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SARRERA

Legazpiko HAPO berriaren garapen prozesuaren I. fase hau Planaren lehen dokumentu 
“arautu”aren aurreko fasea da: Aurrerapena eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa. Aldez 
aurreko lotura eta baldintza guztiak bildu behar ditu, eta horiek guztiak kontuan hartu behar dira 
Plana egiteko ondorengo faseetan.

Hala ere, azpimarratu behar da fase honekin ez dela amaitutzat eman behar hirigintza-
informazioaren prozesua, baizik eta etengabeko tresna osagarri gisa lagunduko diola Planari. 
Beraz, diagnostikoa ez dago erabat amaituta, eta, gutxienez, HAPOren hasierako onarpenera 
arte jarraituko du.

Fase honen garapen eta aurkezpenean, “Partaidetzazko esplorazio” aldia irekiko da. 
Dokumentu honek aberasten lagunduko du, eta, beraz, herritarrei ere ezagutarazi behar zaie, 
haien iritzi eta gogoetekin kontrastatzeko.

Webgunean azaltzen den dokumentu hau informazio-fasean garatu diren lanen sintesia 
da. Dokumentu horien eduki osoa Aurrerapenaren Dokumentuko Informazio-Memorian sartuko 
da.

Edukiak honako atal hauek ditu:

1. LURRALDE- ETA INGURUMEN-LOTURAK. LURRALDEAREN PATROI NATURALAK ETA 
BALDINTZA GEOGRAFIKOAK.

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

3. LURRALDEAN ERAGINA DUTEN UDALERRIAZ GAINDIKO PLANGINTZATIK ERATORRITAKO 
BALDINTZAK.

4. BERRIKUSTEN DEN PLANGINTZA OROKORRA. BERE GARAPEN ETA GAUZATZEAREN 
ANALISIA.

5. UDALERRIKO BESTE PLAN ETA AZTERLAN BATZUK.

6. UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA INGURUABARRAK.
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LURRALDE- ETA INGURUMEN-LOTURAK. 
LURRALDEAREN PATROI NATURALAK ETA BALDINTZA 
GEOGRAFIKOAK.

1.1. TESTUINGURU GEOGRAFIKOA

Legazpiko udalerriak 42 km2-ko azalera hartzen du gutxi gorabehera, Urola ibaiaren goiko 
zatian banatuta, eta altitude-gradiente izugarri bat duen topografia batean, udalerriaren goreneko 
puntutik, Aizkorri mendilerroan, Burrikurutz tontorrean, 1.430 metroko altitudean, iparraldeko 
muturrean baxuenarekin alderatuta (Zumarragarekiko muga), 370 metroko altitudean. 1

Legazpiko nukleoa bailarako 
lehen formazioen oinarrian dago. 
Urola ibaiak berak bainatzen 
du, eta Aizkorri mendilerroko 
hegaletan sortzen diren errekak 
isurtzen ditu. Ondoren, Brinkolako 
gunean ibaiarekin elkartzen 
dira eta Legazpi zeharkatzen 
dute, hegoaldetik iparraldera, 
12 kilometrotan zehar. Bere 
igarobidean, herrigunea ez 
ezik, landa-ingurunea nagusi 
den auzoak ere aurki daitezke, 
Brinkola eta Telleriarte, besteak 
beste. Gainera, nekazaritza eta 
abeltzaintzako bokazioko beste 
bi auzo nabarmendu daitezke: 
Lakidiola, udalerriaren iparraldean 
eta Zumarragarekin muga 
eginez; eta Aztiria, udalerriaren 
mendebaldean eta Mutiloa eta 
Gabiria udalerriekin muga eginez. 
Horrenbestez, finkapena baldintza 
topografikoetara eta ibai-sare 
adierazgarrienera atxikitzen da.

Udal-eremuko nekazaritza- 
eta basogintza-testuingurua 
mendien presentzian eta 
nekazaritza- eta abeltzaintza-
1 Informazio-iturriak: hainbat informazio-iturri erabili dira ingurune fisiko eta naturalaren ezaugarriak aztertzeko, eskualdeko, 
estatuko eta, batez ere, 2011n toki-administraziorako burututako Legazpiko Natura eta Paisaia Interes Bereziko Eremuen 
Inbentariotik eratorriak.

1 

1. VINCULACIONES TERRITORIALES Y MEDIOAMBIENTALES. LOS 
PATRONES NATURALES Y LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL 
TERRITORIO.  

1.1. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El municipio de Legazpi ocupa una superficie aproximada de 42 km2 distribuidas sobre el tramo 
alto del río Urola y en una topografía con un enorme gradiente altitudinal desde el punto más 
alto del municipio en la sierra de Aizkorri, en la cima de Burrikurutz, a 1.430 metros de altitud 
frente a la más baja en el extremo norte (límite con Zumarraga), a 370 metros de altitud. 1 

 
Contexto territorial del municipio de Legazpi 1. irudia Legazpiko udalerriko lurraldeko testuingurua.
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jardueran bertan nabarmentzen da. Zatirik naturalenean, koniferoen landaketak eta baso naturalak 
dira nagusi. Lehenengo solairu muinotarrean, baso naturalen artean, haritz pedunkulatua 
gailentzen da; estai menditarrean, berriz, pagoak, haritz albareak eta melojuak nahasten dira. 
Estai subalpetarra gerturatu ahala, 1.000 metroko altitudera, Aizkorriko tontorretan kareharrizko 
harkaitzak sortzen dira, eta hantxe hazten dira landare espezializatuak, klima-baldintza bereziki 
muturrekoetan bizi direnak.

1.2.	 UR-BALIABIDE	NATURALAK

Haranen konfigurazio geografikoak, sakonerarekin eta lurzoru-eskasiarekin batera, 
lehendik dauden ibar-azalera urriak zuzenean kolonizatzeko joera eragin du, ibaien behar 
funtzional, natural eta urbanoekin oso eskuzabalak ez diren ertzak antolatzeko irizpideekin.

LURRAZALEKO URAK

Legazpiko hiriguneen kokalekua errosario moduan dago kokatuta, eremu lauenak 
aprobetxatuz haran ahokatuetan, horiek inguruko azaleko ibai-ibilgu nagusiak, Urola ibaiak, 
zeharkatzen baititu. Arrain-hezurraren forman, garrantzi txikiagoko zenbait errekak bideratzen 
dira, baina topografian arrasto sakona uzten dute. Ardatz egituratzaile nagusia Kantauri Ekialdeko 
demarkazio hidrografikoa da.

LURPEKO MASAK

Udalerri osoa Hegoaldeko Antiklinorioko Jabari Hidrogeologikoan dago, eta bertan daude 
Aizkorriko Unitate Hidrogeologikoko Aranzazu azpiunitatea eta Troiako sektorea.

1.3.	 BIOBIDERTSITATEA:	FLORA,	FAUNA.

Legazpiko baldintza klimatikoak, edafologikoak eta orografikoak ekialdeko euskal 
azpisektore biogeografikoari dagozkio, eta zuzeneko eragina dute egungo landaretzan 
eta paisaian. Bere baldintza biogeografikoak eskualde atlantiko-europar erdialdekoan, 
Superprobintzia atlantikoan, Probintzia kantauriar-atlantikoan, Euskal sektore kantauriarrean 
eta Euskal azpisektore ekialdekoan kokatzen dira.

LANDAREDI POTENTZIALA

Baso naturalen eraketa gehienak konifero-landaketekin ordezkatu dira. Gizakiaren eraginik 
gabeko landaredi naturalaren eraketak, gaur egun Legazpin egon beharko luketenak, % 2,56 
baino ez dira geratzen. Koniferoen landaketek udalerriaren % 41,49 hartzen dute. Argi geratzen 
da, beraz, ingurune naturalak urteetan izan duen kudeaketa mota.

EGUNGO LANDAREDIA

Gaur egungo landaredia natura-ingurunearen eta giza jardueren elkarrekintzaren isla da, 
eta azterketa-eremuan 62 habitat mota desberdin daude, habitat naturalen, erdinaturalen eta 
artifizialen artean. Habitat naturalek eta erdinaturalek lurraldearen % 36,55 hartzen dute, eta 
habitat artifizialek eta antropikoek % 63,52.

Legazpin dauden 62 habitat motetatik 17 Habitatei buruzko Zuzentarauak babesten ditu. 
Azken horiek 736,51 hektarea hartzen dituzte, hau da, udalerriaren % 17,49.
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Arriskuan dauden espezieen zerrendan 31 espezie daude, Euskal Autonomia Erkidegoan 
oso arraroak direnak, eta 29 espezie daudela baieztatu da. Espezie horietatik 23 EAEko Flora 
Mehatxatuaren Katalogoan jasota daude (EHAA, 2011). Arriskuan dauden landareen banaketari 
dagokionez, garrantzi berezia dute Aitzondoko paisaia-arroak eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalak, 
interes bereziko 27 landare-espezie aurkitu baitira bertan.

FAUNA

Legazpiko udalerrian ornodun autoktonoen 180 espezie bizi dira. Inbentarioan pisu 
handiena dutenak tamaina handieneko taldeak dira, hau da, hegaztiak eta ugaztunak. Gainerako 
taldeek oso garrantzi txikia dute inbentarioan, eta, beraz, ahulenak izan daitezke. Kezkagarria da 
arrain-espezie gutxi izatea.

EAEko legeria erreferentziatzat hartuta, Legazpiko udalerrian 50 animalia-espezie aurkitu 
dira mehatxupean. Galtzeko arrisku handia duten EAEko Flora eta Fauna Mehatxatuen Katalogoan 
jasotako espezieetatik, Legazpin ez dago bat bera ere, baina beste hiru kategorietan bildutako 
espezieen presentzia berretsi ahal izan da. Legazpiko espezie mehatxatuen artean, % 46 interes 
berezikoak dira, % 30 kalteberak, eta gainerakoak, % 24, arraroak. Legazpiko inbentarioko fauna-
espezieen % 27,77 mehatxupean dago, EAEko araudiaren arabera. Beraz, udalerriko fauna-
kalitatea nahiko ona da, batez ere hegazti eta ugaztunena.

1.4.	 NATURGUNE	ADIERAZGARRIAK

PARKE NATURALAK

Aizkorri-Aratz Parke Naturalak 15.919 ha.-ko azalera du, eta horietatik 812,31 ha. Legazpiko 
udalerrian daude, Parke osoaren % 5. Parke naturala da, Euskal Herriko mendikate garrantzitsu 
batean dagoena. Eremu menditsu ezberdinak hartzen ditu: Altzania, Aratz, Aizkorri, Urkilla, Elgea 
eta Zaraia. Euskal Herriko mendikateko punturik altuena Aitxuri da, 1.551 metrorekin. Mendikatea 
Bizkaiko Golkoaren eta Mediterraneoaren arteko uren banalerroa da, eta bertan Gipuzkoako hiru 
ibai garrantzitsuenetakoak jaiotzen dira: Deba, Urola eta Oria. Eremuak jatorrizko basoen azalera 
handiak mantentzen ditu. Pagadi kaltzikolak eta azidofiloak Gipuzkoako isurialdean agertzen dira 
batez ere, eta garai bateko ikazkintza jarduera nabarmena da haietan.

Parkeko Natura Baliabideak Antolatzeko Plana apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuaren bidez 
onartu zen.

NATURA 2000 SAREA: AIZKORRI-ARATZ KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAK (ES2120002)

KBEa maiatzaren 31ko 83/2016 Dekretuaren bidez onartu zen. Dekretu horren bidez, 
Aizkorri-Aratz (ES2120002) Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu zen, eta azalera bera hartu 
zuen Legazpiko udalerrian. Leku horretan, 92/43/EEE Zuzentarauaren II. eranskinean jasotako 
bi flora-espezie eta Zuzentarau horren II. eta IV. eranskinetan sartutako 11 fauna-espezie daude 
gutxienez, bai eta beste sei espezie ere, II. eta 19. eranskinetan IV. eranskinean soilik sartuta 
daudenak. Nabarmentzekoa da 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako 20 hegazti-
espezie daudela gutxienez. Aizkorri-Aratzen kasuistika berezi hori dela-eta, komenigarria da 
dekretu-proiektu espezifiko bat egitea mendialde horretarako.

KBEa Hegazti Nekrofagoak Kudeatzeko Eremu izendatuta dago.
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1.5. PAISAIA

Paisaiaren eta paisaia-arroen analisia Legazpiko udalerriko natura- eta paisaia-interes 
bereziko eremuen inbentariotik hartu da. Paisaia-unitateen definizio-maila leku jakin baten 
paisaia-izaeraren parekoa da. Lan horretan, paisaiarik nabarmenenatzat Aitzondoko paisaia-arroa 
hartzen da. Aitzondoko paisaia-arroan, paisaia kalteberenak goi-mendiko larreak, harkaiztegiak, 
Armuñoko pagadi azidofiloak eta hariztiak dira. Paisaia kaltebera gehienak ustiatzera bideratutako 
basoak dira.

Arrolamendiko paisaia ere balioan jarri behar da, landa-eremuak eta baso autoktonoak 
daudelako, kultura-ondarea eta paisaiaren aniztasuna; Oamendikoa, kultura-ondarea, ur-
ibilguak, espezie hostotsuen basoak eta Arrobi mendiko herri-larreak; Telleriarte-Brinkolako 
paisaia, bere landa-inguruneagatik.

4 

1.5. EL PAISAJE 

El análisis del paisaje y de las cuencas paisajísticas se ha tomado del Inventario de las zonas de 
especial interés naturalístico y paisajístico del municipio de Legazpi, alcanza un nivel de definición en 
unidades paisajísticas, equiparables al carácter paisajístico de un lugar determinado. En dicho 
trabajo se destaca como el paisaje más sobresaliente la cuenca paisajística de Aitzondo. En la 
cuenca paisajística de Aitzondo, los paisajes más vulnerables son los prados de alta montaña, los 
roquedos, los hayedos acidófilos de Armuño y los robledales. La mayor parte de paisajes 
vulnerables son bosques dedicados a la explotación. 

También hay que valorar el paisaje de Arrolamendi, debido a la presencia de zonas rurales y sus 
bosques autóctonos, al patrimonio cultural y a la diversidad del paisaje; el de Oamendi, por su 
patrimonio cultural, los cauces de agua, los bosques de especies frondosas, y los pastos 
comunales del monte Arrobi; el paisaje de Telleriarte-Brinkola, por el entorno rural 

 

 
 

Por otra parte, el anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV 
señala el sur y este de Legazpi como ámbito singular y sobresaliente.  

Bestalde, EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektuak eremu 
berezi eta nabarmentzat jotzen ditu Legazpiko hegoaldea eta ekialdea.
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2/
LURRALDEAREN BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK. 
BIZTANLERIA, ETXEBIZITZA ETA JARDUERA 
EKONOMIKOAK.

2.1.	 DEMOGRAFIA:	BIZTANLERIA	ETA	ETXEBIZITZAK

Legazpik 8.384 biztanlerekin itxi zuen 2020. urtea (4.224 gizon eta 4.160 emakume), 
eta horrek 0,24ko uzkurdura ekarri zuen aurreko urtearekin alderatuta, patroiaren arabera. 
Azken urteko beherakada-dinamika moderatu horrek azken bi hamarkadetako joera orokorra 
laburbiltzen du; izan ere, azken bi hamarkadetan Legazpik 343 biztanle galdu ditu, urteko batez 
besteko -0,2ko tasaren ondorioz.

Bi arrazoirengatik azaltzen da hau: 1) azken hogei urteetako hazkunde begetatibo 
negatiboagatik, nahiz eta jaiotza-tasa positiboa izan. Hori gizarte zaharretan gertatzen da, non 
heriotzak jaiotzak baino gehiago diren. Eta 2) migrazio-prozesuen ondorioz, Legazpik egoera 
berezia du bere eskualdeko antzeko tamainako nukleoekiko, udalerri berean jaiotakoen ehuneko 
handiari dagokionez.

Ondoriozko egiturari dagokionez, Legazpik piramide erregresiboa erakusten du, gizarte 
garatuetan ohikoa dena. Gailurra bereziki handia da, eta zahartze nabarmena islatzen du, % 
25,92rekin, Urola Garaiko gainerako udalerrien gainetik; eta gainezko zahartze nabarmena du (% 
13,36), Zumarragakoaren antzekoa, eta gainerako mugapeek baino gutxienez ehuneko bi puntu 
handiagoa. Legazpik, 65 urtetik gorakoen eta 15 urtetik beherakoen artean, mendekotasuna 
duten biztanleria maila altua du, % 76,7koa.

Etxebizitza-unitate motetan, azken erroldaren arabera, bi pertsona edo gehiagoko 
etxekoen unitateak dira gehiengoa (% 67,8). Seme-alabak dituzten bikoteak guztizkoaren % 38,9 
dira, seme-alabarik gabeko bikoteak % 28,9, eta, ondoren, pertsona bakarreko etxeak, % 21,4.

2.2.	 EKONOMIA,	ENPLEGUA	ETA	ERRENTAK

Eustatek argitaratutako azken behin betiko datuen arabera (2018), Industriaren Balio 
Erantsi Gordinaren ehunekoa % 53,4 da, zerbitzuena % 37,7, eraikuntzakoa 4 eta lehen 
sektorekoa (nekazaritza eta abeltzaintza) 0,3. Industria-sektorearen pisuak behera egin badu 
ere, erdigunea izaten jarraitzen du, Gipuzkoako hamabigarren udalerri industrializatuena baita, 
Lan Merkatuaren Txostenaren arabera (2020).

Lehen sektore komunak oso pisu txikia du ingurune osoan, eta hori belaunaldien arteko 
errelebu-faltagatik gertatu ohi da. Bestalde, Legazpik ez du eraikuntza-sektore indartsurik, ez eta 
merkataritza- eta zerbitzu-sarerik ere, eta sektore pribatuaren (merkataritzaren, ostalaritzaren 
eta garraioaren ekarpena) eta sektore publikoaren (hezkuntza, administrazioa, osasuna eta beste 
gizarte-zerbitzu batzuk) artean pisu ekitatiboa ikusten da.
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Enpleguari dagokionez, Eustatek ematen dituen 2020ko behin betiko datuen arabera, 
Legazpik 7,5eko langabezia-tasarekin itxi zuen urtea. Egoera positiboa da inguruan, probintzia 
osoan baino langabezia gutxiago baitu (8,4). Euskadi osoak baino enplegu-maila hobeak ditu 
(10,1).

Sektoreen eta kontratazioaren arteko erlazioari dagokionez, Legazpin ikusten da industria-
sektorean ohiko maskulinizazioa dagoela, eta, zerbitzuen sektoreak eta lehen sektoreak garrantzi 
txikia izateaz gain, genero-arrakala handia dagoela enplegua lortzeari, horien kalitateari 
eta errentei dagokienez. Langabeziari dagokionez, emakumeak gizonen gainetik daude, 
gutxi gorabehera % 3, eta horrek eskualdeko dinamikari erantzuten dio, baina Euskadi osoko 
errealitatea ia bikoizten du.

Eustaten azken datuen arabera (2018), kontsumo-unitate pertsonal bakoitzeko 22.827 
euroko batez besteko errentak dituen udalerri bat irudikatzen du,, bere eskualde- eta probintzia-
ingurunetik hurbil dagoen zifra. Errenten bilakaera ere antzekoa da eremu horietan bizitako 
zikloetan, baita errenten jatorria ere. Baliabide propioekin egindako jarduera ekonomikoetatik 
eratorritako errentetan soilik ikusten da alde txiki bat, industriari lotutako enpresa handiekiko 
mendekotasun handiagoa dutelako. Beraz, udalerri honetan, lehen deskribatutako dinamiken 
ondorioz, lurralde barruko batez besteko egoera sortu da, eta enplegu egonkorra da horren 
arrazoia. Errentetan, berriz ere, genero-alborapena gertatzen da, errenta mota guztietan, 
jatorriaren arabera, etengabe ematen baita gizonek emakumeek baino aukera gehiago izatea 
errentak eskuratzeko.

Eremuen araberako barne-errealitateari dagokionez, deigarria da 001 eta 005 Sekzio 
errenta pertsonalen arabera 2015etik 2018ra kontsumo-ahalmena murriztu izana, gainerako 
sekzioetan handitu egin baita. Datu horrek adierazten du bizitegi-aldakuntzek atal batzuen 
egoera okertu dutela, eta beste batzuek, batez ere 003 eta 007 sekzioek, nabarmen hobetu 
dutela. Familia-errentei buruzko azterketa bera eginez gero, ikusiko dugu guztietan gertatu dela 
hazkundea, nahiz eta errenta pertsonalen kasuan negatibotzat jo ziren ataletan (001 eta 005), 
hazkundea oso txikia izan den.

Errenten	 eta	 higiezinen	 errealitatearen	 arteko	 harremanetik,	 etxebizitza	 egoki	 baten	
eskuragarritasunari	buruzko	ondorio	batzuk	ateratzen	dira:

Eustatek eskaintzen duen bizitegi-lurzatiaren batez besteko azalerari eta 2011rako Erroldari 
(85 m2, azken datu eskuragarria) aplikatuta, etxebizitzaren batez besteko prezio ohikoena 
144.500 da. Horrela, urtean batez beste 15.550 euro pertsonako izanda, diru-sarreren % 30,8 
ohiko etxebizitza erosteko erabiliko litzateke, bakarrik edo ardurapean adingabeak izanez gero. 
Kontsumo-unitate batek aplikatutako errentaren ehunekoa % 23,9ra igoko litzateke alokairuaren 
kasuan, eta, arrisku potentzialagatik aipatu beharreko datu gisa, pertsona baten errenten 
ehunekoa (15.550) % 34,7ra igoko litzateke kasurik onenean.

Gai honetan genero-joera errepikatzen da; izan ere, etxebizitza egoki bat eskuratzeko 
ezintasuna bereziki femeninoa da, zahartzaroko bakardadea, guraso bakarreko familia izatea 
(batez ere monomanrentea) eta batez besteko errenta baxuenak areagotu egiten baitira 
emakumeen artean. Emakumeen batez besteko errenta erabilgarria (12.974) erreferentziatzat 
hartuta, % 41era igotzen da alokairuen kasuan.

Gai honetan genero-joera errepikatzen da; izan ere, etxebizitza egoki bat eskuratzeko 
ezintasuna bereziki femeninoa da, zahartzaroko bakardadea, guraso bakarreko familia izatea 
(batez ere monomarentea) eta batez besteko errenta baxuenak areagotu egiten baitira 
emakumeen artean. Emakumeen batez besteko errenta erabilgarria (12.974) erreferentziatzat 
hartuta, % 41era igotzen da alokairuen kasuan.
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Udalerriko errentetan sexuen arteko aldea begiratzen bada, bereziki esanguratsuak 
Legazpiren kasuan, errenta txikienak dituzten sekzioetako emakumeek (3, 5 eta 7) hileko diru-
sarreren % 49,12 bideratuko lukete alokairuko etxebizitza batera, gizonak baino % 45 gutxiago 
kobratuko bailukete, sostengatzaile bakarrak izanez gero, urtean 11.000 euroko errentarekin 
(916 hilean).

Hurbilketa horrek zaurgarritasun-arriskuan jartzen ditu bakarrik dauden edo sekzio 
horietako seme-alabak dituzten emakumeen kasuan, etxebizitza eskuratzeari dagokionez profil 
nagusi gisa.

2.3.	 BIZITEGI-PARKEA:

Bizitegi-parkea aztertuz gero, Eustat-ek 4.179 etxebizitza zenbatzen ditu Legazpin 2020an; 
horietatik 3.586 etxebizitza nagusitzat jotzen dira, eta 636 beste mota batekoak (bigarren 
mailakoak edo hutsak). Horrek esan nahi du proportzioa guztizkoaren % 84,9 eta % 15,1 dela. 
Lehenengoak 2020ko biztanleria osoarekin lotuta daude (8.384 biztanle), eta, batez beste, 2,3 
pertsona bizi dira etxe bakoitzean.

Batez besteko antzinatasuna 45,5 urtekoa da, eta batez besteko azalera 84,5 m2-koa. 
Bestalde, % 84k berokuntza dute, eta % 69k igogailua. Datu hori, parkearen adinarena bereziki, 
kontuan hartu behar da bizitegi-estrategiak diseinatzerakoan; izan ere, esku-hartzea eska 
dezaketen etxebizitzatzat jotzen dira 50 urteko antzinatasuna gainditzen dutenak, hau da, 
hirurogeita hamarreko hamarkadaren aurreko 1.690ak.

Bizitegi-parkea udal-mailan egokitzeari dagokionez, ikusten da etxebizitza irisgarrien 
proportzioa txikia den arren (% 27,54, 2011ko erroldako datuen arabera), bizitegi-parkearen 
egoera positiboa dela. Azken erroldako datuen arabera, Legazpiko konfort-indizeak (% 76,50) 
eskualdeko, probintziako eta autonomia-erkidegoko batez bestekoa gainditzen du.

Etxebizitza eskuratzeko erregimenari buruzko datuen arabera, argi eta garbi erostearen 
alde egiten du 2011ko Erroldako datuek, eta gaur egun ere jarraitzen du modu nagusi gisa. 
Erroldaren urtean 300 pertsona ziren alokairuen titularrak (% 3,3); 7.565 pertsonak etxebizitza 
erosi zuten (% 87,9) eta % 9 beste bide batzuetatik sartu ziren (lagapenak edo jaraunspenak). 
Etxebizitza eskuratzea Etxebideren bidez (etxebizitza publikoa) ez da ia pisurik, ez Legazpin, ez 
inguruan.

2.4.	 ETXEBIZITZA-ESKARIA:

Bizitegi-eskaria eta gehieneko hazkunde-ahalmena kalkulatzeko erreferentziazko bi 
iturrien emaitzak ez dira oso desberdinak:

•  LPPk (2008-2016 aldirako) 165 etxebizitza eskaintzen ditu guztira (1991-2006 agertokia 
aplikatuz) edo 212 etxebizitza (2001-2006 agertokia aplikatuz) 8 urteko marjinan.

•  Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen araberako kalkulua zuzenean garatu da Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren Sailari egindako informazio-eskaeraren bidez, 
eta honako hauetan oinarritzen da: Eustaten arabera dauden etxebizitzak (4.166), 
biztanleriaren aldaketa (-71), familiaren tamainaren aldaketa (199), etxebizitza nagusien 
aldaketa (2) eta jenderik gabeko etxebizitzen aldaketa (7), eta horietatik ateratzen da 
etxebizitza-beharra guztira 137koa dela.
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Ikus daitekeenez, hiru kalkuluen zenbatekoek ez dute nabarmentzeko moduko desorekarik 
erakusten. Hala ere, LAGen parametroei erreparatuta, harrotze-koefizientearen ondoriozko 
igoera aplikatu behar da, gehieneko bizitegi-ahalmena handitzen duena dinamiken arabera; 
Goierriren kasuan, 2,4 da. Horrela, etxebizitzen beharrak bider harrotze-koefizientea, 329 
etxebizitzakoa da, eta horietatik 83 kendu behar dira, etxebizitza hutsen berreskurapenagatik. 
Etxebizitzen beharrak guztira (137) eta harrotze-koefizienteagatik biderkatuak (329) batuta, 
gehieneko	bizitegi-ahalmena	417	etxebizitzakoa	da.
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3/
LURRALDEAN ERAGINA DUTEN UDALERRIAZ 
GAINDIKO PLANGINTZATIK ERATORRITAKO 
BALDINTZAK.

3.1.		 2019KO	LURRALDE-ANTOLAMENDUAREN	GIDALERROAK.

2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG), 1997ko gidalerroak berrikustea 
dakarte. LAGek hiru eginkizun dituzte, laburbilduta: politika sektorialetarako edo udalerrien 
hirigintza-jarduerarako erreferentzia-esparru bat eraikitzea; jarduerak lurraldean finkatzeko 
prozesuak orientatzen eta arautzen dituzten irizpide eta arauen multzoa formulatzea, lurralde-
oreka bermatzeko, eta Estatuarekin edo beste autonomia-erkidego batzuekin batera jardutea 
eskatzen duten lurralde-ekintzak aurreikustea.

Gidalerroen	 Arauetako	 artikuluek,	 espazioaren	 antolamenduari	 eta	 erabilerari	
buruzkoek,	Legazpiko	HAPOrako	duten	eraginkortasun	 loteslea,	 zuzenekoa	edo	zeharkakoa,	
honako	hau	da:

	Artikulua 	Zuzeneko	eraginkortasun	loteslea Zeharkako	eraginkortasun	loteslea
3 1, 2, 3, 4a (3 eta 4) eta 4b azpiatalak 4a (1 eta 2) azpiatalak
4 2, 3, 4, 5 eta 7 azpiatalak 1 eta 6 azpiatalak
5 Artikulua bere osotasunean
6 Artikulua bere osotasunean
7 3, 4, 5 eta 6 azpiatalak 1, 2 eta 7 azpiatalak
8 1, 3, 4 eta 5 azpiatalak 2 azpiatala
9 Artikulua bere osotasunean
10 2 azpiatala 1 eta 3 azpiatalak
11 Artikulua bere osotasunean
12 1, 2, 3 eta 4 azpiatalak 5, 6 eta 7 azpiatalak
13 1 eta 2 azpiatalak 3 azpiatala
14 2 azpiatala 1, 3, 4 eta 5 azpiatalak
15 1, 2 ,3 eta 8 azpiatalak 4, 5, 6, 7 azpiatalak
16 2 eta 4 azpiatalak 1, 3, 5, 6 eta 7 azpiatalak
17 4 azpiatala 1, 2, 3, 5 eta 6 azpiatalak
18 Artikulua bere osotasunean
19 Artikulua bere osotasunean

3.	artikulua.–	Ingurune	fisikoaren	antolamenduaren	arloko	gidalerroak.

a)  HAPOk 2019ko LAGetako lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-kategoriak 
eta baldintzatzaile gainjarriak erabili behar ditu, baita horietako bakoitzerako 
proposatutako erabilerak ere, eta hori guztia 2019ko LAGek gaineratzen duten 
Ingurune Fisikoaren antolamendu-matrizearen arabera.
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b) Ingurune fisikoko erabileren erregulazioa ere kontuan hartu behar du, honako 
hauetan oinarrituta: Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa, Ibaien eta Erreken LPSa 
eta Hezeguneen LPSa.

4.	artikulua.–	Azpiegitura	Berdearen	eta	Ekosistemen	Zerbitzuen	arloko	gidalerroak.

1. Azpiegitura berde bat ezartzea, honako elementu hauek izango dituena:

a)  Beren ingurune-balioengatik babestutako guneak.

b)  Dokumentu honetan aipatzen den korridore ekologikoen sarea.

c)  Ibilguak eta horien zonak, lurrazaleko urak babesteko zona gisa kategorizatuak 
dauden horien guneak, RAMSAR hezeguneak eta Hezeguneen Lurralde Plan 
Sektorialean inbentariatutako ur-masa guztiak.

d) Funtzio anitzeko beste espazio batzuk.

2.  Eremu Funtzionaleko azpiegitura berdearekin eta EAEkoarekin lotutako tokiko azpiegitura 
berdea sartzea. Tokiko azpiegitura berdearen zatitzat hartuko dira sistema orokor gisa 
kalifikatutako espazioak, eta, aukeran, tokiko sistemak, espazio libreak eta berdeguneak, 
eta printzipio hauek aplikatuko zaizkie:

a)  Berdeguneen espazio ezberdinen jarraitutasuna.

b)  Balio ekologikoa zaintzea eta ekosistemen zerbitzuak indartzea, bizi-kalitatea 
hobetu eta natura pertsonengana hurbildu dezaketen elementu ekologikoak 
emanez. Bereziki klima-aldaketari dagokionez, eraikitako hiriko espazio libreen 
iragazkortasuna sustatuko da.

3.  Bere ingurumen-balioengatik, korridore ekologikoengatik eta bere lurraldeari eragiten 
dioten funtzio anitzeko beste espazio batzuengatik babestutako espazio bakoitza 
mugatzea, erregulazio egokia ezarriz.

5.	artikulua.–	Eremu	Funtzionalen	arloko	gidalerroak

Legazpi Goierriko Eremu Funtzionalean sartuta dago. Aurreko LAGetan bezala.

6.	artikulua–	Lurralde-mailako	hiri-sistemaren	arloko	gidalerroak.

Goierriko Eremu Funtzionalean honako “Eraldaketa Ardatz” hau proiektatu da: Urola eta 
Oria Eraldaketa Ardatzen arteko konexioa.

Proposatutako Eraldaketa Ardatza biztanleriaren gehiengoa biltzen duten bi korridoreek 
definitutako egituran oinarritzen da. Lehenengoa Iparra-Hegoa ardatza da, Oria bailaran 
zehar, eta N-I errepidean oinarrituta dagoen eskala handiagoko korridore batean 
integratzen da. Korridore hori jarraitasun urbano batean hedatzen da Tolosaldea eta 
Donostialdea eremuetaraino. Bigarrena Ekialdea-Mendebaldea zeharkako ardatza da, eta, 
Beasain-Ordizia-Lazkao errotulan aurrekoarekin lotuta, Urolako Eraldaketa ardatzarekin 
lotzen da. Ardatz horren bigarren burualdera iristen da (Zumarraga-Urretxu), eta, ondoren, 
Durangorako norabidean luzatzen da.
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Bertan, ardatzean zehar dauden garapenak finkatzea eta kontzentratzea planteatzen da, 
Beasain-Ordizia-Lazkao nodoari dagozkionak (Olaberria eta Idiazabal funtzionalki bertan 
integratuko lirateke) eta Zumarraga-Urretxu eta Legazpikoak artikulatuz, maila handiagoko 
hiri-eremu baten buru sendoa eratuz.

7.	artikulua.–	Hiriburuen	nukleo	anitzeko	sistemaren	arloko	gidalerroak.

Funtsean, probintzia-hiriburuei dagokie.

8.	artikulua.–	Eremu	Funtzionaletako	buru	eta	azpiburuen	sarearen	arloko	gidalerroak.

Honako hauek dira Eremu Funtzionalaren buruak: Beasain-Ordizia-Lazkao; eta azpiburua: 
Zumarraga-Urretxu.

9.	artikulua.–	Eraldaketa-ardatzen	arloko	gidalerroak.

LAGen Antolamendu Memorian adierazitakoaren Lurralde Plan Partzialetarako gidalerroak 
dira. Gure kasuan, honako hauek dira:

• Ordizia-Beasain trenbide-saihesbidea administrazio sektorialaren definizioaren 
arabera egitea, N-1 errepidearen ondoan, eta Ordiziako geltoki berria egitea.

• Ekobulebar bat garatzea herriguneak lotzen dituzten hiriarteko bideen gainean, 
batez ere GI-2632 errepidean Zumarragatik Ormaiztegiraino, GI-2632 errepidean 
Ormaiztegitik Beasainera eta GI-2131 errepidean Ordiziatik Tolosaldeko Eremu 
Funtzionalaren mugaraino; era berean, Debako Eraldaketa ardatzarekiko eta AP-
1ekiko lotunea sendotuko da, Zumarragako GI-632 errepidearen eta Azkoitiaren 
arteko konexioa hobetuz.

• Ardatzean zehar kokatutako nukleoak artikulatzen dituzten errepideak hiri-
izaerako bide gisa konfiguratzea; oinezkoentzako eta txirrindularientzako sareekin 
artikulatuta eta aldiriko trenbide-sarearekin eta errepideko garraio publikoarekin 
lotuta.

• Lehentasuna ematea Oria ibaiaren ibilgua eta haren ibaiadar-arroa leheneratzeari, 
korridore ekologiko eta paisajistiko gisa; uholde-arriskuak kontuan hartuta, eta 
jarduketa ororen 
irizpide eta 
helburuen artean 
sartuz haren 
ingurumen- eta 
ekologia-bal ioak 
hobetzea eta 
berreskuratzea.

• Eremuan dauden 
n a t u r a g u n e 
g a r r a n t z i t s u e n 
babesa eta 
s u s t a p e n a 
bermatzea, bereziki 
A i z k o r r i - A r a t z 
eta Aralar parke 

4 

EJE DE TRANSFORMACIÓN DEL UROLA. Tramo Zumarraga-Legazpi 

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

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

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

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

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

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

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

g)  Reducir los impactos negativos existentes en relación con la calidad ambiental del 
entorno urbano: contaminación atmosférica, acústica, de las aguas y del suelo. 

h)  Establecer acciones específicas para reducir el consumo energético, así como para 
aumentar la eficiencia y el uso de fuentes y sistemas energéticos no contaminantes. 

 

UROLAKO ERALDAKETA ARDATZA. Zumarraga-Legazpi tartea
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naturalena eta haien ingurunearena, hirigintza-garapenak zehaztutako Eraldaketa 
ardatzean kontzentratuz.

• Ardatzean dauden eraikuntzarik gabeko tarteak okupazio berrietatik babestea, 
egungo kokalekuak finkatzeari eta artikulatzeari lehentasuna emanez, Lurralde Plan 
Partzialean zehaztutako lurralde-ereduaren arabera.

10.	artikulua.–	Hiri-berroneratzearen	arloko	gidalerroak.

Hirigintza-plangintzak garatu beharreko zehaztapenak dira, hala nola:

a) Lehentasuna ematea hiri-berroneratzeari, espazio urbanizatuen dentsifikazioari 
eta espazio zaharkituen, degradatuen edo gutxiegi erabilitakoen birziklapenari, 
lurzoru-okupazio berrien alternatiba gisa, etxebizitzaren, jarduera ekonomikoaren 
eta zuzkiduren eskariari erantzuteko edo dauden desorekak konpontzeko.

b)  Gizarte-kohesioa, garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzea, eta hezkuntzarako 
eta prestakuntzarako neurriak sustatzea. Era berean, etxebizitzen, eraikinen eta, 
oro har, hiri-ingurunearen kalitate-baldintzen hobekuntza bultzatu beharko du, 
birgaitzearen, bizigarritasunaren, irisgarritasunaren, ingurumen-jasangarritasunaren 
eta energia-efizientziaren bitartez.

c)  Espazio libre berriak sortzea ahalbidetuko duten berroneratze-jarduketak bultzatzea, 
gehiegizko eraikuntza-dentsitatearen ondorioz pilatuta dauden edo beharrezko 
zuzkidurarik ez duten eremuetan.

d)  Erabilera iragankorrak sustatzea hiri-ingurunea berroneratzeko estrategia gisa, 
trantsizioan dauden espazioen berrerabilpenean eta erabilera kolektiboan arreta 
jarrita, herritarren eta administrazioaren arteko lankidetza-ereduen bitartez.

e)  Bideak berrantolatzean garraio publikorako bideak lehenestea; bereziki, ibilgailu 
elektrikoen bidezko garraioa eta salgaien banaketa garbia ahalbidetuz, eta ibilgailuak 
elektrizitatez kargatzeko azpiegituretarako eta bizikletak alokatzeko aparkalekuak 
eta postuak instalatzeko espazioak gordez.

f)  Finkatutako hiria iragazkortzeko jarduerak sustatzea, etxadi- eta bide-patioetan 
berdeguneak sortuz.

g)  Hiri-ingurunearen ingurumen-kalitatearekin lotutako inpaktu negatiboak murriztea: 
kutsadura atmosferikoa, akustikoa, urena eta lurzoruarena.

h)  Energia-kontsumoa murrizteko eta energia-iturri eta -sistema ez-kutsatzaileen 
eraginkortasuna eta erabilera handitzeko ekintza espezifikoak ezartzea.

i) Plangintzan irizpide bioklimatikoak sartzea kontuan hartzea, eta erabilera- eta 
eraikuntza-erregimena arautzea, energia berriztagarrien ezarpena eta garapena 
errazteko eta hiri-hondakinen kudeaketa hobetzeko.

j) Hiri-azpiegitura berdea bultzatzea naturan oinarritutako soluzioak erabiliz hiri-
eremuko prozesu naturalak hobetzeko, hala nola drainatzea eta uren kalitatea 
hobetzea, hiri-uholdeak arintzea, airearen kalitatea hobetzea eta isolamendu 
akustikoa.
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k)  Lurzoru kutsatuen kudeaketa eta lurzoruaren kalitatearen hobekuntza lurralde- 
eta hirigintza-plangintzaren aurreko faseetan integratzea, plangintza hori hiri-
berroneratzea bultzatzeko oinarrizko faktoretzat hartuta.

l)  Hiri-berroneratzeko eragiketetan, ICT (Telekomunikazioen Azpiegitura Komuna) 
motako gidalerroak garatzea auzo eta udalerri mailan: kaleak, bideak, edateko 
uraren sareak, saneamendua, gaueko argiztapena, semaforo-sarea, trenbidea, 
tranbia, metroa, garraio publikoa, hiri adimenduneko proiektuak eta abar berritzea.

11.	artikulua.	–	Hiri-hazkundearen	perimetroaren	arloko	gidalerroak.

Hirigintza-plangintzarako gidalerroak dira, eta helburu hauek dituzte: 

a)  Aurretik zegoen hiri-bilbean hiri-hazkundea eta hirigintza-ekimen berriak 
orientatzea, hiri-bilbea osatuz, lurzoruaren erabilera-intentsitate txikiko eremuak 
dentsifikatuz eta okupatu gabeko edo erabilera berriak har ditzaketen espazioak 
berrituz.

b)  Garraio-sistemetara sartzeko guneen inguruan dauden dentsifikazio-, berrikuntza- 
edo hazkunde-jarduketei lehentasuna ematea, eta metro-geltokietatik, aldirietatik 
eta hiriarteko tranbietatik oinez irisgarriak diren eremuak lehentasunezko eremuak 
izatea eskari handiko zuzkidurak eta ekipamenduak kokatzeko.

c) Bizitegitarako hiri-dinamiken edo jarduera ekonomikoen ondorioz zaharkituta 
geratu diren lurzoru urbanizagarriak balio estrategiko handiko nekazaritzako eta 
abeltzaintzako lurzoru urbanizaezin gisa sartzea errebisatzea.

12. artikulua.– Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eta merkataritza-ekipamenduen 
arloko gidalerroak.

Industria-eremu tradizionalei dagokienez, berritzeko, birgaitzeko, eraberritzeko eta balioa 
emateko estrategiak sustatzea proposatzen da, honako jarraibide hauen arabera:

a)  Gutxiegi erabilitako jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren aprobetxamenduari 
lehentasuna ematea, lurzoru berrien okupazioarekiko:

1)  Gutxiegi erabilitako jarduera ekonomikoetarako lurzorua kontuan hartzea, 
landa-lurralde berrien kolonizazioa murrizte aldera.

2) Administrazio- eta zerga-tresnak diseinatzea industria-jabeen eta udalen 
arteko lankidetzarako, tradizioz industrialak izan diren lurzoruen urbanizazioa 
mantentzeko eta kontserbatzeko.

b)  Hiria erabileren arabera segmentatzea eta bizitegi-erabilerarekin bateragarriak diren 
jarduera ekonomikoak kanpoko poligonoetara pixkanaka kanporatzea saihestea.

c)  Jarduera ekonomikoetarako lurzoruak sustatzea, horietan hainbat solairutako 
eraikinak egin ahal izateko, betiere ingurunearen natura-, ingurumen-, topografia- 
eta paisaia-balio eta -ezaugarriekin eta garatu beharreko jardueren izaerarekin bat 
etorriz.
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Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriei lotutako beste elementu batzuei buruz, 
kontuan hartu jarraibide hauek:

a)  Lurraldearen bikaintasuneko hainbat osagai biltzen dituzten kokaleku berezi edo 
bereizietan kokatzea.

b)  Inguruko hiri- eta natura-paisaian integratzea bilatzea, balioa handituz eta hura 
hobetzen lagunduz.

c)  Garraio kolektiboaren bidezko konektibitate handia izatea, hirigune nagusiekin eta 
kanpo-konexioko azpiegiturekin azkar eta eraginkortasunez lotzeko.

d) Mugikortasun jasangarriko sistemak ezartzea eta azpiegitura digital egokia izatea, 
ingurumen-bikaintasunera bideratutako diseinua izatea, eta espazio publikoen 
kalitatean eragina izatea.

Merkataritza-ekipamenduei dagokienez, honako jarraibide hauek hartu behar dira 
kontuan:

a) Hiriko merkataritzari lehentasuna ematea aldirietako merkataritzaren aldean.

b)  Merkataritza-ekipamendu handien gehieneko azalera mugatzea.

13.	artikulua.	–	Bizitegi-kuantifikazioaren	arloko	gidalerroak.

Bizitegi-kuantifikaziorik handiena lortzeko prozedura ezartzen da. Horren aplikaziotik 
honako hau ondorioztatzen da:

2020-2028	aldirako	bizitegi-premiak	Legazpin

•		 Etxebizitza	nagusiak

-	 Biztanleria	aldatzeagatik	(A1)		 	 	 -71	etxebizitza.
-		 Familiaren	tamaina	aldatzeagatik	(A2):		 	 199	etxebizitza.

•		 Bigarren	etxebizitzak.

-		 Etxebizitza	nagusiak	aldatzeagatik	(B1):	 	 	2	etxebizitza.
-		 Jenderik	gabeko	etxebizitza.
-		 Jenderik	gabeko	etxebizitza	aldatzea	(C1):		 	 	7	etxebizitza.

BIZITEGI-BEHARRAK	GUZTIRA:		 	 	 	 	 137	ETXEBIZITZA.

GEHIENEKO	BIZITEGI-EDUKIERA:

-		 Harrotze-faktorea	biztanleriaren	arabera:		 	 	 2,40
-		 Harrotutako	bizitegi-beharrak:	1.398	x	2,40	=		 	 329	etxebizitza.
-		 Jenderik	gabeko	etxebizitza	berreskura-

tzeagatiko	murrizketa:		 	 	 	 	 	 -	83	etxebizitza.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -----------------------------
	 	 	 	 	 	 	 	 	 246	ETXEBIZITZA.
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Nolanahi	 ere,	 beti	 aurreikus	 daitekeen	 gutxieneko	 edukiera	 etxebizitzen	 %	 10	 da	
(EUSTATen	arabera:	4.166	ETXEBIZITZA):	0,10	X	4.166	=	417	ETXEBIZITZA.

14.	artikulua.–	Plangintzen	bateragarritasunaren	inguruko	gidalerroak.

Lurralde Plan Partzialari esleitzen zaion erantzukizuna da.

15.	artikulua.–	Uraren	arloko	gidalerroak.

Hirigintza-plangintzak honako hauek egin behar ditu:

a) Ur-masen eta eremu babestuen ingurumen-helburuak lortzeko ibaiertzaren eta 
ibilguaren baldintzak babestea, eta ibai-eremuen, estuarioen eta hezeguneen 
dinamika eta morfologia lehengoratzea sustatzea hiria leheneratzeko eta berritzeko 
eragiketetan.

b)  Arriskuaren mende dauden hiri-eremu finkatuetan egitura-neurriak eta egiturazkoak 
ez diren neurriak konbinatzean oinarritutako politikak hartzea, eta uholde-arriskua 
duten eremuetan lurzoruaren erabilerak arautzea eta mugatzea, bi premisa kontuan 
hartuta: gertaeraren arriskugarritasuna edo uholde-arriskua, eta jardun nahi den 
lurzoruaren oinarrizko baldintza, landakoa edo urbanizatua.

c)  Hirigintza-aurreikuspenetan ur-eskaerak behar bezala asetzeko behar beste 
baliabide egotea eta, aldi berean, harguneetako emari ekologikoen erregimenekin 
bateragarria izatea. Eta, era berean, saneamendu- eta arazketa-azpiegitura nahikoa 
eta egokia aurreikustea, lotutako ur-masaren ingurumen-helburuak betetzeko.

d)  Plangintza orokorrean, lurzoru urbanizaezinean, ibaien, erreken, lakuen, aintziren 
eta urtegien ertzetan, lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezinaren kategoria 
ezartzea. Kategoria horretan, gidalerroak ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

e) Landa-ertzetan urpean gera daitekeen eremua hirigintza-garapen berriekin 
okupatzea saihestea eta, hori ezinezkoa balitz, 100 urteko errepikatze-denborako 
uraldia mugatzen duen lerrotik aurrera kokatuko lirateke.

f)  Hiri-lurzoruko ertzetako ibaia hiri-paisaiaren konfigurazioan eta natura-ingurunea 
hirien barruan integratzean garrantzi handiena duen elementutzat hartzea, eta 
ibaiaren tamainaren araberako eraikuntza-atzerapen eskuzabalak sartzea.

g) Lurzoru urbanizagarriko eremuetako ertzetan ibilguarekin mugakide den lurzoru 
librearen eskuragarritasun handiagoa kontuan hartzeak espazio-antolamendu 
zabalagoa ahalbidetzen du, eta, beraz, egokia da eraikuntzaren eta urbanizazioaren 
atzerapen batzuk planteatzea, berdeguneak sartzea eta erriberako landaredia 
babestea errazteko.

h)  Hiria berroneratzeko eta birmoldatzeko eragiketetan, gaur egun estaldura eta 
bideratze gogorrak dituzten ibaietako espazioak berreskuratzea.

i) Hirigintza-plangintzan bateragarri egitea uholdeak prebenitzeko arazo hidraulikoak 
ebaztea eta interes kulturaleko zubiak edo elementuak kontserbatzea.

j)  1 Km² baino gehiagoko ibaiadarra duten ur-ibilguak aldatzeko debekua errespetatzea.
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k) Etxe-irletako patioen, plazen eta espaloien iragazkortasuna sustatzea, dagoen 
hiriaren drainatze-ahalmena hobetzeko.

16.	artikulua.–	Energiaren	arloko	gidalerroak.

Hirigintza-plangintzako proposamenek honako hau lortu behar dute:

a)  Eraikinek, auzoek eta hiriek energia-autosufizientziako sistemarik onenak izatea.

b)  Lehendik dauden eraikinen eta espazio urbanizatuen energia-eraginkortasuna 
hobetzea.

c)  Eraikin eta espazio publikoen plangintza-, proiektu- eta egikaritze-faseetan 
irizpide bioklimatikoak erabiltzea, bereziki orientazioari, diseinuari eta materialei 
dagokienez, bai eta energia-kontsumoa minimizatuko duten sistema pasibo eta 
aktiboen erabilerari dagokionez ere. 

d)  Eraikin eta espazio publikoetan landaredia erabiltzea isolamendu-elementu gisa eta 
klima-erosotasuna erregulatzeko faktore gisa, urteko urtaroetan.

e)  Energetikoki eraginkorrak diren argiteria publikoko gailuak erabiltzea.

f)  Hiriak eraberritzeko eta birgaitzeko eremuetan eta garapen berriko eremuetan, 
sistema zentralizatuak ezartzea energia termikoko eraikinetan hiriko bero-sareen 
bidez energia berriztagarrien bidez sortzeko eta banatzeko.

g)  Eraikinen eta instalazioen autohornidura energetikoa bultzatzea, eguzki-
aprobetxamenduko sistemen, aprobetxamendu eolikoaren, biomasaren eta abarren 
bidez, iturri berriztagarrietatik energia lortzeko irtenbideak lehenetsiz. Era berean, 
lurzoru urbanizaezinean kokatutako eraikin isolatuetan energia-autokontsumorako 
sistemen erabilera erraztea.

17.	artikulua.–	Ekonomia	zirkularraren	arloko	gidalerroak:	hondakinen	kudeaketa.

Eraikuntzako eta urbanizazioko udal-ordenantzen bidez, material jasangarri eta 
birziklagarrien erabilera sustatzearen beharra ezartzen da, bai eta jatorri biologikokoak 
ere; horien diseinuan, ekoizpenean eta ondorengo birziklatzean, ingurunean sortutako 
inpaktuak minimizatuko dira.

18.	artikulua.–	Ekonomia	zirkularraren	arloko	jarraibideak:	lurzorua	baliabide	gisa.

Zehaztu da beharrezkoa dela:

a) Lurralde- eta hiri-plangintzako ereduen garapena bultzatzea. Eredu horietan 
lehentasuna emango zaie hiri-espazioak eta lehendik dauden azpiegiturak 
berritzeko, birziklatzeko, berreskuratzeko eta berrerabiltzeko jarduketei, hala nola 
zigilatutako zabortegi zaharrak, ingurumen-azpiegitura edo -ekipamendu gisa 
kalifikatu beharko direnak.

b) Lurzoruaren erabilerak planifikatzea «lurzoruaren kalitatea» faktorea kontuan 
hartuta, gizakien osasunerako eta ekosistemen funtzionamendurako arrisku 
onartezinen prebentzioa ziurtatzeko, bai eta kutsatzaileak beste ingurumen-
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konpartimentu batzuetara barreiatzea saihesteko eta baliabideen erabilera 
optimizatzeko ere.

c)  Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak eteten diren unean aurreikusitako 
erabileraren arabera eta hirigintza-garapeneko edozein jarduketa egin aurretik 
saneamendu-beharrak ezagutzea ahalbidetuko duten ikerketak sustatzea, giza 
osasunean edo ekosistemetan eraginik izan ez dezaten.

d)  Kutsatutako lurzoruen ikerketak eta berreskurapenak hiri-berroneratze prozesuetan 
sartzea.

19.	artikulua.–	Zeharkako	gaiei	eta	hiri-ereduari	buruzko	gidalerroak.

Lurraldean eragina duten zeharkako gaiak kontuan hartu beharraz ari da: irisgarritasun 
unibertsala, genero-ikuspegia, klima-aldaketa, osasuna, euskara eta lurraldeen arteko 
harremana. Eta zeharkako gai horiek kontuan hartuta, beharrezkoa dela hiri-eredu trinko 
bat sustatzea, erabileren nahasketari dagokionez konplexua eta sozialki kohesionatua.

3.2.		 GOIERRIKO	EREMU	FUNTZIONALEKO	LURRALDE	PLAN	PARTZIALA.

1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen indarraldian, Beasain-Zumarragako 
(Goierri) Eremu Funtzionaleko indarreko Lurralde Plan Partziala behin betiko onartu zen irailaren 
29ko 534/2009 Dekretuaren bidez. Legazpiko HAPO behin betiko onartu zenean, LPP hau 
hasieran bakarrik onetsita zegoela jakinarazten da.

Plan honen xedea da, 16 urteko eperako, Eremu Funtzionaleko lurraldearen lurralde-
antolamendu jasagarria ezartzea da, lurralde horren egitura eta lurralde-eredua zehaztuz, eta 
udal-plangintzek, Lurralde Plan Sektorialek eta Eremu Funtzionalean eragina duten gainerako 
jarduerek horri jarraitu beharko diote.

LPPk	proposatutako	lurralde-eredua	honako	helburu	hauen	inguruan	egituratzen	da:

a)  Eskualdeko baliabide naturalak eta horien paisaia- eta ingurumen-kalitatea babestea, 
hobetzea eta balioestea, eskualdeko etorkizuneko garapen jasangarrirako funtsezko 
aktibotzat jotzen baitira.

b)  EAEko hirien sisteman finkatze-sistema koherente, orekatu eta integratu bat lortzea, 
udalerrien osagarritasun funtzionalean eta hiri- eta landa-eremuen arteko harreman berri 
batean oinarritua, Eremuko biztanleen arteko garapen eta kohesio ekonomiko eta soziala 
bultzatzeko.

c) Eremu funtzionala kanpoko garapen-ardatzetan integratzea bermatuko duen azpiegitura-
sistema garatzea, eta egituraketa indartzea, ereduaren oinarrizko elementuen arteko 
harreman funtzionalak hobetuko dituzten loturen bidez.

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

INGURUNE FISIKOA.

Lurraldea eremu homogeneotan kategorizatuz taxutzen da proposamena, haren 
ezaugarrien, arriskuen, ingurumen-, zientzia-, kultura- edo ekoizpen-balioen eta bilakaera-
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ahalmenaren arabera, azken horiek zaindu, hobetu eta berreskuratzeko eta haren erabilera 
arrazionala errazteko, jasangarritasuna lortzeko metodo gisa.

Honako eskema eta gogoeta hauen arabera definitzen dira kategoria horiek:

Babestu	beharreko	arloak:

• Naturgune babestuak: Aralarko Parke Naturala eta Aizkorri-Aratz	Parke	Naturala.

• Natura 2000 Sarea: ES2120002 Aizkorri-Aratz, ES2120005 Oria ibaiaren goi-ibilbidea, 
ES2120011 Aralar.

• Interes Naturalistikoko Guneak eta beste enklabe interesgarri batzuk: Murumendi, 
Gorostiaga, Aralar-Aizkorri Korridorea.

• Interes zientifiko eta kulturaleko eremuak eta puntuak.

- Interes Geologikoko Eremuak: Aralar, Aizkorri.

- Interes Geologikoko Puntuak: 14 puntu, Gipuzkoako Interes Geologikoko Puntuetan 
islatuta.

- Monumentu megalitikoak eta kobazuloak: 42 dolmen, 26 tumulu, 2 Cromlech, Zista 
1 eta 8 Monolito, eta 27 kobazulo, Gipuzkoako Karta Arkeologikoan islatuta.

• Nekazaritza- eta/edo ingurumen-intereseko eremuak: Segurako ibarrak, Zerain, Mutiloa, 
Estandako ibarrak Gabirian, Lazkaoko ibarra Olaberriarantz, Lazkaomendiko loma eta 
hegalak, Olaberriako eta Idiazabalgo maldak, Arama, Gaintza eta Loinazko loma eta 
hegalak Beasainen.

• Interes hidrologikoko eremuak: urtegiak, ibai-ibilguak eta babes-bandak, EAEko Ibaien 
eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSak ezarritako tramifikazioaren arabera, eta lurpeko 
urei dagokienez, akuiferoen urrakortasun handia edo oso handia izateko arriskua duten 
eremuak.

Hobetu	eta/edo	berreskuratu	beharreko	arloak:

• Ekosistemak hobetzeko eremuak. Interes Naturaleko Eremuen kategorian sartzen ez diren 
baso naturalei eta aurrekoek inguratzen dituzten zuhaixka-formazioei dagokie, beren 
kokapen topografikoagatik eta potentzialtasunagatik lehen aipatutako kategoriarantz 
eboluziona dezaketenak.

• Basoak zaintzeko eremuak. Malda handia, sakonera txikia eta/edo higadura-arriskua duten 
lurzoruen gaineko baso-masak.

• Erabiltzen ez diren meategiak, harrobiak eta zabortegiak, bere ingurumen berreskuratzea 
beharrezkotzat jotzen bada.

• Korridore Ekologikoen Sarea (diseinatzeke).
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INGURUNE FISIKOAREN KATEGORIZAZIO OROKORRA.

Hirigintza-plangintzak landa-lurzoruaren kalifikazioan erabilitako izendapenak eta 
definizioak homogeneizatzeko eta hura antolatzeko irizpide orokorrak finkatzeko egiten da hau, 
bai eta erabilerak eta jarduerak arautzeko ere. Honako antolamendu-kategoria orokor hauek 
aurreikusten dira:

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

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

• Akuiferoen urrakortasuna.
• Eremu higakorrak.
• Uholde arriskua duten eremuak.
• Naturagune Babestuak eta Natura 2000 Sarea.

LPPak	 udal-plangintza	 orokorrari	 kategorizazio-proposamenak	 errespetatzea	 ezartzen	
dio.	Baita	definitutako	antolamendu-kategoria	bakoitzerako	esku-hartzearen	araubideari	eta	
erabileren	eta	jardueren	erregulazioari	dagokienez	ere, nahiz eta horiek zehatzago garatu ahal 
izan.

HARREMAN-SISTEMAREN	ETA	ZERBITZUEN	AZPIEGITURAK.

a. Bide-sarea

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

• Durango-Bergara-Beasain zeharkako ardatzaren “autobia motako” bikoizketa edo 
trazadura ibilbide osoan, eta GI-632 errepidearekiko bide-lotura berria Ezkio-
Itsasoko trenbide-geltoki berriaren parean.

• Azkoitia-Zumarraga errepidearen trazadura eta diseinua hobetzea.

• N-1 errepidetik Ordizia, Lazkao eta Beasaingo herriguneetarako sarbideak hobetzea.

Tokiko Irisgarritasun Sare Nagusia. Ibilbide luzeko eta edukiera handiko bideen eta tokiko 
bideen arteko tarteko mailako ardatzak dira, eta funtsezkoak dira eskualde-egiturarako. 
Horretarako, motorizatu gabeko ibilbideen sare eraginkorra sortzea/indartzea proposatzen 
da, lehentasunezko elementu gisa barneko eta inguruko hiriguneen arteko loturak 
artikulatzeko, eta, kasuaren arabera, Legazpiri eragiten dioten honako esku-hartze hauek 
egingo dira:

• “Hiriguneen	ardatzak”: hirigune jarraituen arteko loturak, etorbide, zumardi edo 
pasealeku gisa pentsatutako ardatzen bidez:
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- Legazpi	barnekoak	(hiriko	bide	nagusiaren	eraldaketa), Urretxu-Zumarraga, 
Ormaiztegi, Beasain- Ordizia, Itsasondo, Legorreta eta Idiazabal.

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

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

Lurralde Irisgarritasuneko Sare Osagarria. Eskualdeko ibilbideak eta beste eremu batzuekiko 
bigarren mailako loturak, beren ibilbide eta ezaugarriengatik ingurune fisikorako oinarrizko 
irisgarritasun-elementuak direnak.

Tokiko Irisgarritasunaren Sare Osagarria. Buruen gunerik urrunenak hauekin lotzen 
dituzten bideak, eta hierarkian gorago dagoen sareak, normalean sare formakoak.

Landa-guneetara sartzeko sarea. Hiriguneak landaguneekin eta azken hauek euren artean 
lotzen dituzten bideak, normalean saretu gabe.

Azken hiru sare horietarako, LPPren proposamenek, oro har, tokiko arazoak saihesbideen 
eta konexio berrien bidez konpontzea eta motorizatu gabeko garraio-moduetara pixkanaka 
egokitzea planteatzen dute.

b. Trenbide	sarea.

Ereduaren Komunikazio eta Garraio Sistema definitzeko bigarren elementua da. Gaur 
egungo Aldirien Sareak (Renfe) eta Trenbide Sarearen LPSean jasotako Sare Berriak 
osatzen dute. Legazpiri dagozkion proposamenak: Irun-Legazpi	aldiriko	linean	zerbitzuak	
eta maiztasunak areagotzea.

c. Ingurumen-ibilbideen	sarea.

Legazpin,	proposamenak	pasabide	historikoak	ahal	den	neurrian	berreskuratu	nahi	ditu 
(Auza-Gazteluko galtzada erromatarra, Donejakue bidea, etab.). Eta Gipuzkoako Mendi 
Federazioko Senderismo Batzordeak, Goieki Kultur Garapenerako Agentziak eta Goimen 
Mendi Nekazaritzako Elkarteak egindako lana	 Sare	 honetan	 sartzea	 proposatzen	 da,	
“Goierri	Mendiz-Mendi”	izenarekin	argitaratua.

ZERBITZU-AZPIEGITUREN	EREDUA.

LPPak Administrazioko sailen planak eta proiektuak bere gain hartu eta txertatu baino 
ez ditu egiten hornidurari, saneamenduari, hondakin solidoen tratamenduari, uholdeen 
prebentzioari eta energia- eta telekomunikazio-azpiegiturei dagokienez. Izaera irekia duela uste 
da, eta LPPn proposatutako lurralde-ereduarekin bat datozen interes orokorreko elementu eta 
esku-hartze berriak erantsi ahal izango zaizkio.
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ASENTAMENDU-SISTEMA.

Legazpiri dagokionez, honako irizpide eta helburu hauek planteatzen dira kokapen-
sistemari dagokionez:

1. Dauden	bi	hiri-sistemen	eredu	integrala	indartzea,	Zumarragako, Urretxuko eta Legazpiko 
multzoetan eta Beasain- Ordiziako eta Lazkaoko multzoetan oinarrituta, eta maila 
txikieneko hiriguneek eta landa-guneek osatuta, 

2. Aipatutako hiri-sistemen integrazio funtzionala, osagarritasunen alde eginez eta Oria-
Urola Garaia dikotomia gaindituz.

3. Hiriburuak indartzea eta horien maila handitzea, horiek osatzen dituzten hiriguneak 
behar bezala integratuz, eta lortu nahi den hiri-kategoriarekin bat datozen elementuak 
eta funtzioak hornituz.

4. Hiri-kalitatea hobetzea, honako eragiketa hauen bidez: degradatutako edo zaharkitutako 
eremuak eraldatzea edo berroneratzea, hiri-multzoak eta hirigune historikoak babestea 
eta birgaitzea, eta ekipamenduez berhornitzea. Halaber, jarduera ekonomikoetarako 
etxebizitzen eta lurzoruaren eskaintza bat egitea, biztanleriaren eta Eremu Funtzionaleko 
produkzio-sistemaren premiekin bat datorrena.

5. Dauden lurralde-desorekak zuzentzea, honako hauen bidez: bizitegi-garapen berrien eta 
izaera estrategikoko jarduera ekonomikoen ekintza selektiboak harrera-gaitasun handiena 
duten udalerrietan; landa-garapeneko politika, oinarri ekonomikoa dibertsifikatuz; 
bizitegi-eskaintza alternatiboa; kultura- eta ingurumen-zerbitzuen berrekipamendua eta 
integrazioa; telekomunikazioen garapena; garraio publikoaren hobekuntza eta ingurumen-
kalitatearen balioa handitzea.

Kokalekuen eredua udalerrien kategorizazioan oinarritzen da, eta, horretan oinarrituta, 
jarduteko estrategia batzuk ezartzen dira. Honako hau da:

• Hiriburuen	 sistemako	 hiriguneak: Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga, Urretxu eta 
Legazpi.

• Tamaina ertaineko hiriguneak: Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martin, Idiazabal, 
Segura, Zegama eta Ormaiztegi.

• Landa-eremuetako guneak: Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, Olaberria 
(kaskoa), Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ezkio-Itsaso eta beste landa-auzo batzuk.

BIZITEGI-	ETA	ZUZKIDURA-LURZORUAREN	POLITIKA.

LPPak hainbat udalerri-kategoria identifikatzen ditu, eta horietan esku hartzeko hainbat 
modu proposatzen ditu. Legazpin	ez	da	proposatzen	ez	 Eraldaketa	 Eragiketarik,	 ez	Garapen	
Berrien	 Lehentasunezko	 Arlorik.	 Datozen	 urteetako	 bizitegi-hazkundea,	 funtsean,	 gaur	
egun	plangintzan	jasotako	lurzoruen	gainean	egitearen	alde	egin	da. Lurzoru horiek hirigune 
finkatuak edo lurzoru urbanizagarriak deitu izan zaien horietan txertatutako jarduketei dagozkie:
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Bai,	 “Hiriburu-sisteman	 eremuen	 birkalifikatze”	 bat	 proposatzen	 da	 (onartzen da):	
bizitegi-erabilerarako,	Patricio	Elorza	paper-fabrika,	  indarrean dagoen plangintza orokorrean 
jada aurreikusia dagoen erabilera.

Horrez	 gain,	 Zumarragako,	 Urretxuko	 eta	 Legazpiko	 plangintzak	 bateragarri	 egitea	
proposatzen	 da,	 etxebizitza-kopuruaren	 kuantifikazioari	 dagokionez. Are gehiago, datu 
berriagoetan oinarrituta LPPn jasotakoak baino etxebizitza-premia handiagoak antzemango 
balira, Ormaiztegiko udalerrian lurzoru-kalifikazio handiagoarekin estaltzea proposatuzen da.

Etxebizitza	 publikoari	 dagokionez,	 LPPn	 uste	 da Zumarraga-Urretxu-Legazpi	 eremua	
dentsifikazio-maila	 batera	 iritsi	 dela,	 eta	 garapen	 berriak,	 funtsean,	 gaur	 egun	 dauden	
kalifikazioetara	mugatzea	 gomendatzen	 da,	 etxebizitza	 publikoetarako	 birkalifikazio	 txikiak	
soilik	 baimenduz,	 helburutzat industria-eremu zaharkituen barne-birmoldaketa dutenak 
edota hiri-sarea osatu eta piezen arteko integrazio morfologiko eta funtzionalaren maila 
handitzen dutenak. Hala	 ere, babestutako etxebizitzak sustatzeko lurzoru-erreserben egungo 
eta etorkizuneko egoera kontuan hartuta, LPPk	 proposatzen	 du Beasain, Ordizia, Lazkao, 
Idiazabal, Ormaiztegi, Zumarraga, Urretxu eta Legazpi	 lehentasunezko	 interesekotzat	hartzea	
sustapen	 publikoko	 etxebizitzetarako	 lurzoruaren	 hirigintza-antolamendu,	 -sustapen	 eta	
-kudeaketarako,	eta	udalerri	horietan	guztietan,	biztanleria-pisua	gorabehera,	Euskal	Herriko	
Lurzoruaren	Legeak	ezarritako	erreserbak	aplikatzea.

Ekipamendu	 eta	 espazio	 libreetarako	 lurzoruaren	 antolamenduari	 eta	 politikari	
dagokienez, LPPan, Legazpiko udalerriari dagokionez, honako hau proposatzen da:

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

• Urtatzako	Hiri-Inguruko	Parkea.

• Eskualde	izaeradun	Telleriarte-Brinkolako	jolas-eremua. Mirandaola eta Brinkola artean 
dago, Barrendiolako urtegiraino. Izaera kulturalagoa du, Mirandaolako burdinola eta 
Telleriarte eta Brinkola landa-guneak bere errota eta abarrekin integratuz.

• Arrolamendi-Gorostiagako	aisialdirako	gunea.

• Otaño-Arranoaitz	aisialdirako	gunea.

• “Azpiegitura	bigunak” (aparkalekuak, mahaiak, bankuak, janaria prestatzeko elementuak, 
ura, osasun-zerbitzuak eta baita kanpaldia ere) Udana	 eta	 Brinkola	 lurraldeko	 gune	
berezietan (ingurumenaren aldetik erakargarriak diren guneak dira, eta jarduera nagusia 
paisaia behatzea eta natura gozatzea eta ezagutzea da).

JARDUERA	EKONOMIKOETARAKO	LURZORUAK

Legazpi	lehentasunezko	intereseko	udalerrien	kategorian	sartzen	da, jasandako industria-
garapenaren intentsitatearen eta/edo ereduak aurreikusitako garapen-eremuei ematen dien 
potentzialtasunaren arabera. Udalerri horiek komunikazio-korridore nagusietan daude, eta 
bertan daude gaur egungo industria-ezarpen gehienak, edo garapen berrietarako aukerak 
dituzte, beren egoeraren eta harrera-gaitasunaren arabera. Kategoria honetan sartzen dira, 
halaber, Legorreta, Zaldibia, Ordizia, Beasain, Lazkao, Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegi, Gabiria, 
Ezkio-Itsaso, Zumarraga eta Urretxu.
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Hala	 ere,	 LPPak	 kontsideratzen	 du,	 N-I errepidean eta Zumarraga-Legazpi	 ardatzean	
dauden	udalerri	gehienen	saturazio-maila	eta	garapen	berriak	egiteko	aukera	urriak	kontuan	
hartuta, garapenak mugatzea, funtsean, egun eremu horietan kalifikatuta dauden lurzoruetara, 
eta esku-hartzeak	 gaur	 egun	 okupatuta	 daudenak	 hobetzeko	 eta	 okupatu	 gabe	 daudenak	
garatzeko	eta	kudeatzeko	oinarrizko	politika	batean	oinarritu	beharko	lukeela.

3.3.		 NEKAZARITZA	ETA	BASOZAINTZAKO	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALA

Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta honako helburu 
nagusi hauek ditu: lurra eta, oro har, nekazaritza-sektorea eta haren bitartekoak defendatzea 
eta babestea, egungo landa-egoera zehaztea eta plangintza landa-irizpideetatik planteatuko 
duen lurralde-antolamendua bultzatzea. Hirigintza-inplikazioen	artean,	hierarkian	goragokoa	
den	 tresna	 den	 aldetik,	 Lurraldearen	 Antolamenduari	 buruzko	 Legean	 xedatutakoaren	
arabera,	bere	horretan	lotzen	ditu	aplikatu	beharreko	hirigintza-legerian	ezarritako	hirigintza-
plangintzako	 tresnak;	 ondorioz,	 Legazpiko	 udal-plangintza	 NB-LPSak	 lotzen	 du,	 eta	 horren	
edukira	egokitu	behar	da.

Indarrean	dauden	Lurralde	Plan	Partzialek	 (LPP)	babestutako	Lurzoru	Urbanizaezinari	
dagokionez,	Nekazaritza	eta	Basozaintzako	LPSaren	zonakatzeak	izaera	subsidiarioa	du	eremu	
horietan	–	LPPen	nagusitasun	juridikoa	kontuan	hartuta	–,	LPPak	zehaztutako	Balio	Estrategiko	
Handiko	 eremuetan	 izan	 ezik,	 horietan	 lurraldea	 antolatzeko	 bi	 tresnen	 araudi	 zorrotzena	
nagusitzen	baita.

Lurzoru urbanizaezina arautzeko oinarri gisa, LPSak elementu arautuen eta soilik ingurune 
fisikoaren alderdien arteko definizioa eta kontrastea egiten du, honela egituratuta:

• Erabileren	eta	jardueren	definizioa.

1997ko LAGetan proposatutako eskema abiapuntutzat hartuta, eremu desberdinetan 
kontuan hartu beharreko erabilera eta jardueren definizio bat egiten da, eta ñabardura 
batzuk egiten ditu, hala nola ez hartzea kontuan Kontserbazio Erabilera (ez da erabilera 
bat berez, helburu bat baizik), Berotegien Erabilera Nekazaritza Erabileraren barruan 
txertatzea eta landa-bideak eta pistak erabilera bereizi berri gisa sartzea.

• Antolamendu-kategoriak.

LPSaren	 arabera,	 lurzoru	 orok	 nekazaritza	 eta	 basogintzarako	 bokazioa	 du	 edo	 izan	
dezake,	neurri	handiagoan	edo	txikiagoan;	beraz,	1997ko	LAGetako	Erabilera definituko 
bokaziorik gabeko kategoria ez zaio esleitu ezein eremuri.

1997ko LAGetako Nekazaritza nahiz Abeltzaintza eta Landazabala kategoriak bi 
azpikategoria ditu:

- Balio Estrategiko Handia. Gaitasun agrologiko handieneko lurzoruak ez ezik, 
modernotasun, errentagarritasun edo iraunkortasunagatik sektorearentzat 
estrategikotzat jotzen diren nekazaritza-ustiategietako lursailak ere barne hartzen 
dituzte, eta, beraz, horiek mantentzea eta zaintzea lehentasunezkotzat jotzen da 
beste erabilera batzuen aurrean.
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- Trantsizioko Landa Paisaia. Aurreko azpikategoriakoak baino ekoizpen-ahalmen 
txikiagoa duten eremu landuak biltzen ditu (malda handiagoak), edo landazabaleko 
eremuak, belardiz eta haiekin mosaikoan dauden baso-unada txikiz estalita.

1997ko	 LAGetako	 Basoa eta Mendi Larreak	 goragoko	 kategoria	 batean	 biltzen	 dira,	
Mendia	izenekoan,	eta	hori,	aldi	berean,	lau	kategoriatan	banatzen	da:

- Basogintza: gaur egun zuhaitzez estalita dauden eremu guztiak sartzen dira kategoria 
honetan.

- Basoa-Mendi barbana: gaur egun sasiz estalita dauden eremuak hartzen ditu barne, 
gaur egun garrantzizko abeltzaintza-erabilerarik ez dutenak, malda-guneetan 
daudenak, baso-unadez inguratuak eta higadura-fenomenoen aztarnarik gabe.

- Larre menditarrak: azpikategoria honetan sartzen dira altitude handieneko 
mendiguneetako larre menditarrak, hortz bidezko aprobetxamendu tradizionala 
dutenak eta transtermitantea den kultura transhumanteari lotutakoak.

- Larre menditarrak-harkaitzak: horien artean daude harkaitz-horma handiak, 
irtengune ia bertikalak dituztenak, EAEko mendietako kareharrizko formazioen 
ezaugarri direnak, eta nekazaritza eta basogintza aprobetxatzea ia ezinezkoa 
dutenak, ez baitira iristen bertara. Flora aparta eta bakana duten habitatak dira, eta 
mehatxatutako faunaren babesleku eta habia dira.

Ingurumen Hobekuntza kategoriak eremu degradatuak biltzen ditu, lurzoru gutxikoak edo 
gaur egun higadura handia dutenak. Horietan, ekosistema hobetzeko eta leheneratzeko 
lanak egin behar dira ahalik eta lasterren, baliabidea galtzen jarraitzea saihesteko. Gaur 
egun dauden harrobiak ere sartzen dira, bai jardunean daudenak, bai abandonatuta 
daudenak. Legazpiko Ingurumen Hobekuntzaren kategorian bi eremu izendatu dira:

- Legazpiko	hirigunearen	ekialdeko	harrobia.

- Lursailaren	 egonkortasun-eremua	 lehentasunezko	 intereseko	 sarearen	 eta	
eskualde-sarearen	arteko	lotunean,	A-636 eta GI-2632, hurrenez hurren.

Azkenik, Lurrazaleko Uren Babesa kategoria EAEko ibaiek eta errekek eta dagokien babes-
eremuak osatzen dute, eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektorialean ezartzen da.

Legazpin,	 Lurzoru	 Urbanizaezinean,	 Baso	 eta	 Baso	 Mendi	 Barbana	 kategoria	 dago	
nagusiki,	eta	herri	onurako	mendiak	daude.

• Baldintzatzaile	gainjarriak

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

Legazpin,	baldintzatzaile	gainjarri	hauek	ditugu:
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a) Natura-intereseko	eremuak: baso-eremu bat okupatzen du Gorostiaga	mendiaren	
parajean	(Satui), eta kontuan hartu beharreko gune bat da, haren balio ekologikoak, 
kulturalak eta ekonomikoak babesteko.

b) Eremu	higakorrak: Arraxeta	eta	Kamelasoro	arteko	mendi-hegalean aurkitzen da, 
eta 13 hektarea inguru hartzen ditu.

c) Akuiferoen urrakortasuna: NB-LPS planaren informazio eguneratuenak ez du 
eraginik Legazpin.

d) Natura	 2000	 Sarean	 sartutako	 lekuak: Aizkorri-Aratz mendiguneko Kontserbazio 
Bereziko Eremua-KBE eremuak Legazpiko udalerriaren hegoaldeko sekzioa hartzen 
du. Maiatzaren 31ko 83/2016 Dekretuaren bidez, Aizkorri-Aratz (ES2120002) 
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu zen, EAEko naturagune babestuen 
inbentarioko Aizkorri-Aratz	Parke	Naturala oinarritzat hartuta.

e) Herri	 onurako	mendiak: 1.051.1 eta 2.051.1 matrikulekin identifikatutako izaera 
horretako bi entitate inbentariatu dira, Kurutzeagagagaña	 eta	 Arripillaeta	
tontorraren inguruan kokatuak.

f) Korridore	 ekologikoak: korridore ekologikoen funtzioa betetzeko izendatutako 
eremuek hegoaldeko	ingurumen-edukiak	udal	 iparraldearekin	lotu	nahi	dituzte,	
biodibertsitateari	 dagokionez	 Aizkorri-Aratz	 Parke	 Naturala	 iparraldeko	 baso-
eremuekin	lotzea	baitakarte.

17 

e) Montes de utilidad pública: se ha inventariado dos entidades de esta naturaleza 
identificados con la matrícula 1.051.1 y 2.051.1, localizados en el paraje de la cima 
Kurutzeagagaña y Arripillaeta. 

f) Corredores ecológicos: las áreas designadas para ejercer la función de corredores 
ecológicos pretenden enlazar los contenidos ambientales del sur con el norte 
municipal que en términos de biodiversidad suponen la conexión del Parque 
Natural Aizkorri-Aratz con los dominios forestales septentrionales.  
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3.4.		 IBAIEN	 ETA	 ERREKEN	 ERTZAK	 ANTOLATZEKO	 LURRALDEAREN	 PLAN	
SEKTORIALA		(ISURIALDE	KANTAURIARRA).

Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez onartu 
zen behin betiko, eta 1997ko LAGen 8. kapituluan horri buruz egindako zehaztapenak garatzeko 
idatzi zen. Azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bidez, Lurralde Plana Partzialen aldaketa 
bat onartu zen, besteak beste, lurzoruaren erabilera-irizpide berriak (uholde-arrisku mailaren 
arabera) eta azterketa berrien ondoren egindako uholde-arriskugarritasunaren mapa berriak 
LPSean txertatzeko.

Legazpiko	udalerri	osoa	Urola	ibaiaren	arroaren	barruan	dago,	337,5	km2-ko	azalerarekin.

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

Osagai bakoitzaren eta ezarritako 
izapidetzearen eta zonakatzearen arabera, 
araudia aplikatzen da.

Planaren helburu nagusia hiru 
osagaietako bakoitza dagokion neurrian 
integratzea da, bailaren hondoan kokatutako 
lursailen hirigintza-potentzialtasuna 
uholdeen ondoriozko arazo hidraulikoekin eta 
ertzetako baldintza naturalak zaintzearekin 
bateragarri eginez.

Ingurumenaren Osagaiaren arabera, 
Planak lau eremu bereizten ditu berariaz: 
lehentasunezko natura-intereseko 
eremuetako ertzak, ondo kontserbatutako 
ibaiertzeko landaredia duten ertzak, higadura, 
lerradura eta/edo akuiferoen urrakortasuna 
izateko arriskua duten eremuetako ertzak, 
eta berreskuratzeko beharra duten ertzak.

Legazpin, Brinkolatik ibaian behera, 
belardiak eta labore atlantikoak dira erabilera 
nagusia bailalaren hondoan, eta ia ibaiaren 
ertzera iristen dira haltzadia zati laburretara 
murriztuz; izan ere, ilara etenak dira, 
zuhaixka-garapenarekin, ibaiaren ezpondara 
mugatuta. Ibaia Legazpiko hirigune nagusitik 
pasatzeak ibaiertzeko basoa ia erabat 
desagertzea dakar.

Osagai	Hidraulikoaren arabera, Planak 
ibaiak eta errekak mailatan adarkatzen ditu, 
1 eta 10 km2 arteko azalerako adar-arroa 
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Componente Medioambiental. Río Urola a su paso por Legazpi
 
HAY QUE PONER LAS LEYENDAS CON LOS COLORES
 
En    función    de    la    Componente Hidráulica, el Plan ramifica los ríos y arroyos en 
niveles, desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 de superficie hasta tramos de ríos 
con superficie de cuenca afluente superior a 600 km2., correspondiendo al río Urola los 
que se especifican a continuación: 
 
• Tramos de Categoría IV (200 < C < 400 Km2): Urola, de 0 (punto de la ría situado 

bajo el antiguo puente de la N-634) a 26,6 Km (confluencia del Ibaieder)
• Tramos de Categoría III (100 < C < 200 Km2): Urola, 26,6 a 34,5 Km (confluencia 

de Ormaola erreka)
• Tramos de Categoría II (50 < C < 100 Km2): Urola, de 34,5 a 47,6 Km (confluencia 

de Altzolako erreka)
• Tramos de Categoría I (10 < C < 50 Km2): Urola, de 47,6 a 59,0 (confluencia de 

la regata Barrendiola )
 

Ingurumen Osagaia. Urola ibaia, Legazpitik igarotzean
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duten erreketatik 600 km2-tik gorako adar-arroa duten ibai-tarteetaraino. Urola	ibaiari	honako	
hauek	dagozkio:

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

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

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

• I.	kategoriako	tarteak	(10	<	C	<	50	Km2): Urola, 47,6tik 59,0 km-ra (Barrendiola errekaren 
elkargunea)
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Componente Hidráulica. Río Urola a su paso por Legazpi
 
HAY QUE PONER LAS LEYENDAS CON LOS COLORES
 
 
Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes en 
Ámbito Rural, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, 
Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos 
Desarrollos Urbanísticos.
 
Las márgenes del río Urola a su paso por Legazpi disponen, fundamentalmente, 
de Márgenes en Ámbitos Desarrollados, aunque también con algunos márgenes en 
Ámbito Rural, y pocos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos
 

Osagai Hidraulikoa. Urola ibaia, Legazpitik igarotzean Osagai Hirigintzako. Urola ibaia, Legazpitik igarotzean
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El planeamiento municipal ha de establecer en las márgenes de los cauces en 
Suelo No Urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de 
Aguas Superficiales”, con las zonas derivadas del PTS y además recoger sus 
criterios sobre una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces.

 
En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del 
río, además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración 
del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el 
interior de las ciudades. En el caso de L e g a z p i , el retiro mínimo de la 
edificación para los nuevos desarrollos cumplirá con el siguiente cuadro.
 
PONER CUADRO
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Azkenik, Hirigintzako	 Osagaiaren arabera, Planak lau eremu bereizten ditu: Landa-
Eremuko Ertzak, Hiriarteko Komunikazio-Azpiegiturek okupatutako Ertzak, Eremu Garatuetako 
Ertzak eta Hirigintza Garapen Berriak izan ditzaketen Eremuetako Ertzak.

Urola	ibaiaren	ertzek,	Legazpitik	igarotzen	den	tartean,	Eremu	Garatuetako	Ertzak	ditu	
batez	ere,	baina	Landa-Eremuko	zenbait	ertz	ere	badituzte,	eta	Hirigintza-Garapen	Berriak	
izan	ditzaketen	Eremuetan	gutxi	batzuk.

Udal-plangintzak	 “Lurrazaleko	 Urak	 Babesteko	 Lurzoru	 Urbanizaezina”ren	 kategoria	
ezarri	behar	du	lurzoru	urbanizaezineko	ibilguen	ertzetan,	LPStik	eratorritako	eremuekin,	eta,	
gainera,	ibilguaren	alde	bakoitzean	100	metroko	zabalerako	bandaren	gaineko	irizpideak	jaso	
behar	ditu.

Eremu Garatuetako Ertzetan, irizpide orokorra da ibaia, berez, hiri-paisaiaren konfigurazioan 
garrantzi handiena duen elementutzat hartzea eta natura-ingurunea hirien barruan integratzeko 
bide pribilegiatua izatea. Legazpiren	kasuan,	garapen	berrietarako	eraikuntzaren	gutxieneko	
atzerapenak	honako	koadro	hau	beteko	du.

UBIDE-TARTEEN
KATEGORIAK

ADAR-ARROAREN
AZALERA

Km2

ERAIKUNTZAREN
GUTXIENEKO
ERRETIROA

metroak

URBANIZAZIOAREN
GUTXIENEKO
ERRETIROA

metroak

VI 600 < A 35 25
V 400 < A  <  600 Km2 30  20
IV 200 < A  <  400 Km2 26 16
III 100 < A  <  200 Km2 20 10
II 50 < A  <  100 Km2 16 8
I 10 < A  <  50 Km2 12 4
0 1 < A  <  10 Km2 12 4

LPS indarrean sartu zenetik ia hamarkada 
bat igarota, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 
Lurralde Antolamendu Sailak beharrezkotzat 
jo zuen plana aldatzea, LPSaren	 dokumentuari	
honako	hauek	eransteko:	uholde-arrisku	mailaren	
arabera	 lurzorua	 erabiltzeko	 irizpide	 berriak,	
Uren	 Zuzendaritzak	 egindako	 uholde-arrisku	
mapa	 berriak, Natura 2000 Sarearen barruan 
IBAL gisa deklaratutako espazioen berariazko 
erregulazioa eta Natura Sarearen barruko Ibaien 
LPSen Partaidetza, eta, horrela, aipatutako guneen 
Ingurumen arloko xedapen eta Biodibertsitate 
Plan homologatuen identifikazioa eta kokapen 
planimetrikoa.

Legazpin	 Uholde	 Arrisku	 Handiko	 Eremu	
(UAHE)	 bat	 identifikatu	 da,	 ES017-GIP-URO-06	
kodearekin	 identifikatutakoa, Urola ibaitik 4,72 
km-ra. UAHE hori III.	 taldean	 sartzen	 da, hau 
da, egiturazko babes berankorrena dutenak (I. 

22 

Casi una década después desde la entrada en vigor del PTS, el Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco estimó necesaria una modificación 
del plan que incorporara al documento del PTS los nuevos criterios de uso del suelo 
en función de su grado de inundabilidad y los nuevos mapas de inundabilidad 
elaborados  por  la  Dirección  de  Aguas,  la  regulación  específica  de  los  espacios 
declarados como LIC Fluviales dentro de la Red Natura 2000 y la identificación y localización 
planimétrica de dichos espacios, según las indicaciones de la Dirección de Biodiversidad y 
Participación Ambiental, así como de homologar los contenidos del PTS en relación con las 
disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE, de la Unión Europea y de la Ley 
1/2006, de Aguas, del Parlamento Vasco, aprobadas con posterioridad a la entrada en vigor del 
PTS.
 
En Legazpi se identifica un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundabilidad 
(ARPSI), la identificada con el código: ES017-GIP-URO-06, que alcanzaría uno 4,72 Kms 
del río Urola.  Esta ARPSI se adscribe al Grupo III, que son aquellas cuya protección 
estructural es más tardía (después del Grupo I -riesgos muy alto o daños potencialmente 
catastróficos-, y del Grupo II - con riesgo alto cuya protección estructural debe abordarse con 
relativa prontitud. 
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taldearen ondoren – Arrisku oso handiak edo hondamendiak eragin ditzaketen kalteak – Eta II. 
taldearen ondoren – Arrisku handia dutenak –), eta horien egiturazko babesa nahiko azkar egin 
behar da.

3.5.		 HEZEGUNEAK	ANTOLATZEKO	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALA

2004an, EAEko Hezeguneen LPS behin betiko onartu zen (uztailaren 27ko 160/2004 
Dekretua), 2011n Hezeguneen Inbentarioa aldatu zen (2011ko maiatzaren 3ko Agindua), eta 
2012an LPS aldatu zen (urriaren 30eko 231/2012 Dekretua).

LPSaren helburu aitortua da babes egokia eta lurralde-antolamenduarekin bateragarria 
den tratamendu integratzailea ematea zona hezeei edo hezeguneei oro har, kostaldekoak 
nahiz barrualdekoak, biosferaren ekosistemarik aberats eta berezienetakoak eta, aldi berean, 
ahulenetakoak baitira.

LPSak 1997ko LAGen zehaztapenak garatzen ditu, Autonomia Erkidegoko hezeguneen 
inbentario eta sailkapen baten bidez, bai eta erabilera eta jarduera baimenduak eta debekatuak 
arautuz ere, berariazko antolamenduaren xede diren hezeguneak hartzeko ahalmenaren arabera.

LPSak hiru multzotan sailkatzen ditu hezeguneak:

• I. taldea. LPS onartzeko unean Naturagune Babestu izendatzeak eragindako hezeguneak 
sartzen dira.

• II. taldea. Hirigintza-plangintza bereziak babestutako hezeguneak zein LPSak berak 
xehetasunez antolatutakoak sartzen dira.

• III. taldea: inbentariatutako gainerako hezeguneei dagokie, baita artifizialei ere.

Legazpin Urtatzako	Urtegia	(Arrolaereka) identifikatu da, III. taldekoa (EG9 kodea).

3.6.	 JARDUERA	 EKONOMIKOETARAKO	 LURZORUA	 SORTZEKO	 ETA	 SALTOKI	
HANDIAK	ANTOLATZEKO	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALA.

Abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez behin betiko onartu ondoren, 1997ko 
LAGen 9. kapituluko 5. atalean ezarritakoa betetzeko, honako helburu hauek ezarri dira:

• LAGen lurralde-antolamenduaren eredua sektoreka identifikatzea, jarduera 
ekonomikoetarako lurzoruaren hirigintza-erregulazioari dagokionez.

• Koordinazio-tresna bat ezartzea lurralde-plan partzialak egiteko prozesurako.

• Jarduera ekonomikoetarako lurzorua publikoki sortzeko eragiketak programatzeko irizpide 
orokor batzuk adieraztea.

• Merkataritza-gune handien lurralde-antolamendua sistematizatzea.
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a)  Antolamendu-irizpideak

Goierriko Eremu Funtzionaleko jardueren lurzorua antolatzeko jarraibiderik 
garrantzitsuenak, Legazpin eragina dutenak, honako hauek dira:

• Dauden industria-lurzoruen kalifikazioa kontserbatuko da, bizitegi-birkalifikazio 
sistematikorik egin gabe. Horrela, eskualdeko jarduera ekonomikoaren oinarrizko 
euskarria suntsitzea saihestu nahi da.

• Finkatu beharreko jarduera ekonomikoak arian-arian hautatzera joko da, balio 
erantsi handienekoak, teknologia berriei dagozkienak eta enpresentzako hirugarren 
mailako zerbitzuei dagozkienak mantenduz; hala ere, pixkanaka kanpora bideratuko 
dira kontsumo espazial handia eskatzen duten jarduerak.

• Eskualdeko poligono berriak sustatuko dira Beasain-Zumarraga korridorearen 
inguruan. 

b)  Lurzoruaren kudeaketa lurraldeka banatzea

Honako lurralde-banaketa hau ezartzen da eremu funtzionalean jarduera ekonomikoetarako 
lurzorua kudeatzeko: Oria Garaia eta Urola Garaia. 

c)  Lehentasunezko kokapenerako jarraibideak

Eremu Funtzionaleko udalerriak honela sailkatzen dira:

•	 Lehentasunezko	 intereseko	 udalerriak: Arama, Beasain, Ezkio-Itsaso, Idiazabal, 
Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Urretxu, 
Zaldibia, Zumarraga

•  Hazkunde ertaineko udalerriak: Gabiria, Segura, Zegama

•  Garapen txikiko udalerriak: Altzaga, Ataun, Gainza, Mutiloa, Zerain

d)  Lurzorua publikoki sortzeko eragiketak.

Legazpiri dagokionez, honako hau proposatzen da:

•  Urola Garaia: Urola Garaiko eskualdeko industrialde berria. Alternatiben kokapenari 
eta bideragarritasunari buruzko azterlanak. 5/10 ha.

e)  Lurzorua kuantifikatzeko jarraibideak.

Planean aurreikusitako sustapen publikoko eragiketa berrien harrera xurgatzeko 
beharrezko lurzoruei dagokien azalera, indarreko hirigintza-plangintzan aurreikusita ez 
egoteagatik birkalifikatu behar badira.

• Urola Garaia:   10/15 hektarea
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Planaren ortzimugan aurreikusten den eskaria xurgatzeko behar diren lurzoru berriei 
dagokien azalera.

• Urola Garaia:   10/20 hektarea

Nolanahi ere, jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioari buruz aipatu behar 
da LPSn eremu funtzional bakoitzean aurreikusi beharreko jarduera ekonomikoetarako 
lurzoruaren guztizko eskaintzaren dimentsionamendu globalaren erregulazioa baino ez 
dela ezartzen. Hala ere, Lurralde Plan Partzialaren eta, subsidiarioki, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen geroko lana izan behar du 
dimentsionamendu-jarraibide horiek Eremu Funtzionaleko udalerrietako plangintza 
orokor guztietara bananduta eramatea, denborari eta espazioari dagokienez, 16 urteko 
eperako aurreikusitako erreserba espazialen bolumen osoaren banaketa haztatua ezarriz 
bere lurralde-eremu osoan.

f)  Merkataritza-ekipamendu handien erregulazioa

7.2. epigrafeko argudioaren arabera, Goierriko Eremu Funtzionaleko udalerriak honela 
sailkatzen dira:

•  Eskualdeko	zentralitatedun	udalerriak	(B kategoria): Arama, Beasain, Ezkio-Itsaso, 
Gabiria, Lazkao, Legazpi, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Urretxu eta Zumarraga.

•  Gainerako udalerriak (C kategoria): Altzaga, Ataun, Gainza, Idiazabal, Itsasondo, 
Legorreta, Mutiloa, Segura, Zaldibia, Zegama eta Zerain.

3.7.		 EAEKO	TRENBIDE-SAREAREN	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALA

Otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko trenbide-sare osoa ezartzeko eta garatzeko jarduketak zehazten dituen 
lurraldea antolatzeko tresna da, 1997ko LAGek zehaztutako esparru orokorraren barruan. 
Jarduera horiek eragindako lurzoruaren erabilerari buruzko zehaztapenak hirigintza-planekin 
lotzen ditu, eta horiek gauzatzeko behar diren lurzoru-erreserbak egitea ahalbidetzen du. 
Beraz, tresna planifikatzaile eta erregulatzailea da, bere zehaztapenak garatzeko behar duen 
esku-hartze sektorialerako eta urbanistikorako erreferentzia gisa balio duena. Otsailaren 22ko 
34/2005 Dekretuaren bidez, Bilboko metropoliko eta beste udalerri batzuetako Trenbide 
Sarearen Lurraldearen Plan Sektoriala aldatu egin da. Batez ere, metroaren linea berriak eta 
Euskotrenen trenbidea bikoizteko obrak sartzeko.

Legazpiren	kasuan,	LPStik	ez	da	trazadura	berririk	proiektatu. Irun-Legazpi aldirietako 
linean zerbitzuak eta maiztasunak handitzea baino ez da aurreikusten.

3.8.		 EUSKADIKO	BIZIKLETENTZAKO	IBILBIDEEN	PLAN	ZUZENTZAILEA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Bizikletentzako Ibilbideen Plan Zuzentzailea (BIPZ) Euskal 
Autonomia Erkidegoan bizikletaz mugitzeko azpiegituren plangintza eta koordinazio estrategikoa 
egiteko tresna dinamikoa da, bizikleta garraiobide gisa erabiltzeko aukera baloratu, erraztu eta 
sustatzeko helburuarekin.

BIPZren idazketarekin honako hau planteatzen da:
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a.  Autonomia Erkidegoaren eremuan hiriarteko bizikletentzako azpiegituren sare bat 
definitzea, inplikatutako administrazioekin batera, eragile interesdunen parte-hartzearen 
eta kontsultaren bitartez.

b.  Estrategia osagarriak adostea bizikleta eta, oro har, bizikletaren erabilera sustatzeko, 
bizikletak banaketa modalean duen partaidetza-kuota handitze aldera (ibilgailu 
automobilaren kaltetan).

Sarearen konfigurazioa epe luzera ezartzen da, denbora-irismenik gabe (haren zehaztapena 
eta lehentasuna lurraldeko foru-plan sektorial bakoitzari utzita), eta haren definizioa irizpide 
hauetan oinarritzen da:

• Lurraldekoa, bizikleta-bideen bidez lurraldeak egituratzea eta elkarren artean eta beste 
erkidego batzuekin eta auzo-ingurunearekin komunikatzea planteatzen baita; eta

• Funtzionala, eskaeraren analisitik abiatuta bizikletaren eguneroko erabilera errazteko eta 
landa- eta natura-ingurunera hurbiltzeko.

Era berean, Planak lehentasuna ematen die ibilbideen jarraitutasuna eta funtzionaltasuna 
bermatuko dituzten aplikazio-irizpideei, bai eta Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien artean 
hitzartutako lankidetzarako eta finantzaketa posiblerako esparru-irizpideei ere (erakundeen 
arteko lankidetza).

Sarea hiru mailatan egituratuta dago (1, 2 eta 3), desberdinak baina osagarriak direnak:

• 1. Mailako Sarea: hiru lurralde historikoen arteko eta lurralde horien eta aldameneko 
autonomia-erkidegoen eta Frantziako estatuaren arteko interkonexio-funtzioa betetzen 
du (EuroVelorentzat proposatutako alternatiba bat irudikatzen du), eta, gainera, 25.000 
biztanletik gorako herriak konektatzen ditu, bai eta garraio kolektiboko estazio intermodal 
nagusiekin konektatu ere.

• 2. Mailako Sarea: 10.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriak aurreko sarearekin 
konektatzeko helburuarekin definitua, bai eta haietan funtzionalki integratuta dauden 
jarduera ekonomikoko eta enplegu-kontzentrazioko eremu nagusiak ere. Gainera, eremu 
funtzional guztiak elkarrekin lotzeko aukera ematen du, eta haien oinarrizko artikulazioan 
aurrera egiteko aukera.

• 3. Mailako Sarea: jarduera ekonomikoetarako lurzorua garatzeko beste eremu estrategiko 
garrantzitsu batzuetara zabaltzen du sarea, etorkizunean 10.000 biztanletik beherako 
udalerrien sarera konektatzeko aukera emateaz gain. Era berean, sareak eremu 
funtzionaleko eskalan garatzea errazten du.

Legazpi	2.	Mailako	Sareko	10.	ibilbidean	sartuta	dago,	Urola	izenekoan.	Iparralderantz	
bat	egiten	du	07	ibilbidearekin,	Gipuzkoa	barnealdea;	hori	ere	2.	mailakoa,	Zumarraga	parean.

3.9.		 GIPUZKOAKO	BIZIKLETA	BIDEEN	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALA.

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

3.10.		EUSKADIKO	ERREPIDEEN	HIRUGARREN	PLANA	2017-2028.

Maiatzaren 19ko 63/2020 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 
Hirugarren Plan Orokorra onartu zen, 2017-2028 aldirako.

Gipuzkoako Errepideen Bigarren Plan Orokorraren esparruan gauzatutako jarduketak, 
gaur egun lanean ari direnak, ondorengoak dira:

• AP-1 Vitoria-Gasteiz eta Eibar arteko autobidea, Arabako PM eta Maltzaga artean (A-8 
lotunea).

• Donostiako bigarren ingurabidea: Aritzeta – Errenteria, (A-8).
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• N-I/A-8 konexioa, Aritzeta-Lasarte.

• Bergarako hego-ekialdeko saihesbidea, Ormaiztegi-Zumarraga Ekialdea tartea, 
Zumarragako mendebaldeko lotunearen eta Antzolako loturaren arteko zatia; lotura 
horretatik Bergaraino N-636 errepidea egikaritzen ari da.

• Andoain, Urnieta eta Hernaniko hego-ekialdeko saihesbideak GI-131 errepidean (autobia), 
eta Urumeako autobiaren azken zatia Hernani eta Donostia artean (Hernani-Martutene-
Donostia tarteak).

• Galtzada bikoiztea N-I errepidean, Irungo Gaintxurrizketa-Bentak tartean eta GI-131-2. 
faseko Hernaniko saihesbidean.

• A-8an Orio eta Aritzeta artean eta Orioko erdialdean hirugarren erreia eraikitzeko edukiera 
handitzea.

• A-8-Martutene lotunea eraikitzea eta Herrera-Intxaurrondo lotunea berrantolatzea A-8an, 
Herrera-Frontera Irun mugimenduarekin.

• Itziarko bidegurutzea eta N-634 errepideko A-8rekiko lotunea birmoldatzea.

• Trazadura hobetzea eta N-121 a errepidearen plataforma handitzea Behobia eta Endarlatza 
artean.

• Elkarguneak berrantolatzea eta sarbideak kontrolatzea:

-  N-I errepidean, Donostia/Irun tartean eta Irungo saihesbidean (Iparraldeko lotunea) 
ezkerretarako birak kentzea.

-  N-634 errepidearen eta Aiako errepidearen eta GI-638 errepidearen arteko 
bidegurutzeak eta Deba ibaiaren gaineko zubi berria.

-  Pasaiako saihesbidea N-I errepidean

• Pasaia eta Errenteriako saihesbideak, 1. fasea, N-I errepidean; Zumaia eta Eibarko 
saihesbideak, 3. fasea, N-634 errepidean; eta Azpeitia-Azkoitiko saihesbidea, 1. fasea, GI-
631 errepidean.

Gipuzkoan, Errepideen Bigarren Plan Orokorraren plangintza berrikusitik, Obra Nagusiaren 
Programaren barruan, ez	 da	 uste	 Goierriko	 Eremu	 Funtzionalean	 inolako	 esku-hartzerik	
egiteke	geratu	denik,	N-636	errepidearen	Ezkio-Itsasoko	lotunea	izan	ezik,	Euskal	Autonomia	
Erkidegoko	 Trenbide	 Sare	 Berrirako	 aurreikusitako	 geltokia	 ezartzeko	 beharrarekin	 lotuta	
baitago,	nahiz	eta	estazio	hori	gaur	egun	zalantzan	jarri	den.	Egokitzeko Programari dagokionez, 
honako	jarduketa	hau	baino	ez	da	beharrezkotzat	jotzen,	plataforma Trazaduraren Hobekuntza 
eta Handitzea Azpiprogramari dagokiona:	GI-631	errepidean	Azkoitia-Zumarraga	Zabaltze	eta	
Hobekuntza (oinarrizko sarerako lehentasunezko proiektua).

3.11.		EUSKADIKO	GARRAIO	JASANGARRIAREN	2030	GIDA	PLANA.

2017ko ekainean onartu zen Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gida Planak jarraipena 
eman nahi dio 2002-2012 aldirako egin zen planari. Plan hori bat dator 2011n Europako 
Batzordeak egindako Garraioaren Liburu Zurian zehaztutako Europako gidalerroekin, bai eta 
hazkunde adimendun, jasangarri eta integratzailerako Europa 2020 Estrategiarekin ere.
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GJGParen xedea da garraio-eredu jasangarri eta integratua lortzea, Euskadiren gizarte-
kohesiorako eta garapen sozioekonomikorako tresna gisa.

6	helburu	planteatzen	dira:

• 1.	helburua

Garapen ekonomiko jasangarria, zentzuzkoa eta arduratsua bultzatzea. 

• 2.	helburua
Irisgarritasun unibertsal eta jasangarria lortzea, lurraldearen plangintza egokiarekin 
batera. 

• 3.	helburua
Garraio moduen arteko bestelako oreka bultzatzea. 

• 4.	helburua
Euskadiren kokaleku estrategikoa indartzea Europan. 

• 5.	helburua
Garraio sistemen erabilera eraginkor eta arduratsua sustatzea. 

• 6.	helburua
Garraio publiko integratuko sistema garatzea.

2.	eta	3.	helburuak	dira	hirigintza-plangintzarekin	lotura	handiena	dutenak.	Eta	helburu	
horien	barruan,	honako	lan-ildo	hauek:

• 2.1.1.	 lan-ildoa: hiri-garapen jasangarria eta, ondorioz, garraio jasangarria lurralde-
irizpideetan txertatzea.

a)  Lurralde Plan Partzialak eta hiri-garapenerako	 udal-planak	 iraunkortasun-
irizpideekin	 egin	 daitezen	 sustatzea, egoitzen eta enpleguaren arteko oreka 
sustatuz.

b)  Mugikortasun Jasangarriaren Lege adostu eta integratzaile bat onartzea.

• 2.1.2.	 lan-ildoa: lurzoruaren erabileren eta mugikortasunaren plangintza integratua 
sustatzea, jasangarritasun ekonomikoaren, ingurumenekoaren eta sozialaren irizpideen 
arabera.

a)  Lurralde-antolamenduko tresnei buruzko txostenak egitean garraio-agintaritzen 
parte-hartzea bultzatzea.

b)  Hiri-antolamenduko	 plan	 orokorrak	 hiri-mugikortasuneko	 planekin eta 
industrialdeetako eta teknologia-poligonoetako mugikortasun-planekin integratzea.

• 2.2.1.	 lan-ildoa: ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren aldetik jasangarriagoa 
izango den eta bizi-kalitate hobea sustatuko duen garraio-eredu baterantz aurrera egitea.

a)  Udalerrien	Mugikortasun-Planetan	aurreikusitako	ekimenen	ezarpena	sustatzea.
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b)  Bide-segurtasuna areagotzea, Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Seguru eta 
Jasangarrirako Plan Estrategikoak markatutako estrategiarekin bat etorriz, kolektibo 
zaurgarrienak babestuz, bigarren mailako errepideetako segurtasuna hobetuz eta 
portaera desegokiak zuzenduz.

• 2.2.5.	 lan-ildoa: hirigune nagusietarako sarbidean ibilgailu pribatuen trafikoaren 
presioa murrizteko disuasio-neurrien ezarpena bultzatzea.

a)  Garraio-modu jasangarrienen irisgarritasuna hobetzeko neurriak sustatzea, hirigune 
nagusietarako	sarbidean	trafikoa	murrizteko,	batez	ere	Trafiko	Mugatuko	Zonetan	
eta	Emisio	Baxuko	Eremuetan.

b)  Garraio publikoaren zerbitzuari lehentasuna ematea mugikortasun-eskaera handia 
duten hiri eta biztanleguneetarako sarbidean, ibilgailu pribatuaren erabileraren 
aurrean.

• 2.3.1.	 lan-ildoa: hiri-espazioak ibilgailuen trafikotik askatzen laguntzea, oinezkoen, 
bizikleten eta garraio-zerbitzu publikoen erabilerarako gordeta, egoera ekonomiko onean.

a)  Oinezkoen, bizikletaren eta Hirietako garraio-zerbitzu publikoak.

b) Hirigune	nagusiak	oinezkoentzat	egitea,	batez	ere	 trafiko	mugatuko	eremuetan	
eta	emisio	txikiko	eremuetan.

c)  Disuasioko	aparkalekuak	martxan	jartzen	laguntzea,	hiriguneetako	aparkalekuen	
kaltetan.

• 2.3.2.	 lan-ildoa: landa-ingurunearen irisgarritasuna bermatzea, garraio-sistema 
eraginkorra eta kalitatezkoa emanez, landa-garapenari laguntzeko.

a) Landa-eremuetako eskola-garraioko zerbitzuaren irisgarritasuna hobetzea.

b)  Landa-inguruneko	irisgarritasuna	hobetzeko	ekintzak	bultzatzea.

• 2.3.3.	 lan-ildoa: hiri-banaketako zerbitzuei buruzko udal-irizpideak egokitu eta 
homogeneizatzen laguntzea.

a)  Gomendioen programa bat egin dadin bultzatzea, operadoreek eta kargatzaileek 
garraiobide jasangarrienak erabili ahal izan ditzaten ekonomiaren, gizartearen eta 
ingurumenaren aldetik.

b)		 Mugikortasun	jasangarrirako	jardunbide	egokiak	eguneratzea	eta	horien	ezarpena	
sustatzea.
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• 2.3.4.	lan-ildoa:	Euskadiko jarduera-zentroetan Garraio-Planen garapena sustatzea.

a)  Lantalde bat sortzea, egin beharreko planak arautzeko esparrua zehazteko.

b)  500 langiletik gorako enpresei urtero Garraio Jasangarriko Plan bat idazteko 
eskatzea, EAEko enpresa esanguratsuen mugikortasunaren kudeaketari buruzko 
azterlanetan lortutako ondorioekin bat etorriz.

c)  Garraio-planak garatzea jarduera-zentroetarako, hala nola 100.000 m2 baino 
gehiagoko ospitaleak, unibertsitateak, teknologia-parkeak, merkataritza-guneak 
edo merkataritza-establezimenduak, eta 2.000 langile baino gehiago dituzten 
enpresak edo industriak dituzten eremuak.

d)  Eskola-bide	seguruak sustatzea.

e) Konponbide intermodalak eta jasangarriak.

• 3.1.1.	 lan-ildoa: enpresetan zein gizartean, oro har, Garraioan “intermodal” kontzeptua 
txertatzen laguntzeko programak bultzatzea.

a)  Tren-itsaso eta tren-errepide salgaien garraio konbinaturako laguntza-programak 
ematea.

b)  Azken miliako joan-etorri intermodaletan bizikletaren	 erabilera	 sustatu	 eta	
bultzatzea, bike sharing-a eta bizikletak aparkatzeko aukera bezalako neurrien 
bidez.

• 3.3.1	lan-ildoa: garraio-sektoreak petrolioarekiko duen mendekotasuna murriztea.

a)  Garraioaren deskarbonizazio progresiboa bultzatzea.

b)  Azpiegituren birgaitze edota eraikitzerako materialen berrerabilpena sustatzea.

c) Salgaien hiri-banaketaren optimizazioa sustatzea eta erraztea.

d)  Ibilgailu-flotaren berrikuntza sustatzea, bai arinena, bai astunena, bereziki erregai 
alternatiboak dituztenena (gas naturala, elektrikoa, etab.).

e)  Floten kudeaketa optimizatzeko auditoria-programak sustatzea.

f)  Errepideko trena martxan jartzea proposatzen duten azterlanak eta ekimenak 
bultzatzea.

g)  Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala egitea eta ezartzea.

h)  Berotegi-efektuko	gas	gutxiago	isurtzen	duten	garraiobideak	orokortzen	dituzten	
azpiegitura-proiektuei	lehentasuna	ematea.
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3.12.	ENERGIA	EOLIKOAREN	LURRALDE	PLAN	SEKTORIALA

Maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, Euskadiko parke 
eolikoen kokalekuak hautatzeko jarraibide eta irizpide orientatzaileak finkatzeko tresna baliagarria 
izan zedin, bai ikuspegi energetiko-ekonomikotik bai ingurumenekotik, instalazio horiek ahalik 
eta ondoen egokitzea lortzeko, LAGen ondoriozko indarreko antolamenduaren barruan.

Planak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan identifikatzen, hautatzen eta 
integratzen ditu kokaleku eoliko egokienak, baliabide natural eta autoktono hori aprobetxatzeko, 
eta plangintza hori lurralde-antolamenduko politika global baten barruan koka dadin, garapen 
eolikoan dauden interes sektorialen beharrezko koordinazioarekin. Kokalekuak bi taldetan 
banatzen dira:

I. taldea lehentasunezko kokalekuek osatzen dute (Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Mandoegui, 
Elgea-Urkilla eta Badaya), eta II. taldea (Gazume, Kolometa, Arkamo, Iturrietako Mendiak eta 
Alda-Arlabako Gurutzea), berriz, I. taldeko energia-helburuak betetzeko zailtasun objektiboa 
dagoela egiaztatzen denean soilik baimenduko diren instalazioek osatzen dute.

LPSaren xedean barne hartutako parke eoliko bat bertan aurreikusi gabeko kokalekuan 
instalatzeko, aldatu egin beharko da aldez aurretik.

Legazpiko	 udalerria	 Lurralde	 Plan	 Sektorialean	 adierazitako	 lekuetatik	 kanpo	
geratzen	da.	Horregatik,	dokumentu	honek	ez	du	eraginik	Legazpiko	udalerriko	hirigintza-
plangintzan.

3.13.	ESPAINIAKO	 ZATIKO	 KANTAURI	 EKIALDEKO	 DEMARKAZIO	
HIDROGRAFIKOAREN	UHOLDE-ARRISKUA	KUDEATZEKO	PLANA.	2015-2021.

2016ko urtarrilaren 15ean, 20/2016 Errege Dekretuaren bidez, Kantauri Mendebaldeko 
Demarkazio Hidrografikoaren eta Espainiako zatiaren Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoaren uholde-arriskua kudeatzeko planak onartu ziren. Planaren helburu nagusia 
honako hau da: Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren lurralde-eremuan, uholdeek 
giza osasunean, ingurumenean, kultura-ondarean, jarduera ekonomikoan eta azpiegituretan 
dituzten ondorio kaltegarriak murriztera bideratutako jarduera antolatu eta lehenetsien multzo 
bat definitzea eta justifikatzea, uholde-arrisku handia duten eremuetan.

Arrisku-eremu bakoitzerako (UAHE) Plan honen aplikazio-ortzimugarako (6 urte) 
irtenbiderik onena ebaluatzen da, horretarako dauden aurrekontu-mugak eta erabilgarri dauden 
funtsak eraginkortasunez aplikatzeko beharra kontuan hartuta. Ondorioz, neurrien tipologiari, 
erakundeari eta eremu geografikoari buruzko erabakiek kontuan hartzen dituzte neurriok 
ezartzean espero diren onurak eta horretarako behar den inbertsioa, eta horiek gauzatzeko 
ardura duten administrazioak eta finantzatzeko modua identifikatzen dituzte. Gainera, hainbat 
alderdi hartzen dituzte barnean, hala nola uholdearen hedadura, ebakuazio-bideak eta 
atxikitzeko potentziala duten eremuak, lautada alubialak, ingurumen-helburuak, lurzoruaren eta 
uraren kudeaketa, lurralde-antolamendua, lurzoruaren erabilera, naturaren kontserbazioa eta 
nabigazioa eta portu-azpiegiturak.
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Legazpin,	ES111R030020	ur-masari	dagokion	ES017-GIP-URO-06	UAHEa	dugu,	eta	egoera	
ekologiko	potentzial	ertaina.	Urola,	Landan,	Urtatza	eta	Ibarrola	ibaien	ibilguei	eragiten	die.

III.	taldeko	UAHE	bat	da: arrisku esanguratsuko UAHEak dira, eta I. eta II. taldeei lotutako 
arazoak konpondu ondoren babestu behar dira. Arrisku osoaren % 85 eta % 99,5 bitarteko 
atalaseetan kokatzen dira.

Planaren arabera, UAHEaren identifikazioa honako hau da:
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Solo para las Para las ARPSIs englobadas en el Grupo I se ha procedido dentro del Plan de 
Gestión de Riesgos de Inundación al estudio de medidas estructurales de protección. Como 
criterio general y con el objetivo, por un lado, de reducir el impacto global de la solución en el 
ecosistema, y por otro, de adoptar las medidas más eficientes desde el punto de vista económico, 
una vez establecido el periodo de retorno de protección, se han ido incorporando 
progresivamente actuaciones, desde las menos agresivas (eliminación de obstáculos y 
protecciones de borde) a las que suponen mayor impacto ambiental y coste económico 
(incremento de la capacidad hidráulica).  
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Uholde Arriskuak Kudeatzeko Planaren barruan, babes-neurri estrukturalak aztertu dira 
soilik I. taldean bildutako UAHEetarako. Irizpide orokor gisa, eta bi helbururekin —batetik, 
soluzioak ekosisteman duen inpaktu globala murriztea, eta, bestetik, ikuspuntu ekonomikotik 
neurri eraginkorrenak hartzea —, behin babes-itzulera aldia ezarrita, arian-arian jarduketak 
txertatu dira, hain oldarkorrak ez direnetatik (oztopoak eta ertz-babesak kentzea) ingurumen-
inpaktu eta kostu ekonomiko handiagoa dakartenetaraino (ahalmen hidraulikoa handitzea).

UAHE bakoitzean aukera egingarri gisa proposatzen diren jarduketen ezaugarrien 
hurbilketa bat egiten da, plangintza-une honetan posible denera arte eta balizko esku-hartzeen 
tipologiak ahalbidetzen duenera arte.
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Kasu guztietan, proposatu beharreko azken neurriak gutxi gorabehera eta aldez aurretik 
hautatu aurretik, irizpide anitzeko azterketa bat egin da, honako hauek barnean hartuta:

• Obraren errentagarritasun ekonomikoa kalkulatzea.
• Ingurumenean izan dezakeen eraginaren kalkulua.
• Hirigintza-integrazioa.

ES017-GIP-URO-06	UAHEa,	Legazpiri	eragiten	diona,	III.	Taldeari	eragiten	diona	denez,	
Planak	ez	 du	uholde-arriskua	 konpontzeko	proposamen	 zehatzik	 egiten,	 baina	 I.	 Taldekoak	
(arrisku	handienekoak)	baino	konponbide	onenak	aurkitzeko	aipatu	den	analisi-tipologiak	ez	
du	adierazten	UAHE	honetan	konponbideak	proposatzeko	bidea.

3.14.		AURRERAPEN-FASEAN	 DAUDEN	 ETA	 IZAPIDETZEA	 ETENDA	 DUTEN	
LURRALDE-PLAN	SEKTORIALAK.

Aurrerapen-fasean daude, izapidea etenda, Legazpiko hirigintza-plangintzan eragina izan 
dezaketen lurralde-plan sektorial hauek:

• KULTUR	ONDAREAREN	LPSaren	aurrerapena.

Lurraldea antolatzeko tresna horren aurrerapena 2001ean onartu zen.

Tresna arauemaile bat nahi da, kultura-ondare higiezina legez lurralde fisikoan txertatuta 
gera dadin, eta, horretarako, baldintzatzaile eta muga espezifikoak ezarri nahi dira, 
administrazio eskudunek (Foru Aldundiek eta Udalek) kudeatu ahal izan ditzaten.

• ETXEBIZITZEN	SUSTAPEN	PUBLIKORAKO	LURZORUAREN	LPSaren	aurrerapena.

Lurraldea antolatzeko tresna horren aurrerapena 2003an onartu zen.

Dokumentu honen zeregin orokorra da etxebizitza babestua sustatzeko erreserbatutako 
lurzoruak kokatzeko, banatzeko eta dimentsionatzeko irizpide batzuk proposatzea, baita 
datozen urteetan garatu beharreko jardun publiko berrietarako lurralde-jarraibide batzuk 
ere, etxebizitza-politika 1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen garapen gisa 
egiten ari ziren lurralde-antolamenduko lanekin lotzeko aukera emango dutenak.

• GARRAIOAREN	SARE	INTERMODALAREN	ETA	LOGISTIKAREN	LPSaren	aurrerapena.

Lurraldea antolatzeko tresna horren aurrerapena 2003an onartu zen.

Plan horrek helburutzat jotzen du bidaiari-truke modaleko sareen nodoen tipologia 
definitzea eta horretarako egituratutako lurzoruan jarduera logistikoak egitea; nodo 
horien kokaleku idealak identifikatzea; nodo horien azalerak eta ezaugarri funtzionalak 
kalkulatzea, eta, azkenik, nodoak kokatzeko aukerak zehaztea, lehendik dauden edo 
planifikatu beharreko proiektuen arabera, EAEren beharrei eta helburuei erantzuteko. Hori 
guztia, ingurumenaren aldetik jasangarria, ekonomikoki eraginkorra eta sozialki orekatua 
izango den sare intermodal eta logistiko baten plangintzaren ikuspegitik.
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4/
BERRIKUSTEN DEN PLANGINTZA OROKORRA. 
GARAPEN ETA GAUZATZEAREN ANALISIA

Berrikusi nahi den Legazpiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) behin betiko 
onartu zen (bategina) Udalak 2007ko abenduaren 26an egindako osoko bilkuran. Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 2000ko abenduaren 12ko ebazpen bidez behin betiko 
onartu zituen arau subsidiarioak berrikusteko prozesuaren emaitza da proiektua, 2004an hasi 
baitzen prozesu hori, bai eta ordutik aurrera izapidetu eta behin betiko onartu diren arauen 
aldaketak ere. HAPO Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Lege berriaren 
arabera idatzi da.

4.1.	 PROPOSATUTAKO	EREDUAREN	OINARRIZKO	EZAUGARRIAK.

Planaren egitura orokorra eta organikoa udalerriaren oinarrizko egiturara egokitu nahi 
dira, hau da: Urola ibaia protagonista duen bailara estu bat, altueran kokatua, eta malda handiko 
mendi-mazelak, malda handikoak eta desnibelak dituztenak, bertan isurtzen dira urak. Eta 
bailarari hegoaldetik iparralderantz jarraitzen dioten lau elementuren gainean antolatuta, eta 
elementu horientzat sendotu eta pixkanaka hobetu nahi da, honako hauek:

• Lehena eta esanguratsuena: Urola ibaia, ibaiadarrekin, eta Barrendiola eta Urtatzako 
urtegiak.

• Madril-Irun trenbidea eta Brinkola eta Legazpiko geltokiak.
• GI-2630 errepidea eta GI-632 autobide berriarekiko lotura, iparraldean eta bailararekiko 

zeharka.
• Oinezkoentzako eta txirrindularientzako bidearen trazadura, Urretxutik Guriditegira, 

hegoaldera.

Lurraldearen egitura organikoa, era berean, ekipamendu orokorrekin lotuta dago. 
Ekipamendu horiek ugariak eta dibertsifikatuak dira funtzioari dagokionez: irakaskuntza, kirola, 
kultura, laguntza, osasuna, administrazioa, aisialdia, etab. Egitura organiko horretan garrantzi 
berezia du lanaren memoriaren eta industrializazioaren museoa Azpikoetxen ezartzeak, izaera 
horretako kultura-ekipamendu bat izateko eta jarduera industriala nagusi den elementu 
dinamizatzaile berezi bat izateko helburu bikoitzarekin. Egitura osatzen dute, alde batetik, 
udalerriko espazio libreen sistema orokorra osatzen duten parkeek: Turbinako parkea Telleriarten; 
Mirandaolako parkea, Telleriarte eta Olaberria artean; Agirre-Etxeberri parkea, hirigunean; 
eta Urtatza-zahar parkea, goiko auzoetan. Eta, bestetik, oinarrizko hiri-azpiegituren sareetako 
elementu bereziak, bereziki udalaz gaindiko ur-hornidurako sareko araztegia eta dauden ur-
biltegiak, Planak proposatzen dituenak; elementu horiei eskualdeko suhiltzaile-etxea eta udal-
hilerria gehitu behar zaizkie.

Landa-lurzoruari dagokionez, proposamenaren helburua da lehen mailako jarduerak 
garatzea, bertako natura-balioak babestuz, horretarako bizitegi-erabilera autonomoetarako 
eraikin berriak ezartzea saihestuz eta nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako ustiapenari 
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lotutako ezarpenen ezarpena eta/edo birgaitzea erregulatuz, baita lehendik dagoen ondare 
eraikian esku hartzea ere. Horrela, hiri-eremuaren erabilera optimizatu nahi zen zuzkidura-, 
bizitegi- eta industria-erabileren harrera-eremu gisa, haren muga berri bat definituz eta sinergia 
handiagoak erraztuz. Esku hartzeko eredu horren bidez, bizitegi- edo industria-eremu berriek 
lurzoruaren okupazio estentsibo eta bereizi gabea saihestu nahi zen, bai eta dagozkion azpiegitura 
berriak sortzea ere, eta, aldi berean, lurraldearen lehen garapenerako balioa azpimarratu nahi 
zen.

Telleriarte, Brinkola Guriditegiko astentamenduak finkatu ziren, eta, aldi berean, horiek 
birkualifikatzeko eta hobetzeko jarduerak proposatu ziren.

Planak arkitektura-, arkeologia- eta natura-ondarearen katalogo bat jasotzen du, bertan 
adierazitako elementuen babesa arautzeko.

4.2.	 ANTOLAMENDURAKO	PROPOSAMENAK

• Lurzoru	urbanizaezinaren	antolamendua.

Lurzoru urbanizaezinean dauden sistema orokorrez gain (bidea, trenbidea eta 
ekipamendua), honako hauek dira kontuan hartutako eremuak:

- Babes	berezikoa. Bi eremu dira:

- Aizkorri-Arazko Parke Naturala.
- Gorostiaga edo Korostiaga mendia.

- Nekazaritza	eta	abeltzaintza	eta	landazabala. Horrelako lurzoruetan abeltzaintza-
jarduerak errazten dira, bai eta nekazaritza-jarduerak garatu eta bultzatzea ere, eta, 
bereziki, nekazaritza-jarduerak, horretarako egokienak diren lurzoruetan.

- Larre	 menditarrak. Irizpide orokorra artzaintza-jarduera mantentzea bermatzea 
eta sustatzea da. Jarduera eta erabilera onargarri gisa honako hauek proposatzen 
dira: aisialdi estentsiboa, ehiza-jarduerak, betiere kasuan kasuko legeek eta foru-
arauek horretarako aukera ematen badute; eta basogintza eta artzaintza, baldin eta 
bateragarria bada edo aurretik baso-masak badaude edo higadura-arazoak, arroken 
azaleratzea eta abar dituen gune puntualen bat egonkortu nahi bada.

- Basogintzakoak. Zona horietan, baso-erabilera modu ordenatuan eta mugagabean 
sustatzen da. Jarduera onargarritzat jotzen dira kontserbazioarekin, ingurumen-
hobekuntzarekin, jarduera zientifiko-kulturalekin, ehiza- eta arrantza-jarduerekin 
eta aisialdi estentsiboarekin zerikusia dutenak.

- Ibai-ibilguak	 eta	 horien	 babes-eremuak. Hauetan bidea duten erabilerak, 
ingurumenaren zainketa, berreskuratze eta hobekuntza dira (bereziki, isuri-
eremuak, ertz degradatuak, eraldatuak, zuhaitz-landaredirik gabeak), ingurune 
horri lotutako espezieekin deforestatutako ibaiertzak birpopulatzea sustatuz. 
Erabilera onargarri gisa, eta betiere gainjarritako baldintzen mende, honako hauek 
proposatzen dira: aisialdi estentsiboa eta intentsiboa, txangoak, behatzea, ehiza- eta 
arrantza-jarduerak, jarduera zientifiko-kulturalak eta ingurumen-hezkuntzakoak, 
baso-erabilera, berotegiak, nekazaritza, abeltzaintza, ustiapenari lotutako bizitegi-
erabilera, onura publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak, eta hainbat motatako 
azpiegiturak.
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- Hezeguneak	babestekoak. Legazpiren kasuan, Urola ibaiaren goi-arroari lotutako bi 
mendi-urtegi dira: Barrendiolakoa, hornidurarako erabiltzen dena eta edateko uren 
araztegia urtegiaren ondoan duena, eta Urtatza, industria-kontsumorako.

- Ingurumen	Hobekuntza	eta	Berreskurapenerakoak. Berreskuratu beharreko lehen 
eremu multzo bat hainbat isurketa-gunerekin lotzen da, zabortegi aktibo eta ez-
aktiboekin, batez ere iparraldean eta Legazpiko herrigunetik hurbilen dagoen 
ingurunean. Berreskuratu beharreko beste eremu batzuk Mantxolan kokatutako 
zabalgunea (Plastiko Melen fabrika zaharrari lotua) edo Garruntegiko isurketa-
puntua dira.

Eremu horiez gain, udal-mugarteko eremu batzuetan baldintzatzaile gainjarri ugari 
kontuan hartzeko beharra planteatzen da. Baldintzatzaile horiek eremu bakoitzari 
dagokion erregulazioaren osagarri dira, eta helburua da baliabide edo balio erantsiren bat 
babestea. Horrek esan nahi du aurrez aipatutako zona bakoitzerako oro har proposatzen 
diren erabilerak eta jarduerak mugatuta geratzen direla, tartean dauden baldintzatzaile 
gainjarrietatik eratorritako zehaztapenen arabera.

•  Herrigune	ezberdinen	antolamendua.

LEGAZPIKO HERRIGUNE NAGUSIA

Udalerriaren nukleo handiena da.

Plan Orokorrak, oro har, lehendik dagoen herrigunea eta bertako espazio libre eta 
ekipamendu esanguratsuenak finkatzen ditu, eta jarduketa berri batzuk sartzea 
ahalbidetzen du.

Planak proposatutako esku-hartze horien lehen helburua udalerriaren beharrei 
erantzuteko aukera-eremuak identifikatzea da, hiri-ingurune osoan heda daitezkeen 
sinergiak bilatuz. Ildo horretan, proposamenak hiri-jarraipenean integratzea bilatzen dute, 
kaleak, askotariko ibilbideak, espazio libre orokorrak eta lokalak eta abar osatuz. Horien 
artean, honako jarduketa integratu hauek nabarmendu behar dira:

• Pisu-Zahar eta Zaldu auzoetan, kale berri bat ireki nahi dute, San Juan, Arantzazu, 
San Inazio, Urtatza eta beste auzo batzuetarako sarbide egokiko beste kale 
perpendikular bat egiteko.

• Azpikoetxen, erdiko espazio zaharkitua berreskuratzeaz gain, memoria historikoko 
pieza esanguratsuak ere gordez, Urola ibaiaren ibilgua azaleratu nahi zuen, 
erriberako pasealekua ahalbidetuz eta lanaren memoriaren eta industrializazioaren 
museoa ezarriz.

• Agirre-Etxeberrin, lehendik zeuden lorategiak kontserbatzea proposatzen da, 
lorategi horien erabilera eta jabari publikoa sustatzeko.

• Bikuña-Jauregian, jauregiari balioa eman nahi zaio, eta haren inguruaren 
antolamendua burutu.
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Beste batzuk ere garrantzitsuak dira, hala nola hiri-ingurunean mugikortasun- eta 
irisgarritasun-baldintzak hobetzeko modu koordinatuan ezartzen diren guztiak. Hala, 
jarduketa ugari proposatzen dira espaloi eta bizikleta-bide berriak, zuhaiztiak, gaitzeko, 
bai eta mugikortasun-modu guztien arteko bizikidetza egokiagoa lortzeko neurriak ere. 
Proposatzen diren espazio libre gehigarri berriak ere askotarikoak dira; horien artean, 
Urtatzolako ibai-parkea eta Goialde-San Martingo parkea nabarmendu behar dira.

Ekipamenduei dagokienez, Planak ahalegina egiten du herrigunearen goialdean eta 
mendebaldean erabilera horietarako partzelak lortzeko, lurraldean zuzkiduren berroreka 
bat lortzeko asmoarekin.

Herrigunea, iparralderantz doana, jarduera ekonomikoen asentamendua hartzeko 
espezializatzen da, eta lehendik zeuden ezarpen gehienak sendotzen dira, Lekuona-
Azkuenean eta Elbarrenan garapen berriak ahalbidetuz, baina berrikusten diren Arau 
Subsidiarioetan hasieran aurreikusitakoa baino askoz ere modu mugatuagoan. Olaetxeko 
eremuan, haren mugaketa bai eta antolamendua ere berregokitu dira, ahal den neurrian 
antolamendu egokia lortzeko.

TELLERIARTEKO HERRIGUNEA

Eremu horretan planteatzen den esku-hartzearen helburua da bizitegi-eskaintza mugatu bat 
sortzea, zeinak, nukleoari berari erantzuteaz gain, Telleriarteko biztanleria sakabanatuaren 
beharrei erantzuten baitie, landa-ingurunearen gaineko presioa murrizten saiatzeko. 
Era berean, garapen horiei esker, herrigunerako ibilgailuen irisgarritasuna hobetu ahal 
izango da, bertan trafikoa arautu ahal izango da aldi berean dauden kaleak aurreikusiz, 
aparkalekua antolatu ahal izango da, auzoaren erdigunea zabaldu ahal izango da, plaza 
gisa egituratzeko aukera emango du, aurrealdean ekipamendurako lokal bat aurreikusi 
ahal izango da eta Urola ibaiaren eskuinaldean parke bat lortu ahal izango da, turbina-
eraikina ere ekipamendu gisa erabiltzeko asmoz.

BRINKOLAKO HIRIGUNEA

Esku-hartzearen helburua da garai batean estrategikoa eta oso populatua zen leku hori 
berroneratzeko beharrari aurre egitea; izan ere, leku horretan lehendik dagoen Madril-
Irun trenbideko geltokia indartu egin behar da, eta aukera bihurtu. Horretarako, Brinkolako 
hirigune osoa sendotzea eta balioztatzea proposatzen du Planak, eta jarduketa integratu 
estrategiko bat egitea proposatzen du, hainbat biltegi eta etxebizitza eraistea proposatzen 
duena, oro har kontserbazio-egoera txarrean daudenak, auzoaren erdigunean plaza berri 
bat antolatzeko, eta horren aurrealdean frontoi estali bat eraikitzea proposatzen da, Udana-
Brinkola aisialdi-eremuarekin lotutako eta bertako hainbat jardueratarako edukiontzi gisa.

GURIDITEGIKO HERRIGUNEA.

Eremua Udana-Brinkolako aisialdirako eremuan dago, Urolaren sorrerako atean, eta 
handik Aitzkorri-Arazko Parke Naturalera sartzen da. Eremu horretan behar bezala 
integratu behar da. Horretarako, ezarri beharreko beste neurri batzuen artean, Planak 
Brinkolatik herrigunera iristeko bidea hobetzea aurreikusten du, eta dagoen ibilbidea 
puntualki handitzea planteatzen du, ibilgailuak errazago gurutzatzeko.
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BESTE GUNE ISOLATU BATZUK

Plan Orokorrak, azkenik, Aztiriako Arrobia, Soraluze eta Zubitxo eremuetarako lehendik 
zeuden industria-garapenak finkatzen ditu, berrikusten diren Arau Subsidiarioetan 
aurreikusita daudenak, eta horien antolamendua eta mugaketa egokitu egiten da.

4.3.	 HIRI-LURZORUAREN	 ETA	 LURZORU	 URBANIZAGARRIAREN	
ANTOLAMENDUAREN	INSTRUMENTAZIOA

Hiri-lurzorutzat hartzen diren bi kategoriak –finkatua eta finkatu gabea–  eta lurzoru 
urbanizagarri sektorizatua antolatzeko, Plan Orokorra oinarrizko bi zehaztapenetara jotzen da: 
zonakatze globala eta Hirigintza Eremuen definizioa.

1.	 Hiri-lurzoruan	eta	lurzoru	urbanizagarrian	zonakatze	orokorra	egiteko	proposamena.

Plan Orokorrak hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarri osoaren zonakatze orokorra zehazten 
du, eta, horretarako, Hirigintza Arau Orokorretan araututako eremu-tipologien sistematika 
bat aurreikusten du. Eremu jakin batzuk dira, dokumentuan grafikoki identifikatzen direnak 
eta berariaz mugatutako Hirigintza Eremuetako arau partikular bakoitzean zehatzago 
arautzen direnak.

Identifikatutako eremu orokorren tipologiak honako hauek dira:

• Hirigune	Historikoko	Bizitegi-Eremua	(kodea:	A.10).
• Eraikuntza	Irekiko	Bizitegi-Eremuak	(kodea:	A.20)
• Eraikuntza	Isolatuko	Bizitegi-Eremuak	(Kodea:	A.30).
• Jarduera	Ekonomikoetarako	Eremuak	(kodea:	B.10).
• Espazio	Libreen	Sistema	Orokorrak	(Kodea:	F.10).
• Ekipamenduen	Sistema	Orokorrak	(Kodea:	G.00).
• Zerbitzu	Azpiegituren	Sistema	Orokorrak	(Kodea:	H.10).
• Bide	Komunikazio	Motorizatuen	Sistema	Orokorrak	(Kodea:	E.10)
• Bide	Komunikazio	Motorizatu	Gabeen	Sistema	Orokorrak	(kodea:	E.20).
• Trenbide-Komunikazioen	 Sistema	 Orokorrak	 (Kodea:	 E.30).	 Madril-Irun 

trenbidearen trazaduraz ari da, udalerritik igarotzen diren joan-etorriez.

2.	 Hirigintza-eremuak

Berrikusten ziren Arau Subsidiarioetatik oinordetzan hartuta, HAPOk hiri-lurzoruan eta 
lurzoru urbanizagarrian hirigintza-eremuak identifikatzeko teknika ere erabiltzen du, 
edukia argi eta sistematikoki adierazteko.

Horrela	 mugatutako	 eremuak	 56	 dira eta dagokion planoan grafikoki identifikatzen 
dira, erreferentziazko toponimo bat esleituz. Zerrenda eta azalera antolamenduaren 
ezaugarrien koadroetan deskribatzen dira. Hirigintza-eremuak bereizteak, praktikan, 
eremu bakoitzean aplikatu beharreko Hirigintza-Arau Partikularrak arautzea ahalbidetzen 
du. Hauek dira:
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HIRIGINTZA-EREMUA Azalera	(m2)
01	HE. GURIDITEGI 10.993
02 HE. BRINKOLA 26.650
03 HE. TELLERIARTE 53.336
04 HE. UBITARTE 7.808
05 HE. SORALUZE 3.600
06 HE. ZUBITXO 9.437
07 HE. MIRANDAOLA 38.020
08 HE. MIRANDAOLAKO INDUSTRIALDEA 16.946
09 HE. MOTXORRO 4.392
IO HE. OLABERRIA 87.664
11 HE. OLABERRIKO BURDINOLA 7.477
12 HE. BIKUNA 16.081
13 HE. BIKUNA TXIKI 12.237
14 HE. BIKUNA-KIROU..ALDEA 27.544
15 HE. BIKUNA JAUREGIA 24.317
16 HE. AIZTONAGA 8.887
17 HE. ITXAROPEN 16.984
18 HE. HIRIGUNEA 36.645
I9 HE. ZABALGUNEA 71.892
20 HE. PLAZAOLA 3.587
21 HE. GELTOKIA 5.755
22 HE. ZUBIALOE 11.373
23 HE. AZPIKOETXE 34.171
24 HE. AGIRRE-ETXEBERRI 30.210
25 HE. LATXARTEGI 26.756
26 HE. JUANASTEGI 24.413
27 HE. OLAZABAL 11.856
28 HE. SAN IGNAZIO 35.128
29 HE. GOENAGA 14.948
30 HE. SAN MARTIN 38.287
31 HE. GOIALDE 28.664
32 HE. ARANTZATZU 82.801
33 HE. SANTIKUTZ-ETXEALAI 28.265
34 HE. LEGAZPIKO INDUSTRIALDEA 27.961
35 HE. BELLOTA-GSB 196.123
36 HE. UROLA 30.779
37 HE. PISUZAHAR 23.081
38 HE. SAN JUAN 37.431
39 HE. URTATZA 59.211
40 HE. URTATZA-ZAHARPE 30.772
41 HE. URTATZA-ZAHAR PARKEA 38.500
42 HE. URTATZA ZAHAR ONDO 13.910
43 HE. URTEGIALDE 5.809
44 HE. URTATZA-GAIN 12.386
45 HE. URTATZOLA 46.687
46 HE. ZALDUARIZTI 18.087
47 HE. ZALDU 39.129
48 HE. BERECIARTU 6.720
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49 HE. OLAETXE 47.800
50 HE. SUHILTZAILEAK 8.321
51 HE. LEKUONA-AZKUENEA 37.720
52 HE. ELBARRENA 74.018
53 HE. EZKIBELETA 3.117
54 HE. AZKUENEA 25.991
55 HE. ORBEGOZO 9.000
56 HE. AZTIRIAKO ARROBIA 7.622

Hirigintza-eremu horietatik, honako hauek eraldaketa-eragiketei dagozkie, eta, beraz, 
lurzoru urbanizagarriari edo hiri-lurzoru finkatugabeari:

Lurzoru	urbanizagarriko	Hirigintza-Eremuak:

• 31 H.E. – GOIALDE. Bizitegi-erabilera orokorra. Egikaritzea	 gaitzen	 duen	 garapen-
planeamendurik	gabe.

• 40 H.E. – URTATZA-ZAHARPE. Bizitegi-erabilera orokorra. 2008ko urrian behin	 betiko	
onartutako	 Antolamendu	 Plan	 Partzialarekin. Urbanizatzeko Jarduketa Programa, 
Birpartzelazio Proiektua eta Urbanizazio Proiektua (2009) ere onartuta daude. Ondoren,	
Plan	Partzialen	aldaketa	bat	proposatu	da, 2.1 eta 2.2 lurzatietan erregimen tasatuko 
babes ofizialeko 36 etxebizitza eraiki ahal izateko, hasieran aurreikusitako 24 unitateen 
ordez, Plan Orokorrean ezarritako eraikigarritasunak handitu gabe. Exekutatu gabe. 
Exekuzio-prozesuan	du	zati	bat, etxebizitza kolektiboari dagokiona.

• 41 H.E. – URTATZA-ZAHAR PARKEA. Espazio Libreen eta Zerbitzu Azpiegituren Sistema 
Orokorra. 41. H.A.ko Sistema	Orokorra	 lortzea	45.	H.E.-ren	garapenaren	mende	dago.	
Exekutatu	gabe.

• H.A. 45 H.E. – URTATZOLA. Bizitegi-erabilera orokorra. Antolamendu	 Plan	 Partziala	
du, 2009az geroztik onartua. Ipar-ekialdera begira dagoen mendi-mazela da, Urtatza 
errekastoaren ibilguraino jaisten dena, eta haren eskuinaldean ibar estu bat eratzen da. 
Gaur egun, neurri txikiko baratze ugarik hartzen dute lekua gehienbat, eta, era berean, 
esanguratsua da koniferoen ustiapena, eremuaren erdialdean eta malda handienean 
baitago. Era berean, Urtatza errekastoaren ondo-ondoan erriberako zuhaitz osatugabe 
bat dago. Exekutatu	gabe.

• 51 H.E. – LEKUONA – AZKUENEA. Jarduera Ekonomikoen erabilera orokorra. 2008an 
onartutako	Plan	Partziala	du. Urola	ibaiaren	eskuinaldean	dago,	GI-2630	errepidearen	
ekialdean.	Urola ibaiaren gaineko zubi txiki eta zaharretatik baino ez da iristen bertara, eta, 
gaur egun, belardiek eta baso-sail batzuek hartzen dute lekua, gehienbat koniferoek eta 
ibaiertzeko zuhaitzek, bai eta bizikleta-bidearen ertzeko lerrokadurak ere. Garrantzitsuak 
dira, halaber, eremua zeharkatzen duten edo eremutik gertu dauden azpiegituren 
trazadurak. Exekutatu	gabe.

• 52 H.E. – ELBARRENA. Jarduera Ekonomikoen erabilera orokorra. 2009an onartutako 
Antolamendurako	 Plan	 Partzialarekin. Urola ibaiaren ezkerraldean dago, GI-2630 
errepidearen mendebaldean, Lakidiolamendi magalean, Legazpiko herrigunearen 
iparraldean. Gaur egun, belardiek eta, batez ere, koniferoen baso-landaketek hartzen dute 
lekua, eta haritz batzuek ere hartzen dute eremu hori. Eremu horretan hainbat higiezin 
ere badaude. Zenbait bidek eremua zeharkatzen dute, eta Mendiaras-goikora sartzeko 
bidea ematen duena nabarmentzen da. Exekutatu	gabe.
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Guztira 256.361 m2-ko azalera da.

Hiri-lurzoru	finkatugabean	dauden	hirigintza-eremuak (osorik edo zati batean):

• 2. H.E.-an – BRINKOLA, “b.20.2.1” deituriko eremua eta  A.I.2.1 izeneko jarduketa 
integratuko “a.20.2.1” eremua. Exekutatu	gabe.

• 3. H.E.-an – TELLERIARTE, jarduketa integratuko bi eremu: A.I.3.1 -plaza- eta A.I: 3.2 
-parkea. Exekutatu	gabe.

• 4. H.E.-an – UBITARTE, “a.30.4.1”, “a.30.4.3” eta “a.30.4.4” lurzatiak. Exekutatu	gabe.

• 05. H.E. – SORALUZE. Exekutatu	gabe.

• 06 H.E-an – ZUBITXO, “B.10/6 – Jarduera ekonomikoak” eremuan. Exekutatu	gabe.

• 13. H.E. – BIKUÑA-TXIKI. Exekutatua.

• 15. HE-an, – BIKUÑA JAUREGIA. “a.20.15.1” partzelaren eremuan. Exekutatu	gabe.

• 18. H.E. -an – HIRIGUNEA, “a.10” bezala kalifikatuta dauden partzelak, beheko solairuko, lau 
goiko eta teilatupeko profilera iristen ez direnak, eta, halaber, “k.10” bezala kalifikatutako 
partzela. Garatzeko	bidean	eta	exekutatzen.

•  19. H.E. – ZABALGUNEA, “a.10” bezala kalifikatuta dauden partzelak. Exekutatu	gabe.

• 23. H.E. - AZPIKOETXE (Paper-fabrika), Txintxoetxe eraikinari dagokion eremua izan 
ezik. Bere barne, Azpikoetxea paper-errota Kultura-Ondasun moduan izendatuta dago, 
Monumentu kategoriarekin, Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean. Exekutatu	
gabe.

• 24. H.E. – AGIRRE-ETXEBERRI. 2012tik, 25 H.E. eta 29 H.E.-ekin batera, Urbanizatzeko 
Jarduketa Programa zuen. Exekutatzen.	Programazioa	amaitua	du.	

• 25. H.E.-an –  LATXARTEGI, San Inazio auzora sartzeko kalearen hegoaldeko espaloia 
egiteko mugatutako jarduketa integratuko lursailak. Exekutatzen. Programazioa amaitua 
du.

• 29. H.E. – GOENAGA. Aipatu den bezala, 2012tik onartutako Urbanizatzeko Jarduketa 
Programa badu ere (24 eta 25 H.E.-ekin batera), ez	zen	exekutatu.	Programazioa	amaitua	
dute.

• 30. H.E. – SAN MARTIN. Exekutatu	gabe.

• 33. H.E.-an – SANTIKUTZ-ETXEALAI, Etxe-alaiko egungo lurzatia. Exekutatu	gabe.

• 36. H.E.-an, – UROLA, Olaetxe garajeari dagokion partzela. Exekutatu	gabe.
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• 37. H.E – PISUZAHAR. Exekutatu	gabe.

• 39. HE-an – URTATZA, mugatutako “k.10.39.1” eta “b.20.39.1” partzelak. “K.10.39.1”	
lurzatia	ez	da	exekutatu.	“b.20.39.1”	lurzatia	garatu	da, dagoen jatetxea eraberrituz eta 
aparkaleku pribatu bat sartuz.

• 46. H.E.– ZALDUARIZTI. Exekutatu	gabe.

• 47. H.E. – ZALDU. Exekutatu	gabe.

• 49. H.E. – OLAETXE, mugatutako 2.10.49.3 eta a.20.49.1 lurzatiak izan ezik. Exekutatu	
gabe.

• 53. H.E. – EZKIBELETA, jarduera ekonomikoetarako mugatutako lurzatiak eta bideak. 
Exekutatu	gabe.

• 55. H.E.– ORBEGOZO. Exekutatu	gabe.

• 56. H.E. – AZTIRIAKO ARROBIA. Exekutatu	gabe.

4.4.	 LURRALDEA	ETA	HIRIA	KOHESIONATZEKO	ETA	ARTIKULATZEKO	SISTEMAK.	
ZUZKIDURAK	ETA	OINARRIZKO	AZPIEGITURAK.

•  Komunikazio-sistema.

Proposamenaren abiapuntua da Euskal Autonomia Erkidegoan oinarrizko bi komunikazio-
azpiegitura egikaritzea, Plan hau gauzatzeko bidean: Beasain-Durango autobia, herria 
egituratzen duen ekialde-mendebalde bide-ardatz berria, Legazpira Elbarrenan sartzeko 
GI-2630 errepidearekin zuzeneko lotura izango duena; eta euskal trenbide-trazadura 
berria, eta, bereziki, Santa Luzian geltoki berria egitea (Ezkio-Itsaso).

Plan Orokorrak, bestalde, egungo trenbide-sarea sendotzen du (Madril-Irun trenbidea), eta 
udalerrian Brinkolan eta Legazpiko hiri-eremuaren ondoan dauden bi geltokiak sendotzea 
eta hobetzea proposatzen du.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepide-sarea finkatzen du. Era berean, udalerria 
egituratzen duen GI-2630 errepidearen oinarrizko bide-elementu bakar gisa finkatzearen 
alde egiten da Legazpitik igarotzen den zatian, eta bi biribilgune berri (Elbarrena eta Zaldu) 
eta Telleriarteko sarbideen berrantolaketan soilik esku hartzearen alde egite da, Coel eta 
Saturnino Telleriako biribilguneak berariaz sendotuz, azken hori hobetuko bada ere.

Tokian-tokian, motordun eta motorizatu gabeko komunikazio-sistema dibertsifikatu egiten 
da, eta kale misto berriak eta oinezkoentzako edo bizikletentzako soilik diren ibilbideak 
irekitzea planteatzen da. Ildo horretan proposatzen diren ekintza garrantzitsuenak honako 
hauek dira:

- Etorbide gisako luzapena La Salle kalearen iparralderantz,

- Etorbide horren zeharkako kale bat irekitzea hilerri zaharrean,
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- Kale bat antolatzea, Bikuñatik Urtatzaraino, San Ignazio, San Martin eta Goialdetik, 
goiko aldeak lotzeko.

- Kale berri bat antolatzea Telleriarten,

- Ibai ertzeko pasealeku berriak antolatzea Azpikoetxe eta Bikuña-txikian,

- Espaloi berrien aurreikuspena (San Ignazio, Agirre-Etxeberri, Etxe-alai eta 
abarretarako sarbideak).

Planak landa-inguruneko mugikortasuna ere antolatzen du, eta, horretarako, dauden 
landa-bideen sarea identifikatuz.

Aparkalekuei dagokienez, Hirigunean dagoen lurpeko aparkalekuari ematen zaio 
protagonismoa, ibilgailuak txandakatzeko nahikotzat jotzen baita. Hala ere, eraikinak 
bere garaian aurreikuspen horiek jaso ez dituen auzoetan nahikoa ez dela uste da. Egoera 
horren aurrean, Planak lau ekintza espezifiko proposatzen ditu:

- Urtatzako bizilagunen aparkaleku bat,

- Lur azpiko aparkaleku bat Museo Plazan.

- Aparkaleku bat Bikuña-jauregian.

- Aparkaleku bat Kale Nagusiaren eta Santikutzen atzealdean.

• Espazio	libreen	sistema.

Parke sare dibertsifikatu bat proposatzen da, non honako parke hauek integratzen diren: 
Turbina, Elorregirekin batera, Telleriarten (4.600 m²); Mirandaola (25.908 m²) burdinolaren 
inguruan; Agirre-Etxeberri, hirigunean (7.072 m²); eta Urtatzazahar, San Juan eta Urtatza 
auzoetan, 866 m² nagusi direla. Guztira 70.446 m² dira.

Planak egiten duen proposamen orokorrak aurreikusten du plana gauzatzeko epemuga-
urterako estandarra legezko gutxienekoa (5m2/biztanleko) baino pixka bat handiagoa 
izango dela; zehazki, 5,45	m2	biztanleko.

Plan Orokorrean, halaber, espazio libreen tokiko sistema identifikatzen da, daudenak 
finkatzen eta beste berri batzuk antolatzen saiatzen dena, jarduketa integratuak garatuz; 
eta, ahal den neurrian, oinezkoen ibilbide-sare baten bidez sarean jartzea planteatzen da.

• Ekipamendu-sistema.

Plan Orokorrak lehendik zegoen ekipamendu-sistema garrantzitsua finkatzen du, eta 
bertan esku hartzea ahalbidetzen du, hobetu eta handitu ahal izateko. Toki-mailako 
ekipamenduen arloan defizitik antzeman ez bada ere, haien posizio zentrala berezia dela 
ohartarazi izan da, eta lurraldean berroreka ekarriko duten zuzkidura berriak ezartzeko 
aukera baloratu da. Planak lan horri ekiten dio, urrutien dauden hirigintza-eremuetatik eta 
Telleriarte eta Brinkolako guneetatik hurbilen dauden garapenetan ekipamendu-lurzatiak 
sortuz.
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Planak jorratzen dituen proposamen berrien artean, azpimarratzekoa da Azpikoetxeko 
paper-fabrikaren eremuan lanaren memoriaren eta industrializazioaren museo bat 
ezartzeko aurreikuspena. Bertan, Lenbur Fundazioak, honen sustatzaileak, lurzorua du, 
eta, aldez aurretik, industria-pabiloi zahar batzuk balioztatu eta zaharberritu behar dira. 
Olaberriako burdinola ere proposatu da antzeko helburu baterako.

• Oinarrizko	hiri-azpiegiturak.

Plan Orokorrak hiri-zerbitzuen azpiegitura-sareei dagozkien eskemak zehazten ditu, 
planteatutako proiektua bideragarri egiteko beharrezkoak direnak, eta hori, garai hartako 
gaur egungo egituratik abiatuta.

Uraren	hornidura-	eta	banaketa-sarea ez zen nahikoa Plan Orokorrak herriko herrigunean 
aurreikusitako urbanizazio berrietarako ur-hornidurarako, eta zona batean ere ez zen 
azpiegitura berririk garatu. Banaketa-sareak zuen arazo nagusia herriko gune altuenetan 
presiorik ez egotea zen. Arazo hori konpontzeko Planean proposatzen diren irtenbideak 
hauek dira:

- Biltegi berri bat eraikitzea Urtatzar auzoan, 470 kotatik gora, Barrendiolatik hornitu 
daitekeen gehieneko kota dena.

- San Ignazio auzoan depositu berri bat eraikitzea, 470 kotan gutxi gorabehera, 
Barrendiolatik hornitu daitekeen gehieneko kota.

- Lurzoru urbanizagarrian proiektatutako jarduera ekonomikoen esparruak hornitu 
ahal izateko: Elbarrena auzoan gordailu erantsi bat ezartzea.

Saneamendu-sare	 bateraturako, egungo kolektore orokorraren trazadura aldatzeko 
jarduketak proposatzen dira, egungo kolektorearen trazaduran proposatutako eraikuntza-
garapen berriak oztopatzen dituztelako. Horrek ponpaketa-estazioak aldatzea edo 
eraikitzea dakar berekin.

Ez	da	azpiestazio	elektriko	berririk	jasotzen, eta hirigintza-eremu berriak erdi-tentsioko 
lineetatik hornitu ahal izatea aurreikusten da. Gas-hornidura	 ere	 dagoen	 saretik	
konpontzen	da.

Ibai-ibilguak	 hobetzeko	 azpiegitura-neurriak	 ere	 jasotzen	 dira	 planean. Horrela, 
aire zabaleko ibilgu bigun berri bat sortuz, Urola ibaiak Bellota eta GSB (35 H.E.) eta 
Legazpiko zabalgunearen (19 H.E. - ZABALGUNEA) artean duen igarobidea berreskuratzea 
proposatzen da, non urte batzuk lehenago antzeko eragiketa bat egin zen. BIKUÑA-TXIKI 3 
H.E.-an, planak Urola ibaiaren ibilguaren zeharkako sekzioa handitzea ere aurreikusten du, 
eta beste H.E. batzuetan, berriz, ibai horren ertzak hobetzea. 
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BIGARREN ALDAKETA.

LEHENENGO ALDAKETA
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4.5.		 PLAN	OROKORRARI	EGINDAKO	ALDAKETAK

Orain arte, bi aldaketa baino ez dira egin 2007an onartutako HAPOn.

LEHENENGO	ALDAKETA.

2011ko amaieran, Legazpiko HAPOren lehen aldaketa onartu zen, kamioiak	aparkatzeko	
oinarrizko	 garraio-eremu	 bat	 antolatzeko	 helburuarekin. Izan ere, eskualde-mailako kamioi 
astunak aparkatzeko eskaria dela-eta, ordura arte Urola Garaiko eskualdeko lau udalerrietako 
(Ezkio-Itsaso, Zumarraga, Urretxu eta Legazpi) baten ere ez zuen erantzuna aurkitu plangintza 
orokorrean. Udalerri horietan, mota horretako 200 ibilgailu inguru daude erroldatuta, 
zirkulazioan edo txandakatzean dauden kamioiak aparkatzeko beharrak alde batera utzita, eta, 
era berean, kontuan hartu gabe zer beharrizan sortzen dituen Ezkio-Itsasorako tren-geltoki 
berri bat ezartzeak. Proposamenak	 Mendiaraz	 eremuko	 lurzoruaren	 sailkapena	 aldatzea	
dakar,	 lurzoru	 urbanizaezina	 izatetik	 lurzoru	 urbanizagarri	 sektorizatua	 izatera	 pasatuz. Era 
berean, lurzoruaren kalifikazio globala aldatzea dakar; izan ere, landa-eremu bat (D.80) eta, 
zati txiki batean, nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko eremu bat (D.60) izatetik, 
kamioiak aparkatzeko oinarrizko garraio-eremu bat izatera igaro da. Eremu hori K.10/57 eremu 
gisa identifikatzen da, eta arau partikular berrian arautzen da. Horretarako, HAPOn	hirigintza-
eremu	berri	bat	identifikatzen	da,	57	H.E.	–	MENDIARAZ	izenekoa. Eremu berriaren erabilera-
intentsitatea ere zehazten da: 4.450 m² (t) sestra gainean eta 2.970 m² (t) sestra azpian.

Esku-hartzearen bidez, mendebaldetik	 ekialderantz	 beheranzko	 malda	 leuna	 duen	
plataforma	bat	antolatuko	da.	Plataforma	horretan,	Elbarrena	ondoko	eremuan	jarraitutasuna	
duen	bide	baten	bidez	sartuko	da,	GI-2630	errepidean	proiektatutako	biribilgune	berrira	iritsi	
arte.

Mendiaraz-en kokalekua Intxaurretan beste aukera bat aztertu ondoren egiten da, “0” 
aukeraz gain, hau da,  proposatzen den bidetik ez esku hartzea hautatzea; honek kamioien 
aparkalekua eskualdean bereizi gabe egiten den egungo egoera sendotzea ekarriko luke, eta horrek 
hainbat eragin eta inpaktu izango lituzke auzoetan eta industrialdeetan, aparkalekuaren ondorioz 
nahiz kamioien parkea kontuan hartuta garrantzitsuak diren bilaketa-mugimenduengatik.

BIGARREN	ALDAKETA.

2013an onartu zen, eta HAPOren zenbait zehaztapen berregokitzea du helburu, lehen 
laurtekoan hauteman diren izaera teknikoko premien ondorioz, bai eta urte horietan bizi zen 
egoera sozioekonomiko berriaren ondorioz sortutako premia batzuen ondorioz ere. Proposatzen 
diren doikuntzen irismenak honako	alderdi	hauek	ditu	helburu:

• Termino	 eta	 kontzeptu	 batzuen	 identifikazioa	 osatzea (okupazioa, ataripea, etab.), 
dagokion erregulazioa eta ondoriozko eraikigarritasuna zenbatzeko irizpideak zehazteko.

• Altan dagoen ur-hornidurako sarearen antolamendu berria, eta, bereziki, biltegien 
zehaztapena eta kokapena, udalaren eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren irizpide berrien 
arabera. Bereziki, horren ondorioz, San	 Martinen	 hasieran	 proposatutako	 ur-biltegia	
kentzea	aurreikusten	da,

• Kale	Nagusiko	eta	Santikutzeko	atzealdeen	antolamenduan	unean-uneko	doikuntza, bai 
eta Legazpiko	Industrialdeko	ekipamendu-eremua	eta	Goialdeko	eremua	egokitzea.

• Etxebizitzaren	batez	besteko	tamaina	murriztea. Zehazki,	a.tipologiako	(20-90	m2	(t)	) 
garapen berriko etxebizitzena. 
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• Erabileren	haztapen-koefizienteak	eguneratzea.

• 30E.	hiru	bizitegi-eremu	20E.	eremutan	bihurtzea: 22 H.E. ZUBIALDE, 27 H.E. OLAZABAL, 
eta AU-46 H.E. ZALDUARIZTI hirigintza-eremuak.

• Zaldu	 eremuko	 kalifikazio	 xehatuko	 zehaztapenak	 Antolamendu	 Plan	 Berezi	 baten	
izapidetzera	igortzea.

• Katalogoaren	osaketa: Azpikoetxea paper-errota, Aizalekuko trikuharria eta Maribidaurreko 
trikuharria.

Bide batez, 2007ko dokumentuan ikusitako akats batzuk zuzendu dira, Zubitxo eta Bikuña-
txiki eremuetan, hain zuzen ere.
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5/
UDALERRIKO BESTE PLAN ETA AZTERLAN BATZUK

5.1.		 LEGAZPIKO	 HIRIGINTZA-ONDARE	 KATALOGATUA	 BABESTEKO	 ETA	
KONTSERBATZEKO	PLAN	BEREZIA.

2014an behin betiko onartu zen Plan Berezi hau, bi helbururekin. Alde batetik, udalerri 
honetan babestu beharreko eraikinak eta bestelako eraikuntza- eta urbanizazio-elementuak 
identifikatzea, udalerriko hirigintza-ondare eraikiaren parte direlako, eta, bestetik, elementu 
horien babes-araubidea zehaztea. Gainera, udalerrian dagoen kultura-ondarea osatzen duten 
ondasun arkeologiko eta arkitektonikoek osatutako katalogo bat jasotzen du planak. Katalogoan 
jasotako ondarea honela dago egituratuta, esku-hartzea arautzeko:

- Ondare Arkitektonikoa.
-  Ondare Arkeologikoa.

Plan Bereziaren funtsezko dokumentuak dira “Hirigintza-Araudi orokorrekoak” eta 
“Hirigintza-araudi partikularrekoak. Fitxak”; izan ere, horiek dira, berariaz, hirigintza-jardueraren 
arau- eta erregulazio-izaera dutenak ondarearen babesari dagokionez, eta, beraz, jarduera 
hori nahitaez egokitu beharko da haren zehaztapenetara. Araudi partikularreko fitxak familiaka 
banatzen dira:

- 1. Hirigunea
- 2. San Inazio auzoa
- 3. Arantzazu auzoa
- 4. San Martin auzoa
- 5. San Jose auzoa
- 6. San Juan auzoa
- 7. Urtzatza auzoa
- 8. Hiribilduak
- 9. Fabrikak: Patricio Echeverría
- 10. Fabrikak: Paper-fabrika
- 11. Fabrikak: Joaquín Bereciartua
- 12. Brinkola auzoa
- 13. Telleriarte auzoa
- 14. Udana auzoa
- 15. Telleriarte-Mirandaola auzoa
- 16. Baserriak
- 17. Burdinolak
- 18. Trikuharriak
- 19. Etnografia
- 20. Haizeolak
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Aintzat hartutako ondare-elementu bakoitzari ondorengo hiru babes-mailetako bat 
esleitzen zaio, babesaren intentsitatean mailaketa bat dakarrena. Babes-mailak zehazteko, 
babestu beharreko balio historikoak eta kulturalak – bereziki arkitektonikoak – hartzen dira 
kontuan, baina, batez ere, bizigarritasuna eta kontserbazioa ziurtatzeko komenigarri edo 
beharrezko izan daitezkeen obra-motak.

Hauek dira kontuan hartutako graduak:

• 1.	gradua.	Babes	Berezia	edo	Integrala.

Atal honetan sartzen dira arkitektura-, historia- edo arte-balio objektibo bikainak dituzten 
eraikinak, kontserbazio-egoera edozein dela ere osotasun osoari eutsi behar dietenak, 
bereziki errespetatuz haien ezaugarri bereziak eta osatzen duten elementu edo zati 
zehatzak, eta bere berreskurapen funtzional edo monumentala lortzen ahaleginduz. 
Gainera, indarrean dagoen legeria betetzeko, maila honetan sartzen dira Sailkatutako 
Kultura Ondasun guztiak, bai eta inbentariatzeko proposatutako ondasunen bat ere. 
Olaetxe Dorrea salbuespena da. Fitxa bakoitzean jarduketa bakoitzaren irizpide bereziak 
ezartzen dira.

• 2.	maila.	Babes	Ertaina	edo	Egiturazkoa.

Balio artistiko edo arkitektoniko berezia duten higiezinak dira, beren ezaugarri 
objektiboengatik berariazko tratamenduekin kontserbatu behar direnak, beren bolumen-, 
egitura-, tipologia- eta ingurumen-baldintzei eusteko, beren hiri-egitura eta -funtzioari 
dagokion erabilerarekin bateragarriak diren barneko egokitzapen-obrak alde batera utzi 
gabe.

• 3.	maila.	Oinarrizko	edo	Ingurumeneko	babesa.

Arkitektura-, historia- edo arte-balio nabarmenik izan gabe, udalerriaren berezko 
tipologiarekin bat datozen eta hiri-paisaian positiboki laguntzen duten eraikinei aplikatzen 
zaie. Babesa eraikin horien bolumenari lotuta dago batez ere (fatxada eta estalkia), baina 
eraikineko beste elementu batzuetara heda daiteke.

Interes	 arkeologikoko	 ondasunei	 A	 gradua	 esleitzen	 zaie:	 aztertzeko metodologia 
arkeologikoa aplikatzea eskatzen duten ondasun higigarri eta higiezin guztietarako. 
Elementu horiei kautelazko neurriak aplikatu beharko zaizkie indarreko legerian 
deskribatzen diren eta Planean zati batean jasotzen diren obrak egikaritzean. Garrantzi 
berezia dute Gipuzkoako Lurralde Historikoko Megalito-Guneek.

Plan berezian, halaber, “Elementu	 garrantzitsuak” deritzenak identifikatzen dira. 
Ondareari dagokionez interesgarriak diren eta Legazpiko arkitekturaren eta historiaren 
bilakaera azaltzen duten eraikinak edo beste elementu batzuk dira (trikuharriak, elementu 
etnografikoak, haizeolak eta abar), baina uste da ez dituztela nahikoa balio aurreko babes-
maila batzuetan sartzeko. Elementu horietarako kautelazko babesa ezartzen da.
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5.2.	 SAN	INAZIO,	ARAZNTZAZU,	SAN	MARTIN	ETA	SAN	JOSE	AUZOAK	BIRGAITZEKO	
PLAN	BEREZIA.

2019an onartu zen Legazpiko San Inazio, Arantzazu, San Martin eta San Jose auzoak 
birgaitzeko plan berezia, eta honako helburu hauek ditu:

-  Eremu Degradatua hiri-eremura zabaltzea. San Inazio, Arantzazu, San Martin eta Legazpiko 
San Jose auzoen azterketa soziourbanistikoaren ondoren (2001ean egin zen), auzo 
horietako eraikinak eremu degradatu izendatu ziren. 2016ko azterlan soziourbanistikoaren 
ondoren, deklarazio hori hiri-eremura zabaltzeko beharra ikusten da.

-  21014an onartutako Legazpiko Hirigintza Ondare Katalogatua Babesteko eta 
Kontserbatzeko Plan Bereziaren (HOKBKPB) fitxak aldatzea, auzoak birgaitzeko helburuak 
errazteko orduan eraginkorragoak eta funtzionalagoak izan daitezen.

-  Hiri-espazioa eta eraikuntza birgaitzeko irizpideak ezartzea. Hiri-espazioa eta bizitegi-
eraikinak birgaitzeko bete beharreko hirigintza-irizpideak eta -parametroak ezartzen 
dira; zehazki, igogailuak jartzeko, inguratzailea birgaitzeko eta energia eraginkortasuna 
hobetzeko.

Aurreratu den bezala, Plan Bereziaren eremua osatzen duten auzoei buruzko diagnostikoak 
2016ko Azterlan Soziourbanistikoaren ondorioak hartzen ditu abiapuntutzat. Azterketa horren 
arabera, auzoetako biztanleria oso pozik dago etxebizitzekin eta hiri-ingurunearekin. Hala ere, bat 
datoz gabezia batzuk konpontzeko beharraren inguruan: irisgarritasuna eta kaleen mantentzea, 
hiri-mailan; eta irisgarritasuna eta fatxaden birgaitzea, eraikuntza-mailan.

Espazio publikoari dagokionez, auzo horien ezaugarria da, alde batetik, ibilgailu erabilgarria 
pixkanaka agertzen joan dela, eta, horren ondorioz, galtzadak eta plazak “inbadituta” egon 
direla, harik eta haien ezaugarri publikoa desagertu arte. Horrela, kaleen zabalerak gaur egun 
pilaketa eta aparkalekua ahalbidetzen ditu txoko askotan. Eta bestetik, sentsazio orokorra da 
potentzial hori alferrik galdu dela; izan ere, espazio publikoaren eta bertako landarediaren 
proportzio bikainak oso presente daude hiri-multzoetan, eta kalitatea galtzen joan da, hainbat 
arrazoirengatik.

Irisgarritasunari dagokionez, lursailaren malda nabarmenak behin betiko markatzen du 
auzoetako irisgarritasuna. Etxebizitza guztiek dituzte atarietarako sarbideak, eskailera markatuen 
bidez. Halaber, espazio horren aurretik, eskailera ugari daude urbanizazioetan zehar.

Plan Berezian, Legazpiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean eremurako ezarritako 
zonakatze xehatua berrikusten da, etxebizitza-blokeei espazio libre komunak gehitzeko eta 
ibilgailuentzako espazioak murrizteko. Era berean, hainbat Eraikuntza Unitateez ezartzen da, 
atari batez edo batzuez osatua, eta horien ezaugarri zehatzen arabera, esku hartzeko irizpide 
berezi batzuk ezartzen dira. Irizpide horiek, funtsean, bi esku-hartze motatan biltzen dira: 
irisgarritasuna (baita igogailuak ere) eta energia-birgaitzea.
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Hiri-espazioaren konfigurazioari dagokionez, zenbait eskema orientagarri egin dira; 
horietan, auzo horietako hiri-espazioa berritzeko irizpideak ezarri dira, Udalak berak 2016an 
garatu zuen “Denontzako Kaleak” Gidan oinarrituta.

5.3.	 	LEGAZPIKO	HIRI-MUGIKORTASUN	IRAUNKORREKO	PLANA.	2018

HMIPren Ekintza Plana sei jarduketa-ardatz handitan egituratzen da, eta horietako 
bakoitzean ezarritako helburuak betetzeko beharrezko neurriak garatzen dira.

1)  Oinezkoen mugikortasuna (OM)
2)  Bizikleta-mugikortasuna (BIZI)
3)  Garraio publikoa (GP)
4)  Trafikoaren antolamendua (TRAFIKO)
5)  Aparkalekuaren kudeaketa (APARKA)
6)  Mugikortasuna hirigintza-politiketan integratzea (HIRIG)

Sei ardatz nagusiak neurri batean edo gehiagotan garatzen dira, 21 arte guztira. Neurri 
bakoitzak helburu espezifikoak ditu, adierazleen bidez ebaluatu ahal izateko, ahal bada 
kuantitatiboak. Multzoa da HMIP nukleoa, eta hiru fasetan garatuko da:

a) I. fasea: bi urtera, epe laburrera.
b) II. fasea: lau urtera, epe ertainean.
c)  III. fasea: hamar urtera, epe luzean.

HAPO	 berrian	 duen	 eraginagatik,	 ez	 dugu	 geldialdi	 berezirik	 egingo	 mugikortasuna	
hirigintza-politiketan	 integratzeari	 dagokion	 atalean (HIRIG). Helburu orokor horretarako, bi 
helburu espezifiko ezartzen dira:

• Hirigintza-plangintzan mugikortasun iraunkorrena sustatzea.
• Mugikortasun iraunkorrenean planifikatzea.

HMIPk	aipatzen	du	Hiri	Antolamenduko	Plan	Orokorrak	irisgarritasuna	jatorritik	erraztu	
eta	indartzen	dituzten	hiri-egituren	garapena	baimendu	behar	duela,	eta	hiri-eremu	berriak	
erabat	 irisgarriak	 izan	 daitezen	 lortu	 behar	 duela.	Garapen antolatua sustatu behar da, eta 
hazkunde-jarraibideak ezarri mugikortasun jasangarriarekin bateragarriak diren hiri-garapen 
berrietarako. Hirigintza-plangintzan kontuan hartu beharreko irizpideak ezartzen dira, hirigintza-
politiketan mugikortasun iraunkorrena integratzea lortzeko. Honako hauek dira:

• Garraio publikoa sustatzen duten hirigintza-ereduak sustatzea, autobus-geltokietarako eta 
zamalanetarako gune puntualetarako espazio-erreserbak planifikatuz.

• Bide-edukiera ibilgailuen fluxuetara egokitzea: bide-sekzioak diseinatzea (gutxieneko 
dimentsioak) bide mota bakoitza kontuan hartuta oinezkoen, txirrindularien eta 
erabiltzaileen mugikortasun-beharrak bermatzeko moduan. Espaloiek 2,5 m-ko zabalera 
izan behar dute gutxienez, oinezkentzat erosoak izan daitezen.

• Bideetako azaleraren erreserba, txirrindularien eta oinezkoen mugikortasuna errazteko 
eta hauen segurtasuna eta erosotasuna bermatzeko.

• Garapen berriak planteatzea oinezkoari automobilaren aurrean, garraio publikoari garraio 
pribatuaren aurrean eta motorizatu gabeko bitartekoei motordunen aurrean mesede 
egingo dion ikuspegitik.
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• Oinezkoen eta bizikleten ibilbideak ezartzea udal-sarean integratzen diren garapen 
berrietarako.

• Eraikin berrietan, bizikletak gordetzeko, bizilagunen komunitateko kide guztien eskura 
egongo den espazioa gordetzea. Bizikletaren erabilera sustatzeko, gomendatzen da familia 
anitzeko etxebizitzek bizikletentzako gela bat, haurren eta minusbaliatuen autoak izatea 
beheko solairuan, eta ez zenbatzea eraikigarritasunean. Hona hemen irizpideak:

• Aparkaleku-bandak ikusizko hesi bihurtzea saihestea eta hiri-ingurunean hobeto 
integratzeko egokitzea.

• Kaleen elkargunean dauden eraikinen ertzak alakatzea, ibilgailu motordunak edo 
motorrik gabeak dabiltzala, bidegurutzera doazen gidarien edo txirrindularien ikuseremua 
handitzeko eta ezusteko baten aurrean erreakzionatzeko denbora murrizteko.

• Plangintzan hiri-dentsitate ertain eta altuko eraikinak definitzea, espazioan bereizitako 
erabilera eta jardueren ordez erabilerak konbinatuz.

• Etorkizuneko garapen berrietan sortutako joan-etorriek izango duten eraginari buruzko 
azterlanak egitea. Garapen berriaren kokapenak kontuan hartu behar ditu garraio-
beharrak. Kalkulatutako sorkuntza-/erakarpen-mailen arabera, kokapena onar daiteke 
ala ez, edo Udalak beste garraiobide batzuen baldintzak (azpiegiturak, zerbitzuak, etab.) 
hobetzea inposa dezake, aurreikusitako trafikoaren intentsitatea murrizteko.

• Lehendik dauden auzoen bide-konektibitateko politika: auzo berriak isolatuta geratzen 
dira kasu askotan, lehendik dauden auzoekin konektatzeari dagokionez. Trafiko 
motorizaturako sarrera bat ziurtatuta dago, baina beste modu batzuetarako konexioak 
urriagoak dira. Bide-konektibitateko politika bat proposatzen da, udalerriko garraiobide 
guztietarako mugikortasuna hainbat urratsetan planifikatu dadin. Horrela, isolamendua 
edo garraiobideren bat errepideetan integratzeko arazoa minimizatzen da.

5.4.	 LEGAZPI	KLIMA	2030	PLANA

Legazpi KLIMA 2030 Legazpiko udalerriak garapen iraunkorrarekin eta klima-aldaketarekin 
duen estrategia eta konpromisoa da. Udalerriko ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-erronkei 
erantzutea du helburu. Gainera, klima-aldaketa arintzen eta horretara egokitzen lagundu nahi 
du. LEGAZPI KLIMA 2030 estrategia landu ahal izateko, udalerriaren ekonomia-, gizarte- eta 
ingurumen-egoeraren diagnostiko bat egin zen aurretik (2016), bai eta klima-aldaketarekiko 
urrakortasunaren diagnostiko bat ere.

LEGAZPI KLIMA 2030 estrategia ikuspegiak, jomugek eta ildo estrategikoek osatzen dute, 
eta horiek, aldi berean, programa eta ekintzetan hedatzen dira, 2017-2024 aldirako Tokiko 
Ekintza Plana sortuz.

LEGAZPI	KLIMA	2030	Estrategiaren	xedeak	ondorengoak	dira:

• Udalak Tokiko Jasangarritasunaren alde lan egiten jarraitzeko bere gain hartu duen 
konpromisoari erantzutea.

• Legazpik aurre eginbehar dituen klima aldaketaren inpaktuei erantzuna ematea. 
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• Biztanleria erabakitze-prozesuetan barneratzea eta kultura parte-hartzailea handitzea.

• Hiritarren eta alor publikoaren arteko lankidetza areagotzea klima aldaketaren arintze eta 
egokitze arloetan. 

• Planifikaziorako tresna izatea, etorkizuneko iraunkortasun nahiz klima aldaketaren arloko 
ekintzak modu ordenatuan programatzeko. 

• Diseinua egin ostean, kudeaketarako eta ebaluaketarako tresna izatea, urteroko 
aurrekontuei lotuz. 

• Udalaz gaindiko finantzaketa iturriak jasotzea erraztea.

• Klima aldaketari aurre egiteko dauden baliabideen esleipena hobetzea.

• Estrategia amankomun baten kultura sortzea klima aldaketaren arintze eta egokitze 
arloetan.

Hiru	mailatan	egituratzen	da:

•		 7	ILDO	ESTRATEGIKO
•		 22	PROGRAMA
•		 72	EKINTZA

Horietatik guztietatik, garrantzi berezikoak dira HAPO berrirako:

• 1.	ILDO	ESTRATEGIKOA.	HIRI	EREMU	ABEGIKOR	ETA	LURRALDE	ANITZ	NAHIZ	EGOKITZEKO	
GAITASUNA	DUENA

1.1	programa.	Hiri	planeamenduan	aldaketa	klimatiko,	egokitzapen	eta	jasangarritasun	
irizpideak	sartu

1.1.1. Hiri Plan Orokorra berrikusi jasangarritasun eta aldaketa klimatikoari egokitzeko 
irizpideak kontuan hartuz. 

1.1.2. Arrisku klimatikoan dauden bizitegi guneak identifikatzeko eta babesteko plana 
garatu.

1.1.3.  Udalerriko baliabide industrialak berrindartzeko mekanismo interinstituzionalen 
sorkuntza sustatu. 

1.1.4.   Udalerriko azpiegiturak arrisku klimatikoetara egokitzeko plana garatu. 

1.1.5.  Hirigintza eta Etxebizitza Planetan arkitektura bioklimatikoko irizpideak sartu.

1.1.6. Udaleko teilatuetan teilatu berdeak ezartzea aztertu. 

1.1.7. Auzoen urbanizazio berri integrala garatzeko planak burutu.



77Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 

1.2	 programa.	 Biodibertsitatearen	 mantenua	 bultzatu	 interes	 ekologikoa	 duten	
elementuak	eta	biodibertsitatea	mantentzea	eta	balioan	jartzea

1.2.1. Lorezaintza Plan berritzaile baten garapena, biodibertsitatea eta ekosistemak 
herrian barneratuz.

• 2.	 ILDO	 ESTRATEGIKOA.	 ENERGIA	 ALDETIK	 ARDURATSUA	 	 NAHIZ	 ERAGINKORRA,	 ETA	
MUGIKORTASUNEAN	ATSEGINA,		DEN	UDALERRIA

2.2	programa.	Eraginkortasun	energetikoa	bultzatu	eta	kontsumo	energetikoa	murriztu

2.2.2.  Kale argiztapenaren diseinuaren berrikuspen eta optimizazio plana garatu.

2.3	programa.	Mugikortasun	jasangarria	bultzatu

2.3.1. Mugikortasun Jasangarriaren Planean deskribatutako ekintzak ezarri.

• 3.	 ILDO	 ESTRATEGIKOA.	 BALIABIDEEN	 ERABILERAN	 ARDURATSUA	 ETA	 ERAGINKORRA	
DEN	UDALERRIA	ETA	INGURUGIRO	OSASUNGARRIA	ESKAINTZEN	DUENA.

3.3	programa.	Baliabide	hidrikoaren	erabilera	eta	kudeaketa	optimizatzea.

3.3.1. Euri-uren berrerabilpenerako analisia egin.

3.3.2. Uholdeak saihesteko Drainatze Iraunkorreko Hiri-Sistema ezartzearen eta egitekotan 
non ezartzearen azterketa garatu.

3.3.3.  Uholde-urak kudeatzeko euri lorategiak sortzea aztertu.

• 4.	 ILDO	ESTRATEGIKOA.	EKONOMIA	EGUNGO	EGOERA	ALDAKORRA	ETA	GORABIDEAN	
DAUDEN	 ERRONKAK	 ABERASTASUNA,	 KALITATEZKO	 LANA	 ETA	 ENPLEGU	 BERDEA	
SORTZEKO	APROBETXATZEN	DITUEN	EKONOMIA

4.3	programa.	Merkataritza,	zerbitzuak	eta	turismoa	bultzatu

4.3.4. Merkataritza Indartzeko Plan Bereziaegin. 

4.3.5. Legazpi Aizkorriko Parke Naturalaren sarrera/irteera ate izatea bultzatu.

• 5.	 ILDO	ESTRATEGIKOA.	GIZARTE	ALDETIK	AKTIBOA	DEN	UDALERRIA,	BERDINTASUNA	
NAHIZ	PERTSONEN,	KULTUREN	ETA	HIZKUNTZEN	ARTEKO	ELKAR	BIZITZA	BABESTEN.

5.2	programa.	Kultur	arloko	beharrak	identifikatu	eta	hauen	arabera	eskaintza	eguneratu

5.2.1.  Kultur arloko behar berriak identifikatzeko azterketa egin herritar eta kultur 
eragileekin, eta kultur ekipamenduak   (Kultur Etxea eta Latxartegi Aretoa), eta 
bertan eskaintzen diren zerbitzuak, behar horietara egokitu.
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5.3	programa.	Kohesioa,	integrazioa	eta	bizikidetza	bultzatu	udalerriko	talde	desberdinen	
artean

5.3.2. Baratzak sustatu kohesio, integrazio eta belaunaldi artekotasunerako erreminta 
bezala.

5.5.	 LEGAZPIKO	ZARATA-MAPA

2015ean, Legazpiko Udalaren enkarguz, Legazpiko (Gipuzkoa) udalerriko Zarataren 
Mapa egiteko lanak egin ziren. Horretarako, ibilgailuen, trenbideen, industria-jardueraren eta 
hiri-jardueraren trafikoaren eragin akustikoaren azterketa egin zen, udalerriko eraikinen eta 
eremuaren gaineko inpaktu akustikoko agertokiak ebaluatu ziren, eta zonakatze akustikoa 
aztertu zen ekintza-planak ezartzeko.

Azken dokumentuan iragarritakoaren arabera, analisiak egiteko aplikatutako metodologia 
eta lan-prozedura bat etorri ziren Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko 
213/2012 Dekretuan zehaztutakoekin (bai eta gai horretan aplikatzekoa den Estatuko legerian 
ere).

Egindako balorazioaren erreferenteak aipatutako 213/2012 Dekretuan eremu akustiko 
bakoitzerako ezarritako kalitate akustikoko helburuak dira. Kalitate-helburu horiek lehendik 
dauden eremu urbanizatuei dagozkie, bai eta etorkizuneko hirigintza-garapena aurreikusten den 
eremu akustikoei ere, hirigintza-erabileren birkalifikazio-kasuak barne, zeinak 5 dB (A) kalitate-
helburu murriztaileagoak izango baitituzte kanpoko espazioan, dauden area urbanizatuak baino.

Legazpiko udalerriaren kasuan, honako hauek dira zarata-fokuak: ibilgailuen trafikoa 
(kaleak eta errepideak), trenbide-zirkulazioa (RENFEren linea) eta industria- eta hiri-jarduerak.

Lortutako zarata-mapak ebaluatzean eta aztertzean lortutako emaitzetatik honako ondorio 
hauek ateratzen dira:

a)		 Kalitate	Akustikoko	Helburuen	(KAH)	gainditzea.

Kalitate Akustikoko Helburuen analisia eginez, iturrien kontzentrazioa GI-2630 errepidearen 
trazaduraren linean eta zarata industrialaren ekarpenari gehituz gero, zeina udalerriaren 
ekialdeko isurialdean kokatzen baita, eta trazadurarekiko jarraitutasunean, baita 
trenbidearena ere, inpaktua hurbileko bizitegi-eremuetara mugatzen baita, inpaktutik 
kanpo utziz hirigunea eta udalerriko goiko aldeak, zeinak hiri-trafikoari berari eragiten 
baitio.

Hala ere, iparraldean dauden eta industria-mugekin mugakide diren bizitegi-eraikinek eta 
GI-2630 errepidearen ertzean daudenek eguneko ordutegian konprometitutako eta gauez 
gainditutako KAHek baino inpaktu-maila handiagoa dute.

Irakaskuntza-, osasun- eta kultura-erabilerei dagokienez, hirigunearen barruan daudenez, 
inguruko eraikinen itzal akustikoaren azpian daude, eta kasu guztietan KAHek ezarritakoak 
baino maila txikiagoak zehazten dira.
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Xehetasun honetan, udalerrian kalte gehien jasaten dituzten eremuak aurkezten dira:

10 
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b)		 Berrikusten	den	HAPOn	aurreikusitako	bizitegietarako	hirigintza-garapenei	buruz.

Indarrean dagoen HAPOn aurreikusitako bizitegi-garapenei egindako analisiaren arabera, 
honako eremu hauetan ez dira betetzen KAHak:

• 13 HE BIKUÑA TXIKI 
• 15 HE BIKUÑA JAUREGI 
• 37 HE PISUZAHAR 
• 46 HE ZALDUARISTI

23 HE AZPIKOETXE sektoreari dagokionez, ikusi da gaueko aldian KAHak betetzeko 
konpromisoa dagoela; hala ere, adierazi behar da lurzoru horien hirigintza-sailkapena 
213/2012 Dekretua indarrean sartu aurretik onartutako Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorretik datorrela.

Hirigunearen itzal akustikoaren azpian daude udalerriaren mendebaldean kokatutako 
hirigintza-garapenak, eta, beraz, inpaktu akustikoaren mailak muga-balioen azpitik daude. 
Sektore hauek dira:

• 13 HE BIKUÑA TXIKI 
• 15 HE BIKUÑA JAUREGI 
• 37 HE PISUZAHAR 
• 46 HE ZALDUARISTI

c)		 Berrikusten	den	HAPOn	aurreikusitako	hirigintza-garapen	industrialei	buruz.

• 51 HE LEKUONA AZKUENEA: egungo inpaktu-mailak GI-2630 errepide-zatia eta 
trenbide-zatia barne hartzen ditu, industrialde gisa duen etorkizunerako, eta muga-
balioak betetzen dira.

• 52 HE ELBARRENA: inpaktu-maila GI-2630 errepideko bide-zatira mugatzen da. 
Lortutako emaitzetatik, bere betetzea ezartzen da.

• 57 HE MENDIARAZ – KAMIOIEN GUNEA: sektorea 52 HE Elbarrenaren etorkizuneko 
garapena baino kota handiagoko eremuan dago. Egungo baldintzetan muga-balioak 
betetzen ditu.

• Zabaltze-eremuei dagokienez, 36 HE UROLA eta 47 HE ZALDU bitarteko eremuak ez 
dituzte betetzen gaueko ordutegiko muga-balioak; egunez, 36 HE UROLA eremua 
konprometituta dago.

• 49 HE OLAETXE sektoreari dagokionez, inpaktu-mailak helburuen betetzeari 
egokitzen zaizkio.
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6/
UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA 
INGURUABARRAK.

Legazpik muga hauek ditu: iparraldean, Antzuola, Urretxu eta Zumarraga; ekialdean, 
Gabiria, Mutiloa, Zerain; hegoaldean, Zegama eta Aizkorri; eta mendebaldean, Oñati.

Urretxu, Zumarraga, Gabiria, Mutiloa, Zerain, Zegama, Aizkorri eta Legazpi Goierriko 
eskualdekoak dira, eta Oñati eta Antzuola, berriz, Deba Goiena eskualdekoak.

Urretxu-Zumarraga Goierriko Eskualdeko Eremu Funtzionalaren azpiburua da, eta Beasain-
Ordizia-Lazkao da haren burua.

Horietako bakoitzaren plangintzatik, Legazpiko udal-mugartean hirigintzak duen 
eraginagatik, honako alderdi hauek nabarmentzea komeni da:

URRETXU.

Urretxuko Plangintzako Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategina, 2012/06/26an 
behin betiko onartua. Urretxuko udalerriaren hiri-muga, Legazpiko udalerriari dagokionez, argi 
eta garbi zehaztuta dago A636 autobiaren bide-sarearekin eta Urola ibaiaren adarretako batekin, 
eta gainerako lurzoruak abeltzaintza, landazabala eta nekazaritza eta basogintza kategorietako 
lurzoru urbanizaezin horien ingurukoak dira. Urretxuko udalerriaren hego-ekialdeko jarraitutasun-
eremu bat izan ezik, bertan, A636 autobiaren azpian, industria-lurzoruen jarraitutasuna dago 
udalerri horretako jarduera ekonomikoetarako hiri-lurzoru finkatuan, kategoria bereko Legazpiko 
lurzoruekin, trenbide-sarearen trazaduraren ondoan.

ZUMARRAGA.

Arau Subsidiarioak, 2006/05/31n behin betiko onartutako testu bategina.

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

Gabiriako Udal Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bategina, 2005/03/23an behin 
betiko onartua. Legazpiko udalerriaren eta Gabiriako udalerriaren arteko udal-muga lurzoru 
urbanizaezinen artean dago, luzera osoan. Gehienak mugakideak dira baso-kategoriako lurzoruen 
artean, edo nekazaritza eta abeltzaintzako lurren eta landazabalaren artean. Arrasetako eremuan, 
zehazki, Legazpiko Baso kategoriako lurzorua Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala izatera 
pasatzen da, udal-muga igaro ondoren; gauza bera gertatzen da Mendibil eta Legorburu inguruko 
bi eremu txikiagoetan.

MUTILOA.

Mutiloako Udalerriko Arau Subsidiarioak, 1998/09/10 behin betiko onartuak. Mutiloa 
eta Legazpi udalerrien arteko udal-muga lurzoru urbanizaezinaren artekoa da betiere, baso-
kategoriakoa Legazpiren kasuan eta erauzketa-jarduerena Mutiloaren kasuan. Egoera horrek 
arreta berezia merezi du, ingurumenean izan dezakeen inplikazioagatik.

ZERAIN.

Zeraingo Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 1990/04/03an behin betiko onartuak. 
Zeraingo Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bategina, behin betiko onartuak 2011/03/16. 
Zerain eta Legazpi udalerrien arteko udal-muga lurzoru urbanizaezinaren artekoa da. Babes 
Bereziko Eremuaren kasuan, Legazpiko udalerrian jarraitzen du, basoko eta larre menditarreko 
beste eremu txiki batzuk bezala.

ZEGAMA.

Zegamako Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bategina, 2006/01/31ko behin betiko 
onartuak (GAO 2007/09/10). Zegama eta Legazpi arteko udal-mugetan, Babes Bereziko gisa 
kategorizatutako Lurzoru Urbanizaezinak eta baso-lurzoruak daude mugakide eta jarraitutasunez. 
Udalerrien arteko mugaren iparraldean eremu txiki bat dago, non Legazpin larre menditar gisa 
sailkatutako lurrak Zegamako Baso izatera igarotzen diren. Parke natural gisa kalifikatutako 
eremuen arteko jarraitutasuna dago udalerri mugakideen artean.

AIZKORRI

Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko LPP. 534/2009 Dekretua, irailaren 
29koa, urriaren 29ko EHAA, 208. zk.an urriaren 29an behin betiko onartua. Ez da udalerri bat, 
Gipuzkoa-Arabako Partzuergo Orokorra baizik, Goierriko Lurralde Plan Partzialaren barruan 
dagoena. Legazpiko udalerriko garapen estrategikoen eremua eremu horretatik urrun dago, eta, 
beraz, babes-eremu horiek barne hartuta, ez du eragin handiagorik izango Legazpiko hirigintza-
garapenean.

OÑATI.

Oñatiko Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2005/04/12an behin betiko onartuak 
(GAO 123. zk. 2006/06/29). Oñati da Legazpiko udalerriarekin muga egiten duen azalera handiena 
duen udalerria, eta bi udalerrien arteko lurzoru mugakide guztia lurzoru urbanizaezinaren azalera 
zabala da bi kasuetan. Aizkorri-Aratz Parke Naturala barne hartzen duen Babes Bereziko Lurzoru 
Urbanizaezinaren azalerak bi udalerrien arteko kalifikazioari eta jarraitutasunari eusten die, eta, 
gainera, bi eskualde ezberdinen parte dira: Debagoieneko Oñati eta Goierriko Legazpi. Sistema 
orokorrei dagokienez, eskualdeko errepideak jarraitzen du bi udalerrien artean, Telleriartetik.
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ANTZUOLA

Antzuolako Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2003/09/29an behin betiko 
onartuak. Antzuolako udalerriaren eta Legazpiren arteko muga lurzoru urbanizaezineko zerrenda 
batean hedatzen da, eta kategoria berean jarraitzen du bi udalerrietan: baso lurrak, Nekazaritza 
eta Abeltzaintza eta landazabala, larre menditarrak eta Babes Berezikoak (Kontserbatzeko Baso-
Eremuak).
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