egoera eta, hortaz,
dokumentu horri lotzen gatzaizkio.
Nolanahi ere, proiektu honetan planteatutako aurreikuspenen garapena eta exekuzioa erraztu eta
arintzeko duen garrantzia ikusirik, beharrezkoa da aipaturiko dokumentu horretan azaltzen diren
ondorioetako bi une honetan gogoraraztea:
*

Sailkapen, kalifikazio, garapen eta kudeaketa proposamenak argi eta zehatz egiteko beharra.

5

Hirigintza Plangintzaren Erregelamenduaren “3.2” artikuluan ezarritakoari jarraiki, hirigintza plangintzako tresna egokiaren
hautaketa “Udalerriaren hirigintza garapenak planteatzen dituen arazoen konplexutasunaren eta udalaerriak berak kudeatu eta
programatzeko duen gaitasunaren arabera” egin beharko da.
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Batetik ,Arau Subsidiarioei dagozkien izaera orokorreko eta lehentasunezko zehaztapenen eta,
bestetik, garapen plangintzak edo beste hirigintza espediente batzuk definitu beharko dituzten
zehaztapenen arteko mugak zehaztasunez definitzeko beharra.

I.5.- Proiektuaren edukia.
Proiektu honek indarrean dagoen hirigintza legeriak galdatutako zehaztapen eta dokumentuen multzoa
biltzen du.
Zehazki, Arau Subsidiario hauetan barne harturiko dokumentuak ondoko hauek dira:
*
*
*
*

“A. Memoria” dokumentua.
“B. Hirigintza Arauak” dokumentua.
“C. Katalogoa” dokumentua.
“D. Planoak” dokumentua.

“A Memoria” dokumentuak planteatutako proposamenen deskribapena eta justifikazioa biltzen du.
Bestalde, “B. Hirigintza Arauak” dokumentuak argi eta garbi bereizitako bi zati osagarri ditu. Lehen zatia
Gabiriako udal mugarte osoan aplikagarri diren –dokumentu horretan zehazten diren baldintzei jarraikiArau Orokorrei” dagokie. Bigarren zatia, berriz, “Hirigintza Interbentziorako Areetako Arau Partikularrei”
dagokie eta Area horien hirigintza erregimen berezia definitzen dute.
“C. Katalogoa” dokumentua, aurrekoarekin hertsiki lotua eta haren antzeko arauzko helmenaz, interes
artistiko, kultural, historiko, ekologiko edo naturalistikoagatik babestu eta zaindu behar diren udal mugarte
honetako elementu eraiki edo naturalak zehazten ditu.
Azkenik, “D.Planoak” dokumentuak, dagokion dokumentazio grafikoa barne hartzen du, informazioplanoak eta ordenaziokoak bereizten direlarik.

II.-

ORDENAZIO PROPOSAMENA.

II.1.-

AA.SS. berrikusteko irizpideak eta helburu orokorrak.

2.00 urteko otsailean eginiko “Informazio eta diagnostikorako” dokumentuan udalerriaren egoera sakon
aztertzen zen ikuspegi fisiko eta sozio-ekonomikotik nahiz hirigintzaren aldetik. Dokumentu horrteako
ondorioetan udal plangintza berria formulatzeko beharra planteatzen zen, indarrean zeuden Arau
Subsidiarioen exekuzio-maila eta kalifikatutako industri lurzoruetan atzemandako egoera ikusirik. Guzti
honek egoitza eta industri lurzoruaren eskaintza murrizten du eta behar beharrezkoa da erabilera
hauetarako lurzorua prestatzea udalerriko eskariari erantzun ahal izateko. Halaber, testuinguru berri
honbetan landa-lurzoruan interbentzioak egin ahal izateko aukerak, baloreak eta baldintzak ere aztertu
beharko dira.
Abiapuntu honek bideratzen ditu proiektu hau egiteko kontuan hartu beharreko helburuak, irizpideak eta
soluzio orokorrak. Ildo honetan, ondokoak dira helburu nagusiak udal hirigintza kudeaketarako:
- Udalerriko bizi-kalitatea mantendu eta hobetzea, ondare eraiki eta urbanizatua birgaituz, ekipamendu
zuzkidura konsolidatu eta hobetuz eta ingurunea zaindu eta hobetuz landa lurraldean interbentzioak egin
ahal izateko baldintzak arautuz.
- Biztanle egoiliar gazteak udalerrian finkatzea eta biztanle gehiago erakartzea horretarako lurzoru
eskaintza egokia eginez, kokapen eta tipologia aproposaz, egungo eraikuntzekin bat eginik.
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- Errenta eta konsumo mailak mantendu eta hobetzea, egungo ekonomi jarduerak zabaldu ahal izateko
beharrezkoa de lurzorua prestatzeko baldintzak definituz, bai eta earpen berriak egiteko ere, aldi berean
nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza sektoreak hobetuz.
- Turismo sektorea eta eskaintza ludiko eta kulturala sustatuko duten neurriak hartzea.
- Udal mugarterako hurbilerraztasun baldintzak hobetzea.
Horretarako beharrezkoa da Udal administrazioak bere gain hartzea Gabiria datozen urteotan garatzeko
eta aipaturiko helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarraibideak definitzeko prozesua. Horretarako
nahiatezkoa da Udalak plangintza orokorra sustatzea eta ondoren plangintza hori kudeatu, bete eta
garatzea. Bestalde, proiketu hori nahitaezkoa izanik ere, ez da aski eta Udalak sustatu beharko dituen
beste hainbat alderdi ere hartu beharko dira aintzat.
Helburu hauek aintzat harturik, ondoko irizpide nagusiak planteatzen dira lurraldean interbentzioak egin
ahal izateko::
- Interbentzio erregimena eta, bereziki, eraikuntza erregimena erregulatzea landa lurzorurako, inguru
horretako balore naturalak babestuz eta, hauen artean, lehen sektoreari loturiko ekonomi jarduerak batik
bat, aldi berean ingurune horren hurbilerraztasun eta bizigarritasun baldintzak hobetuz.
- Ondare eraiki eta urbanizatua birgaitzea.
- Egin beharreko egoitza garapen berriak eta hauen tipologiak koantifikatu, kokatu eta egungo herrigunekin
bat eginik ordenatzea.
- Industri edo hirugarren sektoreko jarduerak kokatzera destinatuko diren lurzoruak definitzea.
- Udalerria Goierrin barne hartzeko integrazio baldintza egokiak eskaintzea.
- Egungo ekipamendu zuzkidura hobetzea eta, hala badagokio, handitzea.
- Udalerriak behar dituen azpiegitura guztiak eskaintzea: telekomunikazioak, gasa, saneamenduas, eta
abar.
- Batik bat Arau Subsidiarioetan hiri lurzorutzat jo diren lurren ordenazio xehekatuaren erregimena
zehaztea.
- Gabiriako plangintza lurralde ordenaziorako tresnekin (LAA, LPP, LPS, eta abar) eta udalerri mugakideen
plangintzarekin koordinatzea.
Guzti hau 1.4909 hektarea inguruko eta 1999ko urtarrilean 434 biztanle zituen lurralderako. Goierri
bezalako industri ingurunean kokatuta egonik, udalaz gaindiko eremu horretan barne hartzera bideraturiko
eredua aukeratu da udalerriarentzat, densitate baxuko asentamendu berriak hartzeko eta ekonomi
jarduera estrategikoak erakartzeko lurzorua ordenatuz, lehen sektorea konsolidatuz eta hirugarren
sektoreraren garapena sustatuz, udalerriko paisajearen ezaugarriak abiapuntutzat hartuz.
Aukera hau dela eta, hemen proposatzen dugun plangintzak erantzun egokia eskaini beharko dio eredu
horri, ordenazio zehaztapenak definituz, egungo erabilerak aintzat hartuz beharrezkoak diren erabilerak
arautuz eta lurraldean barne hartuz eta aipaturiko irizpide eta helburuei erantzun egokia emanez.
Horretarako, aurretik eginiko Diagnostikoak landa-lurzoruan esku hartzeko aplikagarria de lege-esparrua
identifikatu da, beharrezkoa den egoitza lurzoruaren koantifikazioa definitu da, egoitza garapen berriak
egungoen jarraian kokatzeko aukera planteatu da, indarrean den legeriari jarraiki, ekonomi jarduerak
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kokatzeko lurzoru ordenazioaren inguruan egin beharreko aurreikuspenak planteatu dira lurraldearen
ezaugarriak kontuan hartuz eta Gabiriaren ordenazioan eragin zuzena nahiz zeharkakoa duten proiektu
eta plan desberdinak aipatu dira.

II.2.- Euskal Autonomia Erkidegoko LAA-ek ezarritako irizpideak
1.997ko otsailaren 11ko Dekretuaren bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen
Antolakuntzarako Azterpideek Autonomia Erkidegoaren lurralde-eredurako klabeak definitzen ditu, bai eta
ongizate eta berriztapenerako lurralde-ekimenak ere. Horretarako, zehaztapen orientagarri eta lotesleak
agintzen dira, beste batzuk erdiko lurralde-mailara bidaltzen diren bitartean, horretarako Area Funtzional
deiturikoak definitzen direlarik.
Goierriri dagokion ”Beasain-Zumaraga” izeneko Area Funtzionalean kokatzen da Gabiria; area honetan
Lurralde Plan Partzial bat idaztea planteatzen da.
LAA-ei dagozkien zehaztapenen artean, udal plangintzatik egin beharreko egoitza lurzoruan kalkulatzeko
irizpideak ezartzen dira, hauek aintzat hartu beharko direlarik Lurralde Plan Partziala onetsita ez badago.
Irizpide horien aabera, udalerria “habitat alternatiboetan” barne harturik dago, Euskal Autonomia
Erkidegoko hiri-hierarkiari dagokionean 6. mailan kokatzen delarik. Maila horren arabera, udalerriari
dagokion eskaintzaren zurruntasun-koefizientea 0,35ean ebaluatu da.
Irizpide hauek eta 1996ko erroldako datu demografikoak aintzat harturik (428 biztanle eta 3,66 biztanle
etxebizitza bakoitzeko) eta 2001etik Arau Subsidiarioen programazio epea den 2010 urtera arteko
proiekzioa eginez, LAAek ondoko gehienezko egoitza eskaintza ahalbidetzen dute:
*
*
*
*
*

*

C1.-Lurralde-ereduaren inplikazioak: 200 (%15 LPParen ezean)
C2.-Hazkunde demografikoa: (Urteko metatze-hazkundea %0 hartuz)
C3.-Familia egituraren aldaketa: (Egungo joeraren arabera => 2.010 Urtea: 3 bizt./fam.)
(Popul 96/ 3) – Etxeb. okup. 96 = (428 / 3) – 116 =
C4.-Eskaintzaren zurruntasunaren zuzenketa:
(Etxeb. okup. 96 + C2 + C3) x 0,35 = (116 + 0 + 26 ) x 0,35 =
C5.-Bigarren egoitza:
( C2 + C3 + C4 ) x 0 x 0,5 = 0
GUZTIRA

30
0
26
50
0
106

Koadroan adierazten denez, ez da aintzat hartu bigarren egoitzaren aurreikuspenetik eratorritako inolako
hazkuntzarik. Hala ere, Gabiria asentamendu mota honetarako egokia izan litekeela Goierrin adierazi nahi
dugu eta honek eskari osagarria suposatuko luke “habitat alternatibo” proposamenrane alternatiba gisa.
Izan ere , Area Funtzional horretako LPPak zalantzan jartzen du “habitat alternatibo” izendapena.
Honen ondorioz, udalerriko plangintza orokorraren azterketan kontuan hartu beharreko etxebizitza berriko
eskaintza 100 etxebizitza berri ingurkoa izango da, LAA-en ezarritakoari jarraiki.
Bestalde, LAA-ek egungo industrialdeak berritu ta birgaitzea palenteatzen dute, betiere lurraldearen
ahal,ema aintzta hartuz.
Bestalde, aztertarau horiek debekatu egiten dute familiabakarreko etxebizitza isolatuak eraikitzea lurzoru
ez urbanizagarrian, nekazaritza edo abletzaintza ustiapenetara loturik daudela behar bezala justifikatzen
den kasuetan edota egungo landaguneak osatu behar diren kasuetan izan ezik.
Halaber, LAA-ek kultur ondarea eta, bereziki, ondare arkitektoniko eta arkeologikoa babesteko irizpidea
jasotzen dute.
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Goierriko LPPetik eta LPSetatik eratorritako irizpideak

Lehen esan bezala, gaur egun ez dago oraindik Goierriko Area Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialik.
Baina Arau Subsidiario hauek behin-betiko onartu ondoren, Plan hori behin-behineko izaeraz onartu zen.
Tramite bidean dagoen dokumentu honen biziraupena Arau Subsidiarioen 2.010 urteko epea baino askoz
zabalagoa da.
Gabiriari dagokionean, lehen esan bezala, LPPak ez du udalerria “habitat alternatibo” gisa sailkatzen,
proposamen hau Ormaiztegira igorriz eta aurreikusitako egoitza garapen berriak hiru jarduketa multzo
alternatiboetan ezarriz: udalerriaren hazkuntzari erantzutea, egungo guneetan densitate baxuko garapenak
kokatzea eta, neurri osagarri gisa, bigarren egoitzako eskariari erantzuna ematea.
Bestalde, Goierri LPPak ekonomi jardueretara eta garraio ekipamenduetara destinaturiko bi eremu
aurreikusten ditu Santa Luzia eta Alegin. Eremu hauek oso neurri txikian dute eragina Gabiriako
udalerrian, Ezkio-Itsaso udalerriko lurretan baitaude neurri handi batean. Ildo honetan, LPPa
erredaktatzeko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak berretsi dituzten irizpideek ez dute oraingoz eremu
hauei hirugarrena –Olazabal-azpi- eransteko aukera aintzat hartzen, joan den uztailean aurkeztutako
plangintza Aurrelaburpenean hori proposatzen bazen ere.
Lurraldearen egitura orokorrari dagokionean, LPPak udal bidesarea konsolidatzen du eta trenbide mailako
sektore aurreikuspenak hartzen ditu aintzat (Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berria), bai eta
errepide mailakoak ere (autobiaren trazadura berria Beasain-Zumarraga korridorean). Korridore berri
honen trazadura dela eta, Foru Aldundiak ez du onartu Arau Subsidiarioek ardatz horretan beste lotune
bat egiteko egiten zuten proposamena, honela Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berriaren
trazaduran Santa Luzian merkatagaietarako trenbide geltoki berria egiteko proposamenari erantzunez.
Goierriko Lurralde Plan Partzialean aipatzen diren irizpideez gain, Lurralde Plan Sektorialeko
zehaztapenak ere aipatu nahi ditugu. Egun hainbat LPS dauide tramite bidean, LAA-en aginduari
erantzunez. Baina ez duite oraindik arauzko izaerarik oraindik ez delako udalerrian eragina duen bat
bakarra ere behin-betiko onetsi, Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sareari dagokion ibai eta erreka
ertzak ordenatzeko tramitatu den lurralde plan sektoriala izan ezik. Azken plan honetako edukia aintzta
hartu da proiektu hau egiterakoan.
Hala ere oso aurreratua daude, besteak beste, errepide eta lur hezeei buruzko planak, hauetan ezarritakoe
dukia ere kontuan hartu delarik, Arau Subsidiario hauen proeiktuari ekiteko.
Halaber, Gabiriako lurraldean eragina izan dezaketen beste LPSen Aurrelaburpenen edukia ere aintzat
hartu da: Ekonomi Jarduerak eta Kultur Ondarea, besteak beste.
Edonola ere, beste gai batzuen inguruko zehaztapenak Arau Subsidiario hauen esparruan definitu ahal
izateko, informazio eskuragarria eta legeria aplikagarria behar izan ditugu, guk geuk eginiko zenbait
lanekin osatuz. Nekazaritza eta basogintzaren ordenazioari dagokionean, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Nekazaritza eta Ingurugiro Departamentuak lehenago eginiko udal plangintzaren Aurrelaburpenaren
inguruan prestatutako txostenean adierazitako jarraibideak ditugu aztergai.

II.4.-

Udaleko irizpideak eta helburuak

Eginiko diagnostikoaren eta proposamenen sintesi gisa, Gabiriak etorkizunean aurrez aurre izango dituen
erronkei erantzun ahal izateko behar adinako lurzoruaren ordenazioa eta kudeaketa egiteko premia larria
duela azpimarratu behar da, udalak horretarako optimizatu beharreko lurzoru baliabide urriak dituelarik.
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Udal plangintza orokorraren berrikuste honen helburuak ondoko hauek dira: landa lurzorua ordenatzea lur
mota honetarako azpimarratutako aukeren arabera, egoitza autonomoko erabileretara destinaturiko
eraikuntzak debekatuz eta alternatiba gisa nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzari loturiko
asentamenduen ezarpena eta/edo birgaikuntza erregulatuz, eta azkenik egungo ondare eraikia birgaituz,
inguru degradatuak hiobetuz ingurugiro aldetik.
Bestalde, zehatz-mehatz definitu beharko da egoitza hiri areen mugak, egungo hiru guneetara mugatuz:
Alegi, Santa Luzia errekaren bailaran; Santa Marina, Aitzkorri mendi inguruan, Mutiloa eta Legazpiaren
mugan; eta Gabiriako herrigunea bera, Murgil muinoaren ondoan. Bestalde, Santa Marinatik gertu dagoen
Aztiriako asentamendua landagunetzat jotzea proposatzen da, indarrean den legeriak era honetako
guneentzat aurreikusitako ezaugarriei jarraiki.
Halaber, egungo industri asentamendu kalifikatuak konsoliodatu eta zehazki mugatzea proposatzen da
(Urruti, Arrondo, Edersal eta Une/Oria), bai eta 1. Sektore izenez ezaguna den eta guk Urkiola ondo deitu
dugun Ezkio-Itsasoko 8. HGAren jarraian ordenatutako eremu txikia konsolidatzea ere. Honen osagarri
gisa, Ormaiztegiko industri lurzoruaren jarraian Agerre alde izena duen area mugatzea proposatzen da,
hau ere industri lurzoru gusa kalifikatuz.
Foru Aldundiaren erabakiaren arabera, etenda geratzen da ‘Gabiriako Hiri Antolaketako Arauak’
espedientearen behin betiko onarpena Ipar-Altzibar 19. Hirigintzako Esku Hartze Arean, harik eta EzkioItsaso eta Gabiria arteko Alegiko eremuan udalerriz gaindiko antolaketa lanak bukatzen diren arte”.
Honela dokumentu honetan proposatutako soluzioek ondoko ondorioak eragingo lituzkete datozen zortzi
urteetarako (bi laurtekoa da Arau Subsidiarioen biziraupena): egungo ondarea konsolidatu eta birgaitzea,
udalerri osoa ordenatzea eta, bereziki, garapen jasangarria kontuan izanik ingurua babesteko baldintzak
ezartzea, aipaturiko hiru herriguneetan 90 etxebizitza berri garatzeko egoitza lurzoru eskaintza egitea,
gutxieneko industri lurzorua eskaintzea garapen endogenoei erantzunez egungo garapenekin jarraian,
beharrezkoak diren berrurbanizazio baldintzak arautuz. Etenda geratzen da Ipar Altzibar arean 3 hektarea
inguruko industri zona berria egiteko aurreikuspena.
Dimensionamendu honi esker udalerriak Goierriko eskualdearen baitan dituen beharrei erantzungo diegu,
betiere beharrezkkoa diren zerbitzu eta komunikazio azpiegiturak eta ingurugiro kalitate egokia eskaintzen
badizkiogu, horretarako ere neurri osagarriak proposatzen direlarik. Hauen artean, dokumentu honek
Euskal Autonomia Erkidego mailan formulatu diren errepide eta trenbide mailako ekimenak jasotzen ditu.
Nolanahi ere proposamen honek aintzat hartu ditu lurralde antolakuntzarako ekimenak bai eta Gabiriaren
mugakide diren udalerrietako plangintza eta ekimen aurreikuspenak.

II.5.- Populazioaren hazkunde-hipotesia
1991-96 urte arteko joerak biztanleriaren hazkuntz natural negatiboa adierazten du. Informazio eta
Diagnostikorako dokumentuan azaldu bezala. Hala ere, 1996-99 urteetako datuek joera hori hautsi egiten
dela diote.
Izan ere azken urteetan eraiki dira etxebizitzarik gehienak, horrek biztanlegoaren asentamendua ekarri
duelarik ondoriotzat, batik bat Gabiriako herrigunean. Honela, gazteen eskariari erantzutea ahalbidetuko
duen behar adinako etxebizitza eskaintza premiaz egiten bada, posible izango da errekuperazio
demografikoa adierazten duen joera hau sendotzea.
Hipotesi hauek aintzat harturik, Arau Subsidiarioen indarrekotasun epean –2.0010 urtera arte aurrikusiaurteko hazkunde gehigarria %0,5ean haziko dela aurreikus daiteke, urte horretan 450 biztanle inguru
izango lituzkeelarik udalerri honek. Kopuru hau laurogeiko hamarkadako biztanle kopurua baino txikiagoa
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da eta udalerriak 1920-30eko hamarkadan izan zuen gehienezko biztanle kopuruaren erdia suposatzen
du.
Udalak proiektu hau erredaktatu eta exekutatzeko izan duen ekimenak, eta azken urteotan udalerrian
etxebizitza kudeatu eta eskaintza sustatzeko hartu dituen neurriek fruiturik izan dutela dirudi eta neurri eta
ekimen hauek dira hemen formulatzen diren hipotesi eta proposamenaren oinarri nagusi.

II.6.-

Interbentzio proposamenaren deskribapena

II.6.1.-

Deskribapen orokorra

Dokumentu honetako proposamen orokorra jasanagarritasunean dago oinarrituta eta irizpide honen
arabera bideratzen dira lurzoruaren erabilera eta destinoa. Honela udalerriaren landa izaera errespetatzen
da, jarduera eta inguruenaren arteka oreka bilatuz, jarraibide historikoei jarraituz eta aldi berean udalerriak
gaur egun dituen beharrei erantzunez.
Honela, lehen sektorearen jarduerak jarraitu ahal izateko baldintzak ezartzen dira, bereziki babestuz
nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza, aldi berean egungo industri jardueren aurreikuspenei eta
udalerriko egoitza eskariari erantzunez.
Neurri hauek bateragarriak dira paisajea eta oro har ingurunea babestu eta bigaitzeko helburu
orokorrarekin.
Honela, egoitza eraikuntza berriak egungo asentamenduen jarraian kokatu dira, hauekin bat eginik: Santa
Marina, Alegi eta Gabiriako herrigunea, hauen diseinua ibilibide jarrai eta espazio librren ordenazioarekin
koordinatuz eta eremu hauen egungo hiri itxura osatzen duten piezak formalizatuz: kalea Alegian,
Gabiriako herriguneko ekialde eta mendebaldeko zokaloak, eta abar. Testuinguru honetan Gabiiriako
herrigunean hirugarren adineko pertsonentzat tamaina txikiko etxebizitzak garatzea ere planteatzen da,
pertsona hauen adina kontuan izanik ezin baitute baserri isolatuetan bizi.
Industri lurzoruari dagokionean, dagoeneko kalifikaturik dauden industri lurzoruetarako interbentzio
baldintzak berdefinitzen dira, enpresen beharrei erantzunez Talleres Urruti enpresaren kasuan izan ezik.
Azken kasu honetan, formulatzen diren denbora helburuak, lurzoruaren ezaugarriak eta hauen bokazioa
eta hurbilerraztasun baldintzak kontuan izanik, ez da literlaki ulertuko. Nolanahi ere, gure ustez
dokumentuak behar adinako erantzun alternatiboa ematen die planteatutako beharrei.
Udalbatzak 200ko uztailean eginiko plangintza Aurrelaburpena eztabaidatu, berau erakusketa publikora
zasbaldu opndoren aurkeztu ziren iradokizun idaztiak aztertu, Aurrelaburpena Foru Aldundian aurkeztu,
Foru Aldundiko Hirigintza eta Errepide Departamentuetan eztabaidatu eta Foru Aldundiko Nekazaritza
Departamentuak buruz eginiko txostena aztertu ondoren, hemen deskribatuko dugun interbentzio
proposamena zehaztu ahal izan dugu. zuenean, La discusión en el marco de la Corporación municipal del
Avance de planeamiento.
Ikuspegi orokorra abiapuntu harturik, proposatutako soluzioek datrozen zortzi urterako (bi laurtekotan
zatituta, Arau Suibisidairio hauek behin-betiko onesten diren unetik zenbatuta) ondokoak proiektatzen
dituzte: lurraldearen erabilera eta birgaikuntza baldintzak, 90 etxebizitza berrietarako lurzoru eskaintza,
egungo industri jarduera konsolidatu eta berritzeko lurzoru eskaintza, erabilera honekin kalifikatuz 7
hektarea (Ipar Altzibar alde batera utzita)..

Aitzkorri mendikatepean kokaturiko Gabiriako landa-lurraldea oso zabala eta anitza da eta plangintzak
kontuan hartu beharko ditu ezaugarri horiek. Ildo honetan, dokumentu honek lurzoru ez urbanizagarria
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mugatu eta zonakatzeko proposamena egiten du, lurzoruaren aukera eta baliabideak isladatzen dituzten
adierazle nagusiak baloratu ondoren, bai eta denboraren joan-etorrian udalerrian hartu diren eta egun
oraindik indarrean dauden erabilera eta baloreekin batera.
Aldagai horien deskribapen eta azterketa zehatz-mehatz azaldu genituen aldez aurretik eginiko Informazio
eta Diagnostikorako dokumentuan eta hortaz ez ditugu hemen berriz han deskribatutako elementuak
errepikatuko.
Aipaturiko irizpideak aintzat hartuz, zonakatze proposamenak ordenazio kategoria desberdinetara
egokitzen diren zonak definitzen ditu landa lurraldean eta lurzoru erregimena arautzen da ordenazio
kategoria bakoitzerako. Zona horiek bertan aurreikusitako erabilera eta jardueren arabera definitzen dira,
egun duten erabilera eta lurraldean esku hartzeko beharra gora-behera, aldi berean ingurugiroa hobetzeko
ekimenak definituz. Azken hauek sustatu beharreko jarduerak dira baina ez ordea zonakatze irizpideak,
hortaz; lurraldea zonakatzko irizpideez gain definitzen diren zehaztapenak dira.
Halaber, lurralde bateko erabilera bereizgarriei erantsi beharreko beste egoera batzuk ere hartu dira
aintzat, esate baterako, legeria sektorialaren ondorioz sorturiko zortasunak (urak, errepideak, eta abar)
edo zuhaitz elementu bereziak izatea. Horrelakoak ez dira bakarka aztertzen proposatutako zonakatze
globalean eta, lehen aipaturiko ingurugiroa hobetzeko proposamenak bezalaxe, lurraldea zonakatzko
irizpideez gain definitzen diren zehaztapenak dira.
Lurzoru ez urbanizagarriaren zonakatze proposamenaren helburu nagusia (udal mugartearen azaleraren
%98,5) Gabiriako udal mugarteko lurzoru ez urbanizagarriaren balio naturalistiko, paisajistiko eta
produktiboak sustatu eta birgaitzea eta zenbait area lurzoruaren gaitasunarekin bat datorren erabileretara
bideratzea da.
Ildo honetan, lurzoru ez urbanizagarria oro har nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzara destinatzea
proposatzen da. Hauen osagarri gisa, kultura, pedagogia, olgeta eta turismo erabileretara ere destinatu
ahal izango da, betiere jarduera hauek lurzorua, fauna, flora eta paisajea bezalako elementuen artapen eta
babesa errespetatu eta bermatzen badute eta landa lurraldearen oreka orokor, ingurugiroko eta
ekologikoan aldaketarik eragiten ez badute.
Landa lurraldearen ordenazioan kontuan izan beharko da ez bakarrik beti izan ohi duen nekazaritza,
abeltzaintza eta basogintza funtzionaltasuna. Aldi berean beste funtzio berri etas onargarri batzuk hartzeko
aukera ere aztertu beharko da, betiere erabilerek eta jarduerek lehen funtzionaltasun hori alteratu eta/edo
hondatzen ez badute eta ingurune horretako ezaugarri paisajistiko, ekologiko edo naturalistikoak
hondatzen ez badituzte. Irizpide horiek aintzat hartuirik garatzen dira aurrerago deskribatuko ditugun zona
bakoitzean aplikagarri izango diren arauak.
Proposamenak, Goierriko eskualdearen garapenean barne harturik, Gabiriako udalerriaren konsolidazio
eta garapena ahalbuidetzen du, hoentarako nahiatezkoa delarik aldi berean egungo ekipamendu zuzkidura
mantentzea eta, hala dagokionean, zabaldu eta hobetzea. Proposamen hauek, zerbitzu azpiegituren
hobekuntzarekin batera, Gbairiak egin beharreko operazio estrategikoak definitzen dituzte, ekimen horiek
martxan jarriz eta exekutatuz, beti ere proiektu orokorrari begira.
Segidan egingo dugun sektorekako azterketak ereduaren oinarrizko edukiak eta eginiko aukera zehatzen
ezaugarri bereziak sakontzea ahalbidetzen du, orain arte egin dugun azalpen orokorra osatuz.

II.6.2.-

Lurraldearen egitura organikoa eta zonakatze globala.

Gabiriako udalerria Oria ibaiaren arroan dago, Goierriko Area Funtzionalean. Mendi lurraldea da batik bat,
baina Oria ibaiean jaiotzen diren bi ibiaen bailarak ere barne hartzen ditu: Eztanda eta Santa Luzia dira
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ibaien izenak. Morfologia orokorrak oso nabarmen baldintzatzen du lurralde honen egitura, udalerri
mugakideen jarraian.
Honela, Santa Luzia errekaren bailara Zumarraga, Ezkio-Itsaso eta Ormaiztegirekin partekartzen du
Gabiriak eta hemen biltzen dira inguruko azpoiegitura nagusiak, errepoide, trnebide nahiz zerbitzu
mailakoak. Elementu hauek konsoplidatu egiten ditu plangintza honek, aldi berean hainbat gaietan
formulatzen diren proposamen sektorialak barne hartuz: Beasaindik Zumarragara doan GI-632 autobiaren
trazadura berria eta Eusdkal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berrirako trazadura proposamena eta
egungo RENFEko sarearekin lotunea.
Azpiegitura zahar nahiz berriekin Gabiria behar bezlaa barne hartzen dugu toki ingurunean nahiz
orokorragoan, zuzenenan lotuz 1 errepide nazionalarekin eta, epe luzeagora, A-8 autopistarekin.
Bide egitura orokorra Gipuzkoako Foru Aldundiaren sareari dagozkion ondoko errepideak:
-

Legazpian, Ormaiztegi Mirandolarekin lotzen duen GI-3540.
GI-4381, aurrekoaren aldaera txikia da. Bere garaian zati horretan ordezkatzeko asmoz egin zen,
urtegia egiteko aurriksupena baitzegoen.
GI-3381, GI-632 erreoidea GI-3540 errepidearekin lotzen dituena eta Gabiriarako herrigunerako
sarbide dena batetik nahiz bestetik.
GI-3520, Legazpian Zerain Mirandaolarekin lotzen duena, Aztiria eta Santa Marinarako guneetarako
sarebide eginez.
GI-3352, Alegitik Itsasoko gunerako sarbide dena.

Azpiegitura hauek dira mugikortasunaren ardatz nagusiak Gabirian eta hauek dira udal toki errepideek eta
landa bideek osatzen duten udal sarerako sarbidea.
Gabiria eta Santa Marinako guneetako espazio libreek –gune hauetan bertan kokatuak- osatzen dute
egitura orokorreko espazio libreen zuzkidura.
Halaber, lurraldearen egitura organikoaren baitan barne hartzen dira oinarrizko azpiegiturak eta
ekipamenduk. Testuinguru honetan lerrun hontakoak dira Santa Luziako azpiestazio elektrikoa eta
Gabiriako herrigune gaineko muinoan kokaturiko kanposantuak.
Egitura honetan oinarri hartuz eta azaldutako irizpide eta helburuak abiapuntutzat izanik, lurraldearen
zonakatze globala ezarri da eta eta honek inguru osoan egin beharreko interbentzioa era positiboan
arautzea ahalbidetzen du.
Zonakatze global hau proiektuko II.2 planoan zehazten da eta mugatu diren zonak ondoko tipologietakoak
dira:
- Babes bereziko zonak:
Hauen artean ondokoak bereizten dira:
* Basoak babesteko zona
* Basogintza babesteko zona
* Mendiko larreak babesteko zona
* Especial Protección de Explotación Ganadera -Prados y Praderas* Nekazaritz lurzoruak babesteko zona
* Aitzkorripeko nekazaritza unitatea babesteko zona
- Sistema orokorra. Bidesarea:
GI-632 errepide berrirako aurreikusitako trazadura eta egungo errepide eta landabide sarea.
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- Sistema orokorra. Trenbide sarea:
Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berria RENFEren egungo sarearekin lotzeko
aurreikusitako trazadura eta egungo RENFEren sarea.
- Ekipamenduen sistema orokorrak:
Udal kanposantua.
- Azpiegituren sistema orokorrak:
Iberdrola, S.A.ren azpiestazio elektrikoa Santa Luzia errekaren bailaran.
- Sistema orokorra. Ibai ubideak:
Horrela kalifikatzen dira oro har Eztanda eta Santa Luzia ibaien ubideak, ibaien inguruan
indarrean den legeriaren arabera artatu beharreko lurraldeko elementu natural diren neurrian.
Zona hauei Aztirian mugatutako landagunea erantsi behar diegu.
Bestalde, hiri lurzoru eta lurzoru urbanizagarrian, errepideen sistema orokorrari jarraipena emango dioten
zonez gain, zona globalen ondoko tipologiak bereizten ditugu:
- Egoitza zonak:
- Industri zonak:
Lurraldearen aukerak eta baliabideak isladatzen dituzten adierazle eta aldagai nagusiak aztertuz egin da
zonakatze globala. Bestalde, denboraren joan-etorrian lurralde horretan sendotu diren eta egun dauden
erabilera eta baloreak ere aintzat hartu dira, baliabide naturalek –ahitu daitezkeen elementu gisa- eta
landa lurzoruak gizarte-eskari berrien eta lurraldearen egitura ekonomikoan aldaketak eragin dituen
testuinguran duten zeregina ere aztertu delarik. Aldagai eta erabilera hauen deskribapen xehekatua
eskaini genuen 2000ko otsaileko Informazio eta Diagnostikorako dokumentuan, dokumentu hau
nahitaezko erreferentzia delarik hemen aurkeztuko dugun ordenazio proposamena ulertu ahal izateko.
Guzti hau, noski, 2.010 urterako aurreikusten den udalerriaren garapenerako prestatu dugu.
Proiektuak lurraldearen zatirik handiena babes bereziko zona gisa kalifikatzen du, osagarri gisa babes
berezi hori orientazioa ezarriz eta erabilera eta jarduera bakoitza erregulatuz, batetik lurzoruaren
ahalmenarekin bat datozen gaur egungo erabilerak artatzeko eta, bestetik, egungo erabilera lurraldearen
bokaziora egokitzeko neurri positiboak ezarrri ahal izateko.
Zonakatze hori proiektuaren II.2 planoan deskribatzen da. Proposamenak inguru batzuen artapena nahiz
betse batzuen hobekuntza, birgaikuntza, bideratzea eta bererskuratzea suposatzen du, aldi berean eta
paraleloki beste baldintza batzuk ere ezarriz: ingurugiroaren hobekuntza eta plan berezieen erredakzioa.
Proposamena lurzoru ez-urbanizagarria nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta, osagarri gisa, kultura,
pedagogia, olgeta, turismo eta beste hainbat jardueratara bideratzea da, betiere jarduera horiek lurzorua,
fauna, flora eta paisajea bezalako elementu interesgarrien artapen eta babesa errespetatu eta bermatzen
duten neurrian eta lurralde horretako oreka osoko, ingurugiroko eta ekologikoa aldatzen ez duten neurrian.
Nekazaritza erabilerari eusteko eta erabilera hau sustatzeko arrazoi nagusia ekonomikoa eta
ingurugiroaren alderdikoa da. Izan ere, baserriak, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzarako ustiapen
gisa funtsezko zeregina betetzen du landa paisajea mantendu eta hobetuz. Landa-lurzorua nahiz baserria
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bera ohiko funtzioetara bideratzea eta erabilera hau sustatzea nahitaezkoak dira gure ingurunea
mantendu, artatu eta hobetuko badugu.
Segidan proiektu honetan identifikatu ditugun babes bereziko zona bakoitzaren ezaugarriak eskainiko
ditugu, egungo erabilera eta ezaugarriak nahiz izan beharko lituzketenak zehaztuz:
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* BASOAK BABESTEKO ZONA BEREZIAK
Oro har zuhaitz hostotsuen basoek oaatzen dituzte (hariztiak, baso mistoak, pagadiak eta artadi
gutxi batzuk), oro har isolatuak daude udalerrian eta txikiak dira gehienetan txikiak dira. Egokitzat
jotzen da eremu hauek babestea bertan biltzen diren espezie edo komunitate biotikoegatik eta/edo
eremuaren ezaugarri fisikoegatik. Mugatutako zona batzuek baso mistoko tipologia edo batik bat
goialdeko ubideetan kokaturiko ibaiertzeko landaredi espeziak ere barne hartzen dituzte. Guzti hau
Gabiriako landaredia potentzialaren arrastoak dira, XX. mendearen amaieraraino iritsi direnak. Lur
hauek udal mugartearen azaleraren %7 inguru osatzen dute.
Mugatutako basoak, beraz, tamaina desberdinekoak dira eta ez daude denak artapen egoera
berean. Batetik, basorik handienak eta ondoen gorde direnak udalerriaren ipar-iparrekialde eta
hegomendebaldean daude; bestetik, egun baso txikiak izanik, garai bateko baso handien aztarnak
direnak eta artapen egoera desberdinetan daudenak udalerrian zehar daude sakabanatuta,
mendebaldean batez ere, gizakiak bereganatutako zona inguruetan eta koniferoez inguratuta
gehienetan. Hortaz, hauek hobetze eta berreskuratze lan handia behar dute. Azkenik, belardi
artean tartekatzen diren orban isolatuak daude, ibarbide txikietan eta ibaiertzeetan batez ere.
Aipagarrienak Eztanda eta Santa Luzia ibaiertzeetan kokatutakoak dira, belaze edo fruta-arbolez
inguratuta.
Oro har, Haizelekuko ekialdeako hegalean eta Iturgorri eta Eztanda ibaien goialdean kokaturiko
zonak; Inkortako Gaña eta Aztiria guneko orbanak; Eztanda ibaiertzeko orban isolatuak eta,
bereziki, Edersal eta Igeribar, Katarain, Gabirizar, Alkain, Arane, Artzain, Izar, Noare eta beste
hainbat baserrien inguruetan; Iturgorri, Mandiola, Arane eta Urkiolako ibar estuetan kokaturiko
orban isolatu, luzeska eta txikiak; eta Santa Luzia ibaiaren eskubialdean Olazabal baserria
inguratzen duen orban bat dago iparrekialderantz, beste orban txikiago batzuen ondoan. Hauetako
batzuk artapen egoera eskasean daude, Azkartza, Zantagoiti eta Olalkiaga baserrien inguruan
adibidez. Orbanik garrantzitsuenak -artapen egoeragatik nahiz tamainagatik- Murgileko ekialdeko
hegalean daude, tontorretik Santa Luzia bailararaino zabalduz eta Aztirian, berriz, Inkortako Gaña
eta Eztanda ibaiaren goialdean.
Aipamen berezia merezi dute Murgileko mendebaldeko mendi-hegalean dauden Quercus ruber
espezieko artelatz urriak, Gabirian eta Gipuzkoa osoan oso urriak izanagatik babes berezia merezi
dutenak (bi zuhaitz daude herrigunetik Arrondorantz errepidetik jaitsiz, errepide ondoan bertan eta
Izar Burura iritsi aurretik, eta gerora sartutako espezie bereko beste zuhaitz bakan batzuk ondoko
lursail batean).
Hirigintza Arau Orokorretan zona hauetan egin beharreko interbentzioa arautzen da. Zona hauetan
egin beharreko jarduketak egungo egoera kontsolidatzera zuzen daitezen proposatzen da, basoak
artapen egoera onean dauden kasuetan eta egungo egoera hobetzera (guztiz nahiz zatiren bat),
egun hondatuta edo aldatuta dauden zonetan. Beraz, ekosistema artatu, mantendu eta hobetzera
bideratutako ekintzak sustatuko dira probetxamendu produktiboa baimentzearen kaltetan izan
gabe, beti ere jasangarritasun irizpideei jarraiki, erabilitako baliabideen berrikuntza bermatuz eta
dagokion erakunde sektorialaren kontrol eta kudeaketaren mende (uztailaren 8ko 6/94 Foru araua,
Gipuzkoako mendiei buruzkoa).
Baimen daitezkeen erabilera gisa ondokoak proposatzen dira oraingoz: olgeta, basogintza, airekableak, lurpeko kableak, B motako zerbitzu teknikoen instalazioak (antenak, dorreak, irrati
emisorak eta abar): Halaber, erabilera publiko eta interes sozialeko eraikinak ere baimentzen dira.
Nolanahi ere azpimarratu beharra dago azken lau erabilerei dagokienean, erabilera hauek
baimendu egingo direla betiere beste lurzoru-mota batzuetan ezarri ezin direnean eta nolanahi ere,
dagozkien azterketak egin eta neurri zuzentzaileak hartu beharko dira, hondatutakoa konpontzeko
neurriak ere hartuz.
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Zona guzti hauetan baso garbiketak edo entresakak baimenduko dira, betiere helburua zuhaitz
autoktonoen egoera hobetzea denean eta horretarako dagokion baimena dagoenean. Bestalde,
suebakiak eta ur-hartuneak ere egitea baimen daiteke suteez babesteko eta suteen prebentzio
modura, betiere horretarako dagokion baimena lortu ondoren eta dagozkion erakundeek egin
beharreko kontrol-lana bermatu ondoren.
Bestalde, erabilera debekatutzat joko dira oraingoz behintzat area hauen baloreak mantendu eta
artatzeko arriskutsu izan daitezkeen erabilera guztiak. Hauen artean aipagarriak dira olgeta
intentsiboa, nekazaritza, negutegiak, nekazaritza industriak, meatzeak, A motako zerbitzuen
instalazio teknikoak (araztegiak, urtegiak edo urandel handiak, indar elektrikoa sortzeko zentralak
eta abar), zabortegiak eta eraikin mota guztiak, erabilera publikokoak eta interes sozialekoak izan
ezik. Debekatuta daude matarrasako baso soiltzeak edota erabilera edo espezieak aldatzea,
izurrite edo sute kasuetan izan ezik eta betiere dagokion erakundearen baimenaz. Edozein arrazoi
dela medio zona hauen erabilera aldatuko balitz eta horren ondorioz gaur egungo basoak guztiz
edo neurri batean desagertuko balira, antzeko azalerako eta espezie beretsuko zuhaitzak landatu
beharko dira zona hauetan, administrazio sektorial eskudunak ezarritako irizpide eta arauei jarraiki.
* BASOGINTZA BABESTEKO ZONA BEREZIAK
Zona global hau VII mota agrologikoko lurrek osatzen dute oro har. Lur hauen erabilera ahalmena
urria da, oso malkartsuak dira (%30etik gora), ez dira oso emankorrak, sakonera gutxikoak dira (30
zm. baino gutxiago) eta harkaitz eta lurzoruaren arteko kontakto urrikoak eta ur gehiegi izan ohi
dute ia urte osoan zehar. Bestalde, iragazpena ere ez dute egokia eta kasu batzuetan gehiegizkoa
izan ohi da. Harkaitza maiz azaleratzen da eta honen ondorioz makineria pisua ezin da erabili
zenbait kasutan. Lur hauek ondoko materialek osatzen dituzte batik bat: lubisol ortikoek, lubisol
gleikoek eta akrisol humikoek. Bestalde, landaretzari eusteko ahalmenaren mugan daude lur
hauek.
Gabiriako udalerriko lur asko daude egoera honetan. Izan ere, neurri batean udalerriak basogintzan
duen tradizioagatik, honi esker sakonera gutxiko lur hauek babestu egin dira behin eta berriz
eginiko baso lantzeekin. Nolanahi ere badira baita ere lurraren ezaugarriei lotu gabeko erabilerak
(artzantza, esate baterako) dituzten beste eremu batuk ere ikus daitezke eta hauek mendihegalean ezegonkotasuna eta, hortaz, ingurugiro arazoak dakartza ondoriotzat. Lur hauek ez
badira lurrari eusten dioten landare espezieekin babesten, denborak aurrera egin ahala harkaitza
azaleratzu egiten da eta hortaz dagokion lur geruza galdu egiten da. Lurra, beraz, babestu eta
artatu beharreko baliabidea da. Guzti hau kontuan harturik, higaduraren eragin handia jasaten
duten lur hauek basogintzara bideratu dira, lurraren egonkortasuna kaltetzen duten eta higadura
areagotzen duten jarduerak galeraziz.
Egun aldapa ezegonkorrak dituen zonetako bat Murgil muinoaren mendebaldean dago, Izar Goena
eta Izar Erdikoa baserrien iparralde eta iparrekialdean, egun larretarako erabilia. Iturgorri gainaren
eskubialdeko hegalak ere antzeko egoera bizi du, bai eta Zantagoiti garakoa eta Zantagoiti Bekoa
baserrien iparraldeak ere, Trapaleta gainetik gertu eta Zubizarreta Etxea hegalaren gainean.
Zonakatze globaleko tipologia honek pisu handia du udalerrian (udalerriko azalera osoaren %30etik
gora betetzen du) , nahiz eta ez diren barne hartu aldapa gutxiagoko zonetan egonik eta beste
bokazio batekoak izanik, nekazaritza eta/edo abeltzaintza erabilerekin konbina daitezkeen basoak.
Honela kalifikatu diren zonen bokazio nagusia basogintza da. Bokazio hau udalerriko zona ugaritan
garatzen denez, erabilera hau kontsolidatu egiten da. Aitzitik, larre eta sasi erabilera gailentzen den
zonen kasuan, erabilera hau bideratzea eta/edo bersortzea planteatzen da, lur hauen ezaugarri
topografiko eta edafikoetara egokitzeko.
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Lur hauen basogintzarako bokazioak ekonomi jarduera garrantzitsua eragiten du, paperaren
produkzioarekin edo enbalajearekin nahiz altzarigintzarekin erlazionatua (koniferoak batik bat).
Zona tipologia hau udalerrian zehar daude sakabanatuta, Eztanda eta Santa Luzia ibaien ondoko
ibarretan izan ezik. Orbanik handienak ondoko muinoen hegaletan daude: Goitegi Mendi,
Trapaleta, Pagoeder eta Aareta, batik bat iparralde eta iparmendebaldean; Haizeleku eta Inkortako
Gaña gainen ekialdeko hegalean, mendebalde eta hegomendebalderantz; eta Murgil, Otalar eta
Gariño muinoen hegaletan, batez ere ekialde eta hegoekialderantz.
Lurraldearen Antolamendurako Aztertarauek diotenari jarraiki, zona hauetako baso erabilera
ordenatu eta mugagabea bermatu behar da, basoen produkzio jasangarria bermatuz eta irizpide
hau arriskuan jarriko ez duten jarduerak onartuz, hauek arrisku naturalak saihesteko egokitzat
jotzen diren neurrien mende egon beharko dutelarik. Honela, lurzoruaren baso erabilera sustatzea
proposatzen da, baso masak mantenduz eta berrituz, Aurrelaburpen honetan eskaintzen diren
proposamenei jarraiki.
Bestalde, zona hauetarako planteatzen diren erabilera baimenduak artapenarekin, ingurugiroaren
hobekuntzarekin, zientzia eta kultura jarduerekin eta olgetarekin erlazionaturikoak dira. Bertan
barne hartzen dira halaber baso masak maneiatzeko beharrezkoak diren instalazioak eta
basogintzari loturiko eraikuntzak, betiere hauek bat badatoz ustiaketa edo ustiaketen produkzio
ahalmenarekin. Beste erabilera baimendu batzuen artean ondokoak dira aipagarrienak: ehiza,
arrain haztegiak, olgeta intentsiboa, mehatzeak, aire lineak, lurpeko lineak, interes handiko
garraiobideak, izaera ez linealeko B motako zerbitzuen instalazio teknikoak eta erabilgarritasun
publiko eta interes sozialeko eraikinak eraikitzea, LAA-ek ezarritakoaren arabera.
Halaber, mendia babesteko egin beharreko jarduerak ere baimentzen dira (suteak prebenitzeko eta
izurrite eta gaitzei aurre egiteko jarduerak, eta abar). Suteei dagokienean, sua prebenitu, atzeman
eta/edo itzaltzeko neurriak ezarri behar dira (su-babesak, ura hartzeko puntuak, palaxuak,…),
basozaintza prebentiboa eta basoen azpiegituraren egokipena ere barne hartuz. Azpiegitura lanak
egin ahal izateko trazadura nahiz ingurugiroaren eragina saihesten saiatuko diren nerriak
justifikatzen dituen proiektua egin beharko da (paisajea, balio arkeologiko eta/edo historikoko zonak
eta abar). Nolanahi ere, dagokion erakundeak lan hauek ikuskatu eta kontrolatu beharko ditu eta lur
hauen edozein erabilera aldaketaren berri jaso beharko du.
Erabilera debekatuei dagokienean ostera ez dira baimenduko basogintza era ordenatu eta
mugagabean garatzea bermatzen ez duten erabilerak eta hauen artean batez ere egoitza erabilera.
Osagarri gisa, ibai ubideetako landaretza naturaleko areen babes berezia proposatzen da eta
matarrarasa erako probetxamenduak debekatzen dira %50tik gorako aldapetan.
* MENDI LARREAK BABESTEKO ZONA BEREZIAK
Mendiko larreek osatutako zona globala, artzaintzarekin loturiko altuerako abeltzaintza-zona,
Gabiriako iparmendebaldean eta ekialdean dago, Goitegi, Trapaleta, Pagoeder, Aareta eta MurgilOtalar gailurren inguruan, batez ere. Balio paisajistikoko zonatzat jotzen dira hauek udalerrian
(mendi tontor zona) eta babestu eta zaindu egin behar dira.
Zona txiki hauetan artapena, ingurunearen hobekuntza eta abeltzaintza erabilera sustatzen da.
Erabilera baimengarri gisa olgeta estensiboa, intensiboa, basogintza, aire lineak ezartzea, lurpeko
lineak ezartzea eta B motako zerbitzuen instalazio teknikoak proposatzen dira. Halaber, erabilera
publikoko eta interes sozialeko eraikinak ere baimendu ahal izango dira, betiere jarduketa hauek
behar bezala justifikatuz gero, eraikin hauek beste lurzoru mota batzuetan ezin direla ezarri
frogatuz gero eta beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak proposatzen diren neurrian.
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Artzaintzari loturiko jardueren artean, larre eta belazeak hobetzeko jarduerak egin ahal izango dira
(soiltze txiki eta kontrolatuak, izurriteen aurkako produktuak aplikatu, erein zuzenak eta ontzeak).
Halaber, erabilera honi loturiko eraikuntza txikiak ere baimenduko dira (bordak, uhaskak eta abar),
behin-betiko araudiaren arabera.
Area hauek abeltzaintzarako mantentzeko eta berauen balio paisajistikoa mantentzeko
bateraezinak diren erabilerak debekatuko dira (negutegiak, meatzeak, A motako zerbitzuetarako
instalazio teknikoak, zabortegiak eta, oro har, eraikuntzak).
* ABELTZAINTZA BABESTEKO ZONA BEREZIAK (BELAZEAK, LARREAK)
Zona global honek izaera desberdineko lurrak barne hartzen ditu baina abeltzaintza da bere
erabilera nagusia (larreak, belazeak, bazka eta abar). Lur mota hauek osatzen dute Gabiriako
udalerriaren %36.
Beharrezkoa da lur hauek nekazaritzaz kanpoko jardueretatik eta basogintza beretik ere babestea
udalerri honetako abeltzaintza garatu ahal izateko eta honela landa-paisaje egokia lortu ahal
izateko.
Honela mugatutako zonak sega bidezko probetxamendua dute gehienek, baina beste belar mozte
mota batzuk ere egiten dira, hauetarako landaketa, ongarria botatzea, eta beste hainbat lan
beharrezkoak direlarik. Lur hauek ezaugarri fisiko eta kimiko egokiak dituzte baina alterazio
kimikoaren ondorioz (disoluzioa) lurra eta harkaitzaren arteko kontaktoa irregularra eta zakarra da
eta hortaz batzuetan azaleratu egiten da harkaitza. Lur hauetan lubisol ortikoak eta lubisol gleikoak
nabarmentzen dira, erabilera ahalmena mugatua dute eta ezin dira nekazaritzarako erabili.
Normalean aldapa pike samarrak osatzen dituzte lur hauek, %10 eta %30 arteko aldapa
gehienetan, batzuetan %40ra iritsi badaitezke ere.
Oro har sakonera gutxiko lurrak dira (30 eta 50 zm artean) eta emankortasun urrikoak. Harkaitza
maiz azaleratzen da lur hauetan eta urtaro batzuetan, ur gehiegi izan ohi du lurrak. Aldapa eta
lurraren sakonera handiegia diren neurrian areagotu egiten da higadura arriskua eta urriagoa da
produkzio ahalmena, hortaz neurri zuzentzaileak hartzea gomendatzen da ondorio hauek
saihesteko. Udalerriaren ezaugarriak aintzat hartuz, horrela kalifikatutako bertako lurzoruaren zati
batek neurri zuzentzaileak beharko ditu erabilera hau garatu ahal izateko.
Honela mugatutako zonak udalerri osoan zehar daude sakabanatuta, gehienetan bat datorrelarik
baserrien kokapenarekin. Zehazki esanez, orbanik handienak udalerriaren ekialdean (Santa Luzia
ibaiaren eskubialdea eta Eztanda ibaiaren hegalak) eta hegomendebaldean (Aztiria) daude. Orban
txikiagoak berriz iparmendebaldean eta iparraldean daude gehienak (Madariaga ingurua).
Lur hauek babestea garrantzitsua da oso hainbat ikuspegitatik. Batetik, jarduera eta teknika egokiak
garatu eta erabiltzeak zona hauek eta bidez batez landa paisajea babestuko ditu eta, bestetik,
Gabiriako ustiaketa batzuk abeltzaintzan dihardutela kontuan hartuz, belardiak hobetu eta gehitu
egingo dira honen ondorioz.
Guzti honen ondorioz, lur mota hauetan ustiaketaren errentagarritasuna areagotuko duten
abeltzaintza jarduerak sustatuko dira, ingurugiroa artatzeko eta hobetzeko jarduerekin batera.
Olgeta eta abeltzaintza ustiaketekin loturiko eraikuntzak baimenduko dira, betiere eraikitako azalera
ustiaketaren produkzio-ahalmenarekin bat badator. Abereen instalazioak eta hondakin organikoak
gordetzeko zonak ibai ubideetatik urrun izango dira eta ongarria era egokian bota beharko da,
ibaietara isuri ez dadin.

GABIRIAKO ARAU SUBSIDIARIOAK
T.B., 2003/1/7an behin-betiko onartu ondoren – 2.004ko maiatza

“A. MEMORIA” DOKUMENTUA

-18-

Ondoko erabilerak baimenduko dira, betiere legeriak eta araudiak jarritako mugak errespetatuz eta
dagozkion neurri zuzentzaileak ezarriz: azpiegiturak, ekipamenduak, eraikuntzak, instalazioak
edota erabilera publiko edo interes soziala duten beste edozein instalazio edo obra, olgeta
intensiboa, basogintza, negutegiak, ehiza eta arrain haztegiak, aire lineak, lurpeko lineak, izaera
linealeko A eta B motako zerbitzuen instalazio teknikoak, hondakindegiak eta hondakin solidoen
zabortegiak, betiere behar bezala justifikatzen denean.
Bestalde, nekazaritza edo abeltzaintza ustiaketei loturik ez dauden egoitza eraikuntza berriak
debekatzea proposatzen da.
* NEKAZARITZA LURRAK BABESTEKO ZONA BEREZIAK
Nekazaritza Lurzoruen Babesa izenaz ezagutzen den zona globalak Gabiriako nekazaritza
ahalmen handieneko lurrak barne hartzen ditu. Lur hauek oso urriak dira, baina ez batik bat
nekazaritzaz kanpoko erabilerek betetzen dituztelako (hau ere gertatu den arren), lurraldearen
topografia malkartsuagatik eta lurzoruaren ezaugarri edafikoegatik baizik. Oro har, lur aski lauak
dira, %10 baino gutxiagoko aldapakoak. Kasu jakin batzuetan metatutako mendi-hegalak dira eta
kasu hauetan %20 bitarteko aldapak izan ditzakete. Normalean lubisol ortikoek (Santa Luzia eta
Eztanda ibaien bailaretan) eta lubisol gleikoek (mendi-hegal eta muinoak) osatzen dituzte lur hauek.
Lurrik gehienak II, III eta IV mota agrologikokoak dira eta lur hauentzat proposatzen den babes eta
artapen berezirako arrazoia Gabiriak (eta oro har Gipuzkoak) duen lur hauen urritasuna da.
Artapena beharrezkoa da nekazaritza nahiz abeltzaintzari loturiko jarduerak biziraun eta garatu ahal
izateko. Azpimarratu beharra dago nekazaritza jarduerak mantentzeak ekonomi jardueraren
garapena eta, aldi berean, nekazaritzako ekosistema eta paisajeen artapena eta, hortaz, ingurune
fisikoaren artapena ahalbidetzen duela. Testuinguru honetan dena dela egoitza
asentamenduetarako beharrei ere erantzuna eman beharko zaie, betiere jasangarritasun
orokorreko irizpideei jarraiki.
Artatu beharreko lurzoruen zatirik handiena IV mota agrologikokoa da, udal mugarteko ekialdean
sakabanatutako orban isolatuek osatua. Lur langarrien mugan daude gehienak (aldapa handikoak,
higaduraren eragina jasaten dute, sakonera gutxiko lurrak eta urari eusteko ahalmen urrikoak eta
abar) eta Murgil gainaren ekialdeko hegalean eta/edo Santa Luzia ibaiaren eskubialdeko hegalean,
batik bat 250 eta 350 metro arteko altueran, Iberdrola S.A azpiestazioaren eta Gaztelu, Azkartza,
Olazabal, Izarre, Zantarte, Antolar Garakoa, Agerre Berri eta Olalkiaga baserrien inguruan; Eztanda
ibaiaren hegaletan, Zuazola gune inguruan eta Baztarrika, Jauregi, Igeribar, Katarain, Iguaran eta
Agerre baserrien inguruan; azkenik, Aztiria gunearen inguruan, Etxetxo, Legorburu eta Eztanda
baserrietatik gertu.
Bestalde, III mota agrologikokoak ere barne hartu ditugu. Lur hauek bailaren behealdeetan,
terrazetan eta Santa Luzia ibaiaren eraginez sorturiko alubioi meategiak osatzen dituzte (Santa
Luzia ibaiaren eskuinaldea Ezkio-Itsaso udalerriko mugatik Iberdrola azpiestazio ingururaino, GI632 Zumarraga-Beasain errepidearen paraleloan): eta Eztanda ibaiaren hegaletan (Edersaletik hasi
eta Mutiloa eta Ormaiztegi udalerrien mugaraino). Zati hau puntu batzuetan aurrekoa baino
zabalagoa da eta GI-4.381 errepidearen paraleloan doa. Azkenik, Gabiriako hegomendebaldean
ere aurki dezakegu mota agrologiko honetako lurrik, Aztirian kokaturiko Lizardi eta Lizardi Azpikoa
baserrien inguruan.
Azkenik, balio agrologiko handieneko orbana daukagu, hau da, II mota agrologikoko lurrak biltzen
dituena. Lur honek ez du ia inolako mugarik nekazaritzarako eta Santa Luzia ibaiaren ezkerraldean
dago batik bat, Alegia gunearen inguruan bereziki: Altzibar, Agerre Berri Goikoa, Agerre Berri
Bekoa eta Agerre baserrien inguruan batez ere. Nolanahi erem, hainbat proposamen biltzen dira
inguru honetan: batetik, egungo gune eta industrien (Alegi, Irizar, eta abar) zabaltze beharrak eta,
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bestetik, lurralde antolamenduaren inguruan ekonomi jardueretarako eta merkataritza
ekipamenduetarako lurzoruaru publiko sortzeko LPSean zehazten diren proposamenak.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Espazio Naturalen departamentuak adierazi zuen bere
garaian (Nekazaritza Lurzoruak Babesteko Lehentasun Mapa) lurralde hau larri edo oso larritzat
jotzen zela gaur egun nekazaritza erabilerak (batik bat, nekazaritza eta abeltzaintza) beste hiri
erabilera batzuekin tartekatuta daudelako, batetik Beasain-Zumarraga korridorearen alboan
egoteagatik eta, neurri txikiagoan bada ere, hiri-lurzorutik hurbil egoteagatik (Alegia gunea).
Honela, dokumentu honek Altzibar eta Alegia gune arteko Santa Luzia errekaren bailararen zati
handi bat kontsolidatzea proposatzen du, babestutako zona berezi gisa. Dena dela, Altzibar
baserriaren iparraldean kokaturiko Santa Luzia ibaiaren ibarrean industri jarduera berriak ezartzea
planteatzen da.
Aipaturiko irizpideen arabera, nekazaritza zonak babesteko zona berezi gisa kalifikatzen dira 1.000
hektareatik gora, hauen %63tik gora Santa Luzia eta Eztanda (Ugarana) ibaien ibarrean kokatuta
dagoelarik (guztiaren hiru laurden ia).
Honela kalifikatutako zonetan nekazaritza jarduerari loturiko erabilerak sustatuko dira, ondasun urri
honen ezaugarri fisiko nahiz kimikoak era egokian artatzeko eta Gabiriako nekazaritza jarduerari
jarraipena eskaintzeko. Honela, ingurune fisikoari loturiko nekazaritza jardueraren garapena
sustatzeaz gain, paisajea eta baliabide naturalak ere artatuko dira, honela lur hauen desagerpena
eragotziz beste erabilera batzuen presioaren ondorioz. Artapena eta ingurunearen hobekuntza ere
sustatu beharreko jarduerak dira. Ildo honetan, Eztanda ibaiaren ubidearen ondoan, Zuazola
auzoan atzemandako kontrolik gabeko zabortegia berreskuratzeko beharra azpimarratzen da
(belarrak erretzen dira bertan gaur egun), Oñatibi-Haundi baserritik Errota Berri eta Ugarketa
baserrietarantz jaisten den bidearen ezkerraldean hain zuzen ere. Halaber, ingurugiro aldetik
hobetzeko neurriak hartzea proposatzen da geroago aipatuko ditugun Troyako meatze inguruan eta
Urrutiko zabortegi inguruan.
Erabilera baimenduen artean abeltzaintza eta basogintza erabilerak proposatzen dira, betiere
nekazaritza erabileren mende. Halaber, lurraldearen ezaugarriak errespetatu eta aldatzen ez diren
bitartean (eta horrelakorik gertatuz gero, aldaketa horiek eta beste lurzoru batetan kokatzeko
zailtasunak eta/edo egungo nekazaritza ustiaketarekin duen lotura justifikatzen dituen eta
eskuhartzeak ingurugiroan duen eragina eta hau orekatzeko neurri zuzentzaileak eskainiko dituen
azterlana edo proiektua eginez) ondoko erabilerak ere baimentzen dira: olgeta, negutegiak,
haztegiak, interes handiko garraiobideak, aireko lineak, lurpeko lineak, linealak ez diren B motako
zerbitzuen instalazio teknikoak, egungo guneetan oinarrituriko hirigintza hazkuntzak eta erabilera
publiko eta interes sozialeko eraikinak.
Lurzoru mota honetan debekatzen diren erabilerak lurzoru hauek aldatu edo desagertaraziko
dituztenak dira. Halaber, balio agrologiko urriagoko beste lurzoru mota batzuetan gara daitezkeen
jarduerak ere galerazi egingo dira. Hauen artean ondokok dira aipagarrienak: egungo guneetan
oinarri hartzen ez duten hirigintza hazkuntzak eta nekazaritza ustiaketari loturik ez dagoen egoitza
eraikuntza isolatua, isurketa kontrolatu nahiz kontrolatu gabeak, nekazaritza industriak, ehiza eta
mehatzeekin loturiko jarduerak eta, azkenik, Ingurumena Babesteko Legeak arriskutsutzat jotzen
dituen jarduerak , besteak beste.
* AITZKORRIPEKO NEKAZARITZA UNITATEA BABESTEKO ZONA BEREZIA
Aitzkorripeko Nekazaritza Unitatea, Gipuzkoako lurralde historikoan definitutako nekazaritza
unitateen multzoan A.1 Unitate izenaz ezaguna, Aitzkorripean eta, batik bat, Goierriko eskualdean
kokaturiko landa-zona da. Unitate handi honek Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa, Gabiria, Legazpi
eta Oñatiko udalerrietako lurra barne hartzen du, guztiak Goierriko eskualdekoak, azkena izan ezik,
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Oñati Deba Garaia eskualdean kokatua baitago. Gabirian unitate honen iparralde muturra dago,
udalerriaren hegomendebaldean hain zuzen ere, Aztiria gunearen inguruan. Udalerriaren
azaleraren %15etik gora suposatzen du.
Unitate honek mota agrologiko ugariko lurzoruak barne hartzen ditu, oso unitate handia baita.
Gabirian unitate honetan barne harturiko lurrak III, IV eta VI mota agrologikokoak dira eta ia guztiak
nekazaritza eta abeltzaintzarako bokazio handiko lurrak dira, gaur egungo paisajea bat datorrelarik,
oro har, bokazio honekin.
Gipuzkoako Nekazaritza Lurzorua Babesteko Irizpideak dokumentuak adierazitakoaren arabera,
nekazaritza alderditik babestu beharreko eremua da hau eta bertan burutu beharreko jarduketak
era bateratuan planteatu beharko dira, administratiboki eremua zazpi udalerriei badagokie ere.
Guzti hau kontuan harturik, eremu honetan nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza sustatuko dira,
espazio hau aldatu edo desagertaraziko luketen gainerako erabilera guztiak galeraziz.
Zona hauei, lejen aipaturiko lurraldearen egitura organikoaren elementuez gain, egoitza eta industri zona
gisa kalifikatutako diren eta erabilera horietara destinaturiko asentamendu berriak nahiz lehengoak barne
hartzen dituztenak erantsi behar dizkiegu. Udalerriko ohiko egoerari jarraiki, sakabanatuta daude baina
nolanahi ere azken garaian joera hau berefinitzen ari da, dokumentu honetan lurraldean esku hartzeko
planteatzen diren irizoideei jarraiki. Honela, ekimen berriek babes berezikoak jotzen diren lurzoruak
errespetatzen dituzte eta egungo asentamenduekin jarraian proposatzen dira. Aurrerago aipatuko ditugu
hauek, xehetasun gehiagoz.
Azkenik, azkenengo zona globala Aztiriako landagunea litzateke indarrean den legeriaren arabnera, nahiz
eta azalera txikikoa izan: 14.547. Kasu honetan lurzoru ez-urbanizagarri gisa kontsolidatzea planteatzen
da, eraikuntzak egiteko interbentzio berri posibleak ahalbidetuz berezko nortasuna duen inguru honetan..
Gune honetan arazoak daude gaur egun ur-hornidurarekin eta arazo hau kontuan izanik egokia deritzogu
inguru honetan hiri izaerako garapen handiak ez aurreikustea, ingurua hornitzeko baldintzak hobetzearen
kaltetan izan gabe, noski, azken honetarako udalaz gaindiko erakundeek ere parte hartu beharko dutelarik.
Zonakatze globalarekin batera, ingurugiroa hobetzeko interbentzioak ere planteatzen dira. Interbentzio
mota hau proposatzen da, dena delako zona globala gora-behera, informazio eta diagnostikorako
dokumentuan degradatutzat edota aspalditik egoera kaskarrean zeuden lurzoru marjinaltzat jo diren
Gabiriako eremuetan. Espazio hauek gainera normalean duela urte gutxi soildu dira eta higadura aktiboa
atzeman da bertan (Haizeleku gainaren ekialdeko hegala eta/edo Iturgorri ibaieko goialdeko eskubialdea).
Beste batzuetan, ostera, ingurugiroa hobetuko duten neurri bereziak behar dituzten zonak dira, balio
handiko eremuen ondoan daudelako udalerrian (Haizeleku gainaren inguran dagoen udalerriko pagadi
aztarna bakarra. Bere egoera aintzat harturik, jarduketa jakin bat proposatzen da berriz kualifikatu ahal
izateko), aldi berean Legazpiko udal mugarteraino zabaltzen den harizti orban baten ondoan dagoelarik
(egoera onean dagoen hariztia, gainera). Eremu hauetako ekosistema birgaitu eta hobetzeko eta, ondoren,
artatzeko neurriak sustatuko dira.
Bestalde, Gabiriako landa lurzoruaren ordenazio proposamenak ezin utz dezake alde batera EXMINESA
enpresak Troiako meatzea ustiatzean utzi dituen aztarnak, ustiaketa honek 1986tik 1993ra bitartean iraun
baitzuen, batik bat beruna eta zinka ateraz. Garai bateko jarduera honek ingurugiroan utzitako eraginik
handiena lurzoru eta ubideen poluzioa (Gesala edo Gesaltxo eta Eztanda) eta paisajean eragindako
aldaketak dira, berezko landaretza desgertaraziz eta bere garaian egin ziren eta egun oraindik bertan
dirauten azpiegiturak mantenduz.
Honela, dokumentu honek lurralde horren ingurugiroa berreskuratzeko proiektu bat egitea planteatzen du,
izan ere ondoko hondakinak jaurti baitira bertara urteetan zehar: zink, berun, burdin, manganeso, kobre,
nikel eta beste hainbat mineral urmaelean, dekantazio baltsan eta hondakindegian, meatzearen
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iparraldeko sarreran, garai batean minerala garbitzeko erabili ohi zen plataforman, zinta garraiatzailean eta
abar. Aipaturiko proiektuak jarduerak eremu horretan izan duen eragina ebaluatuko du eta lurzoru mota
desberdinek gaur egun eta gerora izango duten jasotze ahalmena ezarriko du, argi eta garbi azalduz
zeintzuk dauden poluituta eta, aldi berean, jarraitu beharreko irizipideak zehaztuko ditu eremua
berreskuratzeko, poluzio arriskua urritzeko eta zona hau bere ingurunean berriz barne hartzeko.
Espazio hau berreskuratu eta birgaitzeko hartu beharreko neurriak azpimarratu beharko dira, hauetan
barne hartuko direlarik lurzoruaren eta uraren poluzioak gizakientzat eta ingurugiroarentzat eragin
ditzakeen arriskuak saihesteko neurri zuzentzaileak, honela denboraren joan-etorrian ahal den neurrian
eremu honen berezko ezaugarriak berreskuratzeko. Erabilera nagusia, baimendu eta debekatuak irizpide
hauen arabera ezarriko dira behin-betiko dokumentuan eta edonola ere Plan Berezia egiteko beharra
aurreikusten da zona honetarako, mugak birdoitzearen kaltetan izan gabe.
Azken finean helburua hondatuta dagoen lurralde baten ingurugiroa birgaitzea da, izan ere garai batean
garatutako meatze jarduerak ez zuelako ingururia birgaitzeko inolako neurririk hartu, ez jarduera garatu
bitartean ez eta jarduera amaitu ondoren ere. Bestalde, espazio hau landa-zona batean barne harturik
dago eta horretaz gain, espazioaren mendebaldeko muturra Aitzkorripeko Nekazaritza Unitatean barne
hartzen da. Hortaz, nahitaezkoa da lurraldearen ezaugarriekin bat datozen paisajea eta nekazaritza
erabilerak berreskuratzea.
Garai bateko meatze jarduerari dagokionean, aipatu beharra dago EXMINESA enpresak gaur egun
udalerriaren hegoaldean meatze ikerketa egiteko baimena duela, Eusko Jaurlaritzak emandako baimena
hain zuzen ere.
Ingurigiroa berreskuratzeari dagokionean, halaber Urruti zonaren mugakide den beste zona batean ere
esku hartu behar da. Hemen ere beharrezkoa izango da lurzoru poluituak berreskuratzeko proiektua
egitea. Garai bateko industri zabortegia da, ustez Fundiciones Gabiria izeneko enpresak erabilia, jabea
berez Urruti baserria bada ere. Birgaikuntza proiektuan poluitutako lurzoruak aztertu beharko dira,
zernolako industri hondakinak jasan dituzten argitzeko, gero horren arabera lurzorua eta ingurunea
birgaitzeko neurri zuzentzaileak eta tratamenduak martxan jarri ahal izateko, aldi berean bertako erabilera
baimenduak eta debekatuak definituz.
Azkenik, Gabiriako udal mugartetik gertu dauden bi jarduera poluitzaile zaindu beharko dira gertutik. Bata,
Lurpeko zabortegia da, industri hondakinen eta eraikuntza hondakinen zabortegia, Mutiloako udal
mugartean (ubideratutako errekasto bat Eztandan hustutzen da, San Esteban baserriaren ondoan).
Bigarrena Hiercor S.A., Hierros, Metales y desguaces izeneko enpresaren jarduera da. Enpresa Santa
Luzia ibaiaren ezkerraldean dago kokatua, Ezkio-Itsasoko udal mugartean, ibai ubidetik oso gertu.
Bestalde, gertutik jarraitu beharko dira landa-lurzoruan ezarritako jarduera guztiak.
Halaber, lurzoru ez-urbanizagarrian lur azaleko urak babesteko kategoria ere aurreikusi da, Euskal
Autonomia Erkidegoko Ibai Ubideak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean definitu diren zehaztapenen
eta dimentsioen arabera, Zonakatze globaleko II.2 planoan grafikoki jaso bezala.

II.6.3.-

Etxebizitza

II.6.3.1.- Egungo egoeraren diagnostikoa
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Bere ezaugarri bereziak aintzat harturik, Gabiriako hiri-areak oso egokiak dira densitate baxuko tipologiako
egoitza asentamenduak hartzeko. Izan ere, intensitate handiagoko tipologia bereko asentamenduak
ezartzeko aukera ere planteatzen da.
Orientazio hau udalerrian azken urteetan antzemandako praktikak berersten du, izan ere, egoitza
eskaintza (eraikuntza isolatua lorategiarekin) ia guztiz ahituta baitago-, honek aurreko urteetako
demografia erregresiboa aldatzeko aukera ematen duelarik.
Egun udalerrian 20 eta 35 urte arteeko populazio aski handia dagoela eta eskualdeko poblazio inmigrantea
bereganatzeko aukerak dituela ingurugiro kalitate handiko eta komunikazio eta dotazio egokiko udalerri
honek kontuan izanik, logikoa da dokumentu honek egiten duen proposamena, udaleeriak bigarrene
goitzako etxebizitzak ezartzeko duen erakargarritasuna ahaztu gabe, noski.
Egungo egoitza eskaintza ia guztiz agortua dagoela aintzat harturik, premiazkoa da egoitza eskaintza
egokia egitea.
II.6.3.2.- Etxebizitza berriaren eskaintzaren dimentsionamendua
Eginiko diagnostikoa eta planteatutako jarduketa irizpideak kontuan izanik, segidan azalduko dugun
dimensio hipotesia egingo dugu, etorkizunari baikor begiratuz, betiere orain zabalik dagoen plangintza
berraztertzeko prozesua lehebailehen burutzen bada.
Honela, LAA-etan ezarritako irizpideak hitzez hitz aplikatuz gero, 106 etxebizitzako gehienezko eskaintza
lortzen zen, Gabiria habitat alternatibo gisa hartuz baina bigarren egoitzarako eskaintzarik gabe.
Erreferentzia har aintzat harturik, dokumentu honek, azaldutako irizpide eta helburuak abiapuntutzat izanik
eta udalerriko herriguneen inguruak ahaztu gabe, asentamendu berriak proposatzen ditu, luuraldearekin
bat datozen tipologiak proposatzen ditu eta egoitza lurzatiari dagozkion probetxamenduak koantifikatzen
ditu.
Honen ondorioz, Arau Subsidiario hauek ondoko etxebizitza kopurua ordenatzen du: 74 etxebizitza berri
Gabiriako herrigunean, 15 Alegiko herrigunean eta 1 Santa Marinako herrigunean. Halaber, udalerrian
sakabanatuta dauden baserriak egoitza erabilerara destinatzea proposatzen da, hauen birgaikuntza
ahalbidetuz. Honela hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian formulatzen den eskaintza berria 90
etxebizitza berrikoa da, gehienez onar daitekeen kopurua baino txikiagoa.
Eskaintza hau merkatura egungo etxebizitza hutsen %30, Aztiriako landagunean eraikitzeko dauden
aukerak eta egungo eraikuntzetako etxebizitza-kopurua gehitzeko dauden aukerak erantsiz osa daiteke.
Honek, beraz, gero, lehengo eskaintzari beste 25 etxebizitza inguru gehituko lizkioke. Nolanahi ere,
eskaintza hau ez dago programatuta Arau Subsidiarioak exekutatu eta garatzeko esparruan eta hortaz,
guztiz independentetzat joko dugu ondorio guztietarako.
Aurreikusitako egoitza eskaintzaren kopuruak, kokapenak eta tipologiak azaldutako irizpideei eta
ebaluatutako premiei erantzuten diete. Ildo honetan dokumentuak hiri egoitza lurzoruaren lurzatiketa eta
eraikuntza baldintzak (profila, altuea, lerrokadurak, eta abar) behar ditu. Bestalde, merkatuan udalerrian
duen egoera ikusirik, ez da planteatu Arau Subsidiarioek eskaintza horren zati bat babes ofizialeko
etxebizitzen erregimenera destinatzea.
Denbora epe gisa 2.010 urtearen amaiera ezarri da, orduan beteko baitira Arau Subisidiarioen biziraupena
osatzen duten 8 urteak, arau hauek behin-netiko onesten diren unetik zenbatuta.
Denbora epe horretarako etxebizitza bakoitzeko 3,00 biztanleko okupazioa aurreikusten da gehienez ere,
okupatuta daudenak aintzat hartuta.
II.6.3.3.- Proposatutako etxebizitza-programaren deskribapena
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Planteatutako esparruan azaldu den dimensionamenduari erabtuna emateko proiektuak herriguneetako
eraikuntzen eta sakabanatuta dauden baserrien birgaikuntza proposatzen du, aldi berean gune horien
barruan nahiz kanpoan garapen berriak exekutatzea planteatzen duelarik, honela egungo hiri-bilbea
osatuz.
Honela, garapen berriko interbentzioak aurreikusten dira ondoko areetan: Kale (2 etxebizitza berri), Alkaintxiki (22 etxebizitza berri), Frontoi-alde (2 etxebizitza berri), Kanposantu-azpi (6 etxebizitza berri), Frontoiazpi (14 etxebizitza berri), Arroaga/Larrea-azpi (28 etxebizitza berri), Santa Marina (1 etxebizitza berri),
Alegiko Auzogunea (9 etxebizitza berri) y Barraindegi-ondo (6 etxebizitza berri).
Osagarri gisa, udalerriko ondare eraikia birgaitzea proposatzen da, egungo baserri sakabanatuen egoitza
erabilera autonomoa ere baimenduz.
Oro har, egoitza garapenak lorategidun eraikuntza isolatuak dira, egungo hiri morfologiarekin eta
azatertutako eskariaren ezaugarriekin bat eginik.
Aurretik azaldutako irizpideak kontuan izaik, etxebizitza berrien eskaintza globala 90 etxebizitzakoa da.
Ebaluazio honetan ez da aintzat hartu biirgaikuntza prozesuen ondorioz gerta daitekeen etxebizitza
kopuruaren gehikuntza, egungo etxebizitzen bataz besteko tamaina txikitzearen ondorioz. Izan ere, Arau
hauek birgaikuntza prozesu hori ahalbidetzen dute, horretarako beharrezkoak diren mugak ezarriz.
II.6.3.4.- Etxebizitza landa-ingurunean
LAA-ek ezarritakoaren arabera, ez da egoitza erabilera autonomoetara destinaturiko eraikuntza berrien
ezarpena baimentzen. Aitzitik, egungo baserriak konsolidatzen dira, bertan egoitza erabilera autonomoa
ere baimenduz, baserria berritu, zabaldu edo ordezkatzea ahalbidetuz, baserri bakoitzeko gehienez ere bi
etxebizitza atera ahal izango direlari, planteatutako araudian jasotako zehaztapenen arabera. Baserrian
bigarren egoitza ezartzekotan, horrek ez du jabetzako lurren zati bat banatzeko eskubiderik emango eta
egoera hori lurzatiketa eta banaketen inguruko araudia orokorraren arabera erregulatuko da.
Planteamendu hau egungo baserri sakabanatu eta hutsen kopuruaren garrantzia ikusita egiten dugu,
garrantzitsua baita ondare hori berreskuratzea, eraikuntza eta ekonomiaren nahzi paisajearen alderditik.

II.6.4.-

Produkzio-jarduerak

II.6.4.1.- Landa erabilerak
Lehen sektorea interes handiko ekonomi jarduera da udalerrian, bai duen hedaduragatik eta honek
lurraldean eta ingurugiroan duen eraginagatik, bai eta produkzioaren ikuspegitik ere, sektore honetan
diharduen biztanle-kopurua kontuan izanik. Hortaz, arreta bereziz aztertu genuen gai hau informazio eta
diagnostikorako dokumentuan eta une honetan behar adina ezagutzen dugu dokumentu honetan jarduera
honen ezarpena erregulatzeko egokitzat jotzen diren neurriak proposatu ahal izateko.
Ildo honetan, udal proiektuak udal mugartean zabalduen dagoen basogintza erabilera konsolidatu eta
zabaltzea planteatzen du, aldi berean nekazaritza eta abeltzaintza erregulatzeko neurriak ezarriz. Guzti
hau dokumentuak egiten duen zonakatze globalerako proposamenaren eta identifikatzen diren zona
desberdinetan lurzoruaren erregimena arautzeko aplikagarria den legerian ezarritako baldintzen ondorio
da.
II.6.4.2.- Industri erabilerak
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Eginiko diagnostikoan jaso bezala, Gabiriako udalerrian bi egoera bereizi behar dira ekonomi jardueretara
eta, bereziki, industri jardueretara destinaturiko lurzoruaren inguruan.
Batetik enpresa bakar bateko asentamendu sakabanatuak ditugu (Urruti arean izan ezik, hemen hiru
enpresa baitaude). Bestalde, Gabiriak eta, batik bat Beasain-Zumarraga korridoreak Goierriko
testuinguruan bete beharreko zeregina aztertu da, udalerriaren kokapena, ezaugarriak, aukerak eta ingurubaldintzak aintzat hartuz.
Lehen kasuko eremuak arazo handirik eragiten ez duten garapen sakabanatuak dira eta egokitzat jotzen
dugu garapen hauek kontsolidatzea, batetik enpresen premiei erantzunez eta bestetik eremu bakoitzaren
berrurbanizazioa eta ingurugiro nahiz hurbilerraztasun baldintzak hobetuz. Zona hauetan proposatzen
diren asentamendu berriak egun daudenen garapen endogeno gisa planteatzen dira, beraz.
Bigarren kasuan, ostera babes neurri berezirik ez duten areetan industri sektorearekin erlazionaturiko
ekonomi jarduerak barne hartzeko lurzorua prestatu beharko da. Esparru honetan industri garapen berriak
planteatzen dira Goierriko LPPean ezarritako zehaztapenekin bat eginik, baina horietako bai, Ipar
Altzibarrekoa hain zuzen ere, etenda gelditzen da oraingoz.
Honela, gaur egun Gabiriak industri lurzoru gisa kalifikatutako eta industri erabileretara destinaturiko 4,30
hektarea ditu eta kopuru hau 7,00 hektareara igotzen da lehen aipatutako garapen endogenoak barne
hartzeko. Ez da planteatzen ordea egun indarrean den plangintzak industri lurzorutzat jotzen ez duen eta
proposamen honen edukiaren arabera babes neurrien mende egongo litzatekeen egungo asentamendu
isolaturen bat industri lurzoru gisa kalifikatzea.
II.6.4.3.- Hirugarren sektoreko erabilerak
Udalerriaren tamainak nahiz eskualde mailan planteatzen diren ekimenek ez dituzte hirugarren sektoreko
erabilerak sustatzen Gabirian. Honela, plangintza dokumentu honen helburua ez da espreski erabilera
honetara destinaturiko zona bat mugatzea, erabilera nagusiekin bateragarri delako era xehekatuan
horrekakorik ezartzearen kaltetan izan gabe. Ildo honetan, dokumentuak hirugarren sektoreko erabilerak
hiri lurzoiruan nahiz landa lurzoruan erregulatzen ditu, hemen proposatzen den udalerri ereduarekin bat
eginik.

II.6.5.-

Komunikazio-sistema

GI-632 errepiderako Santa Luzia errekaren korridorean proiektaturiko trazadura berriak udalerrian eragin
handia izango duen udalerriaz gaindiko interbentzioa da. Dokumentu honek proposaturiko trazadura berria
jasotzen du, lurzoru ez-urbanizagarriko bide sistema orokorreko kalifikazioarekin eta exekuzio-bidean dago
gaur egun.
Ez da beste ekimenik planteatzen komunikazio-sisteman, Olazabal eta Urkiztegi baserrien artean
udalerriko sarean proiektaturiko bide lotunea izan ezik, honela Santa Luzia Gabiriako herrigunearekin
zuzenago lotu ahal izateko.
RENFEren trenbide sarea dela eta, dokumentu honek dagokion Lurralde Plan Sektorialean formulatzen
diren aurreikuspenak jasotzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berriari eta, batik bat, sare
berriaren eta egungo trazaduraren arteko lotuneari dagokionean.
Gehigarri gisa, hiri lurzoruko bide sarea berrurbanizatzea proposatzen da, espaloi eta aparkaleku plaza
berriak exekutatzeko beharra planteatuz. Hirigintza interbentziorako area desberdinetan proposatzen diren
jarduketek Gabiriako herriguneko kale-sarea osatzea ahalbidetzen dute, mugimendu era desberdinen
zirkulazioa baldintza egokitan gara dadin ahalbidetuz eta, aldi berean, zirkulaziorako norabide bakarrak ere
ahalbidetuz, proposamenak eraztun formako sarea planteatzen baitu.
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Ekimen hauek, trafikoari buruzko neurri korrdinatuekin batera, erantzun egokia eman behar diote
beharrezkoa den mugikortasunari.

II.6.6.-

Espazio libreen sistema

Udalerriak Arau Subsidiario hauen arabera Espazio Libreen Sistema Orokorra osatzen duten bi pieza
nagusi ditu, bata Gabiriako herrigunean eta bestea Santa Marinan. Eremu hauek zabalera handikoak dira
gainera: 2.911 m² eta 1.287 m².
Honek titulartasun publikoko 4.198 m² lurra dakar ondoriotzat, espazio librera destinatuta guztira, honek
Arau Subsidiario hauen aurreikuspenen saturazioa gertatuz gero aurreikusitako biztanle bakoitzeko 5,6 m²
espazio libre esan nahi duelarik (750 biztanle, etxebizitza huts guztiak beteko liratekeela kontuan hartuta;
hortaz, dokumentu honek planteatzen duen hipotesitik oso urrun: 450 biztanle). Zifra hau egun indarrean
den lurzoruaren legeriak galdatzen duena baino altuagoa da (5 m²/bizt.).
Bi espazio hauen kokapenak eta ezaugarriek eskura dugun eskaintzaren balioa berresten dute. Hala ere,
eremu horien urbanizazio baldintzak hobetu behar dira. Udala horretan hasia da dagoeneko Gabiriako
herrigunean, Udaletxe inguruan eta Asunzion Andre Maria elizaren ondoan hain zuzen ere, halaber toki
lerruneko espazio libre publiko gisa kalifikatuta dagoelarik.
Espazio hauei Arau Subsidiario hauek sistema lokal gisa ezartzea aurreikusten duen ezarpen berriko
espazioak erantsi behar zaizkie, batik bat Gabiriako herriguneko 15. HIAn eta 16.HIAn.
Gabiriako herrigunean ordenaturiko espazio libreen multzoa proiektatutako oinezkoentzako ibilbide
sarearen jarraian ordenatzen da. Honela, tamaina egokiko espazio libre eskaintza lortzen da, hurbilerraza
biztanleentzat eta ezaugarri anitzekoa, bertan toki ekipamenduak barne hartzen direlarik.

II.6.7.-

Ekipamendu komunitarioa

Gabiriak joan den otsailean prestatutako eta behin eta berriz erreferentzia gisa erabiliko dugun Informazio
eta Diagnostikorako dokumentuan deskribatutako ekipamenduak ditu. Udalerriaren tamaina kontuan
harturik, zuzkidura hori aski da premiei erantzuteko, betiere egungo ekipamendua mantentzen eta
sendotzen bada.
Ez dira beraz ekintza berri bereziak planteatzen, birgaikuntza, mantenimendu edo birjartze jarduerak izan
ezik, egun exekutatzen ari den bolatoki berria, adibidez. Nolanahi ere, hala dagokionean beharrezkoa
izango da egungo hezkuntza zuzkidura zabaldu eta hobetzea eta, gure ustez, egungo lurzatiak eta
ondokoak – 16. HIAren garapenaren ondorioz lortzen dena- behar adina baldintza betetzen dituzte
horretarako.
Hirugarren adinekoentzat apartamentu babestuak eraikitzeko aukera planteatzen da, baserri isolatuetan
gertatzen diren bakardade arazo eta zailtasunei erantzun ahal izateko. Proposamen hau emaitzazko
ekipamendu lurzatietan nahiz 3. HIAren egoitza garapenean koka liteke.

II.6.8.-

Hiri-zerbitzuen azpiegiturak
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Joan den otsailean eginiko Informazio eta Diagnostikorako dokumentuak udalerriak azpiegitura mailan
zuen egoerari buruzko ikuspegi orokorra eskaintzen zuen. Azterketa horren ondorioz garbi ikusten zen
hainbat jarduketei ekiteko beharra eta hortaz beharrezkoa da plangintzak honen inguruko zehaztapenak
jaso ditzan. Honela, ondoko proposamenak egin ditugu, sistema orokorr izan ala ez gora-behera.
- Ur hornidura sarea.Gabiriako herriguneko ur-hornidura sareak zerbitzu egokia eskaintzen du eta ez dirudi
beharrezkoa denik proposamen berezirik egitea, ondokoak izan ezik:
−
−
−

Instalazioen mantenimendua egiteko neurriak zorroztea, hauen ustiapena optimizatu
ahal izateko.
Hornidura sarea zabaltzea hirigintza plangintzak programatu dituen garapen berrietara.
Sakabanatutako baserrietan ur-hornidura bermatzeko beharrezkoak diren neurriak
hartzea, Santa Marina eta Aztiriako guneak ere barne.

- Saneamendu sarea.Egungo toki-sarea egun exekutatzen ari den eskualde mailako saneamendu sarearekin lotzea.
Sare berriari esker, hondakin-urak Legorretan kokaturiko Hondakin Uren Araztegian tratatuko
dira.
- Energia elektrikoa.Kontsolidatu egiten da, ondokoak mantenduz: lurzoruaren sailkapena ez-urbanizagarri gisa, GI632 errepidearen ondoko estazioa, lurzatia Ezkio-Itsasoko udalerrira ere zabaltzen delarik, egun
indarrean den plangintzan lurzoruak kalifikazio eta sailkapen bera duelarik.
Ez da azpiegitura mailako interbentziorik aurreikusten, sarea plangintzaren aurreikuspenetara
egokitu behar bada ere unean uneko kasuetan.
- Telekomunikazio sarea.Egungo telefono sarea konsolidatzea proposatzen da, aldi berean hirigintza berriko areetara ere
zabalduz. Halaber, udalerriari zerbitzua eskainiko dion zuntz optikoko sarea exekutatzea
planteatzen da.
- Gas hornidura
Gabiriako herrigunean gas honidura bermatzeko beharra planteatzen da, batik bat gaseoduktoa
oso gertu igarotzen dela kontuan izanik.
- Uholdeen aurkako babesa.Eztanda eta Santa Luzia ibaiertzeetan egin beharreko interbentzioek uholde arriskua hartuko dute
aintzat, aurreikusitako eta behin-betiko formulatzen diren ubideratze edo ibaiertzeko
tratamenduak exekutatuz.
- Hondakin solidoak.Hondakin solidoak era mankomunean egiten da. Egoera hori konsolidatze aplanteatzen da,
azkenean Sasietako zabortegian jasotzen direlarik hondakin hauek.
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Dokumentuak udaleeriko azpiegitura hauen sareen deskribapena barne hartzen du, lurralde mailan nahiz
Gabiriako herriguenan bertan egin beahrreko azpiegitura berrien eskemak ere eskaintzen direlarik.

II.6.9.-

Ibai azpiegiturak.

Udalerrko ibaien (Eztanda eta Santa Luzia, batik bat) ertzeetan baimentzen diren interbnetzioek Euskal
Autonomia Erkidegoko Ibai Ubideak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezarritakoa bete beharko dute.
Egungo egoera eta aipaturiko lege-esparrua aintzat hartuz, dokumentu hau prestatzeko uholde arriskua
eta aztertu dugu eta Iparraldeko Plan Hidrologikoaren zehaztapenak baloratu ditugu.
Ildo honetan, Euskoa Jaurlaritzak eginiko azterketen arabera, ibai ubideen zati bat ehun urteko denbora
epeari loturiko uholde zonatan daude, batik bat ibaiertzak egoera erdi-naturalean dauden kasuetan, hau da
ibai ubideratzeko inolako lanik egin ez den zatietan.
Honela, baimentzen diren interbentzioek kontuan hartu beharko dute egoera hau, bostehun urteko
denbora eperako uholde arriskua aurrikusiz, Iparrraldeko Plan Hidrologikoan ezarritakoari jarraiki.
Ildo horretan gaur egun Santa Luzia ibaia ubideratzeko lanak exekuzio-bidean daude.
Bestalde, eta ingurugiroari dagokionean, Euskop Jaurlaritzak emaniko irizpide eta jarraibideen arabera,
Arau Subsidiarioek udalerriko ibaiertzeetan dauden ezpondak eta zuhaiztiak babestu beharko dituzte.
Abuztuaren 2ko 29/1985 Legean (46/1999 Legeak aldatua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai Ubideak
Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezarritakoaren arabera, ondoko egoerak hartu beharko dira aintzat
batez ere:
- Ubideen baldintza naturalak artatzeko beharra (zati batzuetan alteratuta eta/edo aldatuta gaur egun, batik
bat Santa Luzia eta Eztanda ibaien kasuan), ibaiertzean dagoen landaredi urriaren artapena sustatuz
(kasurik onenean haltz zerrenda bat besterik ez dago eta kasu batzuetan gainera gorostiak hartu du
haltzen lekua) eta alteratuta edo hondatuta dauden ibai ubideen berreskuratzea sustatuz, horretarako
beharrekozak diren birgaikuntza eta berritze lanak eginez. Espreski azpimarratu nahi dugu bertako
karramarroa (Austropotamobius Lerebouillet) babesteko beharra, Arane eta Mandiola ibai ubideetan.
- Gaur egun aski ongi artatuta dagoen edota birgaitzeko interbentzio errazak behar duen ibaiertzeko
landaredia duten ibai ubideak artatzeko beharra. Ildo honetan Urkiola ibaieko eskubialdea aipatu behar da,
ibaia jaio eta 250-300 metro inguru beherago eta Eztanda ibaiaren eskubialde nahiz ezkerraldea, Gabiria
eta Ormaiztegiren arteko mugatik 250-300 metro inguru gorago. Ibaiertz hauetan gutxienez 10 metroko
distantzia errespetatuko da ibaiertzeko landarediaren kanpoaldetik (Ibaiertzak Babesteko Lurralde Plan
Sektorialak landa-zonako ibaiertz hauetarako ezartzen duena gora-behera). Distantzia hori ez da
eraikuntzarako bakarrik aurreikusten , lurralde naturalaren edozein alteraziorako ere baizik (instalazio finko
edo eramangarriak, lur soiltzeak, lur higidurak eta abar), lan publiko eta azpiegituren instalazioei edo kultur
ondarea babesteko jarduerei dagozkienak izan ezik, beti ere guzti hauek behar bezala justifikatuz gero.
- Ibaiertzeko landaredia sustatzeko beharra landaredi mota hau ez duten ibaiertzeetan, batik bat lurrari
eutsiko dioten zuhaitz edo zuhaiska espeziek landatuz aldaparik handieneko zonatan, hemen ura oso estu
jausten baita.
- Eztanda inguruko ibaiertzeko landaretza babesteko beharra, Lurralde Plan Sektorialak "Ondo Artatutako
Landaredia duten Ibaiertzak" sailkapenean sartzen baitu, bai eta bailara horretan bertan gorantz eginez
ageri den landaredia babesteko beharra ere, bi ibaiertzak berlantzeko asmoz, Ugarketa eta Errota Berri
baserrietaraino, honela landa erabileran diharduen bailarako zona honek berezko ezaugarriak berreskura
ditzan. Eztandaren ibaiertzetako ingurugiroa berreskuratzeko proposamen hau dela eta, esan beharra
dago 1999an Gizpuzkoako Foru Aldundiko Obra Hidraulikoen Departamentuak egin zuen "Oria ibaieko
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arroaren egoera ekologikoaren balorazioa" izeneko lanak lehentasuna ematen diola Eztanda ibaieko 3
kilometro inguruko zatia berreskuratzeari. Hiru kilometro hauek Troiako meatzeko lurren baltsatik 500
metro inguru beherago hasita 2,5 kilometro gorantz zabaltzen dira. Arau hauek, beraz, dagokion
Birkgaikuntza Plana zona zabalago batera zabaltzea proposatzen du, ibai honek Gabiriako udal mugartean
dituen ibaiertz guztiak barne hartuz, ubideko zonarik estuena alde batera utziz (ibaia hazten den unetik
Ugarketa eta Errota Berriraino).
- Eztandaren ibaiertza Landeta baserriaren inguruan berreskuratzeko beharra (Gesaltxo edo Gesala
errekak Eztandarekin bat egiten duen puntuan eta garai bateko ubidearen zona hondatu samarra, haltzen
aztarna urri batzuekin) eta ibaian behera, San Esteban baserriaren ondoan, eta Eztandara hustutzen den
errekasto bat, eraikuntza eta industri hondakindegi baten ondoan (Lurpe hondakindegia), egun Mutiloako
udal mugartean barne harturik badago ere.
Ikuspegi hidraulikoari dagokionean, Gabiriako ubideak I, 0 eta 00 mailakoak dira. I mailako zatiak,
gutxienez 10 km²ko ubidea eta gehienez 50 Km²koa dutenak, ondoko hauek dira: Eztanda ibaia PK 2,1etik
7,2ra bitartean, Ormaiztegiko mugatik Gesaltxo (Troia eta Gesala izenaz ere ezaguna) errekastoarekin bat
egiten duen punturaino; eta Santa Luzia ibaia, PH 0tik 5eraino, hau da, Ormaiztegiko mugatik Urkiola
errekastoarekin bat egiten duen arte, betiere eskubialdean; hortaz, ubide hau Gabiriako udal mugartetik
igarotzean maila honetan barne harturik dago oso-osorik. 0 mailakoak dira 1 eta 10 Km² bitartean dituzten
ubideak, hortaz hauxe genuke Eztanda jaiotzen den unetik Gesaltxo edo Gesala errekastoarekin bat
egiten duen arte eta Iturgorri, Urkiola eta Gesaltxo edo Gesala errekak. Udal mugarteko gainerako ubideak
(Mandiola, Maxurri, Izurri, Arane, Kastar eta abar) 00 mailakoak dira, hau da, Km² 1 baino gutxiagoko
ubideak eta hauei isurketa esan ohi zaie.
Ibai-ubideak Babesteko Lurralde Plan Sektoriala kontuan harturik eta Uholdeak Prebenitzeko Euskal
Autonomia Erkidegoko Plan Integralak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien Azterlan Hidraulikoak
eskainitako informazioarekin bat eginik, Gabirian urak har ditzakeen zonak Santa Luzia ibaiaren
eskubialdean daude batik bat, eta neurri txikiagoan bada ere baita Eztandaren ubidean ere, udalerriko
ezaugarri hidrologikoarekin eta topografiarekin bat eginik.
Uholde arriskurik handiena duten zonak, 100 eta 500 urteko tarteak aintzat hartuz, Santa Luzia ibaiaren
ezkerraldekoak dira, Manufacturas Une eta Manufacturas Oria izeneko enpresetatik Ezkio-Itsaso eta
Ormaiztegiko mugaraino. Tarte honetan aipagarriak dira Santa Luzia ubideratzeko Urkiola errekarekin bat
egiten duen puntuan egin diren lanak (azken urteetan industri eta egoitza garapen ugari garatu dira
bertan); halaber, Iberdrola S.A. azpiestazioaren inguruak eta Alegiko guneak ere uholde arriskua dute.
Eztandaren ubidean, ostera, zonarik arriskutsuena 100 urteko tartea aintzat hartuz ubideratu gabe dagoen
lerro estu bat da, ubidearen amaiera aldera, Ormaiztegiko mugara iritsi baino 400 metro inguru lehenago.
Uholde arrisku handia duten zonetan kontuan hartuko da Ibai Ubideak Babesteko Lurralde Plan
Sektorialak ezartzen duena, irizpide hauek batzuetan Uholdeak Babesteko Plan Integralak eta Iparralde II
Plan Hdrologikoak ezartzen dituen berberak direla kontuan hartuz. Irizpide orokor gisa, uholdeez
babesteko azpiegiturek tamaina egokia izan beharko dute ehun urtean behin landa-zonetan (Eztanda eta
Santa Luzia) eta bostehun urtean behin hiri zonetan edo zona urbanizagarrietan (Santa Luzia eta Alegia)
gerta litekeen ur isurirako.
Arau Subsidiarioek Ibai Ubideak Babesteko Lurralde Plan Sektorialak aurreikusten dituen ubide publikotik
izan beharreko gutxieneko erretiroak definitzen ditu:
30 metro Santa Luzia eta Eztanda ibaien kasuan I mailako zonetan.
15 metro erreken kasuan, hau da, Eztanda ibaiaren kasuan P.K. 7,2tik jaiotza punturaino eta
Iturgorri, Urkiola eta Gsaltxo erreken kasuan (0 mailako zonak).
5 metro Gabiriako ginerako ubide edo isurketetan (00 mailako zonak).
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Orain arte azaldutakoaz gain, ubidearen alde bakoitzeko 100 metroko eremuan (polizia zona Ur Legean),
lurzoru ez-urbanizagarriari dagozkion eraikuntzak, jarduerak erta erabilerak bakarrik baimenduko dira.
Ibaiertzeko landarediagatik edo bertako kultu ondareagatik balio handiagoa duten zonetan aldez aurretik
justifikatu beharko den edozein interbentzio egiten bada, inguru naturala eta bertako kultur ondarea
errespetatu beharko da, gerta litezkeen eraginen aurkako neurri zuzentzaile egokiak hartuz, hauen artean
barne hartu beharko delarik hondatutako eremua birgaitzea.

II.7.-

Interbentzio proposamenak areaz area.

Dokumentua ordenatu asmoz, hiri-area (hiri lurzoru eta lurzoru urbanizagarriak barne hartzen dituen
lurraldea) hiigintza interbentziorako areetan (HIA) banatu dugu. Hauetako bakoitzak eremu homegenoa
osatzen du hirigintz aaldetik eta plangintza zehaztapenak sistematizatzea ahalbidetzen duen izaera
eberzia du.
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Area hauek (HIA) erreferentzia gisa erabili ditugu Hirigintza Arau Partikularrak formulatzeko eta harea
bakoitzean erabilera eta eraikuntza tipologia erregulatzeko. Area bakoitza zenbaki batez eta toponimo
esanguratsu batekin identifikatu dugu.
Segidan mugatutako hamazortzi
hirigintza interbentziorako areetarako (etenda geratu den Ipar
Altzibarrekoa alde batera utzita) proposamenak deskribatuko ditugu. Deskribapenak ez dio areak
identifikatzeko erabilitako zenbaki ordenari jarraitzen, zenbaki hauek egun indarrean dauden Arau
Subsidiarioei jarraiki jarri baitugu. Aitzitik, deskribapenerako erabili dugun zenbaki ordenean lehenik hiru
egoitza guneak zerrendatu ditugu eta gero industri zonak.

II.7.1.- GABIRIA HERRIGUNEA
1. HIA - LARREA-ONDO
Bat dator egun indarrean diren Arau Subsidiarioek mugatzen duten arearekin. Mugatutako eremuaren
azalera: 4.195 m².
Exekutatutako egoitza garapenak kontsolidatzea planteatzen da (oraindik urbanizazioa amaitzeke dago),
dagoeneko exekutatutako eraikuntzaren ezaugarriei jarraiki.
Osagarri gisa proposamenak arearako ibilgailu nahiz oinezkoen sarbidea planteatzen du, behin-behineko
soluzioa nahiz behin-betikoa, bai eta espazio publikoak (espaloiak, batik bat) mugatzea ere.
2. HIA - KALE
Indarrean diren Arau Subsidiarioek zenbaki beraz mugatzen dute zona hau, baina orain mugak birdoitzea
proposatzen da hemen. Mugatutako eremuaren azalera: 959 m².
Proposamenak egoitza garapena aurrikusten du, loratokidun etxebizitza isolatuko tipologia kontsolidatuz
Indarrean den plangintzaren proposamena konsolidatzen da). Ioraindik garatzeko dagoen egoitza
eskaintza: oin berriko 2 etxebizitza.
3. HIA - ALKAIN TXIKI
Indarrean diren Arau Subsidiarioek zenbaki beraz izendatzen dute area hau baina mugak birdoitzen dira
hemen. Mugatutako eremuaren azalera: 8.587 m².
Proposamenak garapen baxuko egoitza garapena aurreikusten du loratokidun etxebizitza adosatuekin
batik bat. Osagarri gisa apartamentuak edo behe-oinean merkataritza erabilerak garatuko dituen eraikin
berezi bat exekutatzea ere planteatzen da.
Aukera honek arearen aldaketa suposatzen du, indarrean diren Arau Subsidiarioek ekipamendura
destinatzen baitute. Nolanahi ere, Udalak ez du proposamen hori exekutatu orain arte, egun udalerrian
zuzkidura horretara destinaturiko lurzatiak aski baitira.
Halaber, proposamenak eremurako sarbidea eta herrigunearekin lotura eta jarraipena hobetzea
planteatzen du. Honela, egoitza eskaintza 22 etxebizitza berrikoa da.

4. HIA - FRONTOI ALDE
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Indarrean diren Arau Subsidiarioek zenbaki beraz izendatzen dute area hau. Mugatutako arearen azalera:
8.596 m².
Bertan proiektatuta dauden eta eraikitzen ari diren egoitza garapenak kontsolidatzea planteatzen da,
exekutatutako eraikuntzaren ezaugarriei eta dokumentu honek ezartzen dituen zehaztapen aplikagarriei
jarraiki. Halaber indarrean den plangintza orokorrean aurreikusitako lurzatiaren garapena ere
konsolidatzen da, garapenerako geheinezko epea ezartzen delarik.
Osagarri gisa arearako sarbidea prestatu beharko da ibilgailu nahiz oinezkoentzat, eta bereziki espazio
publikoak mugatu beharko dira, egun exekutatzen ari den urbanizazioan planteatutako birdoikuntzei
jarraiki.
5. HIA - GABIRIA HERRIGUNEA
Indarrean diren Arau Subsidiarioek zenbaki beraz izendatzen dute area hau, baina mugak doitu dira
oraingoan. Mugatutako eremuaren azalera: 24.385 m².
Izaera orokorrez, herrigunea kontsolidatzea planteatzen da, lurzatiketa eta eraikuntza baldintzei eutsiz.
Halaber, egungo ekipamenduak kontsolidatzen dira.
Izaera orokorrez, egungo eraikuntza ordezkatzea baimentzen da, katalogatuta dauden eraikuntzak izan
ezik. Hauetarako interbentzio baldintzak Gipuzkoako Foru Aldundiaren txostena fgaldatuko dute. Edonola
ere egungo egoitza erabilera nagusia kontsolidatzen da eta erabilera horren intentsitatea koantifikatzen da,
egungo probetxamendua aintzat hartuz. Hala ere, egungo etxebizitza-kopurua zabaltzeko aukera ematen
da eraikin bakoitzean, horretarako ezartzen diren arau orokorrei jarraiki ,
Kasu batzuetan egungo eraikuntzen teilategala igotzea baimenduko da, etxebizitzen bizigarritasunbadlintzak hobetu asmoz betiere arau partikularrean ezarritako gehienezko altuera eta hiru oineko altuera
gainditzen ez duten bitartean.
Proposamenak espazio publikoak ordenatzeko baldintzak ere ezartzen ditu: plaza, frontoi ingurua, goi
aldeko zabalunea eta abar. Azkenik, ekipamenduak ordenatzeko baldintzak ere ezarriko ditu (eskola
zabaltzeko aukera aztertzea eta beste proposamen batzuk).
6. HIA - KALBARIOTA
Indarrean diren Arau Subsidiarioek zenbaki beraz izendatzen dute area hau. Mugatutako eremuaren
azalera: 8.118 m².
Area honetan egun bertan dauden egoitza garapenak kontsolidatzea planteatzen da, egungo exekuziobaldintza berei jarraituz, hauek bere garaian neurri batean exekutatu zen plangintza xehekatuko
dokumentu baten garapenaren eta indarrean diren Arau Subsidiarioek zehaztu eta legeztatu zituzten
zehaztapenen ondorio direlarik.
Ez da sestra gaineko probetxamendu berririk aurreikusten ondoko salbuespena izan ezik: Egibide, Egiarte
eta Egialde eraikinetan garajeak adosatzea baimenduko da erdisoto mailan. Hauen gainean estalkirik
gabeko eta fabrikakoa ez den karelaz terrazak bakarrik egin ahal izango dira. Ordenazio xehekatua eta
eraikitzeko baldintzak planoetan zehazten dira.
Kudeaketari dagokionean, Finkak Normalizatzeko espedientea tramitatzea proposatzen da, gaur egungo
egoera arautu asmoz, inolako eraikuntza baimenik eman aurretik.
14. HIA - KANPOSANTU AZPI
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Eraikuntzak kontsolidatutako lurzoruari jarraituz sorturiko area berira da hau. Hilerripean dago eta
bertarako sarbidea ahalbidetzen duen bide batean hartzen du oinarri. Mugatutako eremuaren azalera:
3.288 m².
Egoitza lurzoru gisa kalifikatzea proposatzen da, loratokidun etxebizitza isolatutako tipologia kontsolidatuz.
Intentsitatea: oin berriko 6 etxebizitza.
Interbentzio honek bide-sarearen berrurbanizazioa eta espaloi eta aparkalekuen exekuzioa aurreikusi
beharko du.
15. HIA - FRONTOI AZPI
Eraikuntzak kontsolidatutako lurzoruari jarraituz sorturiko area berria da, Alkain baserri ondoko frontoipean
kokatuta. Mugatutako eremuaren azalera: 13.373 m².
Egoitza lurzoru gisa kalifikatzea proposatzen da, loratokidun etxebizitza isolatuko tipologia kontsolidatuz.
Intentsitatea: oin berriko 14 etxebizitza.
Interbentzioari esker, hiriko bide-sarea osatuko da, Aranera jaisten diren bi bideak lotuz. Sare honetan
hartuko du oinarri eraikuntza berriak, 4. HIAn exekutatzen ari diren garapenen azpitik.
Azalera handia lortuko da tokiko espazio librera destinatzeko, frontoiaren, elizaren eta udalerriko
ekipamenduen ondoan.
Garapena bermatzeko eremua bi exekuzio-unitate independentetan banatzea proposatzen da.
16. HIA – ARROAGA / LARREA-AZPI
Berriki sortutako area osatzen du, eraikuntzak konsolidatutako lurzoruaren jarraian, 1. HIA – Larre-ondo
arearen azpian kokatua. Arroagako lurretan barrena zabaltzen da, 2. HIA arean barne harturiko lurrak ere
hartuz. Mugatutako eremuaren azalera: 25.785 m².
Egoitza lurzoru gisa kalifikatzen da loratokidun etxebizitza isolatuko tipologia kontsolidatuz. Intentsitaea:
oin berriko 28 etxebizitza.
Interbentzioari esker, hiriko bide-sarea osatuko da, Aranera jaisten diren bi bideak lotuz. Sare honetan
hartuko du oinarri eraikuntza berriak, 1. HIAn (Larre-ondo) exekutatzen ari diren garapenen azpitik.
Halaber, berdegune publiko bat ere ordenatu ahal izango da tokli ekipamendu gisa.
Arearako sarbide bakarra proiekatzen da GI-3381 errepidetik, gaur egun Arroaga eta Artzain baserrietara
sartzen den puntutik, behin-betiko deagertaraziz egun 1. HIA –Larre-ondo- areareko aurreikusitako behinbehineko sarbidea.
Eremuaren garapena bermatzeko exekuzio-unitate independente bat edo gehiagobereiztea proposatzen
da. Nolanahi ere, lurzorua urbanizagarri gisa sailkatzen da eta beronen ordenazio xehekatua Plan Partzial
batek zehaztu beharko du.

II.7.2.- ALEGIKO AUZOGUNEA

8. HIA - ALEGIKO AUZOGUNEA
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Area hau bat dator ia erabat egun indarrean diren Arau Subsidiarioek zenbaki beraz izendatzen
dutenarekin. Mugatutako eremuaren azalera: 8.378 m², area honetan barne hartzen delarik Armaindegi
eraikina.
Eremu honetako egoitza garapenak eta egungo plangintzak aurreikusten dituen eta oraindik exekutatu ez
diren garapen berriak kontsolidatzea planteatzen da. Azken hauek garatzeko gehienezko epea ezartzen
da. Osagarri gisa, Burniolaren jabetza den lurzatia ere egoitza lurzati gisa kalifikatzea proposatzen da,
gehienez ere 9 etxebizitzako intentsitateko probetxamenduaz, Santa Luzia erreka ubideratzeko proiektua
prestatzean jabetzak Udalarekin sinatu zuen hirigintza hitzarmenari jarraituz.
Halaber, proposamenak ubideratzeko alternatiba hori eta ibaiertzeko pasealeku bat ere aurreikusten du.
Hortaz, egoitza eskaintza 11 etxebizitza berrikoa da, erantsen diren etxebizitzak 9 direlarik.
Interbentzioak bide-sarearen berrurbanizazioa eta espaloiak eta aparkalekuak exekutatzea aurreikusten
du.
17.-

BARRAINDEGI ONDO

Alegiko herriguneko eraikuntzak kontsolidatutako lurzoruari jarraituz sorturiko area berria da, bertarako
sarbidea bermatzen duen bide batean oinarri hartuz. Mugatutako eremuaren azalera: 3.182 m².
Egoitza lurzoru gisa kalifikatzea proposatzen da, loratokidun etxebizitza isolatuko tipologia kontsolidatuz.
Intentsitatea: oin berriko 6 etxebizitza.
Interbentzioak bide-sarearen berrurbanizazioa eta espaloiak eta aparkalekuak exekutatzea aurreikusten
du.

II.7.3.- SANTA MARINA HERRIGUNEA
A.I.U. 7 - SANTA MARINA
Bat dator indarrean dauden Arau Subsidiarioek mugatzen duten zenbaki bereko arearekin, ZerainLegazpiako errepidea alde batera utziz. Mugatutako eremuaren azalera: 10.763 m².
Area honetan egungo garapenak eta indarrean dauden plangintzak aurreikusten dituen baina oraindik
exekutatu ez diren garapenak kontsolidatzea aurreikusten da. Azken hauek garatzeko gehienezko epea
ezarri da. Ez da probetxamendu gehigarririk aurreikusten. Hala ere, eremuko ordenazio xehekatua
zehaztea eta bertako espazio publikoak ordenatzeko baldintzak definitzea proposatzen da.
Hortaz, egoitza eskaintza etxebizitza 1 da.

II.7.4.- EGUNGO INDUSTRI ZONAK
9. HIA- URRUTI
Bat dator indarrean diren Arau Subsidiarioek zenbaki beraz mugatzen duten arearekin. Arearen egungo
mugak konsolidatzen dira, Juna Lasa Talleres, S.A. enpresaren iparraldean sustatzen den zabaltxe
txikiaren kasuan izan ezik. Mugatutako erremuaren azalera: 25.613 m².
Bestalde, arearen eraikigarritasuna 0,60 m²(s)/m² izango da, gehienez ere %40ko batez besteko
okupazioa ezarriz, egungo egoera eta eremuaren ezaugarriak aintzat hartuz.
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Proposamenak eremuaren industri erabilera kontsolidatzen du eta bertan kokaturiko hiru enpresen
premiak asetzea du helburutzat. Horretarako area osoa industri lurzati gisa hartzen da, behar bezala
funtzionatu ahal izateko zortasuna egokiak ezartzea aurreikusten delarik.
Proposamenak, hiru enpresek azaldutako aurreikuspenak eta lurraldearen ezaugarriak aintzat hartiz,
arearen ordenazio xehekatua zehazten du eta, batez ere, bide-sarearen ordenazioa, memoria honetan
bertan lehenago azaldu bezala.
Area hau exekutatzeko exekuzio-unitate bakarra mugatzen da.
10. HIA - ARRONDO
Bat dator egun indarrean dauden Arau Subsidiarioek mugatzen duten zenbaki bereko arearekin. Hala ere,
mugak zabaltzea proposatzen da , eremuan dagoen enpresa bakarraren beharrei erantzun ahal izateko.
Nolanahi ere, emaitzazko industri multzoko lurzatia zatikaezina izango da. Mugatutako eremuaren azalera
GI-3540 errepideko jabetza publikoko eremua sartu gabe: 14.217 m².
Arearen industri kalifikazioa baieztatzen da eta 0,50 m²(s)/m² eraikigarritasuna aurreikusten da, ondoriotzat
egun indarrean den plangintzak ezartzen duen probetxamendua zertxobait igotzen delarik, betiere
aipaturiko enpresaren beharrei eta, batik bat, industri lurzoru ez-eraikigarria izateko egin duen eskariari
erantzunez.
Halaber, proposamenak areako eta inguruko bide-sarearen ordenazio-baldintzak planteatzen ditu.
11. HIA - EDERSAL
Bat dator indarrean dauden Arau Subisidiarioek zenbaki beraz mugatzen duten arearekin. Dena dela,
mugak doitu egiten dira, eskura dugun kartografia berria aintzat hartuz. Mugatutako eremuaren azalera:
7.244 m².
Industri kalifikazioa kontsolidatzea eta eraikigarritasuna 0,50 m²(s)/m² finkatzea proposatzen da, eremuan
kokaturiko enpresa bakarraren beharrei erantzunez, ondoko jabetzak barne hartuz eta emaitzazko industri
multzoa lursail zatikaezin izendatuz.
Halaber, proposamenak areako eta inguruko bide-sarearen ordenazio-baldintzak planteatzen ditu.
12. HIA - UNE - ORIA.
Bat dator indarrean dauden Arau Subisidiarioek zenbaki beraz mugatzen duten arearekin. Mugatutako
eremuaren azalera: 2.322 m².
Arearen industri kalifikazioa baieztatzen da eta bertako mugak eta exekutatutako probetxamendua
kontsolidatzea proposatzen da.
13. HIA - URKIOLA ONDO (1. sektorea)
Area bat dator indarrean dauden Arau Subsidiarioen 1. sektorearekin. Eremu txikia da eta EzkioItsasorantz zabaltzen da 8 HGAn. Ordenazio Plan Partzialak biltzen ditu bi eremu hauei dagozkien
proposamenak.
Gabiriako udalerriari dagokion mugatutako eremuaren azalera: 3.221 m².
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Arearen industri kalifikazioa baieztatzen da eta indarrean den plangintzaren zehaztapenak kontsolidatzen
dira. Lurzoru exekutatua denez, dokumentu honek hiri lurzoru gisa sailkatzen du.
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II.7.5.- EZARPEN BERRIKO INDUSTRI ZONAK
18. HIA - AGERRE ALDE
GI.632 errepidearen ondoan, Ormaiztegiko Area 12-Irizar, S. Coop. deituriko industri zona
kontsolidatuaren jarraian kokaturiko ordenazio berriko area da. Gabiriako udalerrian mugatutako
eremuaren azalera: 18.683 m².
Ondokoaren arearen kasuan bezalaxe, eremua industri lurzoru gisa kalifikatzea eta kontsolidatu gabeko
hiri-lurzoru gisa sailkatzea proposatzen da, Irizarreko konplexuko eraikitako hiri-jarraituan kokatua. Eremu
honetako ordenazio xehekatua eta, batik bat, bertarako hurbilerraztasuna Ormaiztegiko udalerriko
ordenazioarekin koordinatu beharko den Plan Bereziak definituko du.
Arean barne hartzen dira Irizar enpresak autobusen aparkalekurako sarbide gisa egin dituen obrak.
Ondoko arearentzako definitutako probetxamendu eta eraikuntza baldintza beretsuak planteatzen dira, bi
area hauek hiri-bilbe nateratua osatzen baitute.

II.8.-

Proiektuaren garapena eta exekuzioa.

II.8.1.-

Sarrera.

Proiektu honek berau garatu eta exekutatzeko zehaztapenak jasotzen ditu. Hauen artean segidan
zerrendatuko ditugun gaiekin erlazionaturiko proposamenak azpimarratu nahi ditugu:
*

Lurzoruaren sailkapena.

*

Hirigintza probetxamenduaren esleipena eta banaketa.

*

Ordenazio xehekatua zehazteko irizpideak.

*

Plangintza exekutatzeko irizpideak.

Nolanahi ere, Arau Subsidiario hauetan ezarritako ordenaziorako aurreikuspenak proposamen horiek garatu
eta exekutatzeko beharrezkoak gertatzen diren beste batzuekin osatu beharko dira: plangintza xehekatua eta
kudeaketa proiektu bereziak erredaktatu eta tramitatzea, dokumentuan bertan definitzen diren zehaztapenen
edota gai horren inguruan indarrean den legerian ezarritakoaren arabera.
Bestalde, honen inguruan eginiko proposamenak azaldu aurretik, ondoko bi gai hauek ere aipatu behar
ditugu: udalerriko hiri area guztiak Hirigintza Interbentziorako Areetan mugatzea eta udalerri mugakideekin
nahitaezkoa den koordinazioa gauzatzea.

II.8.2.-

Hirigintza Interbentziorako Areak.

Arau Subsidiarioen edukia argi eta sistematikoki azaldu ahal izateko , egokitzat jotzen dugu hiri areako lur
multzoa -hau da, hiri lurzorua eta lurzoru urbanizagarria- hainbat Hirigintza Interbentziorako Areetan (HIA)
barne hartzea.
Area hauek, azken finean, hirigintza tratamendu jakina izango duten lurralde eremu autonomoak dira, kasu
bakoitzean segidan zerrendatuko ditugun gaien inguruan Arau Subsidiarioek ezartzen dituzten irizpideak
aintzat hartuz:
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Egungo hirigintza erregimena kontsolidatzea ala ez kontsolidatzea.
Afektatutako lurren hirigintza sailkapena.
Lur horien kalifikazio orokorra.
Planteatzen diren proposamenak garatu eta exekutatzeko aurreikuspenak.

Irizpide horiek aintzat hartuz, proiektu honek hamazortzi
Gabiriako hiri arean.

Hirigintza Interbentziorako Area mugatzen ditu

Guztiak zehatz-mehatz mugatu ditugu proiektu honetan barne harturiko “II.5” planoan eta ondoko hau da
zerrenda:
1. HIA2.-HIA
3.-HIA
4.-HIA
5.-HIA
6.-HIA
7.-HIA
8.-HIA
9.-HIA
10.-HIA
11.-HIA
12.-HIA
13.-HIA
14.-HIA
15.-HIA
16.-HIA
17.-HIA
18.-HIA

LARREA-ONDO
KALE
ALKAIN TXIKI
FRONTOI ALDE
GABIRIA HERRIGUNEA
KALBARIOTA
SANTA MARINA
ALEGIKO AUZOGUNEA
URRUTI
ARRONDO
EDERSAL
UNE – ORIA
URKIOLA ONDO (1. SEKTOREA)
KANPOSANTU AZPI
FRONTOI AZPI
ARROAGA / LARREA-AZPI
BARRAINDEGI-ONDO
AGERRE ALDE

Area hauek identifikatzeko eta, mugei dagokienean egin diren birdokuntzen kaltetan izan gabe, egun
indarrean dauden Arau Subsidiarioek ezarritako zenbakiak erabili ditugu, bakoitza toponimo batekin
izendatuz.
Babes berezia merezi duten lurzoru ez urbanizagarri gisa barne hartu ez diren eta lurzoru urbanizagarri gisa
sailkatu diren 13. eta 16. HIA izan ezik, gainerako area guztiak egungo asentamenduak garatu edota hauekin
jarraian asentamendu berriak barne hartuko dituzten areak dira, horretarako zerbitzu eta hurbilerraztasun
egokiak dituztelako nahiz gutxienez arearen azaleraren bi herenak eraikuntzak konsolidatua delako, indarrean
den legerian eta plangintza dokumentu honetan ezarritako zehaztapenen arabera.

II.8.3.-

Udalerri mugakideekin koordinazioa.

Izaera orokorrez eta hirigintza legerian jasotako era askotako ñabarduren kaltetan izan gabe, udal mugarte
berean barne harturiko lur multzoa da Plangintza Arau Subsidiarioen lan eremua, arau hauek onesteak izan
ditzakeen eragin eta ondorioak -exekuzioa, derrigortasuna eta abar- ezin direlarik beste udalerri batzuetara
zabaldu.
Hala ere ez da erraza izaten lurraldearen errealitatea bera -osotasun gisa- udalerri jakin bateko administrazio
mugetan eustea, muga horiek zurrun eta hertsiak izanik.
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Horrexegatik dira hain garrantzitsuak lurraldearen antolamendurako tresnak eta, batik bat, Lurraldearen
Antolamendurako Azterpideak eta Lurralde Plan Partzialak, hauen erabaki eta proposamenek udaletako
mugak gainditzen baitituzte.
Nolanahi ere, tresna horiek barne harturiko zehaztapenetara egokitu beharraren kaltetan izan gabe,
udalerrietako mugen hirigintza ordenazioa zehaztea eta dagozkien aurreikuspenak exekutatzea zaila eta
gatazkatsua da askotan eta hortaz nahitatezkoak dira kasu bakoitzean afektaturiko udalbatzen arteko
koordinazioa eta lankidetza.
Honela, beraz, Gabiriako udal mugartea da proiektu honen erreferentzia esparrua eta proiektu honen
onespenak izan ditzakeen ondorioak ezin zabalduko dira beste udalerri batzuetara, lehenago azaldu bezala.
Hala ere, Ormaiztegi et Ezkio-Itsaso udalerri mugakideak direla kontuan izanik, beharrezkoa da herri
horietako udalbatzen arteko lankidetza eta koordinazioa. Honetan saiatu gara dokumentu hau prestatzean
eta, horren ondorioz, hainbat proposamen zehaztu ditugu, batik bat Santa Luzia errekaren bailarari
dagozkionak: Santa Luzia, Alegi, Irizar, eta abar. Horren ondorioz eginiko proposamenak bailararen
ordenazioan barne hartzen dira eta ez die inolako obligaziorik ezartzen lehen aipaturiko udalei. Halaber,
ikuspegi orokorraren ondorioz sor daitezkeen soluzio alternatiboak ere ez dituzte zalantzan jartzen.
Zehazki esanez, 1. sektorearen konsolidazioa aipatzen da ( dokumentu honetako 13. HIA -Urkiola Ondo-,
Ezkio-Itsasoko 8. HGArekin batera garatu beharrekoa), bai eta 17. HIArako (Barraindegi-ondo) eta 18.
HIArako (Agerre-alde) formulatzen diren proposamenak ere, Ormaiztegin egiten diren proposamenekin bat
eginik.

II.8.4.-

Lurzoruaren sailkapena.

Indarrean dagoen hirigintza legerian ezarritako irizpideei jarraiki, proiektu honek Gabiriako udal mugarteko
lurrak ondoko lurzoru-motetan sailkatzen ditu: hiri-lurzorua, lurzoru urbanizagarria eta lurzoru ezurbanizagarria.
Lurzoruaren hirigintza sailkapeneko proposamen hau justifikatzen duten arrazoiak ondoko hauek dira:
A.- Hiri-lurzorua.
Beren egungo errealitate fisikoari eta hirigintza errealitateari jarraiki –urbanizazioari nahiz eraikuntzari
dagokionean-, indarrean dagoen hirigintza legeriak honi buruz ezarritako beharkizunak biltzen dituzten
lurrak hartzen dira halakotzat.
Honela sailkatutako lurren azalera 173.076 m²koa da guztira.
Dena dela, 1.998ko Lurzoruaren Legeak ezarrritakoaren arabera –14. artikulua eta abar-, bi modalitate
bereiz daitezke hiri-lurzoruan:
*

Urbanizazio kontsolidaturik gabeko hiri-lurzorua:
Hiri-lurzoru modalitate honetan barne hartuko dira planteatutako urbanizazio eta eraikuntza
aurreikuspenak exekutatzeko hirigintza exekuzio-unitateen eremuan barne hartzen direnak, kasu
bakoitzean definitzen den jarduketa-sistema gora-behera.
Exekuzio-unitate hauen mugaketa ondokoetan egin ahal izango da:
-

Proiektu honetan bertan.

-

Proiektu honen garapen gisa formulatzen den plangintzan.
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Hirigintza legerian horri dagokionean ezarritako prozedura bereziaren arabera.

Ondokoak dira: 1. eta 4. HIAn kokaturiko lurrak, garapena ia guztiz exekutatuta egon arren, amaitzeke
daude oraindik urbanizazio obrak; 2. eta 3. HIAn kokaturiko lurrak, plangintzak hiri-lurzoru gisa sailkatu
arren, ez dira oraindik garatu; 9. HIAn kokaturiko lurrak, hemen beharrezkoa delarik kudeaketa
dokumentu bat tramitatzea eta urbanizazaio obra osagarriak exekutatzea; eta 14., 15., 17. eta 18.
HIAn kokaturiko lurrak, ia denak garapen berriak izan arren, ingurunean barne harturik daude eta
zerbitzu eta hurbilerraztasun baldintza egokiak dituzte (hauek doitzearen kaltetan izan gabe) eta
gainera eraikuntzak konsolidatuak dira, azaleraren bi herenetan gutxienez –14. HIA (indarrean den
plangintzak 8. HIA bezala hiri lurzoru gisa sailkatzen duen lurzorua aintzat hartuz)- edota eraikuntzak
azaleraren bi herenak baino gehiago konsolidatzen duten areetan daude –15. HIA (indarrean den
plangintzak, 3., 4. eta 5. HIA bezala hiri lurzoru gis asailkatzen duen lurzorua aintzat hartuz) eta 18
(Ormaiztegin indarrean den plangintzaren exekuzio gisa mendebaldetik osatzen den Irizar arean
garatu diren hiri lurzoruak).
Aipaturiko exekuzio-unitate horietan barne harturiko lur guztien hirigintza erregimena, besteak beste,
1.998ko Lurzoruaren Legearen 14. artikuluaren 2. atalean ezarritakoa izango da.
*

Urbanizazio kontsolidatuko hiri-lurzorua.
Halakotzat joko dira aurreko modalitatean barne hartu ez diren eta hiri-lurzoru gisa sailkatu diren
gainerako lur guztiak.
Hortaz, 5., 6., 7., 8., 10., 11. eta 12. HIAk barne hartzen dira, hauetan ekimen publiko nahiz pribatuko
interbentzioak aurreikustearen kaltetan izan gabe, eta mugatutako ezekuzio-unitateetan abrne hartu ez
den beste areetako eremuren bat.
Urbanizazio konsolidatuko hiri-lurzoruan barne harturiko lur guztien hirigintza erregimena, besteak
beste, 1.998ko Lurzoruaren Legearen 14. artikuluaren 1. atalean ezarritakoa izango da.

B.- Lurzoru ez-urbanizagarria.
Halakotzat jotzen dira beren baldintza bereziak eta balio paisajistiko, historiko, arkeologiko, zientifiko,
ingurugiroko, kulturako basoko, nekazaritzako, abeltzaintzako edo naturalak direla medio hiri-garapenetik
babestu behar diren lurrak. Proiektu hoenk babes bereziko zona gisa sailkatu dituen guztiak dira. Hauei
Aztirian mugatutako landagunea eta sistema orokorrak erantsi behar zaizkie.
Lur hauen azalera 1.453 hektarea ingurukoa da.
Lur hauen hirigintza erregimena, besteak beste, 1.998ko Lurzoruaren Legearen 9. artikuluan eta berau
aldatzen duen ekainaren 23ko 4/2.000 Errege Dekretu Legearen 1. artikuluan, eta 1.998ko martxoaren
6ko lurzoruaren erregimenari eta hiri-ordenazioari buruzko premiazko neurrien 5/1.998 Legearen 1.
artikuluan ezarritakoa izango da.

C.- Lurzoru urbanizagarria.
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Halakotzat jotzen dira aurreko ezein modalitatean barne harturik ez dauden eta, hiri-lurzoru gisa
sailkatzeko beharrezko diren baldintzak bete gabe proiektu honetan definitutako Gabiriako udal mugarteko
hirigintza garapen berrien aurreikuspenek afektatzen dituzten lurrak.
Lur hauen azalera 29.006 m²koa da guztira eta 13. eta 16. HIAetan barne harturiko lurrak dira. Hau da,
Ezkio-Itsasoko 8. HGArekin batera garatutako sektorea (13. HIA –Urkiola-ondo) eta Gabiriako
herrigunearen mendebaldean proiektatzen den egoitza garapen berririk handiena (16. HIA –Larreaazpi/Arroaga).
Lur hauen hirigintza erregimena, besteak beste, 1.998ko Lurzoruaren Legearen 16. artikuluaren 1. atalean
eta 18. artikuluan ezarritakoa izango da –apirilaren 13ko 6/1998 Legea-, ekainaren 23ko 4/2.000 Errege
Dekretu Legearen aplikazioak eragiten dituen aldaketekin.
D.- Ipar-Altzibar gisa identifikatu den lurzoruaren azalera (28.187 m²) ez da sailkatu dokumentu honetan, Foru
Aldundiak etenda utzi baitu eremu horretarako aurreikusitakoa.

II.8.5.-

Hirigintza probetxamenduaren esleipen eta banaketari buruzko irizpideak.

II.8.5.1.- Probetxamendu kontzeptua eta honen aldaera desberdinak.
Hirigintza-mailan gaur egun probetxamendu kontzeptuan eragina duten baldintza eta ñabarduren aniztasuna
kontuan izanik, beharrezkoa da terminologia argitzea, labur bada ere.
Heburu hori lortu asmoz, indarrean dagoen hirigintza legerian nahiz proiektu honetan ezarritako irizpideei
jarraiki, arreta berezia eskaini behar zaie ondoko kontzeptuei:
A.- Hirigintza probetxamendua – Eraikuntza probetxamendua.
Esanahi bereko terminoak dira. Izaera orokorrez, termino hauen bidez plangintzak erreferentziazko
eremuan aurreikusten duen probetxamendua identifikatzen da, termino hau m²(s) –sabai azalerasinboloaz adierazten delarik. Erreferentziazko eremu hori erabilera orokorreko zona, erabilera xehekatuko
azpizona, garapen plangintzako formulazioaren area edo sektore bat, exekuzio-unitatea, lurzati bat edo
lurzati-multzoa edota beste edozein lurralde-eremu izan liteke.
Izaera orokorrez, probetxamendu hori bat dator sestra gaineko eraikunta probetxamenduarekin, Hirigintza
Interbentziorako Areen Arau Partikularretan edota garapen plangintzan adierazitako salbuespenen
kaltetan izan gabe.
B.- Probetxamendu konputagarria.
Halakotzat jotzen da proiektu honen “Hirigintza Arau Orokorren” “3.1.2” artikuluak horren inguruan
ezartzen dituen beharkizunak betetzen dituen hirigintza probetxamendua.
C.- Probetxamendu ez-konputagarria.
Halakotzat jotzen da konputagarritzat jotzeko beharrezko diren beharkizunak betetzen ez dituen hirigintza
erregimena.

D.- Irabazizko probetxamendua.
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Hiri-lurzoruan nahiz lurzoru urbanizagarrian, hirigintza probetxamendua irabazizkotzat edo ezirabazizkotzat jotzeko, ondoko baldintzak hartu beharko dira aintzat:
*

Izaera orokorrez, irabazizko hirigintza probetxamendutzat joko da “a” lurzatiei (egoitza erabilera), eta
“b” lurzatiei (industri erabilera) esleitutako probetxamendua.
Izaera orokorrez eta Arearen Arau Partikularretan edota garapen plangintzan honen inguruan ezar
daitezkeen salbuespenen kaltetan izan gabe, lurzati hauetan aurreikusitako irabazizko
probetxamendua bat etorriko da sestrapeko eraikuntza probetxamenduarekin, azken hau ez delarik
aintzat hartuko ondorio horietarako.
Kasu orotan, sestrapeko probetxamendua afektatutako lurren jabeen artean nahiz hauen eta Udalaren
artean banatuko da, sestra gaineko probetxamenduaren proportzionaltasun- eta portezentaia-irizpide
berei jarraiki.

*

Aitzitik, irabazizko probetxamendurik gabekotzat joko dira izaera publiko edo pribatuko zuzkidura
erabileretara destinaturiko lurzatiak eta espazioak, hau da, “e” lurzatiak (komunikazio-sistemak), “f”
lurzatiak (espazio libreak), “g” lurzatiak (ekipamendu komunitarioa) eta “h” lurzatiak (zerbitzuazpiegiturak), bai eta, hala dagokionean, espazio hauetan aurreikusitako eraikuntzak ere.
Halaber, halakotzat joko dira baita ere lehen aipaturiko irabazizko izaerako lurzatietan kokaturik
dauden baina dagokion plangintzak espreski ekipamendu komunitarioko erabileretara destinatzen
dituen lokalak.

E.- Bataz besteko probetxamendua.
Hiri-lurzoruan mugatutako exekuzio-unitate bakoitzaren erabilera eta eraikuntza bereizgarriko tipologiaren
probetxamendua, sabai metro karratuetan adierazita. Plangintzak eremu horretan, afektatutako lurren
jabeen artean nahiz hauen eta Udalaren artean, aurreikusten duen probetxamenduaren banaketaren
neurria eta arradakia sinbolizatu eta irudikatzen du.
F.- Ereduzko probetxamendua.
Lurzoru urbanizagarrian mugatutako banaketa-area bakoitzaren erabilera eta eraikuntza bereizgarriko
tipologiaren probetxamendua, sabai metro karratuetan adierazita. Plangintzak eremu horretan,
afektatutako lurren jabeen artean nahiz hauen eta Udalaren artean, aurreikusten duen
probetxamenduaren banaketaren neurria eta arradakia sinbolizatu eta irudikatzen du.
II.8.5.2.-

Hirigintza probetxamendua banatu eta esleitzeko erregimena lurzoru urbanizagarrian.

Hiri-lurzoruan hirigintza probetxamendua esleitu eta banatzeko erregimena indarrean dagoen hirigintza
legerian ezarritako beharkizunetara egokituko da, erregimen hori afektatutako lurren jabeei eta, hala
dagokionean, Udalari esleituko zaiolarik, legeria horretan ezarritako irizpideen arabera.
Ildo honetan, hiri-lurzoru gisa sailkatutako eta –aurreko II.8.4.A. epigrafeko “A” atalean adierazitakoari jarraiki“urbanizazio kontsolidatu gabeko” modalitatean barne harturiko lurrak direnean, 1.998ko Lurzoruaren
Legearen 14. artikuluaren 2. atalak ezarritakoari jarraituko zaio.
Bestalde, hiri-lurzoru gisa sailkatutako gainerako lurren kasuan, Lege horren 14. artikuluaren 1. atalak
ezarritakoari jarraituko zaio.
Halaber, ondorio horietarako, Euskal Autonomia Erkidegoan jaulkitako 1.998ko apirilaren 20ko 11. Legean
ezarritakoari jarraituko zaio, lege hau indarrean jartzen denean.

GABIRIAKO ARAU SUBSIDIARIOAK
T.B., 2003/1/7an behin-betiko onartu ondoren – 2.004ko maiatza

“A. MEMORIA” DOKUMENTUA

-42-

Bestalde, hiri-lurzoruan mugatutako exekuzio-unitateen bataz besteko probetxamendua ondokoen arteko
zatiketaren emaitza izango da kasu bakoiztean:
*

Batetik –zatikizuna-, eremu horietako bakoitzean aurreikusitako irabazizko hirigintza probetxamendu osoa.
Probetxamendu hori kalkulatzeko, egun dauden eraikinei loturiko eta eraikin hauen jabeek
patrimonializatutako probetxamendua alde batera utziko da eta, beraz, ez da konputatuko. Aldiz,
plangintzak, hala dagokionean, aurreko probetxamenduaren gain onartzen dituen igoerak konputatu
egingo dira.

*

Bestetik –zatitzailea-, exekuzio-unitateko lurren azalera osoa, honi dagokionean konputagarri ez direnak
alde batera utzita.
Ildo honetan, egungo zuzkidura publikoetara destinaturiko lurrak konputatu ala ez erabakitzeko, indarrean
dagoen hirigintza legeriak ezarritakora egokitu beharko da.

Kasu orotan, Udalari esleituko zaio afektatutako lurren jabeei ez dagokien hirigintza probetxamendu osoa.
Honela, kasu bakoitzean exekutatu nahi den eraikuntza probetxamendua gora-behera –plangintzak
baimendutakoa baino txikiagoa den kasuetan ere barne-, plangintzan baimendutakoaren %10 Udalari
esleituko zaio.
II.8.5.3.- Hirigintza probetxamendua banatu eta esleitzeko erregimena lurzoru urbanizagarrian.
Indarrean den legeriak ezarritakoari jarraiki, lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako lurrak banaketa-area
batean barne hartzen dira, hain zuzen ere Arau Subsidiarioek 16. Hirigintza Interbentziorako Arean aurreikusi
duten ordenazioaren ondorioz lortzen den sektorearekin bat datozenak. Sektore horrek Plan Partziala
beharko du. Bestalde, 13. HIAri dagokion hirugarren banaketa-area mugatu da, bertarako baldintzak
indarrean den plangintzak ezarritakoak izango direlarik..
Banaketa-area bakoitzean aurreikusitako probetxamenduaren banaketaren ondorioetarako, batetik, 1.998ko
Lurzoruaren Legearen 18. artikuluak eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoan jaulkitako 1.998ko apirilaren
20ko 11. Legean ezarritakoari jarraituko zaio, azken lege hau indarrean jartzen denean.
Xede horretarako, proiektu honek kasu bakoitzean, aurreikusitako hirigintza probetxamendua afektatutako
lurren jabeen artean haiz hauen eta Udalaren artean banatu eta esleitzeko beharrezkoak diren zehaztapenak
definitzen ditu. Zehaztapen horiek ondoko hauek dira zehazki:
*

Banaketa-area bakoitzaren azalera. Azalera hori kasu bakoitzean bat dator afektatutako Hirigintza
Interbentziorako Arearen azalera osoarekin. Alde batera uzten dira espreski dagoeneko exekutatuta
dauden eta erabili egiten diren komuunikazio sistema orokorra osatzen duten elementuetara destinaturiko
lurrak.

*

Banaketa-area bakoitzean aurreikusitako irabazizko izaerako erabilera- eta eraikuntza-tipologiak: industri
eta hirugarren sektoreko erabilera 13. HIArako eta egoitzazkoa 16. HIArako.

*

Banaketa-area bakoitzaren erabilera- eta eraikuntza-tipologia bereizgarria. Halakotzat identifikatzen da
banaketa-area bakoitzean nagusi den tipologia: industri erabilera 13. HIArako eta egoitza erabilera 19.
HIArako

*

Bereizitako tipologia bakoitzari dagozkion ponderazio-koefizienteak.

*

Banaketa-area bakoitzaren irabazizko probetxamendua.
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Kasu bakoitzean aurreikusitako eraikuntza probetxamenduari dagozkion ponderazio-koefizienteak
aplikatzearen emaitza da.
*

Banaketa-area bakoitzaren ereduzko probetxamendua.
Banaketa-arearen irabazizko probetxamendu osoaren eta bere azaleraren arteko zatiketaren emaitza da.

Zehaztapen guzti hauek segidan eskaintzen den koadroan adierazten dira.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, se delimitan para los terrenos clasificados como
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LURZORU
URBANIZAGARRIAN
MUGATUTAKO
PROBETXAMENDUAREN ZEHAZPENA
BANAKETA
AREA

LURRALDE
ERREFERENTZIA

”BA.1”

”13” HIA

BA.2”

”16” HIA

AZALERA

BANAKETA

AREEN
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EREDUZKO

ERAB./ERAIK.
TIP. BEREIZ..

ERAIK.
PROBETX.
m²(s)

PONDER.
KOEFIZ.

IRABAZ.
PROBETX.

EREDUZKO
PROBETX.
m²(s)uc/m²

3.221

B.10

0,75
m²(s)/m²

1,00

0,75
m²(s)/m²

0,75

25.023

A.10

5.755

1,00

5.755

0,23

II.8.6.- Ordenazio xehekatuaren zehazpena eta Arau Subsidiarioen garapena.
Lurzoru-mota bakoitzean honen inguruan planteatutako irizpideak ondoko hauek dira:
A.- Hiri-lurzorua.
Hiri-lurzoru gisa sailkatutako Hirigintza Interbentziorako Areen Arau Partikularrek, kasu bakoitzean
hauetan barne harturiko lurren ordenazio xehekatua zehazteko aintzat hartu beharreko irizpideak
definitzen dituzte, 18. HIAren kasuan izan ezik, hauek Arau Subisidiarioen exekuzio zuzeneko eremu gisa
definitzen direlarik. Aipaturiko 18. Arean Plan Berezia tramitatzea aurreikusten da, honen mugakide den
eta Ormaiztegiko udaleerian kokaturik dagoen ordenazio xehekatua kontuan izan beharko du planak eta
Agerre-alderi dagokion proposamena garatu beharko du, proiektu honek zonakatze globalaren eta
erabileraren intensitatearen inguruan definitzen dituen zehaztapenen arabera.
Honen kaltetan izan gabe, Plan Bereziak nahiz Xehekapen Aztyerlanak egin ahal izango dira area
hauetarako, indarrean den lurz<oruari buruzko legeriak plangintza irudi horiei ematen dien garrantziaz.
B.- Lurzoru ez urbanizagarria.
Lurzoru-mota honetan ez du zentzurik ordenazio xehekatuaz aritzeak, termino hau ez baitagokio lurzorumota honi.
Nolanahi ere, kasu jakin batzuetan eta indarrean dagoen hirigintza legerian eta proiektu honen Hirigintza
Arau Orokorren 2.3.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, lurzoru ez-urbanizagarriko jarduketa eta
interbentzio jakin batzuen exekuzioak dagokion plan berezia osatu eta onesteko beharra justifika dezake.
Izaera orokorrez, Arau Subsidiarioek Plan Berezia erredaktatzea planteatzen dute Troyako
meatzearentzat eta bertako inguruarentzat, eremu hort nekazaritza eta abeltzaintzarako berreskuratu ahal
izateko. Honela meatzea bera nahiz ingurua birgaituko duen ingurugiroa hobetzeko interbentzioa
planteatzen da, osagarri gisa bertan olgetarako hirugarren sektoreko erabilerak ezartzea ere proposatzen
delarik.
Sistema orokorrak exekutatzeko Plan Berezia (betiere interbentzioen garrantziaren arabera) edo
eraikuntza edo obra proiektua sustatu beharko da.
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C.- Lurzoru urbanizagarria.
Izaera orokorrez, lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako Hirigintza Interbentziorako Arearen (16. HIA –
Larrea-azpi/Arroaga) ordenazio xehekatua zehazteko dagokion garapen plangintza –plan partzialaformulatu beharko da. 13. HIA –Urkiola-ondo areak badu dagoeneko Plan Partziala.

II.8.7.-

Plangintzaren exekuzioa.

II.8.7.1.-

Hiri-lurzorua.

Hiri-lurzoru gisa sailkatutako eta ordenazio xehekatuko erregimena definitutako lurretarako, ondokoak
definitzen ditu proiektu honek: urbanizazio-obrak exekutatzeko irizpideak, aurreikusitako kargak eta
probetxamenduak banatzeko irizpideak eta ondorio honetarako formulatu beharreko proiektuak.
Honela, Hirigintza Interbentziorako Areei dagozkien Arau Partikularrek irizpipde horiek ezartzen dituzte eta
proiektu honen Hirigintza Arau Orokorren 2.4 eta 2.5 kapituluetan urbanizazio-obren exekuzioak nahiz karga
eta probetxamenduen banaketak errespetatu beharreko erregimen orokorra definitzen da.
Bestalde, ordenazio xehekatuko erregimena zehazteko plan berezia formulatzea beharrezkoa denean, plan
honek berak definitu beharko ditu irizpide horiek.
II.8.7.2.-

Lurzoru ez urbanizagarria.

Lurzoru ez-urbanizagarri gisa sailkatutako lurretan gerora formula daitekeen plan berezian ezar daitezkeen
aurreikuspenen kaltetan izan gabe, desjabetzapen bidez jardungo da proiektu honetan bertan nahiz indarrean
dauden legezko xedapenen arabera formula daitezkeen beste proiektu batzuetan definitutako zuzkidura
publikoetara destinaturiko lurrak lortu ahal izateko.
II.8.7.3.-

Lurzoru urbanizagarria.

Lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako lurretan eta eremuetan planteatutako proposamenen hirigintza
kudeaketa eta exekuzio erregimenaren zehazpena, kasu bakoitzean formulatu beharko den garapen
plangintzara eragortzen da.

II.9.-

Katalogoa.

Burututako informazio prozesuaren ondorioz hainbat zerrenda osatu genituen elementu edo inguru
interesgarriak bilduz eta Arau Subsidiarioen Katalogoa osatu dugu elementu horiekin. Dokumentuaren
katalogoan katalogatu ditugun eraikinak eta elementuak zerrendatu ditugu eta proiektu honen Hirigintza
Arau Orokorretan definitzen den araudia berezi aplikagarria zehaztu da.
Arau Subsidiarioak behin-betiko onartzen dituen erabakiaren edukia kontuan hartuta, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak helarazi duen Kultur Ondarearen Zuzendaritzaren
txostena eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Euskara, Gaztedia eta Kirol departamentuak espediente
honi buruz egin duen txostena aztertu ditu Udalak. Azterketa horren ondoren, osatutako Katalogoaren
edukia berretsi du eta eraikin eta elementu hauek erantsi ditu: bikarioaren etxea, Errotaberri Goikoa eta
Bekoa errotak, Aunditegiko errota, landa-etxearen eta Etxeberri etxearen artean dagoen gurutzea,
Olazabal baserriko ezkutua, Astiazaran baserriko erlojua, Izar goena baserriko arkua, Udaletxearen aurrez
aurre dagoen Ardantzako hilarria eta Eguskitza baserriko ezkutua.
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Ondare arkeologikoa dela eta, tipologia hauek hartu dira aintzat:
* Presuntzio arkeologikoko zonak 199ko irailaren 11ko ebazpenaren arabera.
1.-

Eraikuntzen barnealdea:
- Madariaga goena baserria
- Madariaga Erdikoa baserria
- Nobare Zahar baserria
- Zuazola garakoa baserria
- Zuazola azpikoa baserria
- Oñatibia handi baserria
- Bidaurreta baserria
- Artzain baserria
- Arroaga baserria
- Elizalde baserria
- Alkain baserria
- Alkain txiki baserria
- Arane txiki baserria
- Arane handi baserria
- Olakiaga Azpi baserria
- Iguaran garakoa baserria
- Katarain baserria
- Aranburu azpikoa baserria
- Eguzkitza baserria
- Etxeberri Bengoa baserria

2.-

Eraikuntzen barnealdea eta 15 metro eraikuntzen inguruan:
- Asunción parroki-eliza.

3.-

Madariaga
Madariaga
Madariaga
Zuazola
Zuazola
Zuazola
Zuazola
Gabiria gunea
Gabiria gunea
Gabiria gunea
Gabiria gunea
Gabiria gunea
Gabiria gunea
Gabiria gunea
Olakiaga
Ugarana
Ugarana
Ugarana
Ugarana
Ugarana

Gabiria gunea

Eraikuntzen kanpoaldea:
- San Esteban ermita.

Ugarana

Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak ez du aipatu Gabirian Santiago bidearekin eta industri ondarearekin
erlazionaturiko babes litekeen elementu berezirik.
Halaber, ez da beharrezkotzat jo Katalogoan interes naturalistikodun elementu edo multzo berezirik barne
hartzea.

III.- AURREIKUSPENEN PROGRAMAZIORAKO IRIZPIDEAK.
Indarrean dagoen hirigintza legeriak ez du aurreikusten Plangintza Arau Subsidiarioek bereizitako
dokumentu gisa, Jarduketa programarik, ez eta Ekonomi eta Finantza Azterlanik ere barne hartu behar
izatea.
Dena dela, proiektu honetan ezarritako aurreikuspenen eraginkortasunak berak, indarrean dagoen jabetzaeskubidearen kontzepzioarekin bat eginik, gutxienez interbentzio-epeak zehaz daitezen eskatu eta
justifikatzen du, eta batik bat aurreikusitako jarduketen lehentasunerako irizpideak zehaz daitezen.
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Testuinguru honetan, proiektu honen Hirigintza Arau Orokorrek izaera orokorreko hainbat irizpide ezartzen
dituzte, kasuan-kasu, dagokion garapen plangintza formulatzeko nahiz planteatutako proposamenak
exekutatzeko, kudeaketa proiektuak osatzea ere barne.
Aldi berean, Hirigintza Interbentziorako Areen Arau Partikularrek kasu bakoitzean espreski aintzat hartu
beharko diren irizpideak zehaztu eta, hala dagokionean, proposatutako interbentzio desberdinen
lehentasun-ordena ezartzen dute. Ildo honetan, epe laburragoa ezartzen da aurreko plangintza orokorrak
aurreikusten zituen baina oraindik ezekutatu ez diren eta konsolidatu egiten diren egoitza lurzatiak
garatzeko
Arau Subsidiario hauen proposamena datozen zortzi urteetarako formulatzen da, arau hauek behin-betiko
onesten diren unetik zenbatuta. Hortaz, erreferentzia orokor gisa 2.010 urtea hartu beharko litzateke.
Ildo honetan, interbenbentzio zuzena eta, hortaz berehalakoa, planteatzen da ordenazio xehekatua
aurredefinitu duten areetan. Aitzitik, epe zabalagoak galdatuko ditu, 16,. eta 18. HIAen garapenak,
hauetarako xehekapen plangintza galdatzen baita. Hala ere, plangintza hau Udalean aurkezteko bi urteko
epea ezarri da gehienez ere. Azkenik, epea urtebetekoa bakarrik izango da kooperazio sistemaren bidez
garatuko den egoitza area berrirako Plan Partziala aurkezteko.
Bestalde, berehalako interbentzioa proposatzen da Beasain-Zumarraga korridorean aurreikusitako bidetza
sistema orokor berria exekutatzeko.
Jabetzak urtebeteko epea izango du gehienez ere Troiako Plan Berezia aurkezteko.
Bestalde, aurreikusitako saneamendu-sarea Arau Subisidiarioak indarrean egongo diren denbora-epean
egingo da (8 urte).

IV.

ORDENAZIOAREN EZAUGARRIEN KOADROAK

Ondoren, proposamenaren edukia koantitatiboki deskribatzen duten zenbait koadro eskaintzen dira:
1.-

LURZORUAREN SAILKAPENA

2.-

ZONAKATZE GLOBALA

3.-

HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREAK

4.-

ZONAKATZE GLOBALA HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREEN ARABERA

5.-

EGOITZA ERABILERAK HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREEN ARABERA

6.-

INDUSTRI ERABILERAK HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREEN ARABERA

7.-

ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA

8.-

EKIPAMENDU KOMUNITARIOAREN SISTEMA OROKORRA
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LURZORUAREN SAILKAPENA

LURZORU MOTA6

AZALERA ( m²)

AZALERA (% guztira)

HIRI LURZORUA
173.076

1,2

14.530.451

98,4

29.006

0,20

AZALERA (m²)

AZALERA (% guztira)

111.684

0,76

LURZORU EZ URBANIZAGARRIA
LURZORU URBANIZAGARRIA

2.-

ZONAKATZE GLOBALA

ZONA7
A.10 – EGOITZA ZONA
B.10 – INDUSTRI ZONA

0,55

80.869
D.10 – BABES BEREZIKO BASOAK

1.061.391

7,19

D.20 – BABES BEREZIKO BASOGINTZA

4.487.235

30,40

354.298

2,40

5.334.644

36,14

1.006.179

6,82

2.252.818

15,26

.NR.20 – AZTIRIAKO LANDAGUNEA

14.547

0,10

E.10 – ERREPIDEAK
(zeharkatutako zonetan barne hartuta)

3.726
(hiri areetan bakarrik)

D.30 – BABES BEREZIKO MENDI LARREAK
D.40 – BABES BEREZIKO ABELTZAINTZA

D.50 – BABES BEREZIKO NEKAZARITZA
D.60
BABES
UNITATEA

BEREZIKO

AITZKORRIPEKO

NEK.-

0.02
(hiri areetan bakarrik)

.E.20 – TOKI BIDEAK
(Incluido en zonas atravesadas)

(zeharkatutako zonetan barne
hartuta)

.E.30 – TRENBIDE SAREA
(zeharkatutako zonetan barne hartuta)

(zeharkatutako zonetan barne
hartuta)

-

4.198

0,03

1.605
(hiri areetan bakarrik)

(hiri areetan bakarrik)

G.10 – EKIPAMENDUA

1.224

0.01

H.10 – AZPIEGITURAK

18.115

0,12

UDALERRIAN GUZTIRA

14.760.720

100

F.10 – HIRI ESPAZIO LIBREAK
F.20 – IBAI UBIDEAK
(zeharkatutako zonetan barne hartuta)

6
7

0,01

Ez dira barne hartu Ipar-Altzibarreko 28.187 m². Udalerriko azaleraren % 0,19 suposatzen du azalera horrek.
Ez dira barne hartu Ipar-Altzibarreko 28.187 m². Udalerriko azaleraren % 0,19 suposatzen du azalera horrek.
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HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREAK.

HIRIGINTZA
INTERBENTZIORAKO AREAK

1.- LARREA-ONDO

AZALERA
( m² )

HIRIGINTZA GARAPENAREN
ERREGIMENA

4.194

EXEKUZIO ZUZENA

959

EXEKUZIO ZUZENA

3.- ALKAIN TXIKI

8.587

EXEKUZIO ZUZENA

4.- FRONTOI ALDE

8.596

EXEKUZIO ZUZENA

5.- GABIRIA HERRIGUNEA

24.385

EXEKUZIO ZUZENA

6.- KALBARIOTA

8.118

EXEKUZIO ZUZENA

7.- SANTA MARINA

10.763

EXEKUZIO ZUZENA

8.- ALEGIKO AUZOGUNEA

8.378

EXEKUZIO ZUZENA

9.- URRUTI

25.613

EXEKUZIO ZUZENA

10.- ARRONDO

14.366

EXEKUZIO ZUZENA

11.- EDERSAL

7.244

EXEKUZIO ZUZENA

12.- UNE - ORIA

2.322

EXEKUZIO ZUZENA

13.- URKIOLA ONDO (1. sektorea
1)

3.221

PLANGINTZA XEHEKATUA

14.- KANPOSANTU AZPI

3.288

EXEKUZIO ZUZENA

15.- FRONTOI AZPI

13.373

EXEKUZIO ZUZENA

16.- ARROAGA/LARREA-AZPI

25.785

PLANGINTZA XEHEKATUA

17.- BARRAINDEGI-ONDO

3.182

EXEKUZIO ZUZENA

2.- KALE

18.- AGERRE ALDE

PLANGINTZA XEHEKATUA
29.857

GUZTIRA
202.082
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ZONAKATZE GLOBALA HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREEN ARABERA.

HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO
AREAK
(HIA)

ZONAKATZE GLOBALA
Azalera (m²)

A.10

1.- LARREA-ONDO

B.10

3.934

E.10

F.10

F.20

260

959

2.- KALE
3.- ALKAIN TXIKI

8.587

4.- FRONTOI ALDE

8.203

393

5.- GABIRIA HERRIGUNEA

20.204

1.270

6.- KALBARIOTA

7.817

301

7.- SANTA MARINA

9.476

8.- ALEGIKO AUZOGUNEA

7.998

1.287
380

9.- URRUTI

25.613

10.- ARRONDO

14.217

11.- EDERSAL

7.244

12.- UNE - ORIA

2.322

13.- URKIOLA ONDO

1.616

1.605

14.- KANPOSANTU AZPI

3.288

15.- FRONTOI AZPI

13.373

16.- ARROAGA/LARREA-AZPI

25.023

762

17.- BARRAINDEGI-ONDO

2.822

360

18.- AGERRE ALDE

29.857
28.187

19.- IPAR ALTZIBAR
GUZTIRA

2.911

111.684

80.869

3.726

4.198

1.605
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EGOITZA ERABILERAK HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREEN ARABERA.

HIRIGINTZA
INTERBENTZIORAKO AREAK
(HIA)

EGOITZA ERABILERA

Etxebizitza berriak

Ordenazioz kanpoko etxebizitzak

1.- LARREA-ONDO

-

-

2.- KALE

2

-

3.- ALKAIN TXIKI

22

-

4.- FRONTOI ALDE

2

-

5.- GABIRIA HERRIGUNEA

-

-

6.- KALBARIOTA

-

-

7.- SANTA MARINA

1

-

8.- ALEGIKO AUZOGUNEA

11

2

14.- KANPOSANTU AZPI

6

-

15.- FRONTOI AZPI

14

-

16.- ARROAGA/LARREA-AZPI

28

-

17.- BARRAINDEGI-ONDO

6

-

GUZTIRA

92

2

Oharra: “hiri egoitza areen” multzoan 90 etxebizitza berri ordenatzen dira, birgaikuntza interbentzioen
ondorioz sor litezkeen etxebizitza berriak zenbatu gabe.
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INDUSTRI ERABILERAK HIRIGINTZA INTERBENTZIORAKO AREEN ARABERA.

HIRIGINTZA
INTERBENTZIORAKO
AREAK
(HIA)

ZONAKO INDUSTRI
AZALERA

INDUSTRI
PROBETX.
GUZTIRA

OHARRAK

( m² (a) )
( m²(s) )

9.- URRUTI

25.613

15.367

Industri probetxamendu konsolidatua +
zabalkuntza

10.- ARRONDO

14.217

7.108

Industri probetxamendu konsolidatua +
zabalkuntza

11.- EDERSAL

7.244

3.622

Industri probetxamendu konsolidatua +
zabalkuntza

12.- UNE - ORIA

2.322

1.350

13.- URKIOLA ONDO
(1. sektorea)

1.616

(0,75 m²(s)/m²)

Industri probetxamendu konsolidatua

(Ezkio-Itsason)
Ordenazioa Plan Berezira eragortzen
da

18.- AGERRE ALDE

GUZTIRA

Ordenazioa indarrean den Plan
Partzialera eragortzen da

29.857

14.928

98.031

55.643

Ez da barne hartzen 13. HIAren
probetxamendua, area hau EzkioItsason baitago
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ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA
AZALERA
KONPUTAGARRIA
( m²)

IDENTIFIKAZIOA
GABIRIA HERRIGUNEKO ERDIALDEKO ESPAZIO LIBREA

2.911

SANTA MARINAKO ERDIALDEKO ESPAZIO LIBREA

1.287

GUZTIRA

4.198

EMAITZAZKO ESTANDARRA
750 biztanleko biztanleria hartzen da aintzat horretarako, horixe baita emaitzazko etxebizitza
eskaintza saturatuko balitz kalkulatu den gehienezko zifra.

5,6 m²/bizt.
(> 5,0 ,²/bizt.)

Oharra: Espazio libre hauei toki sistematzat jo diren beste espazioak erantsi behar zaizkie. Azken hauek
Gabiria herrigunean daude, udaletxe, frontoi eta elizaren inguruan, besteak beste. Bestalde, azken hauei
anbulategiaren eta udaletxe zaharraren inguruan proiektatu diren beste espazio libreak erantsi beharko
zaizkie.

8.-

EKIPAMENDU KOMUNITARIOAREN SISTEMA OROKORRA

ZONEN IDENTIFIKAZIOA

KANPOSANTUA

ERABILERA

EKIPAMENDUA: KANPOSANTUA

GUZTIRA

ZONAREN
AZALERA
( m²)
1.224

1.224

Oharra: Ekipamendu hauei Santa Marina eta Gabiria herriguneetan dauden eta toki sistematzat jo diren
beste ekipamenduak erantsi behar zaizkie: udaletxea, frontoiak, elizak, eskolak eta anbulategia.

V.

TESTU BATEGINEAN ERANTSI DEN AZKEN OHARRA.

Dokumentu honetan bildu dira, 2001eko abuztuan egindako dokumentua eta harrez gero hartu diren
erabakiak udal-izapideen prozesuan barrena, bai eta Arau Subisidiarioak 2003ko urtarrilean behin-betiko
onetsi zirenean hartutakoak ere. Etenda geratu da Ipar-Altzibar arearen antolaketa “harik eta Ezkio-Itsaso
eta Gabiria arteko Alegiko eremuan udalerriz gaindiko antolaketa lanak bukatzen diren arte. Antolaketa lan
horiek abian daude Beasain-Zumarraga (Goierri) Jardute Eremuko Lurraldearen Zatiko Planaren barruan”.
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Lan horiek amaitu zain egon gara eta hori da testu bateginaren erredakzioa atzeratu izanaren arrazoia.
Azkenik, behean adierazitako datan amaitu da lan hori, Ipar-Altzibarreko arearen egoera oraindik
erabakitzeke dagoen arren.

Donostia-San Sebastián, 2004ko maiatza

SANTIAGO PEÑALBA

MANU ARRUABARRENA
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“D. PLANOAK” Dokumentua
AURKIBIDEA:

.......... .................................................................................................... Eskala:

I.-

INFORMAZIOA

I.1.-

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

I.1.1.- Udalerriaren plano topografikoa Goierriko eskualdean
(1.985eko Gipuzkoako Foru Aldundiaren jasoketa) ...............................................................1/25.000
I.1.2.- Udal Mugartearen plano topografikoa. Toponimia
(1.985eko Gipuzkoako Foru Aldundiaren jasoketa) ...............................................................1/10.000
I.2.-

LEHENDIK INDARREAN DAGOEN HIRIGINTZA PLANGINTZA

I.2.1.- Gabiriako Arau Subsidiarioak.
Lurzoruaren sailkapenari buruzko planoa. Udal Mugartea (Behin betiko onarp. 92/01/28) .....1/5.000
I.2.2.- Gabiriako Arau Subsidiarioak.
Lurzoruaren sailkapenari eta ordenazioari uruzko planoa. Gabiriako herrigunea
(Behin betiko onarp. 92/01/28) .................................................................................................1/1.000
I.2.3.- Gabiriako Arau Subsidiarioak.
1. sektoreari dagokion aldaketa. Lurzoruaren sailkapenari buruzko planoa
(Behin betiko onarp. 93/03/23) .................................................................................................1/1.000
I.3.-

HIRI ZERBITZUEN AZPIEGITURAK. GAUR EGUNGO EGOERA (1.996ko abendua)

I.3.1.- Ur-hornidura, saneamendu eta gas sareen eskema orokorra ................................................1/20.000
I.3.2.- Elektrizitate eta telefonia hornidura sareen eskema orokorra ................................................1/20.000
II.-

ORDENAZIOA
HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA
* Udal mugartea

II.1.II.2.II.3.-

Lurraldearen ordenazioaren egitura organikoa (Udal mugartea)............................................1/10.000
Zonakatze globala (Udal mugartea) .........................................................................................1/5.000
Lurzoruaren sailkapena (Udal mugartea) ...............................................................................1/10.000
* Hiri areak8

II.4.II.5.II.6.II.7.-

8

Sistema orokorrak: Bidesarea eta Espazio libreak (hiri areak).................................................1/2.000
Lurzoruaren sailkapena. Hirigintza Interbentziorako Areen mugaketa (Hiri areak)...................1/2.000
Zonakatze globala (Hiri areak) .................................................................................................1/2.000
Zonakatze xehekatua
II.7.1.- Hiri areak
.......... ....................................................................................................1/2.000
II.7.2.- Xehea: Gabiriako herrigunea ........................................................................................1/1.000
II.7.3.- Xehea: Alegiko herrigunea............................................................................................1/1.000
II.7.4.- Xehea: Santa Marinako herrigunea ..............................................................................1/1.000

Hiri areatzat jotzen ditugu hiri lurzoru edo lurzoru urbanizagarrian kokaturik daudenak.
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II.-

ORDENAZIOA (Jarr.)

AURKIBIDEA:
II.8.-

II.9.-

-II-

.......... .................................................................................................... Eskala:

Garapen, hirigintza kudeaketa eta exekuzio baldintzak.
II.8.1.- Hiri areak
.......... ....................................................................................................1/2.000
II.8.2.- Xehea: Gabiriako herrigunea ........................................................................................1/1.000
II.8.3.- Xehea: Alegiko herrigunea............................................................................................1/1.000
Eraikuntza, jabari eta erabilera baldintzak. Lerrokadurak eta sestrak
II.9.1.- Hiri areak
.......... ....................................................................................................1/2.000
II.9.2.- Xehea : Gabiriako herrigunea .......................................................................................1/1.000
II.9.3.- Xehea: Alegiko herrigunea............................................................................................1/1.000
II.9.4.- Xehea: Santa Marinako herrigunea ..............................................................................1/1.000
* Aztiriako landagunea

II.10.- Aztiriako landagunearen mugak...............................................................................................1/1.000
HIRI ZERBITZUEN AZPIEGITUREN ESKEMAK
II.11.- Ur-hornidura, saneamendu eta gas sareen eskema orokorra. ...............................................1/20.000
II.12.- Elektrizitate eta telefonia hornidura sareen eskema orokorra ................................................1/20.000
II.13.- Azpiegitura sareen eskema Gabiriako herrigunean .................................................................1/1.000
KATALOGOA
II.14.- Elementu “katalogatuak” ..... ..................................................................................................1/10.000
ORDENAZIO ORIENTAGARRIA
II.15.- Ordenazio orokorra. Gabiriako herrigunea garatzeko proposamena........................................1/1.000

OHARRAK:
(1) Dokumentazio grafikoa prestatzeko ondoko iturri kartografikoak erabili ditugu:
- 1:25.000, 1:20.000, 1:10.000 eta 1:5.000 eskalako planoak:
Gipuzkoako Foru Aldundiko datu basea, euskarri digitalean.
- 1:2.000 y 1:1.000 eskalako planoak:
Udaleko datu basea euskarri digitalean batik bat, Udal kartografia zaharragoa eta digitalizatu
gabea eta Gipuzkoako Foru Aldundiko kartografia, 1:5.000 eskala zabalduan.
(2) Plano informatzaileak 2.000 urteko otsailean prestatutako informazio eta diagnostikorako dokumentuan
barne harturiko planoekin osatzen dira.

