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1.

SARRERA.

1.1-

PROIEKTUAREN XEDEA

Dokumentu hau Altzoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra Berrikusteko
prozesuaren barruan idatzi da eta Plangintzaren Behin Betiko Onarpenari dagokio.
Idazketaren xedea, dokumentua izapidetzeko erreferentzia gisa baliagarria izatea da.
Proiektuak Altzoko udal barruti osoa du xede. Altzok 9,8 km²-ko lurralde azalera
hartzen du eta 2008ko hasierako azken errolda datuen arabera, bertan 400 biztanle
bizi zen.
Dokumentua, beraz, Altzoko Udalak behean izenpetzen duten profesionalei egindako
enkargua da. Profesionalok honako hauek dira: Celia Lana Ranz, Maria Jose Moreno
Juan, Miren Muñagorri Mugica eta Maider Romo Arizmendi arkitektoak eta Andoni
Unanue Murgiondo abokatua, udalerrian bertan 2008ko martxoaren 18an Iñaki Murua
Gorostidi alkate jaunak eta haiek izenpetutako kontratuari jarraituz.
Aztergai dugun dokumentua Plangintzaren Behin Behineko Onarpen faseari dagokio.
Aurrez, Aurrerapena eta Hasierako Onarpen dokumentua landu dira, ingurumen
inpaktuari buruzko baterako ebaluazio azterketarekin batera, zeina 2008ko urriaren
29an onartu baitzuen Udalak eta jendaurrean erakutsi baitzen iradokizunak egiteko.
2009ko apirilaren 21ean, Udaleko osoko bilkurak behin betiko onartu zuen
aurrerapenean jasotako Irizpide eta Helburu Orokorren dokumentua, iradokizunei
erantzuteko taldeak idatzitako txostenarekin batera. Aipatzekoa da 21 iradokizun jaso
direla, eta gai orokorrak dituztela aipagai, esaterako, proposatutako etxebizitza berrien
kopuru handiegia, etxebizitza berrien eskaria Amategin eta errepidea Altzo Azpitik
pasatzen deneko tartea zabaltzeari buruzko iradokizunak. Ohartarazi zen ez zela ondo
jakitera eman bizitegien hazkunde alternatibak horixe baino ez zirela, alternatibak, eta
inola ere ez zegoela aurreikusirik denak garatzea. Behin aukera guztiak eta beren
baldintzatzaileak aztertu ondoren, Altzoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Hasierako Onarpenerako dokumentua idazteko hartutako irizpideekin bat zetozen
alternatibak hautatu ziren, hau da: A1 alternatiba Altzo Muinon, ekipamendu
komunitarioei buruzko proposamenei eutsiz; Altzo Azpiko proposamena eta Amategiri
dagokion A6 alternatibaren zati bat soilik.
2009ko azaroaren 2an, Plan Orokorrari eta ingurumen iraunkortasun txostenari edo
ingurumen inpaktuari buruzko baterako ebaluazioari hasierako onarpena ematea eta bi
dokumentuok jendaurrean erakustea erabaki zen.
Jendaurrean erakusteko aldian, arloko herri administrazioek egin beharreko txostenak
jaso dira; baita lau alegazio ere.
Alegazioetako bik Amategin etxebizitza berriak egikaritzea eskatzen dute, baina
eskaria baztertu egin da. Hirugarrena, berriz, Altzo Muinon antolamendutik kanpokotzat
jotako eraikin bati buruzkoa da, haren erabilera aldatzen ez uzteko baldintzarekin.
Azkenik, laugarren alegazioan, Altzo Azpin dagoen eraikin baten barruan etxebizitza
kopurua handitzeko aukeraz galdetzen da.
Dokumentuak, ondorioz, udalerria antolatzeko proposamen integrala dakar, Altzoko
Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspen dokumentuaren idazketan
nagusitzen diren irizpide eta helburuei erantzute aldera.
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2010eko uztailaren 12an, Plan Orokorra eta ingurumen iraunkortasun txostena edo
ingurumen inpaktuari buruzko baterako ebaluazioa behin-behinean onartzea erabaki
zen.
1.2-

AURREKARIAK

Altzon indarrean dagoen hirigintzako araubidea definitzen duten dokumentuak “Altzoko
Arau Subsidiarioak” dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren
ebazpen bidez 2000ko irailaren 11n onartuak, haiek aldatzeko espedienteekin batera,
zeinak orduz geroztik behin betiko onartuta dauden,
Behin araudi hori indarrean egoteko aurreikusitako aldia igarota, eta Plangintzan
aurreikusitako proposamenak oso-oso garatuta daudela ikusirik eta gaur egun
etxebizitza eskaintza falta dela ikusirik, Udalbatzak Hiri Antolamendurako Plan
Orokorraren Berrikuspenaren idazketa sustatu zuen, kalkuluen arabera zortzi urte 2010 eta 2018 bitartean- izango zituen aldi berri baterako proiektu berri bat izateko
helburuz: 2.010-2.018. Hala, 2008. urtearen hasieran, Altzoko Udalak erabaki zuen
kontratazio prozesu bat abian jartzea, lehiaketa ireki bidez, udalerrian indarrean ziren
Plangintzako Arau Subsidiarioak berrikusteko lanak egiteko, helburu horrekin
onartutako klausula tekniko eta administratiboen agiriei jarraituz. Aipatutako
lehiaketaren ondorioz, Udalak izenpetzen duen taldeari esleitu zizkion lanak, eta
horretarako aurrez aipatutako kontratua formalizatu zen.
Proposatutako helburua zen, eta da, Tolosaldeko area funtzionalaren barruan eta
lurralde testuinguru horretan modu global eta sektorialean planteatzen diren arauei
jarraiki, Altzorako plangintza orokorreko tresna bat egitea, eta tresna hori egungo
egoera sozial, ekonomiko, kultural eta abarrekoetara eta aplikatu beharreko indarreko
legedira egokituz, aldi horretan udalerriak dituen hirigintza arazoei ikuspegi integral
batetik erantzutea.
Hala, dokumentu honen helburu zehatza hauxe da: egindako lanen ondorioz eta
Udalbatzarekin zein Udal Teknikariekin egindako lan bileren ondorioz orain arte
planteatutako proposamenak eta Aurrerapena jendaurrean erakutsi ondoren jasotako
iradokizunak batzea, behar adinako garapen eta konkrezio mailara iristen diren
plangintzako irizpide, helburu eta soluzio nagusiak finkatzeko.
1.3-

PLANGINTZA FIGURA HAUTATU IZANAREN JUSTIFIKAZIOA.

Ekainaren 30eko 2/2006 legea, “Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa",
2006ko uztailaren 20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko 138. zenbakian
argitaratu zen. Lege horrek aldaketa ugari ezartzen du plangintza figurei dagokienez:
hala, aurreko legerian Plan Orokor bat landu beharrik ez zuten udalerrientzat
antolamendu orokorrerako tresna gisara pentsatutako Udal Plangintzako Arau
Subsidiarioak ez daude Araudi berrian plangintza figura gisa aurreikusita.
2/2006 legeak ebazten duenez, udalerriek Hiri Antolamendurako Plan Orokor bat izan
beharko dute, legea indarrean sartzen denetik (2006ko irailaren 20a) zortzi urteko epe
batean behin betiko onartuta egon beharko dena.
Edonola ere, eta aipatutako legearen arabera, legea indarrean sartu ondorengo
plangintzaren edozein berrikuspenek legean bertan ezarritakoari jarraitu beharko dio.
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Honenbestez, ez dirudi zalantzan jar daitekeenik Altzoko Arau Subsidiarioak
berrikusteko hauta beharreko plangintza figura “Hiri Antolamendurako Plan Orokorra”
izan behar dela, legeak ezartzen duen zortzi urteko epera egokitu ahal izateko.
1.4-

PROIEKTUAREN EDUKIA.

Hona hemen behin-behineko onarpenerako dauden dokumentuak:
* A Dokumentua. Memoria.
* B Dokumentua. Hirigintza Arau Orokorrak.
* C Dokumentua. Hirigintza Arau Bereziak.
* D Dokumentua: Bideragarritasun Ekonomikoari buruzko Azterketa
* E Dokumentua. Hirigintza Ondarearen Katalogoa.
* F Dokumentua. Planoak.
* G Dokumentua: Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazio Azterketa.
* H Dokumentua: Estandarren justifikazioa.
* I Dokumentua: Iraunkortasun Ekonomikoari buruzko Txostena.
Oro har, Plan Orokorraren eduki arautzailea dokumentu guztietan jasotako erabakien
multzoak osatuko du.
Hirigintza jarduera modu espezifikoan arautzen dutenak B, C, D, E eta F dokumentuko
antolamendu planoak dira; beraz, hirigintzak erabaki horiei jarraituko die nahitaez eta
betiere.
Gainerako dokumentuek, berriz, izaera adierazlea, erreferentziala edo justifikaziozkoa
dute batez ere; hori dela eta, edukian lehen aipatu ditugunekin kontraesanik egonez
gero, haiek lehenetsiko dira.
Eskala desberdinetan egindako plano arauemaileen artean hirigintzako erabaki zehatz
batean desadostasunik egonez gero, eskala handienekoa lehenetsiko da, azken plano
horretan ageriko akats material bat dagoenean izan ezik.
1.5-

IDAZLARI TALDEA.

Aurrez aipatutako esleipenaren eta kontratuaren arabera, Altzoko Hiri
Antolamendurako Plan Orokorraren lanak idatzi dituen taldea honakoek zuzentzen
dute: Celia Lana, Maria Jose Moreno, Miren Muñagorri eta Maider Romo arkitektoek
eta Andoni Unanue abokatuak.
Aipatutako lanen gidaritza eta jarraipena Altzoko Udalari dagozkio; hain zuzen ere,
Iñaki Murua Gorostidi alkate jaunari eta bereziki Udaleko Zerbitzu Teknikoak
ordezkatzen dituen Xabier Rezabal teknikariari.
Hona hemen Aurrerapen dokumentu honen lanketan parte hartu duen teknikari taldea
osatzen duten profesional eta enpresak:
Celia Lana Ranz, arkitektoa.
Maria Jose Moreno Juan, arkitektoa.
Miren Muñagorri Mugica, arkitektoa.
Maider Romo Arizmendi, arkitektoa.
Andoni Unanue Murguiondo, abokatua.
Nerea Egia (Ekolur, Ingurumen Aholkularitza LSM)
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2.
DIAGNOSTIKOA:
ANALISIA.
2.1-

UDALERRIARI

BURUZKO

INFORMAZIOA

ETA

ASPEKTU DEMOGRAFIKO ETA SOZIO-EKONOMIKOAK

Altzo, dentsitate txikiko landa herritzat jo daiteke. 90eko hamarkadan biztanle asko
galdu bazuen ere, esan daiteke azken bosturtekoan hazkunde egonkorra izaten ari
dela bertan.
Biztanleriaren hazkunde horrek zuzeneko harremana dauka etorkinekin eta azken
urteetan eraikitako etxebizitza berriekin. Udalerri kanpotik biztanle kopuru jakin bat iritsi
izana positibotzat jotzen den arren, behar bezalako zerbitzu eskaintza baten faltan
Altzo lohiri huts bihurtzeko arriskua hor dago, eta aspektu hori oso kontuan hartu behar
da Plan Orokor hau idaztean.
2.1.1 SOZIOEKONOMIA
2.1.1.1-Biztanleria
Eustatek emandako datuen arabera, Altzok 400 biztanle zituen 2008. urtearen
hasieran; horietatik 183 emakumeak ziren (%46) eta 217, berriz, gizonak (%54).
Jarraian datorren taulan, azken urteetan erroldatutako biztanleen bilakaera azaltzen
da:

Urtea
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Biztanle kopurua
Emakumezkoak
153
166
166
166
177
183

Gizonezkoak
167
183
193
193
202
217

Guztira
320
349
359
359
379
400

Biztanleriaren egiturari dagokionez, 20 eta 64 urte bitarteko biztanleak dira nagusi
(%59,5); biztanle gazteak, 20 urtetik beherakoak, %23 dira eta 65 urtetik gorakoak,
azkenik, %17,5.
2.1.1.2-Ekonomia
Eustatek emandako datuen arabera, udalerriko biztanle aktiboak 133 pertsona dira,
hau da, kopuru osoaren %41. %52, zerbitzuen sektorean ari dira; ondoren dator
industria (%27), eraikuntza (%15) eta nekazaritza (%6). Erroldatutako ustiategiei
dagokienez, jarraian datorren taulan ustiategi kopurua eta horien ezaugarri nagusiak
ageri dira (Eustat 2001):

UDALERR Ustiategiak
IA
guztira
KOP ha
.
Altzo
76
641

MEMORIA

Aziendekin
KO ha
P.
35 393

Aziendarik
gabe
KOP.
ha
40

Lurrik gabeko
ustiategiak
KOP.

248 1
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2.1.1.3-Etxebizitza
Eustatek emandako 2001. urteko datuek adierazten dutenez, udalerrian 134
etxebizitza dago; horien artean 31 hutsik daude (%23).
1998 eta 2005 bitarteko aldian, etxebizitza berrien kopuruak honako bilakaera hau izan
zuen:
Urtea
1998
Etxebizitza
berrien kopurua 6

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5

8

5

4

-

5

2

Altzoko etxebizitzen azalera erabilgarriaren batez bestekoa Euskal Autonomia
Elkartekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikokoa nahiz Tolosaldekoa baino nabarmen
handiagoa da, 148,7 m2 baita. Etxebizitza gehienek (%43,28) 5 gela daukate.
Etxebizitza horien %82,44 etxebizitza erabilerakoa da soilik.
2.1.2. MUGIKORTASUNA
Jarraian ikusiko ditugun datuak Altzoko Tokiko Agenda 21eko Diagnostikotik aterata
daude.
Altzoko udalerrian N-1arekin lotutako hiru errepide nagusi daude:




GI-3620, GI-2133 errepidearekin (Alegia-Amezketa)
bidegurutzetik Altzo Muinoraino igotzen dena.
GI-3620, Altzo Muinotik Altzo Azpiraino jaisten dena.
GI-3071, Altzo Muinotik Amategi alderantz jaisten dena.

egiten

duen

Altzoko errepide sareak 7 km-ko luzera du guztira, eta 0,7 km/km2-ko dentsitatea.
Tolosako udalerriaren dentsitatea 0,8 km/km2 da; beraz, Altzoko bide sarea tamaina
handiagoko udalerrienen antzekoa da.
Nabarmentzekoa da Altzoko biztanleek asko erabiltzen dutela ibilgailu pribatua, baita
udalerri barruko ibilbide laburrak egiteko ere. Jarraian datorren taulan, udalerriko
ibilgailuen ezaugarriak agertzen dira:
Ibilgailu kopurua
Automobilak
Kamioiak, autobusak, traktoreak, atoiak
Motorrak
Guztira

2001
204
33
21
258

2002
214
41
20
275

2003
185
39
17
241

2004
232
43
23
298

2005
234
42
24
300

Ibilgailuak/familia ratioa 1,82 zen 2004an, ia bi ibilgailu familia bakoitzeko. Zifra horrek
gainerako Tolosaldea, Gipuzkoa eta Autonomia Erkidegoko balioak gainditzen ditu.

Garraio publikoari dagokionez, hitzarmen bat dago Altzoko Udalaren eta Tolosaldea
Bus konpainiaren artean, konpainia hori baita gaur egun zerbitzua ematen diharduena.
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Bestalde, udalerrian ez dago taxi zerbitzurik, izan ere, hurbilen dagoena Alegiako
ondoko udalerrian dago.
Azkenik, Altzo Azpiko Iberdrolaren estazio elektriko ondoan eta Alegiarako errepidean
(GI-2131), Alegia-Tolosa bizikleta bidea dago. Bide hori Gipuzkoako Bizikleta Bide
Sareko Donostia-Ordizia 3.1 adarraren parte da. Aipatutako diagnostiko agiriaren
arabera, Altzorako errepideetan dabilen trafiko urria dela-eta, ez da beharrezkoa
ikusten errepide horietan bidegorririk egotea.
2.2-

INGURUNE FISIKOA. INGURUMEN AZTERKETA. INPAKTUEN KOKAPENA.

2.2.1. INGURUNE FISIKOA
Altzoko Udalerriak badu Nekazaritza eta Paisaia Babesteko Lurzoru Urbanizaezinaren
Plan Berezi bat, Diputatuen Kontseiluak 2003ko apirilaren 8an onartutakoa. Planaren
xedea da Nekazaritza eta Paisaia Babestutzat jotatako lurzoruan landaketak arautzea
eta udalerriko enklabe handi bateko nekazaritza eta paisaia zaintzea. Planean
eremuaren errealitate fisiko, sozial eta ekonomikoari buruzko analisia egiten da, azken
urteetan izandako bilakaera barne, eta bertan, aurreikusitako helburuak lortzeko
aukerarik egokientzat, hauxe planteatzen da: paisaiak dituen potentzialtasunen eta
lurzorua erabiltzeko eskaeren arteko oreka lortzea.
Altzoko udalerria Oria, Araxes eta Amezketa ibaien ibar gainean altxatzen da eta
bertako paisaia nekazaritza eta baso mosaikoak ezaugarritzen du.
EAEko Paisaia Kartografiak (1990) eta horren balorazio ikerketak (1993) EAEko
ikusizko arroak mugatzen ditu. Eremu homogeneo samarrak dira, eta erabilitako
ikuspen irizpideek interbisibilitate erlazioa mantentzen dute elkarren artean. Altzoko
udalerria ikusizko 4 arrotan banatzen da: Jazkugañeko arroa, Lizartzako arroa,
Alegiako arroa eta Tolosako arroa. Horietako arro bakoitza klase banari dagokio:


Jazkugañeko arroa 4. klase barruan dago eta jende gutxiko eta malda handiko
arro txikien artean sartzen da. Klase hau erliebe menditsua, urbanizazio maila
baxua eta berroihaneztatzeen presentzia direla-eta nabarmentzen da. Ikusizko
arro hau Altzoko udalerriaren hegoaldeko erdialdeari dagokio eta ikusizko
arroaren erdia baino gehiago hartzen du (%63,5).



Lizartzako arroa, berriz, 10. klasean sartuta dago, arro ertain edo txiki, mendi
edo abelbide inguruetan daudenen artean. Arro horien ezaugarria da azalera
unitateko bertako baso eta mendi larreen dentsitate handiagoa izatea. 10.
klasean, zehazki, nekazaritza-basozaintzako osagarria nabarmentzen da; eta
baita urbanizazio maila txikia ere.



Alegia: 2. klaseari dagokio, arro ertain edo handien artean sartua, biztanle
gutxikoa eta funtsean nekazaritzari lotua. Klase hau urbanizazio maila txikikoa
da.



Tolosa: Tolosako arroa 15. klasean sartua dago, arro handi edo ertainen
artean. Arro aski populatuak dira, egitura linealekin eta baso landaketekin. 15.
klaseak nekazaritzari oso lotuak dauden ezaugarriak ditu, urbanizazio ertain eta
populazio altuarekin.
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Bestalde, EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren Aurreproiektuak
(2005) honako kategorizazio hau egiten du ikusizko arroen gainean:
Ikusizko arroa
Jazkugañe
Lizartza
Alegia
Tolosa

Paisaia balioa
Ertaina
Ertaina
Oso txikia
Txikia

Arruntasuna
Arrunta
Arrunta
Oso arrunta
Oso arrunta

2.2.1. INGURUMEN INPAKTUEN IDENTIFIKAZIOA
Pentsatzekoa denez, Plan Orokorraren berrikuspenean proposatutako jarduketen
ondorioz aurreikusitako inpaktuak lurzoruaren erabileraren sailkapena eta kalifikazioa
aldatzetik eratorritakoak izango dira. Ildo horretan, inpaktuak eragin ditzaketen eta a
priori aurreikusten diren jarduketak honako hauek dira:
•
•
•
•
•
•

Eragina landaredian
Lur mugimendua
Lur soberakinen bilketa
Lurzoruen okupazioa eta artifizializazioa (batez ere sega belardiak)
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen gaineko eragina
Eragina paisaian

Plan Orokorrean, proposatutako garapenak
ikuspegitik egokienak izatea ziurtatuko da.
2.3-

bideragarriak

eta

ingurumenaren

HIRI GARAPENA

Altzoko udalerria Gipuzkoako ekialdean dago, Oria ibaiaren ibilbidearen erdian. Forma
gorabeheratsua du, eta 9,8 km2-ko azalera.
Bertan, badira hiru herrigune: Altzo Muino, Altzo Azpi eta Amategialdea. Horietako
lehena eta nagusia, Oria eta Araxes ibarren gaineko muino-bizkar garai batean dago,
eta beste bi herriguneak, berriz, aipatutako ibaien ibarretan.
Azken urteotan, Altzoren garapena Altzo Muinoko herrigunean bildu da nagusiki, izan
ere, bertan bildu dira bizitegien garapena, hirugarren sektorea eta udalerriko
zerbitzuak. Amategialdean, udalerriko industria erabilera finkatu da eta Altzo Muinon,
berriz, etxebizitzaren garapen puntuala baino ez da gertatu.
1991ko Arau Subsidiarioekin, Altzo Muinoren hazkundea udalerriaren zabalkunde
linealean oinarritu zen; 2000ko Arau Subsidiarioekin, berriz, prozesu hori bete eta
gelditu egin zen eta hauxe planteatu zen: lehendik zeuden herriguneak finkatzea eta
hazkundea kale eta garapen berrien bidez dibertsifikatzea.
Planteatutako Plan Orokorraren berrikuspenak filosofia berri horri jarraitu beharko dio
Altzo Muinon, eta horretarako, hasitako kaleak osatu eta hondar espazioak bete
beharko dira, eta udalerriari izaera hiritarragoa eman. Altzo Azpin eta Amategialdean,
lehendik dagoena finkatzeko joera hartu beharko da, eskaera zehatz edo justifikatuei
lotutako hazkunde puntualak planteatuz eta udalerriaren oreka globala bilatuz.
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Ekipamenduei dagokienez, behar puntual batzuk detektatu dira, hala nola tamaina
egokiko haurtzaindegi bat eta hainbat erabilera bil dezakeen Kultur Etxe bat.
2.4-

BIZITEGI AREAK

Altzo Muinoko bizitegi asentamenduei dagokienez indarrean diren Arau
Subsidiarioetan planteatzen dena arauok indarrean izan direneko azken 8 urteotan
eraiki eta bete da. Gaur egun, udalerrian ez dago bizitegi lurzoru urbanizagarririk.
Altzo Azpin planteatutako hazkunde txiki-txiki eta puntuala ere egina dago; hori hala,
herrigune horretako hazkunde planteamendua ere berrikusi beharra dago.
2.5-

INDUSTRI AREAK

Altzon industri asentamendu finkatu bakarra dago, Amategialdekoa, hain zuzen.
Indarreko Arau Subsidiarioetan planteatutakoa garatuta dago, eta dagoen industria
lurzorua, beteta. Udalerrian ez dago industria lurzoru urbanizagarririk.
Industri espazio hori handitu eta finkatzeko eskaera puntual bat detektatu da; hori dela
eta, Plan Orokorrak erantzun egin beharko dio aipatutako eskaera horri. Horretarako
kokalekua eta tamaina egokia zein izango diren aztertu beharko da eta erabilera
horietarako lurzoru gehiago prest eduki.
Altzon badago erauzketa jarduera bat lurzoru urbanizaezinean. Arterrekako harrobiaz
ari gara. Harrobiaren ustiapena kontzesio bidez legeztatuta dago, oraingo
instalazioekin eta horretarako mugatutako espazioetan funtzionatzeko, hurrengo 25
urteetan aldaketarik eta zabalkunderik egiteko aukerarik gabe. Hori hala, ez da
beharrezko ikusten jarduera horren egoera birplanteatzea Hiri Antolamendurako Plan
Orokor honetan.
2.6-

HIRUGARREN SEKTOREKO ERABILPEN AREAK

Altzoko Arau Subsidiarioek ez zuten hirugarren sektorerako espaziorik bat ere
aurreikusten.
Plan Orokorrak kontuan izan beharko du zenbait proposamen puntual egiteko beharra
edo garrantzia, nabarmendu behar baita Altzok ez duela egunerokorako denda txikirik,
eta komenigarria litzateke halako denda bat irekitzeko eskaerarik dagoen ebaluatzea,
eta balego, behar horri erantzutea.

2.7-

GIZARTE EKIPAMENDUEN SISTEMA

2001. urtean, Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntual bat egin zen, Hezkuntzako
Ekipamendu Komunitarioko Sistema Orokor baterako eremu berri bat sortzeko, zeina
gaur egun eraikia dagoen.
Azken urteetan garatu da Sistema Orokor hori, eta udalerrian zegoen gabezia bat bete
da. Sistema hori osatzeko, tamaina egokiko haurtzaindegi bat planteatzen da, zeren
eta gaur egungo udalaren jabetzako etxabeak ez baititu udalerriaren hazkunde
aurreikuspenak betetzen.
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Udaletik, gainera, kultur ekipamenduko zuzkidura baten beharra ere planteatu da; hala,
asmoa da eraikin batean biltzea udal erabilerak, hala nola liburutegia, ludoteka, gelak,
gimnasioa etab. Udalerriko behar guztiei erantzungo liekeen eraikin polibalentea,
azken finean.
2.8-

ESPAZIO LIBREKO SISTEMA

Planteamendu nagusia lehendik dauden espazio libreak mantendu, sendotu eta
hobetzean datza.
Era berean, planteatzen dena da gune libre berriak sortzea, ahal dela herri barruko
berdeguneak, hala sortutako zuzkidurei nola horietako aisiarako eremuei lotuta egon
ahal izango direnak.
2.9-

AZPIEGITURA SISTEMA

Lehen aipatu den legez, GI-3620 errepideak Altzo Azpi eta Altzo Muinoko herriguneak
zeharkatzen ditu.
Altzo Azpin zeharko tartea konplikatua da, estua delako eta ikuspen falta dagoelako.
Foru Aldundiak errepide hori zabaldu egin nahi du, Altzo Azpiko tartean baldintzak
hobetzeko.
Era berean, Altzo Muinora iristeko tartean errepidea bikoiztea planteatzen da,
herrigunearen erditik pasatzeko alternatiba bat eskaintzeko eta paraleloki doan eta
hasita dagoen kalea osatzeko. Hala, plaza ingurua oinezkoentzako bihur daiteke hori
egiteko beharra egonez gero.
Beharrezkoa da, baita ere, aparkatzeko gune berriak planteatzea, Altzoko biztanleek
ibilgailu pribatua erabiltzeko duten joera dela eta.
2.10- HIRIGINTZAKO PLANGINTZA (UDALAZ GAINEKOA)
EAEko Lurralde Antolamendurako Artezpideetan ezarritakoari jarraiki, hainbat Lurralde
Arloko Plan hasi dira izapidetzen; horietatik, soilik bostek jaso dute behin betiko
onarpena eta, ondorioz, indarrean daude:
• EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa Sortzeko Lurraldearen Arloko
Plana.
• EAEko Ibai eta Erreka Bazterren Lurraldearen Arloko Plana.
• EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana.
• EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana.
• EAEko Haize Energiaren Lurraldearen Arloko Plana.
Altzoko udalerriari dagokionez, Ibaien LAPean eta jarduera ekonomikoetarako lurzoru
publikoa sortzeko LAPean ezarritako erabakien eragina salbuetsiz, gainerako
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Lurraldearen Arloko Planek ez dute Altzoko udalerriari zuzenean eragiten dion
interbentziorik jasotzen.
. Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza ekipamenduetarako lurzoru
publikoa sortzeko lurraldearen arloko plana.
Jarduera ekonomikoak garatzeko lehentasunezko lokalizazio ildoak aztertzen diren
atalaren barruan, Jarduera Ekonomiko eta Ekipamendu Komertzialetarako Lurzoruaren
Sorkuntza Publikoari buruzko LAPak Altzoko udalerria Jarduera Ekonomikoetarako
Neurrizko Lurzoru Hazkundeko Udalerri gisara kategorizatzea proposatu du.
Halako udalerriei buruz, LAPak ez du aurreikusten hazkunderako edo ezarpen
berrietarako operazio publiko handirik eta proposatu du, jarduera ekonomikoetarako
lurzoruen gestioari dagokionez, oinarrizko politika bat, egun dauden eremuak eta
ezarpenak sendotzeko, eta egungo urbanizazioak bukatu eta hobetzeko
lehentasunezko jarduerak gauzatzeko.
Halako udalerrietan, LAPak proposatutako xedapen orokorra da hirigintza plangintzan
jarduera ekonomiko hutsetarako lurzoruaren dimentsioa, asko jota, 10 hektareakoa
izatea, betiere, natura ingurunean inpaktu esanguratsurik ez eragiteko moduko hartze
ahalmena edukiz gero.
Bestalde, udal plangintza orokorrak kontuan hartu beharko du, ekipamendu komertzial
handien lokalizazio eta dimentsionamenduari dagokienez, eta komunikazio sareekiko
duen kokapen estrategikoaren, populazioaren garrantziaren, eskuragarri duen
espazioaren eta halako zentroak hartzeko duen hirigintza egokitasunaren arabera,
LAPak “C Kategoria: Gainerako udalerriak” delakoan sartzen duela Altzo. Kategoria
horretan biltzen dira ekipamendu komertzial handirik ezartzea aurreikusten ez den
udalerriak; hala ere, ekipamendu komertzial berrietarako gehienezko dimentsioak
honako parametro hauei jarraituz arautzen dira:
•
•

Zabalgune plataformaren gehienezko azalera garbia: 15.000m²
Sabai eraikigarriaren gehienezko azalera: 5.000 m²

.Ibai ibilguetako ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.
Uren Legeak, oro har, 5 metroko zortasuna ezartzen du, eta aintzat hartu beharra dago
EAE-Kantauri isurialdeko Ibai eta Erreka Bazterrak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean ezarritakoa, zeinaren erabakietan jasotzen baita eraikinak eta urbanizazioak
aldendu beharra hirigintza osagaiaren arabera.
Hala, Planean kontuan hartu beharreko irizpide hauek aurreikusten dira:
LANDA EREMUKO BAZTERRETARAKO ARAUDI ESPEZIFIKOA.
1. Hirigintza osagaiak landa eremuko baztertzat jotakoetan, derrigorrez errespetatu
beharko da ibilgu publikoko mugaketa marrarekiko edo itsasertzaren barne
mugarekiko gutxieneko erretiro bat, hau da:
− 50 metro urtegietarako eta C>km2-ko adar arroa duten ibai tarteetarako (III, IV, V
eta VI. mailako tarteak)
− 30 metro 10<C<m2 1-ko adar arroa duten ibai tarteetarako (I eta II. mailako
tarteak)
− 15 metro 1<C<km2-ko adar arroa duten erreken kasuan (0 mailako zatiak).
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Km2 batetik beherako adar arroa duten isurketa edo ur ibilguetarako (00 mailako
tarteak) Uren Legean ezarritakoa aplikatuko da.
Erretiro horiek lurralde naturala aldatzeko edozein interbentziotan aplikatuko dira
(edozein motatako eraikin, instalazio edo eraikuntzetan –finkoak nahiz
desmuntagarriak izan–, lur berdinketa nahiz lur mugimenduetan etab.), salbu-eta
nekazaritza eta basogintzako lanetan, obra publiko edo azpiegitura instalazioetan
eta kultur ondarea babesteko behar bezala justifikatuta dauden jardueretan.
Hala ere, lehendik dauden baserrientzako eraikin lagungarriak eraikitzeko orduan,
eraikin horiek goian aipatutako zerrendetatik kanpo eraikitzea ezinezkoa dela behar
bezala egiaztatzen denean, udal plangintzak eraikinok egin ahal izateko baldintzak
ezarri ahal izango ditu, ibilgura lehendik dagoen eraikina baino gehiago ez
hurbiltzeko irizpidean oinarrituz.
2. 1. puntuan ezarritako mugapen orokorren osagarri gisa, ibilguaren banatako 100
metroko zabalerako zerrenda batean, Lurzoru Urbanizaezinei berez dagozkien
eraikuntza, jarduera eta lurzoru erabilerak soilik baimenduko dira.
3. Lehentasunezko Natur Intereseko Eremuetan edo Ondo Zaindutako Landaredia
dagoen Eremuetan kokatutako Landa eremuko Bazterretan egun dauden baldintza
naturalak alda ditzaketen interbentzio guztiek ingurune fisikoaren ezaugarriak
babestea bermatu behako dute. Kasu guztietan ingurune naturala, eta hala
dagokionean kultur intereseko ondarea, ahalik eta gehien errespetatzeko eskatu
behar da, baita sor daitezkeen kalteak zuzentzeko neurriak hartzeko ere, betiere 1.
puntuan ezarritakoari jarraituz.
4. "Landa Eremuko Bazterrak dituzten ibilguetan ez da trazaduraren alteraziorik,
estaldurarik edo errektifikazio artifizialik egingo. Salbuespen izango dira uholdeak
prebenitzeko edo obra publikoak eraikitzeko aginte hidrauliko eskudunak, hala
dagokionean, erabaki ditzakeen esku hartzeak. Kasu horretan, sor daitezkeen
kalteak zuzentzeko azterketa bat izan beharko du erantsirik proiektuak. Arau orokor
gisa, halako kasuetan ingeniaritza “biguneko” soluzioak hartzen saiatzea,
erriberako landaredia galtzea, uraren lamina gehiegi zabaltzea eta sakabanatzea
eta ibai ohearen homogeneizazioa ekiditeko.
5. Arroen buruetan eta, hala badagokio, lurra berdintzeko eta inerteen
hondakindegiak sortu ahal izateko, 3 Km2-tik beherako adar arroa duten erreken
errektifikazioa baimendu ahal izango da, aginte hidrauliko eskudunak ezartzen
dituen baldintzen arabera. Nolanahi ere, adar arro osoaren azterketa hidrauliko bat
beharrezkoa izango da; baita neurri zuzentzaileen gaineko proiektu bat ere.
6. Plan honek ezarritako bazterren arauketaren ondorioetarako, Landa Eremuko
Bazterrak hirigintza garapen berriak egiteko potentziala duten baztertzat hartuko
dira, horien hirigintza garapenerako Hiri Lurzoru edo Lurzoru Urbanizagarri gisa
birsailkatzen diren unean.
HIRIARTEKO KOMUNIKAZIO AZPIEGITUREK OKUPATUTAKO BAZTERRETARAKO
ARAUDI ESPEZIFIKOA
1

Hirigintza osagaiaren arabera Hiriarteko Komunikazio Azpiegiturek hartzen dituzten
Baztertzat jotakoetan, Landa Eremuko Bazterretarako ezarritako gutxieneko
erretiro araubidea aplikatuko da, berezitasun honekin: kasu honetan, onartu egin
beharko dira hiriarteko komunikazio sare orokorrei dagozkien azpiegiturak
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ezartzearen ondorioz ingurune naturalean izandako eraginak.
Dena dela, udal plangintzak, azpiegituraren garrantzia ikusita, Plan honek
ezarritako mugapenak kendu ahal izango ditu arloko legeriaren arabera
azpiegiturak ezar ditzakeen mugapenen mesedetan.
2

Obra publikoetako ibilguei eta hiriarteko komunikazio sare orokorreko elementuei
dagokienez, hauek izango dira erretiro irizpideak:
− III. Ipar Plan Hidrologikoaren 5. atalean, Muturreko Egoera Hidrologikoa
izenekoan, bildutako irizpideak.
− Tartean ezintasun bereziren bat ez badago, Uren Legeak ezarritako 5 metroko
Zortasun Zerrendari eustea.
− Tartean bereziki justifikatutako ezintasunen bat ez badago, interes naturaleko
elementuak eta erriberako landaredia kontserbatzea.

GARATUTAKO EREMUETAKO BAZTERRETARAKO ARAUDI ESPEZIFIKOA
1

Bazter eremu honen arauketari dagokionez, nagusi den irizpidea, ibaia ibai gisa
hartzeaz gain, hiri paisaiaren konfigurazioan garrantzi handia duen elementu gisa
eta natur ingurunea hirien barruan integratzeko bitarteko pribilegiatu gisa hartzea
da.
Helburu hori bateragarria izan beharko da uholdeak prebenitzeko erabakiko diren
interbentzio hidraulikoekin eta ibai ibilguetatik gertu kokatutako kultur intereseko
ondarearen elementuen zaintza bermatzeko diseinatuko diren konpromisozko
irtenbideekin.

2

Garatutako eremuetako baztertzat jotako bazterretan, gutxieneko eraikuntza
erretiroek eraikinaren eta ibaiaren arteko bat egite espazial aski handia bermatuko
dute eta, hala badagokio, baita uholdeen aurrean defendatzeko etorkizunean
beharrezko izango diren ubideratze obren bideragarritasuna ere. Bi egoera
desberdin planteatzen dira:
− Mugabanaketa duten ibai tarteetan edo jada ubideratze obrak egin edo proiektatu
eta zehaztu dituztenetan, ibilguaren lerroa jada finkatua dagoenez, eraikuntzaren
erretiroak zehatz-mehatz ezar daitezke.
− Ubideratze obrak oraindik egin edo proiektatu gabe dauden ibai tarteetan,
eraikuntza erretiroek uneko ibilgu publikoaren kanpo marra hartu beharko dute
aintzat.
Garatutako eremuetako bazterretako eraikin berri guztietarako, ibilgu publikoaren
mugaketa marraren gutxieneko eraikuntza erretiroak honako hauek izango dira,
adar arroaren azaleraren arabera:
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3

Eraikin berrirako ezarritako erretiroen koadro orokorrera egokitzen ez diren
garatutako eremuetako bazterretako ibilguetarako eraikuntza erretiroak modu
xehatuan finkatu eta justifikatuko ditu udalerri bakoitzeko plangintza orokorrak,
honako irizpide orokor hauei jarraituz:
− Udalerriko hiri eremuak zeharkatzen dituzten ibilgu guztien, ireki nahiz estalien,
funtzionamendu hidraulikoa identifikatzea eta justifikatzea uholdeak prebenitzeko
neurriei dagokienez.
− Finkatutako hiri bilbeetako eraikuntza erretiroak:
•
•

•

Hirigune historikoekin bat egiten duten ibilguen bazterretan, erretiroak Plan
Bereziaren araberakoak izango dira.
Oro har, jadanik finkatutako hirigintza antolamendua duten ibilgu
bazterretan, eraikuntza erretiroak bat etorri ahal izango dira lehendik
dauden eraikinekin, betiere iragaiteko zortasun zona errespetatzen bada.
Kasu berezietan, arrazoi topografikoak, hidrografikoak edo kultur intereseko
ondarea (herrigune historikoak, kultur intereseko eraikinak etab.) zaintzeko
arrazoiak direla-eta, salbuespen gisa, iragaiteko zortasun eremua aldatu
ahal izango da, Uren Legerian ezarritakoari jarraituz.

− Eraikuntza erretiroak hiri birmoldaketako guneetan:
•

Dagoen hiri garapena zaharkituta dagoela-eta eraikinak eraberritzea
komenigarria izan litekeen bazterretan (normalean, hiri lurzoru industriala)
eraikuntza lerroa koadro orokorrean ezarritakora egokituko da, kasu
batzuetan izan ezik, hau da: dagokion Hirigintza Planaren (PERI) bidez
eraikuntza berriaren lerroa lehendik zegoen lerrora hurbiltzeko beharra eta
egokitasuna eta, agian, baita horrekin bat etortzekoa ere, justifikatzen den
kasuetan.

− Gainerako eraikin berrietarako eraikuntza erretiroak koadro orokorraren arabera.
4

Hirigintza plangintza edo okupazio berriko prozesuetan, arroen buruei (5 Km2-tik
beherako adar arroak) eragiten dietenetan eta arroaren azaleraren %25 edo
gehiagoko azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan,
hirigintzako interbentzioa garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena
bermatuko duen azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

5

Eraikin berri orotan, lurrazpiko aparkalekuekin eta sotoekin okupatzeko mugak ez
du gaindituko ibilgu publikoarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa.
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6

Isurketen edo ibaibide txikien erretiroen antolamendua Uren Legearen xedapenen
arabera arautuko da.

Hala Tolosaldeko Lurraldearen Zatiko Plana nola gainerako Arloko planak aurrerapen
garapeneraino iritsi dira, edo asko jota hasierako onarpeneraino; ondorioz, maila
horretara hedatu dira dagokien arloko aspektuei buruzko irizpide eta erreferentziak;
horien artean:
• Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana.
• EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.
• Euskal Kultur Ondarearen Lurraldearen Arloko Plana.
• Nekazaritza eta Basozaintzaren eta Ingurune Naturalaren Lurraldearen Arloko Plana.
• Etxebizitza Publikoaren sustapenerako lurzoruaren Lurraldearen Arloko Plana.

.Tolosaldeko Lurraldearen Zatiko Plana (LZP).
Lurraldea Antolatzeko Eredua konfiguratzeko giltzarrien artean, kontuan izan behar da
Altzo hirigintza, arkitektura eta ingurumenari lotutako dudarik gabeko balioak dituzten
landa kokaleku ugarien barruan sartuta dagoela. Balio horiek bermatu egin behar dira
eta bertan hirigune handienetan egongo ez diren ordezko bizitegi eskaintzak topatu
beharra dago, hirigune handion ezinbesteko osagarri izango direnak.
Dokumentuak lurraldearen ingurune fisikoaren, asentamenduen, azpiegituren eta
egitura orokorraren antolamendua garatzen du.
Ingurune fisikoan, operazio estrategikoen artean, planak lurzoruaren erabilerak eremu
bakoitzaren ezaugarri eta hartze ahalmenera egokitzea jasotzen du; eta baita eremuon
jardueren arauketa ere, kategorizazioaren arabera.
Lurraldearen egitura orokorrari dagokionez, planak proposatzen duena da nukleo
txiki periferikoak eta landa eremuak Eremu Funtzionaleko egitura organikoan
integratzea, zerbitzu hobeak hurbilduz.
Ereduak dauden hiri asentamenduak identifikatzen ditu, populazioaren tamainaren,
zerbitzu eskaintzaren eta eskualde ordezkaritzaren arabera, eta Altzoko udalerria
landa eremuetako guneen artean sartzen du, hau da, landako izaera duten
udalerrietako hiri guneen artean.
Landa eremuetako guneek biztanleen banaketa orekatuago bat bultzatzen duen
lurralde estrategian parte hartzen dute, gehien urbanizatutako eremuen ordezko
alternatiba den etxebizitza eskaintzaren bidez, dagoen populazioaren tamainari eta
azpiegitura eta errotazio mailari egokitutako dentsitate eta intentsitate txikiko
hazkundeekin.
Garapen horiek eskatzen dute dimentsionamendu egokia, dagoen oinarrizko egitura
eta morfologia mantentzea, egokitzapen tipologikoa, eta baita hirigintza, kultura,
arkitektura, ingurumen eta paisaia balioak bermatzeko behar diren baldintzak izatea
ere.
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Egun dauden populazio joerak eta proiekzio demografikoetan biltzen diren gainerako
hipotesiak mantenduz gero, LZPak ezarria du etxebizitzen parkea 280
etxebizitza/urteko haziko dela oraingo Plan Orokorra indarrean egongo den aldian,
nahiz eta bertan ez den udalerri bakoitzerako aurreikuspen espezifikoa zehazten.
Eremu Funtzionaleko gune trinkoenetatik hurbil baitago, Lurraldearen Zatiko Planak
Altzoko udalerria aipatzen du besteak beste, hiriguneen ordezko habitat alternatibo
baten eskaintza garatzeko bereziki egokia delako.
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruei dagokienez, Altzo
lehentasunezko garapen nahiz estrategia eremutan sartuta.

ez

dago

inolako

LZPak barneko zein ondoko eremuekin lotzeko errepide zerbitzuak indartzea eta
hobetzea proposatzen du, garraio publikoari dagokionez.
Eremu Funtzionaleko bide sarearen kategorizazioan, Alegia-Altzo-Txarama lotzen
dituen GI-3071 errepidea Tokiko Irisgarritasuneko Sare Sekundarioan biltzen da eta
Alegiatik Altzorako bidea, berriz, Landa guneetarako Tokiko Sarean. Kasu biotan
sareak hobetzea proposatzen da.
2.11- ONDAREA
Ikerketa eremuan ondare kultural eta arkitektonikoarekin lotutako hainbat elementu
dago. Elementu horiek honako taula hauetan jasota daude:
- Monumentu arkitektoniko izendatutako edo izendatzeko izapideak hasiak
dituzten ondasun higiezinak
Zuaznabar Haundi baserria monumentu kategoriarekin dago inskribaturik Euskal
Ondarearen Inbentario Nagusian, 2006ko martxoaren 7ko Kultura Sailburuaren Agindu
bidez (2006ko apirilaren 4ko EHAA, 66 zk).
Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legeak halako ondasunak derrigorrez kontserbatu
eta balioan jarri beharra ezartzen du. Horretarako, ondasun horietan egiten diren
interbentzioak Zaharberritze Kontserbatzailearen barruan sartuko dira.
EAEko monumentu edo monumentu multzo izendatzeko proposatutako ondasun
higiezinak

Elementu hauek, kultur ondareari buruz egindako balorazio sektorialeko azterketen
ondoren, Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legeak xedatzen dituen
mekanismoen bitartez legez babestuak izateko proposatu dira (monumentu kalifikatuak
eta inbentariatuak):
Altzo Muino:
. Arretxe baserria
. Legarre baserria
. Etxeberri baserria
. Iriarte baserria
. San Salbador eliza
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Altzo Azpi:
. Jasokunde eliza
. Apaizetxea
Udalerri mailan EAEren eskutik babestuak izateko proposatu diren ondasun higiezinak.

Kategoria honetan, kultur interes nabarmena duten udalerri nahiz eskualdeko
elementuak biltzen dira, kontuan izanik, baina, elementuok ez dutela “Monumentu”
izendatuak izateko aski balio eta, honenbestez, udalerriko/tokiko intereseko ondasunak
izaki, hirigintza dokumentuaren Katalogotik baino ezin direla babestu.
. Santa Barbara ermita (Altzo Muino)
. Jauregi baserria (Altzo Muino)
. Oiarbide baserria (Altzo Muino)
. Goikoetxe baserria (Altzo Muino)
. San Salbador Behekoa errota (Altzo Muino)
. Apaizetxea (Altzo Muino)
. Udaletxea (Altzo Muino)
. Altzoko pilotalekua (Altzo Muino)
. Elizako pilotalekua (Altzo Muino)
. Zuaznabar Barrena baserria (Altzo Azpi)
Interesekoak izan daitezkeen beste elementu batzuk

. Iartza etxea
. Iturri-uraska (Altzo Azpi)
. Jauregi Goena baserria (Altzo Muino)
. Oregi baserria (Altzo Muino-Txarama)
. “Imazen Pagoa” zuhaitza (Altzo Muino)
. Aizpe baserria (Altzo Muino)
. Lizarribar baserria (Altzo Muino)
. Borda baserria (Altzo Azpi)
. Altzo Azpiko apaizetxea (Altzo Azpi)
. “Konde Errota” errota (Altzo Azpi)
. Ipintza Haundi baserria (Altzo Azpi)
. Artzadun “Domingorena” baserria (Altzo Muino)
. Mendizabal baserria (Altzo Muino)
. Zialtzeka baserria (Altzo Muino)
. “Altzoko Errota” errota
. Aizpe baserriaren ondoko iturria (Altzo Muino)
. “Errota Txiki” errota (Altzo Azpi)
. Olazabal Haundi baserria (Altzo Azpi)
. Arrieskalletako galtzada
. Pagoaundi (Tumulua)
. Artzadun Bitarte baserria
. Berakoetxea baserria
. Otsabioko trikuharria
. Azterreka Goikoa errota
. Jauregiberri baserria
. Zuaznabar Goikoa baserria
. Izagirre baserria
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. Borda baserri ondoko ur biltegia
. Erdi Aroko dobelak
. Altzoko erraldoiaren monumentua
Arkeologia ondarea
Kalifikatutako kultur ondasunak
Jarraian datozen monumentu megalitikoak Altzoko udalerrian daude:
.- Otsabio-Zarateko estazio megalitikoa. (Pagoaundiko tumulua eta Otsabioko
trikuharria barne). Edozein jarduketa gauzatzeko, Kultur Ondareari buruzko 7/1990
Legeari jarraitu behar zaio.

Monumentu izendatu beharreko arkeologia intereseko guneak
. Olazabaleko San Salbador eliza
Monumentu izendatu beharreko intereseko arkeologiaguneei 7/1990 legeak bere 45.5
artikuluan zehaztutako babes araubidea ezarriko zaie.
Bestalde, Gipuzkoako Lurralde Historikoko estazio megalitiko guztiei Monumentu
Multzoaren kategoria duten Kalifikatutako Ondasuntzat deklaratu dira, eta 2001eko
otsailaren 5eko ebazpenean aurreikusitako babes araubidea bete beharko dute
(2001eko martxoaren 5eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 45 zenbakia) .

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 1997ko irailaren 11n emandako ebazpenak
eragindako eremu eta elementuak.
“A” klaseko ustezko arkeologiaguneak.
- Etxeberri baserria
- Arretxe baserria
- Berakoetxea baserria
- Artzadun Domingonea baserria
- Artzadun Bitarte baserria
- Aispe baserria
- Goikoetxe baserria
- Jauregui baserria
- Oiarbide baserria
- Legarre baserria
- Izagirre baserria
- Yatza baserria
- Zuaznabar Goikoa/Aita Karmeldarren baserria
- Olazabal baserria
- Ipintza Aundi baserria.
“B” klaseko ustezko arkeologiaguneak
- Jasokundeko Andre Mariaren eliza
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- Santa Barbara ermita
“D” klaseko ustezko arkeologiaguneak
- Azterreka Goikoa errota
- Altzoko errota Goikoa/San Salbador Goikoa errota
- Altzoko errota Bekoa/ San Salbador Bekoa errota
Eremu horietan derrigorrez bete beharko da Kultur Ondareari buruzko 7/1990
legearen, uztailaren 3koaren, 49. artikuluan xedatzen dena.
Interes bereziko eraikinak eta elementuak babesteko erregimen.
Lau babes erregimen ezartzen dira:
- Babes erregimen zorrotza.
Erregimen zorrozpean dauden ondasunetan egin daitezkeen interbentzioak
parekagarriak dira Zaharberritze interbentzioekin, eta zehatzago esanda, Zaharberritze
Zientifiko eta Kontserbatzaileko interbentzioekin, ekainaren 30eko 214/1996
Dekretuaren arabera, eta Eusko Jaurlaritzaren Ondare hiritartu eta eraikia birgaitzeko
jarduerei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren arabera.
Babes erregimen zorrozpean dauden elementu arkitektonikoak.
. Arretxe baserria
. Zuaznabar Haundi baserria
. Legarre baserria
. Etxeberri baserria
. Iriarte baserria
. San Salbador eliza
. Jasokunde eliza
. Altzo Azpiko apaizetxea (Altzo Azpi)
- Babes erregimen ertaina
Babes erregimen honen pean dauden ondasunetarako, bolumetria, kanpo itxura eta
tipologia nahiz egitura banaketa errespetatzen duten interbentzioak proposatzen dira;
interbentzio horiek Birgaitze kategorian sartzen dira eta, zehatzago esanda,
Zaharberritze Zientifiko eta Kontserbatzailearen kategorian, lehen aipatutako ekainaren
30eko 214/1996 Dekretuaren eta abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren arabera.
Babes erregimen ertainaren pean dauden elementu arkitektonikoak.
. Santa Barbara ermita (Altzo Muino)
. Jauregi baserria (Altzo Muino)
. Oiarbide baserria (Altzo Muino)
. Goikoetxe baserria (Altzo Muino)
. San Salbador Behekoa errota (Altzo Muino)
. Apaizetxea (Altzo Muino)
. Udaletxea (Altzo Muino)
. Altzoko pilotalekua (Altzo Muino)
. Elizako pilotalekua (Altzo Muino)
. Zuaznabar Barrena baserria (Altzo Azpi)
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- Oinarrizko babes erregimena
Oinarrizko babes erregimenaren pean dauden ondasunetarako, bolumetria, kanpo
itxura eta oinarrizko tipologia nahiz egitura banaketa errespetatzen duten
interbentzioak proposatzen dira, egituraren material generikoa mantenduz. Interbentzio
horiek Birgaitze kategorian sartzen dira, eta zehatzago esanda, Finkatze edota
Kontserbazio eta Apaintasun kategorietan, lehen aipatutako ekainaren 30eko 214/1996
Dekretuaren eta abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren arabera. Zaharberritze
interbentzioak ere egin daitezke, goragoko babes mailetakoez gainera.
* Oinarrizko babes erregimenpean dauden elementu arkitektonikoak.
Aurreko zerrendan aipatu ez diren eta 2.2 puntuan zehazten diren intereseko eraikin
eta elementuak oinarrizko babes erregimenpean egongo dira.
- Babes erregimena hirigintzako jarduketetan
Babes erregimen honen pean dauden ondasunetarako, abenduaren 30eko 317/2002
Dekretuan xedatutakoa proposatzen da.
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3.

IRIZPIDE ETA HELBURU GLOBALAK.

Egindako diagnostikoak, eta baita aztergai dugun prozesua berrikusteko enkargua
ekarri zuten aurre-planteamenduek ere, proiektuaren lanketan kontuan hartu beharreko
funtsezko helburuen norabidea markatzen dute. Honako hauek azpimarratzen dira:
-Garapen iraunkorra bultzatzen ahalegintzea, herrigunearen dimentsioa eta erabilera
zentzuz optimizatuz.
-Bertako biztanle gazteak finkatzea, eta baita biztanle gehiago erakartzea ere; eta
horretarako, lurzoruaren behar bezalako eskaintza bat sortzea, betiere kokapen, prezio
eta tipologia baldintza egokietan.
-Udalerriko bizi kalitatea hobetzea, biztanleen integrazioa bermatuz eta etxebizitza,
kultura, hezkuntza, hornidura eta ekipamenduak ziurtatuz.
-Hasitako garapenak osatzea, hondakin guneak betetzea, dauden eraikinen
berrerabilpena aztertzea, udalerriari izaera hiritarragoa ematea. Altzori gaur egungoa
baino egitura argi eta kohesionatuagoa ematea, bizitegi erabilerak, ekipamenduak eta
espazio libreak uztartuz.
-Udalerriaren irisgarritasun baldintzak hobetzea.
-Helburuei, ingurumen aldetik iraunkorrak izango diren soluzioak ematea.
-Proposatutako planteamenduak eta udalaz gaineko ikuspegitik planteatzen direnak
integratu eta koordinatzea.
Horretarako, beharrezkoa da Altzoko Udalaren inplikazioa eta lidergoa, bai jarraitu
beharreko ildoak zehazteko prozesuan bai plangintza zehazteko orduan, betiere
planteatutako proposamenak garatuz eta proposamenok gauzatzea sustatuz.
Udalerrian interbentzio zehatzak egiteko irizpide hauek hartuko dira kontuan:
-Hiri erabileretara zuzendutako lurzoruaren kontsumoa minimizatzea, eta soilik beharbeharrezkoa den neurrira mugatzea, detektatutako premien arabera; eta eraikuntza
tipologia egokiak sustatzea, bertako baliabide naturalen erabilera optimizatuz eta
lehendik dagoenari eutsiz.
-Landa lurra erabiltzeko eta bertan esku hartu eta eraikitzeko erregimena arautzen
jarraitzea, ingurune horren ezaugarriak babestuz, biodibertsitatea sustatuz eta, ahal
den neurrian, lurzoru mota horretan lehen sektoreari lotutako produkzioa bultzatuz.
-Bide eta zerbitzu egituren ezarpena eta hobekuntza sendotzea.
-Behar diren ekipamenduak garatzea.
-Garapen berriak lehendik zeuden nukleo izaerako asentamenduei jarraipena emanez
antolatzea, kokapen bakoitzaren tipologien bidez eta, aldi berean, eragingo duten
lurzoru kontsumoarekin modu koherentean jokatuz.
-Industriako edo hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoen asentamendu izatera
bideratu beharreko lurzoruak zehaztea.

MEMORIA

22

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

-Altzoko plangintza eta Hiri Antolamendurako tresnak koordinatzea (Lurraldearen
Antolamendurako Artezpideak, Lurraldearen Zatiko Plana, Lurraldearen Arloko Plana
etab…).
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4.
HIRIGINTZAKO
PROPOSAMENA.
4.1-

IRIZPIDE

ETA

HELBURUAK

ANTOLAMENDU

UDAL LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA

Hautatutako antolamendu orokorra ezaugarritzen duten elementuen
Lurraldearen Egitura Organikoa deitu ohi dena, honela osatua dago:

multzoa,

-Bide eta komunikazioen sareak, udalaz gaineko funtzionalitatea dutenak.
-Hiriko bide sarea egituratzen duten elementu nagusiak.
-Landa lurraldea artikulatzen duen bide sare nagusia.
-Hiri erabilpenak garatzeko aurreikusten diren lurzoruak.
-Udal izaera duten ekipamenduen multzoa.
Behin-behineko Onarpenaren oinarritik abiatuta, proposamenak ez du zalantzan jarri
lehendik dagoen egitura eredua, eta ez dio horri aldaketa handirik proposatu, egokia
eta eraginkorra dela jo duelako. Horretan oinarritu da, lurraldea antolatzeko duen
ahalmena aprobetxatuz eta indartuz.
Hala, udal lurraldean esku hartzeko ereduak jarraipena ematen dio lehendik indarreko
Arau Subsidiarioetan eta Nekazaritza-paisaia Babesteko Lurzoru Urbanizaezinaren
Plan Berezian dagoen ereduari, aurreikusitako garapen areetan dentsitate egokiak
lortzeko ahaleginean, eta etxebizitza, jarduera ekonomiko eta ekipamenduen
garapenak hartzeko egokia izango den lurzoru eskaintza zehatza bermatuz,
lurzoruaren kontsumo orekatu batekin.
Hori dela eta:
-

GI-3620 eta GI-3071 errepideek udalaz gaineko bide sarea osatzen dute.
Horietan aurreikusitako ekintzak hauek dira: alde batetik, GI-3620 zabaltzea
Altzo Azpitik pasatzean (Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreikusita du
dagoeneko), eta bestetik Altzo Muinora iristen denean bikoiztea, ibilbidean
maldarik handieneko eta ikuseremurik txikieneko tartea saihesteko.

-

GI-3620 herrigunetik igarotzen den tartea, funtzionalki eta inguruneari
dagokionez Altzo Muinoko kale nagusitzat jotzen dena, nukleoa egituratzen
duen ardatz gisa konfiguratuta geratzen da, eta proposamen berriek, ordea,
herri sarea osatuko dute, ardatz horretan bermatuta, bide alternatibo berriak
sortuz.

-

Landa inguruneko oinarrizko sarea baserrira doazen eta baserriok
erdialdearekin lotzen dituzten bideek osatzen dute. Aurreikusitako jarduerek
ibilbideak osatu eta ibilbideok hobetzeko jarduera puntual jakin batzuk
gauzatzea dute helburu.

-

Udalerrirako diagnostikatu den etxebizitza eskariari erantzutea aurreikusi da,
eta herriguneen ondo-ondoan kokatu da; halaber, lurzoruaren erreserba
gehigarri bat izatea antolatu da, jarduera ekonomikoak hartzeko ahalmenarekin.
Hiru nukleoko herri egitura finkatu da (Altzo Azpi eta Altzo Muinoko bizitegi
izaerakoak eta Amategialdeko industri izaerakoa).

-

Ekipamenduak Erdialdean kokatuta geratzen dira. Elementu horiei dagokienez
aurreikusitako jarduerak lehendik dauden zuzkidurak osatu eta/edo handitzera
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bideratuta daude, bizitegien garapenetik eratorritako beharren eta proposatutako
udal programaren arabera.

Hau da, hiri gunearen erabilera optimizatzeko tesi bat proposatu da, zuzkidura, bizitegi
eta jarduera ekonomikoetarako erabilerak hartzeko, eta, horretarako, area horren
muga berri bat definitu beharko da. Helburua da hiri erabilpen berriengatik lurzorua
gehiegi erabiltzea ekiditea eta, era berean, gainerako lurraldeari balioa emateko
helburuari erantzutea, lehen sektorea garatzeko.
Dokumentu honetako eredua zortzi urteko denbora tarte baterako proiektatu da (20102018), 40 etxebizitza garatzeko lurraren eskaintza proposatzen du, eta industri
lurzoruaren eskaintza bat sortzea, gutxi gorabehera 1.565 m2 eraikitzeko
4.2-

LANDA LURZORU URBANIZAEZINA

4.2.1- INGURUMENARI DAGOKIONEZ HOMOGENEOAK DIREN UNITATEAK
Ingurumen diagnostikoari buruzko atalean deskribatutako aspektuak kontuan hartuz,
Lurzoru Urbanizaezinari dagokion eremuan ingurumen unitate homogeneoak ezarri
dira, lurzoru horren antolamendurako oinarri izateko helburuaz. Hala eta guztiz ere,
bizitegi, industria, ekipamendu eta azpiegitura eremuen kategoria ingurumen unitate
homogeneo gisa sartu da.
Erabilera ahalmen homogeneo samarra duten 5 ingurumen unitate handi ezartzea
erabaki da, EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek (LAA) ezarritako
kategoriekin bat eginik. Ingurumen unitate horien gainean baldintzatzaile batzuk
gainjarri dira, horien gainean jarduera zehatz batzuk garatzeko erabilera ez, baina
erabiltzeko modua mugatzen dutenak, kasuan kasuko arriskua edo egoera partikularra
kontuan hartuta. Baldintzatzaile horiek hiri antolamenduari gainjarri eta hura mugatzen
dute, eta, ondorioz, Altzoko Altzoko HAPOak proposatutako antolamenduan kontuan
hartu beharreko faktoretzat jo dira.
Hona hemen ezarritako ingurumen unitate homogeneoak:

1.
2.
3.
4.
5.

Babes Berezia (BB)
Ingurumenaren hobekuntza (IH).
Basogintza (B).
Nekazaritza-abeltzaintza eremua eta landazabala (NEL)
Gainazaleko Uren Babesa (GUB)

Hona hemen gainjarritako baldintzatzaileak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akuiferoen zaurgarritasuna
Gutxi aldatutako paisaia daukaten guneak
Urez gainezka egin dezaketen eremuak
EAEko Korridore Ekologikoen Sarea
Natur eremu babestuak eta GKLak.
Zonakatze akustikoa
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Ondoren, Altzoko udal barrutia antolatzeko proposatu diren ingurumen unitate
homogeneoen ezaugarriak eta mugatzeko irizpideak deskribatzen dira.
U.1. BABES BEREZIA (BB)
Kategoria honetan biltzen dira ekologia eta paisaia aldetik interes handiena duten
lurzoruak. Kategoria honetako eremuetan, gizakiaren esku hartzea mugatzea
gomendatzen da, ustiapen prozesuak kontserbazio helburuetara egokituz. Honako
espazio hauek proposatzen dira:
U.1.1. Natur eremu babestuak eta interes naturalistikoa duten eremuak
Kategoria honetan Espazio Natural Babestuak eta arauketa sektorial propioa duen
Natura 2000 Sarea sartzen dira:
−
−

LIC ES 2120012 Araxes Ibaia
Altzoko Pagoa, zuhaitz bakana

Halaber, kategoria honetan LAAetan bildutako interes naturalistikoa duen eremua
sartzen da:
−
−

Araxes – Jazkugañe interes naturalistikoko eremua eta Basabeko Bailara
Oian mendiko gailurgunea

Araxes – Jazkugañe interes naturalistikoko eremuak harrobiaren iparraldearekin egiten
du muga. Eremu honetan Azkarateko galtzada dago, zeinak 45 m-ko babesa duen
behealdean.
U.1.2. Nekazaritza-paisaiari lotuta interesa duten espazioak
Kategoria honetan sartzen dira paisaiaren kalitate handiagatik Altzoko Paisaia
Babesteko Plan Berezian sartuta dauden eremuak, gaur egun nekazaritza jarduera
nabarmenik ez dutenak.
U.2. IINGURUMENAREN HOBEKUNTZA (IH)
U.2.1. Erauzketa eremua
Erauzketa jardueraren eraginpean dagoen eremua mugatzen da. Ustiapenaren
emakida “AMAYA” 4.638 zk. da, eta titularra CALCINOR, S.A. enpresa da, nahiz eta
baliabidea CANTERA DE ALZO, S.A. ustiatzen ari den. 2006ko urtarrilaren 26an,
«Amaya» harrobia Ustiatzeko Proiektuaren Ingurumen Inpaktuari buruzko Adierazpena
formulatzeko Ebazpena eman zen Altzon (4638 ustiapenaren emakida luzatzeko
eskaera), eta ebazpena aldekoa izan zen. Emakida 30 urtez luzatu zen, beraz, aztergai
dugun hiri antolamendurako plan nagusiaren aplikazio eremuan ez da harrobia
handitzerik aurreikusten.
U.2.2. Erauzteko tolerantzia duen eremua
Eremu honek harrobia egiteko moduko zonarekin egiten du muga eta bertan
meatzaritzari loturiko prospekzioak eta ikerlanak egin daitezke. Aitzitik, ez da onartzen
pistak irekitzea, lurrak mugitzea, baso ebaketak, etab., baldin eta gaur egungo

MEMORIA

26

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

baldintzak aldatzen badira eta ez badira helburuak lortzeko bitarteko tekniko egokiak
erabiltzen (garraioa, prospekzioa, konponketa, etab.).
U.3. BASOA (B)
Kategoria honetan biltzen da basotzat jo daitekeen lurraldea, hala produkzioren nahiz
ustiapenaren ikuspegitik nola babesaren ikuspegitik.
Oro har, kategoria honetan indarrean dauden irizpideak Basozaintzako Plan
Estrategikoari buruzko dokumentu (1994-2030) barruan daude. Bertan, lursail horiek
“mugatu, ordenatu, artikulatu eta hornitzeko” neurri egokiak eskaintzen dira. Zona
horietan egiten den nekazaritza-basozaintzako edozein erabilera nahiz
aprobetxamenduk Gipuzkoako Mendien gaineko 7/2006 Foru Araua kontuan izan
behar du.
Halako zonen helburua da basalurra hobetu eta zaintzea, aniztasuna eta ekoizpen
iraunkorra bermatuz. Abeltzaintzarako erabilera bateragarria da eta nabarmendu behar
da, eta balioetsi, zona horien izaera multifuntzionala. Baso erabilerak lehentasunezkoa
izan behar du Baso kategoriako zonetan, horretarako potentzialitate handiena duten
lekuak baitira eta basoko produktibitatea bertan biltzea ahalbidetu baitezakete.
Aipatutako zonetan baso masak hobetzeko inbertsioak areagotu egingo dira, hala nola
bide sareen sorkuntza, suteen kontrako borroka edo basoen tratamenduak.
Jeneralean, bertan sendotu diren basoek estalitako zonetan, irizpide
kontserbazionistak sustatuko dira, erabilera horri eusteko parametroak aplikatuz.
U.4. NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA EREMUA ETA LANDAZABALA (NEL)
Kategoria honetan askotariko ahalmen agrologikoa duten lurzoruak biltzen dira.
Kontuan hartu beharra dago Kategoria honetan biltzen diren eremuetan, nekazaritza,
abeltzaintza eta baso erabilerak nahasirik daudela, eta denboran txandakatu egin
daitezkeela merkatuen bilakaera, nekazaritzaz kanpoko eskaerak (turismoa eta
aisialdia, besteak beste), nekazaritzako populazio aktiboa egotea eta halako faktoreen
arabera.
Halako eremuetan, zoruen ahalmen agrologikoari eusteko ahalegina egingo da.
Halaber, nekazaritza paisaiak eta ekosistemak zaintzeko behar diren nekazaritzaabeltzaintzako jarduerei eta horien osagarri direnei eusteko ahalegina egingo da. Arau
orokorra da eremu horietan nekazaritzako azalera erabilgarriari eustea.
Bi azpikategoria bereizten dira, lurzoruak erabiltzeko duten ahalmenaren arabera:
Nekazaritza-abeltzaintzako balio handiko eremua
Nekazaritzarako gaitasun agrologiko handiko lurzoruak dituzten area guztiak hartzen
ditu, baita nekazaritza sektorearentzat estrategikotzat jotzen direnak ere; hala,
eremuok mantentzea eta zaintzea lehenesten da, beste erabilera batzuk ematearen
kaltetan.
Kasu honetan Nekazaritza eta basogintzako LAPak katalogatutako eremu guztiak
sartzen dira, eta horren barruan Altzoko Paisaia Babesteko Plan Bereziaren aplikazio
eremua, kontuan hartuta babestu nahi den paisaia gehienbat nekazaritzakoa dela eta,
nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerez gain, bizitegi, bide eta nekazaritzako
ustiategien erabilerak ere hartzen dituela.
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Nekazaritza eta abeltzaintzako zona komuna
Ahalmen agrokologikorik txikiena duten nekazaritza erabilerako lurzoruak dira. 20
baino aldapa handiagoa duten maldetan egon ohi dira, eta batzuetan %35erainoko
aldapa izaten dute. Gehienbat belarditarako zuzentzen dira.
Halako eremuetan, zoruen ahalmen agrologikoari eusteko ahalegina egingo da.
Halaber, nekazaritza paisaiak eta ekosistemak zaintzeko behar diren nekazaritzaabeltzaintzako jarduerei eta horien osagarri direnei eusteko ahalegina egingo da. Arau
orokorra da nekazaritza eremu erabilgarriari eustea.
U.5. GAINAZALEKO UREN BABESA (GUB)
Kategoria hau gainazaleko drainatze, erreka eta ibilguei dagokie, eta bertan sartzen
dira ibai ibilbideetan eta horien babes bandetan –EAEko Ibai eta Erreka Ertzak
Antolatzeko LPSan araututakoak– osatutako ekosistemak.
Halako eremuetan jarduteko irizpidea uren kalitatea zaintzera, ibilgu eta ibaiertzen
okupazio nahiz aldaketak ekiditera eta arrisku naturaletatik eratorritako kalteak
minimizatzera bideratuta dago.
4.3-

HIRI LURZORUA ETA LURZORU URBANIZAGARRIA.

Lehen ezarritako helburu eta irizpide orokorren arabera, proposamen zehatzak egiten
dira, bai jada deskribatu den landa lurrari dagozkionak, bai hiri lurzoruko partzelak
antolatzeko lurzoru berriko proposamenak, bizitegi, industria edo ekipamendu
komunitarioetarako.
Arau Subsidiario hauetan proposatutako bizitegi garapenek oso garapen maila handia
lortu dute, ia guztiz osatzeraino. Izan ere, 2000ko irailaren 11ko Diputatuen
Kontseiluan onartutako eta 2001eko otsailaren 12an argitaratu ziren Arau
Subsidiarioetan 28 etxebizitza berri proposatu ziren (24 Altzo Muinon eta 4 Altzo
Azpin), eta horietatik 26 eraikita daude gaur egun; Altzo Muinon bi familiako eraikuntza
bat baino ez da falta eraikitzeko.
Industri garapenei dagokienez, aipatu Arau Subsidiarioetan Amategialdean bi garapen
area berri planteatu ziren, guztira 8.174,85 m2 eraikigarrirekin. Area horiek gaur egun
guztiz garatuta daude.
2001. urtearen amaieran Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntual bat sustatu zen,
Irakaskuntzako Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokor baterako eremu berri bat
sortzeko, eta hori ere garatuta dago gaur egun; aitzitik, azken urteetan biztanleriak izan
duen igoera kontuan hartuta, bereziki izandako jaiotza kopurua kontuan hartuta, hura
egokitu egin behar da, haurtzaindegira zuzendutako espazioa handitzeko.
Horrez gain, udalerriaren ekipamenduen eskaintza osatzeko, eta hainbat eraikinetan
barreiatuta dauden erabilerak elkartzeko, askotan gaur egun hartzen duten
erabilerarako beharrezko baldintzak nekez betetzen dituztela kontuan hartuta,
beharrezkotzat jo da kokapen egoki batean lurzorua erreserbatzea, ekipamendu SozioKultural edo Kultural Polibalente bat jartzeko.
Abiapuntu horiekin, Plan Orokorrean antolamendurako jarduketa hauek planteatu dira:
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Altzo Muino:
-Altzo Muinon, indarreko Arau Subsidioekin udalerriaren zabalkunde lineala amaitu
delarik, eta zeharkako zabalkundea hasi delarik, bizitegiaren zabalkundearekin
jarraitzea eta osatzea, Beheko kaleko antolamendua amaitzeko, GI-3620
errepidearekin lotu arte.
-Udalerriko bideen trazaketa bikoiztea, trantsitu alternatiboak ahalbidetzeko, tarteren
bat puntualki oinezkoentzako bihurtzeko edo are GI-3620an aldaparik handiena eta
ikuseremurik txikiena duen tartea kentzeko, Altzo Muinoko herrigunera iristen denean,
planteatutako bi bideetatik edozein erabili ahal izango baita.
-Altzo Muinon sestrapeko ekipamendu “Kultural Polibalente” berriak sortzea, herri
erdiko areetan dauden gainerako ekipamenduekin oinez lotzekoak.
-Altzo Muinoko espazio librea zabaltzea, planteatutako bizitegi erabilerei lotuta,
horietako aisialdirako, dauden espazio irekien sistema orokorren kontrapuntu eta oreka
gisa.
Altzo Azpi:
-Altzo Azpin errepide honi lotutako hazkunde puntuala planteatzea, hiri nukleo hau
finkatzeko; eremu honek garatzeko dituen aukerek lotura handia dute Alegia
udalerriarekin.
Landa etxearen ondoan dauden lursailak desjabetzea proposatzen da, udal espazio
libre gisa erabiltzeko.
Halaber, hazkunde berriak aukera emango du nukleoaren hirigintzako baldintzak
hobetzeko, izaera urbano handiagoa emanez, espaloietako lekua eta aparkalekuak
handituz eta irisgarritasuna hobetuz.
Amategialdea:
-Industri zona finkatzea eta handitzea, dagoen eskariari erantzuteko.
Guztira, Altzon hiri lurzorutzat sailkatutako 97.455,04 m2 daude, eta horietatik 7.962,25
m2 finkatu gabeko hiri lurzoru moduan kategorizatu dira eta gainerakoak, 89.492,79
m2, hiri lurzoru finkatu moduan. Hiri lurzoru guztia Altzo Muino, Altzo Azpi eta
Amategialdea auzoetan banatuta dago, honela:
AUZOA
ALTZO MUINO
ALTZO AZPI
AMATEGIALDEA
ALTZO

HIRI LURZORU
FINKATUA
40.623,34 m2
8.078,26 m2
40.791,19 m2
89.492,79 m2

HIRI LURZORU
FINKATUGABEA
7.962,25 m2
0
0
7.962,25 m2

HIRI LURZORUA
48.585,59 m2
8.078,26 m2
40.791,19 m2
97.455,04 m2

Horrez gain, Altzon lurzoru urbanizagarritzat sailkatutako 17.314,33 m2 daude, eta
horiek guztiak lurzoru urbanizagarri sektorizatu moduan kategorizatuta daude. Lurzoru
urbanizagarri guztia Altzo Muino, Altzo Azpi eta Amategialdea auzoetan banatuta
dago, honela:
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AUZOA
ALTZO MUINO
ALTZO AZPI
AMATEGIALDEA
ALTZO

LURZORU URBANIZAGARRI
SEKTORIZATUA
9.512,36 m2
5.079,27 m2
2.722,70 m2
17.314,33 m2

Memoriaren atal honetan antolatzeko proposamen horren ezaugarri fisikoen
deskribapena eta justifikazioa egiten da.
Atal honetako epigrafeetan Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan planteatutako hiri
garapenaren programa osatzen duten proposamenak zehazten dira.
4.3.1- Bizitegi lurzorua.
4.3.1.1- Bizitegi Eskaintzaren Kuantifikazioa.
Hona hemen udal plangintza berriak erantzun beharreko gai inportanteenetako bi:
batetik, indarreko aldian zehar premiei erantzuteko beharrezkotzat jotzen den
etxebizitza kopurua kuantifikatzea; eta bestetik, etxebizitza horiek non kokatu
zehaztea.
Etxebizitzen eskaintza kuantifikatzeari dagokionez, lehen
estatistikoen arabera, datu hauek hartu dira abiapuntutzat:

zehaztutako

datu

•

Denbora tartea: 2.018

•

Udalerriaren gaur egungo biztanleria: 400 bizt. (2008)

•

Populazio tartea: azken 5 urteotako batez besteko hazkundeari eutsiz gero (%5),
ezarritako denbora tartea iristerako guztira 600 biztanle egongo direla aurreikusten
da.

•

Familiaren batez besteko tamaina: familiaren batez besteko neurrian ez da
aldaketarik egon azken 12 urtean eta, ondorioz, gaur egun bezala, etxebizitzako
3,4 biztanle aurreikusten da.

•

Gaur egun okupatutako etxebizitza kopurua: 117 etxebizitza.

•

Etxebizitzak hutsik: 33 etxebizitza.

•

Gaur egungo etxebizitzak guztira: 150 etxebizitza.

Udalerrian etxebizitzetan duten ahalmenaren azterketa egiteko erabili den kalkulu
irizpidea Lurralde Antolamendurako Artezpideen dokumentuak behin-behineko
izaerarekin ezarritakoa izan da, Tolosaldeko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko
Plana behin betiko onartu bitartean.
Horrenbestez, azaldutako abiapuntuko datuetan oinarrituta, aipatu LAAen 1.5
eranskinaren arabera, hau ateratzen da:
•

1. Osagaia. Lurralde ereduaren inplikazioak.
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Udalerria habitat alternatiboetan dago, baina ez da beharrezkotzat jo puntu honi
lotutako hazkunderik sartzea.
C1 = 0 etxebizitza.
•

2. osagaia. Hazkunde demografikoa.
Populazio tartea – Egungo populazioa = 600-400 = 200 bizt.
200 bizt. / 3,4 bizt./etxeko.
C2 = 59 etxebizitza.

•

3. Osagaia. Familia egituraren bariazioa.
C3 = 0 etxebizitza.

•

4. Osagaia. Zurruntasunaren zuzenketa.
Udalerria 6. mailan dago EAEko hiri hierarkiari dagokionez, eta, ondorioz,
eskaintzaren 0,35eko zurruntasun koefizientea dagokio.
(egun okupatutako etxebizitzak + C2 + C3 ) x 0,35
(117 + 59 + 0 ) x 0,35
C4 = 62 etxebizitza.

•

5. osagaia. Bigarren bizitetxea.
C5 = 0 etxebizitza.

GUZTIRA: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 = 121 etxebizitza.
Emaitza horren arabera, LAAek gehienez 121 etxebizitza antolatzeko aukera onartzen
dute.
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamenduko Zuzendaritzak uztailaren 3an egindako
txostenaren arabera, egiten ari den berrikuspen prozesua dela eta, gehienezko
eskaintza hori 57 etxebizitzara mugatzen da; kalkulu zehatza ez da txostenean jaso.
Edonola ere, azken zifra horretan ez da sartzen barne erreforma edo zaharberritzeko
interbentzioetatik etor daitekeen eskaintzaren zatia.
Gutxienez azken urteotan ikusitako joera sendotuko dela planteatuz gero, hau da,
urteko 4-5 etxebizitzako eskaintza efektiboaren aurreikuspena, eta eskari hori 10
urteko denbora tarte baterako proiektatuz gero, proposatu beharreko eskaintza totala
40-50 etxebizitza izango litzateke gutxi gorabehera.
Horrenbestez, aurreko argudioak kontuan hartuta, planteatzen da 40 etxebizitza
planteatzea. Hipotesi horrek azken urteotako bizitegi hazkundearen dinamika
mantentzea dakar; baita erregresio demografiko nahiz biztanleen zahartze prozesuak
alderantzikatzea bultzatuko duten neurriak hartzeko premia azpimarratzea ere.
Kontuan hartu beharreko kontu gehigarri bat, bizitegien kuantifikazioarekin lotuta
dagoena, babes publikoko edo prezio mugatuko etxebizitzen sustapenari buruzko
kuantifikazioaren zehaztapena da, deskribatutako testuingurua aintzat hartuta.
Horri dagokionez, aipatu behar da gai horri buruz aplikatu beharreko legeriak, 3.000
biztanletik beherako udalerri batez ari garenez, ez duela Plan Nagusian babes
publikoko edo prezio mugatuko etxebizitzak sustatzera espresuki zuzendutako
tipologiak aurreikustera behartzen.
MEMORIA

31

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

Indarrean dauden arauen garapenean, 8 etxebizitza tasatu egin dira, eta Udalak
erabaki du Plan Orokor honetan ahalik eta babes publikoko etxebizitzarik gehien
sartzea, dagoen eskariari erantzun ahal izateko.
Gaur egun, Altzoko udalerrian 150 etxebizitza dago guztira (117 okupaturik daude eta
33 hutsik), eta plan honetan 40 etxebizitza berri garatzea proposatzen da, aurreko
Arau Subsidiarioetan azaltzen ziren eta garatu gabe dauden biez gainera. Horrek
etxebizitza kopuru osoa %26 haztea ekarriko du. Bizitegi zoruaren eremuari
dagokionez, indarreko Arau Subsidiarioetan 54.817,6 m2 zeuden eta planteatzen dena
da bizitegi zorua 14.394 m2 berrirekin handitzea; horrek ekarriko luke gaur egungo
bizitegi zorua %26 haztea. Horren ondorioz, etxebizitzak eraikitzeko lizentziak
ematearen erritmoa izan daiteke 4 etxebizitza urteko, 10 urteko aldirako.
Hiri Antolamendurako Plan Orokor honetarako ezarritako irizpide eta helburuei
egokitutako proposamen honekin, aipatutako 10 urteko epean aurreikusten den bizitegi
garapenari lotutako edozein premia beteta geratzen dela jotzen da. Plan Orokor
honetan aplikatu nahi diren programazio eta gestio mekanismoen bitartez, horretarako
aurreikusitako uneetan lurzoru horien erreserba benetan erabilgarri izango dela behar
bezala bermatuko dela ziurtatu beharko da, eta hala, orube eraikigarrien atxikipena
ekidingo da. Une jakin batean bizitegi hazkundeari loturiko justifikatutako premia berri
edo desberdinak agertuz gero, plangintzako elementuak aldatzeko dagokion
espedientea edo, hala dagokionean, plangintzaren berrikuspena sustatu beharko da.
Nahiz eta legez Altzoko udalerriari ez dagokion babes erregimenen bateko etxebizitza
kopuru jakin bat erreserbatu beharra, proposatutako 40 etxebizitza berrietatik 24 Babes
Publikoko Araubide motaren batera zuzenduko dira (%60).
Eraikuntzen tipologiari dagokionez, proposatutako 40 etxebizitzetatik 24 (%60) pisu
blokeetan eraikiko dira (B+2P gehienezko profilarekin), eta gainerakoak, 16 etxebizitza
(%40), familiabakarrekoak izango dira (binakatua edo atxikia), Altzo Muino eta Altzo
Azpi nukleoan kokatuta.
Bizitegi lurzoruaren antolamendu fisikoak Aurrerapenean adierazitako egituraketa
orokorraren ereduari dagokio. Guztira, Altzon antolatutako bizitegi lurzoru berriak 1,43
ha-ko azalera betetzen du, hau da, batez besteko dentsitatea izango da 27,97
etxebizitza ha-ko.
Eremuak:
Hainbat eremu proposatzen dira:
1. sektoreaEremuak 9.512,36 m2 okupatzen ditu, eta bertan 32 etxebizitza berri proposatzen dira;
horien artean 8 etxebizitza libreak eta 24 babes publikokoak izango lirateke. Beraz,
batez besteko dentsitatea hektareako 33 etxebizitza izango litzateke.
2. sektorea5.079,27 m2-ko eremua da, eta horietatik 196,99 m2 finkatutako Komunikazio Sistema
Orokorraren azalerari dagozkio, non 8 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen baita,
denak ere libreak; beraz, batez besteko dentsitatea 16,38 etxeb/ha izango litzateke.
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Partzelen tipologia:
Proposatutako tipologiei dagokienez, berriz, partzelen tipologia hauek garatzen dira:
A10-Bizitegi partzela komunak, garapen txikikoak.
4.3.2-Jarduera ekonomikoak.
Amategialdean kokatutako industri lurzorua gaur egun gainezka dago. Leku horretan
hazteko eskari handia dago, eta bertan ezaugarri jakin batzuk izango dituzten industri
eraikinen eskaera handitzeko benetako aukera dago.
Gaur egun eremua beterik dagoela eta, eskaerari erantzuteko, erabilera horretarako
sailkaturiko lursailak mugakide diren lursailetara zabaltzea proposatzen da eta, era
berean, handitze gehigarri txiki bat egitea, bigarren mailako eskaerari erantzute aldera.
Hazkunde hori eskala txiki eta kontrolatuan planteatzen da, bertan dauden
etxebizitzekin interferentziarik ez sortzeko, eta ingurunean izan dezakeen inpaktua
minimizatzeko.
3. sektoreaSektore berriak 2.722 m2-ko azalera izango du eta plantako eraikigarritasun fisikoa
1613 m2 izango da, beraz, lurzoruaren okupazioa %59 izango da.
4.3.3-Ekipamendu komunitarioa.
Helburu nagusia da udalerrian eskainitako ekipamenduak areagotzea eta sendotzea,
eta ekipamendu horiek gero eta handiagoa den biztanle kopuruari egokitzea, batez ere
biztanle gazteenei.
Ekipamendu berriak jartzeak udalerriko bizitza kalitatea handitzea ekarriko du eta
Altzon jarduera eskaintza handitu egingo da nabarmenki, gaur egungo eskaintza
nahiko mugatua baita.
Udalerrian oinezkoentzako ibilbide sare bat sortu nahi da, dauden ekipamenduak
erakarpen ardatz gisan erabiliz, daudenak non dauden aztertuz, eta ekipamendu
berriak, berriz, jarduera sortuko duten eta udalerri barruan oinezkoentzako ibilbideei
balioa emango dieten kokaleku berrietan jartzeko planteatuz.
Hala, ekipamendu komunitarioei dagokienez, honako jarduketa hauek planteatzen dira:
Eskola ekipamendua:
Lehen adierazi denez, 2001. Urtean Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntual bat sustatu
zen, Irakaskuntzako Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokor baterako eremu
berri bat sortzeko, eta hori eraikita dago gaur egun.
Haurtzaindegiak gaur egun Eskolaren Eraikinetik bereizita dago, eta udal jabetzeko
behe solairu batean dago. Halere, azken urteotan jaiotza kopurua nabarmen handitzen
ari dela ikusirik, espazio hori urri geratzen ari da.
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Hezkuntzako Ekipamendua handitzea planteatzen da; hala, eraikin berean
haurtzaindegi erabilera eta eskola erabileraren gainerako erabilera osagarriak kokatu
eta bilduko lirateke: jangela, etab.
Sestrapeko Ekipamendu Sozio-Kulturala:
Gaur egun, udalerrian garatzen diren bateko eta besteko kultur jarduerak udalaren
jabetzakoak diren hainbat espaziotan egiten dira, barreiatuta, eta jarduera bakoitzerako
nahiko liratekeen espazioen ezaugarririk gabe.
Ekipamendu Sozio-Kulturalen zona bat eraikitzea planteatzen da, eraikin polibalente
batekin, neurri honetako udalerri baten beharretara egokituko dena, erabilera kultural
guztiak bertan biltzeko eta elkartu nahiz batzeko gune izateko. Eraikina plaza azpian
dago, udaletxe ondoan.
Udalerrian dauden gainerako ekipamenduak finkatu eta mantentzen dira, eta kultur
erabilerek libre utzitako espazioak berrerabiltzea planteatzen da.
Eremuak:
Hainbat eremu proposatzen dira:
1. Sistema OrokorraEremuak 990,52 m2 okupatzen ditu eta, bertan, ekipamendu komunitarioko sistema
orokorren sareko zuzkidurak egikaritzeko jarduketa bat proposatzen da, sestrapean
gehienez ere 880 m2 okupatuz, eta sestra gainean azalera horren %20 okupatuz.
2. Sistema OrokorraEremuak 6.334,14 m2-ko azalera dauka. Bertan, eraikigarritasuna gehienez ere %30
handitzeko jarduketa bat egitea proposatzen da.
4.3.4-Espazio libreak.
Altzo Muino herrigunean espazio libre bat dago, espazialki zein funtzionalki Udalari
lotua: Ekipamendu Administratiboa. Proposatutako zabalkunde berria kontuan hartuta,
espazio horrek 1.459,52 m2-ko azalera dauka guztira.
Altzo Azpin Errotetxe ondoan dagoen partzela desjabetzea proposatzen da, bertan
Espazio Libreen Sistema Orokor bat garatzeko. Espazio horrek guztira 626,04 m2-ko
azalera dauka.
Altzo Muinon eliza ondoan dauden frontoiak eta jolastokiak osatzen duten espazio
librearen azalera batuta (guztira 1.605,64 m2), espazio libreen sistema orokorrera
bideratutako azalera guztira 3.691,20 m2 da. Zifra hori Hirigintza eta Lurzoruari
buruzko 2/2006 Legearen 78. artikuluko 1. puntuan ezarritako 5m2/biztanleko
gutxieneko proportzioa baino handiagoa da (2.998,40 m2).
4.3.5-Bide eta garraio sarea.
Probintziako bide sarea:
Altzoko udalerrian N-1arekin lotutako hiru errepide nagusi daude:
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GI-3620, GI-2133 errepidearekin (Alegia-Amezketa)
bidegurutzetik Altzo Muinoraino igotzen dena.
GI-3620, Altzo Muinotik Altzo Azpiraino jaisten dena.
GI-3071, Altzo Muinotik Amategi alderantz jaisten dena.

egiten

duen

Sare horietan proposatutako jarduketak honela laburtzen dira:
-GI-3620 zabaltzea, Altzo Azpitik pasatzean, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako
Proiektuaren bitartez, puntu horretan bidearen egoera hobetzeko.
-Altzo Muinora iristeko GI-3620aren ordezko bide alternatiboak egitea, halako moldez
non bidearen trazaduran aldapa handieneko guneak eta ikuspen nahikorik ez
daukatenak ekidingo diren.
Bide sare hiritarra:
Bide sare hiritartzat jotzen ditugu herrigunean zehar igarotzen diren eta aurreko
sailkapenean sartu ez diren kale guztiak.
Sare horretako jarduketak garapen berriak ezartzeko beharrezkoak diren bide berriak
sortzean dautza.
Beheko kalea osatuko da, eta hala, Altzo Muinora iristean, GI-3620aren ordezko
ibilbide bat ezarriko da. Horrek, bideko tarterik gatazkatsuena ekiditeaz gainera, une
jakinetan udalerriaren gune neuralgikoa oinezkoentzako bihurtzea ahalbidetzen du
(plaza-udaletxea), trafikoari itxi eta hainbat jarduera egin ahal izateko.
Trenbide sarea:
Gaur egun trenbide sarearen zati bat dago Galtzadaburu aldean udal barrutia
zeharkatzen duena, RENFEren trenbideari dagokiona, eta ez dago apeaderorik ez
geltokirik, eta legedi aplikagarriaren mende dago. Bertan ez da aldaketarik
aurreikusten.
4.3.6-Azpiegitura sareak.
Urari zein saneamenduari eta hondakinak biltzeari dagokienez, helburu nagusi hauek
planteatzen dira:
-Bai ura banatzeko sarea bai saneamendu sarea hobetzea, behar ez diren edo
desegokitzat jotzen diren galerak edo isurketak ekiditeko eta baliabide natural eta
ekonomikoak optimizatzeko.
-Planteatutako garapen berrien hornidura eta saneamendu sistemaren eraginkortasuna
hobetzea.
-Sare banatzaileak ezartzea (euri urarentzat eta hondakin urentzat), hala garapen
berrietako eraikinetan nola herri barruko sareetan.
-Baliabide horiek espazio publikoetan, bai zolatuetan bai berdeetan, optimizatzea, ur
horiek ahal den neurrian berrerabiltzea lehenetsiko duten sistemak erabiliz.
-Plangintzatik, era orotako hondakinak biltzeko beharrezkoak diren espazioak eskaini,
bai gaur egun dauden espazioetan bai planteatutako garapen berrietan.
MEMORIA

35

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

-Araudiek ezarritakoak mailaz gainditzen dituzten ordezko energia garbiak lehenetsi
eta horien erabilera bultzatzea.
4.4.

HIRIGINTZA ANTOLAMENDUAREN BALDINTZATZAILEAK

Hirigintzako antolamenduari buruz Altzoko udal barrutian identifikatutako
baldintzatzaile gainjarriei dagokienez, honako baldintzatzaile hauek defini daitezke:
C1. AKUIFEROEN ZAURGARRITASUNA
Hemen biltzen dira lurpeko akuiferoak birkargatzeko eremuak, kutsadurarekiko
urrakortasun maila altu edo oso altua dutenak, EAEko “Akuiferoen urrakortasuna
kutsadurarekiko” izeneko mapak ezarritako irizpideen arabera. Mapa hori Eusko
Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak landu zuen.
Eremu horien antolamendurako irizpidea bideratu behar da, batetik, zorua kutsa
dezaketen jarduerak ekiditera eta, bestetik, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak
zorrozki zaintzera. Ezinbestez, jarduerok aipatutako eremuen barruan gauzatu behar
badira, lurpeko uretarako kaltegabeak izatea bermatzea exijituko da. Jeneralean,
abenduaren 22ko 390/98 Dekretuan onartutako Nekazaritza Praktika Onen Kodearen
aplikazioa, aipaturiko Gainjarritako Baldintzatzailean sartzen den edozein eremutan
jarduteko irizpide orokorra izan behar da.
Ongarritze tratamenduak aplikatzean, akuiferoen kalitaterako kutsagarriak izatera irits
daitezkeen dosiak saihesteko, kontuan hartu beharko dira Nekazaritzako Jarduera
Onen Kodetik ondorioztatutako irizpideak (Eusko Jaurlaritzaren 390/98 Dekretua,
abenduaren 22koa, eta abeltzaintzako ustiategietan arau tekniko higieniko-sanitarioak
eta ingurumenekoak ezartzen dituen 141/2004 Dekretuan, uztailaren 6koan, ezarritako
jarraibideak).
Halako eremuetan sastegi berririk, txiza putzurik, ehorzketa hobirik edo kutsatzaileak
sor ditzaketen bestelako abeltzaintzako azpiegiturarik egin behar izanez gero, ahalmen
eta diseinu neurriak ezarriko dira, akuiferoak kutsaduratik babesteko, aipatutako
Nekazaritzako Jarduera Onen Kodearen ondoriozko gomendioak jasoz, eta ildo
horretan jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda ezartzen
duen 165/1999 Dekretuan, martxoaren 9koan, eta abeltzaintzako ustiategietako arau
tekniko higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituen 141/2004 Dekretuan,
uztailaren 6koan, ezarritako jarraibideak betez.
Akuiferoen urrakortasun handiko guneetan abereei bizkarroiak kentzeko bainerak
badaude, horiek iragazgaitzak izango direla segurtatuko da, eta, abeltzaintzako
ustiategien arau tekniko higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituen
141/2006 Dekretuan, uztailaren 6koan, zehazten denez, hortik datozen hondakin
likidoak bildu egingo dira eta modu bereizian kudeatuko dira, hondakin arriskutsuak
kudeatzeko behar bezala baimendutako enpresa baten bitartez).
C.2. GUTXI ALDATUTAKO PAISAIA DAUKATEN GUNEAK
Paisai kalitate handiko eremuei dagokie. Bertan, enklabeko nekazaritza eta paisaia
zaindu nahi dira. Horien artean Altzoko Paisaia Babesteko Plan Bereziko eremu
aplikagarriak daude. Eremu horietarako irizpide orokorra da jarduerak eta eraikuntzak
dagoen paisaia motari egokitzea.
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Helburua da paisaiaren potentzialitateen eta lurzorua erabiltzeko eskaeren arteko
oreka lortzea.
C.3. UREZ GAINEZKA EGIN DEZAKETEN EREMUAK
EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralak ezartzen dituen errepikapen epeen
arabera, beren kokapena, erliebea eta ezaugarri topografikoak direla-eta, ohiko
gehienezko uholdeetan urpean geratzeko arrisku handia daukaten eremuak dira.
Errepikapen epeetarako (10, 100 eta 500 urte) urez gainezka egiteko eremutzat jo dira
EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralak eta ondoren hiriguneetarako egindako
berrikuspenak horrelakotzat definitu dituztenak.
Eremu horietarako irizpide orokorra ura bere ibilgutik oztoporik gabe joango dela eta
ibilgua nahiz gainezkabideak ez direla itxiko bermatzea, eta gainezka egindako urek
kalte ditzaketen instalazio, azpiegitura eta eraikuntzetan kalteak prebenitzea. Ildo
horretan, kontuan hartuko dira Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralak eremu horien
erabilera arautzeko ematen dituen gomendioak. Zehazki, zona horietan babes
zibilerako interesgarriak diren ekipamendu komunitarioak eta zerbitzu publikoak jartzea
ekidingo da; eta ekidingo da beraien izaera, ezaugarri edo manipulatutako
materialengatik arrisku larriak eragin ditzaketen instalazio eta biltegiak jartzea eta
hondakin toxikoak edo arriskutsuak metatzea. Zona horietan kokatzen diren eraikuntza
eta jarduerek uholdeen ondorioz egindako kalteak saihesteko diseinu egokiak izan
beharko dituzte.
C.4. EAE-KO KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA
EAEko Korridore Ekologikoen Sareak espezie basatien migrazioa, banaketa
geografikoa eta truke genetikoa hobetzen duten paisaiako elementuen multzoa
gestionatzea bilatzen du.
Altzoko udal barrutian Korridore Ekologiko Sareko elementu estruktural hauek
identifikatu dira:
- Lotune interes berezia duen ibai tartea: Araxes ibaia
- Lotura area: Araxes-Jazkugañe-Basabe bailara
- Indargetze area: Udalerriko ekialdeko erdialdea
Zona horietan jarduteko irizpidea izango da landaredia leheneratzea eta habitata
hobetzea, baita baliorik handiena duten elementuak kontserbatzea ere. Halere, Sareko
elementu bakoitzerako helburuak ere aipa daitezke, espazio bakoitzean ezarri
beharreko araudiaren kalterik gabe:
Lotura korridoreetarako eta indargetze areetarako helburuak honela laburbiltzen dira:
inpaktuen prebentzioa; landaredi naturaleko elementuen kontserbazioa eta,
dagokionean, leheneratzea; nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta zinegetikako
aprobetxamenduen ustiaketa iraunkorra.
Lotune interes bereziko ibai tarteetan helburua da ibilguak kontserbatzea eta hobetzea,
bereziki ibai ertzei dagokienez.
C.5. NATUR EREMU BABESTUAK ETA GKL-AK.
Kategoria honetan Espazio Natural Babestuak eta arauketa sektorial propioa duen
Natura 2000 Sarea sartzen dira. Hori dela eta, espazio horren barnean ez da
kategorizaziorik egiten eta eremuetako muga kartografikoak soilik informazio huts
gisara azaltzen dira.
EAEko espazio natural babestuek legeria propioa daukate: Euskal Herriko Natura
Babesteko 16/94 Legea. Altzoko udalerrian ez dago parke naturalik ez biotopo
babesturik, baina badago zuhaitz bakan bat (Altzoko pagoa). Zuhaitz bakanei
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dagokienez, babes erregimena otsailaren 11ko 2371997 Dekretuan ezarria dago.
Dekretu horri jarraituz, EAEko zuhaitz bakanak zeintzuk diren adierazten da.
Bestalde, Araxes ibaia Natura 2000 Sarean sartua dago eta Araxes Ibaia GKLa
osatzen du (LIC ES2120012). Espazio hori “eskualde biogeografiko atlantikoan
garrantzi komunitarioa duten lekuen” zerrendan sartuta dago. Araxes ibaiaren GKLak
oraindik ez dauka gestio planik. Gestio planak eremua babesteko arautegia
erregulatuko du. Hala ere, kasu honetan aplikagarria da 1992ko maiatzaren 21eko
kontseiluaren 92/43/CEE Zuzentarauan ezarritakoa. Zuzentaraua, habitat naturalak eta
basa fauna zein basa flora babesteari buruzkoa da eta espainiar antolamendu
juridikoan txertatuta dago, hain zuzen ere, abenduaren 13ko Ondare Naturalari eta
Bioaniztasunari buruzko 42/2007 Legearen bidez.
Espazio hauetarako helburua da Espazio Natural Babestuak egiazki babesten direla
segurtatzea.
C.6. AREA AKUSTIKOAK
Eremu akustikoak Zaratari buruzko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege
Dekretuan (1. sekzioa, 5. artikulua) ezarritakoaren arabera zehaztu dira.
Lurraldean nagusiki bizitegi erabilera duten sektoreak: Sektore hau bi zonatan
banatu da, eta bakoitzerako kalitate akustikoaren inguruko hainbat helburu ezarri dira:
- Dauden bizitegi areak (Altzo Muino eta Altzo Azpi)
- Hiri garapen berriak (1. Sektorea eta 2. Sektorea)
Nagusiki industri erabilerakoak diren lurralde sektoreak: Bi zonatan banatu da,
eta bakoitzerako kalitate akustikoaren inguruko hainbat helburu ezarri dira:
Dauden industri areak (Amategialdea)
Industri area berriak (3. Sektorea)
Garraio azpiegituren sistema orokorrei edo horrelakoak behar dituzten beste
ekipamendu publikoei atxikitako lurraldeko sektoreak:
GI-3620
Area eta azpiarea bakoitzerako kalitate akustikoaren arloan ezarritako helburuak
ondoko taulan adierazi dira.

Area akustikoen motak
Area urbanizatuak
Garapen berriak
Industri
Area urbanizatuak
erabilera
Garapen berriak
Garraio azpiegituren Sistema Orokorrari
atxikitako sektoreak
Bizitegi erabilera

Zarata indizeak
Ld
Le
65
65
60
60
75
75
70
70
Zehaztu
Zehaztu
gabe
gabe

Ln
55
50
65
60
Zehaztu
gabe

Altzo, 2011ko urria

Celia Lana Ranz
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HIRIGINTZA ARAU OROKORRAK
LEHENENGO ATALA: PLAN OROKORRAREN APLIKAZIOARI BURUZKO
XEDAPEN NAGUSIAK
1. Art.- Aplikazio eremua.

1

2. Art.- Iraunaldiaren baldintzak.

1

3. Art.- Plan Orokorra osatzen duten dokumentuak eta horien indar 1
arautzailea.
4. Art.- Hiri Antolaketako Plan Orokorraren aldaketak.

1

5. Art.- Plan Orokorra berrikusteko baldintzak.

2

BIGARREN ATALA: LURZORUAREN KALIFIKAZIOA
2.1.- HIRIGINTZA ERABILERAREN OINARRIZKO SISTEMATIZAZIOA ETA
HORREN EZAUGARRIAK
3
6. Art.- Hirigintzako erabileren sistematizazioa
7. Art.- Hirigintza erabileren ezaugarrien
gauzatzearren sortutako araudia finkatzeko.

3
zehaztapena,

beroriek 3

8. Art.- Onartutako erabilerek bete beharreko baldintzak

4

9. Art.- Aurreikusi ez diren erabilerak.

4

10. Art.- Hirigintza erabileren edukia

4

2.2.- LURZORUAREN KALIFIKAZIOA
2.2.1.- Kalifikazio Orokorra

16

11. Art.- Kalifikazio orokorraren sistematizazioa

16

12. Art.- Eraikuntzari, erabilerari eta jabetzari buruzko legeria orotariko 18
erabilerarako guneetan
13. Art.- Kalifikazio orokorreko xedapenei dagozkien salbuespen onargarriak 33
eta arauekiko uztardura.
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2.2.2.- Kalifikazio zehatza

34

14. Art.- Kalifikazio zehatzaren sistematizazioa erabilera zehatza duten 34
oinarrizko eremu mota aintzat hartuz
15. Art.- Erabilera eta eraikuntzari buruzko araudia erabilera zehatzeko 35
eremuetan
HIRUGARREN ATALA: LURZORUAREN SAILKAPENA

3.1.- LURZORUAREN SAILKAPENA.

40

3.2.- HIRI LURRAREN HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

40

3.2.1.- Baimena eskuratzeko prozedura.

40

16. Art.- Lizentzia behar duten jarduerak.

40

17. Art.- Lizentziak emateko eskumena.

41

18. Art.- Lizentzien izapidea.

41

3.2.2.- Eraikinak burutzeko araudia.

44

19. Art.- Hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko partzela.

44

20. Art.- Orube kontzeptuaren definizioa.

44

21. Art.- Eraikigarritasun fisikoa konputatzeko irizpideak

44

22. Art.- Eraikinaren profila zehazteko irizpideak

45

23. Art.- Eraikinaren altuera eta etxaurrean eraikinaren solairu ezberdinen 45
altuera neurtzeko irizpideak
24. Art.- Lerrokadurak eta sestrak.

45

25. Art.- Profilak.

45

26. Art.- Eraikinen bolumena.

45

27. Art.- Estalkiak.

45

28. Art.- Estalkiaren gaineko osagaiak.

46

29. Art.- Irtenuneak (hegalkinak).
30. Art.- Portxeak.

46

31. Art.- Gutxieneko altuera librea solairu bakoitzean.

46
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32.- Industriako lursailetako eraikinen gehienezko altuera.

47

33. Art.- Etxebizitzetako garajeei dagozkien baldintzak.

47

34. Art.- Etxebizitzen gehienezko kopurua.

47

3.2.3.- Bizigarritasun baldintzak.

47

35. Art.- Bizitegiko hiri lurzorutzat finkatutako eremu zehatzetan kokatutako 47
merkataritza erabilera tertziariotik bizitegira aldatzeko ordenantza
erregulatzailea.
3.2.4.- Egituraketa eta baldintza estetikoak.

47

36. Art.- Eraikinetan erabili beharreko konposizio eta materialak.

48

37. Art.- Lursailen itxitura.

49

3.2.5.- Hiri lurzorua eta lurzoru urbanizagarria kudeatzeko baldintzak.
38. Art.- Lurraren jabariak.

49

39. Art.- Kudeaketa sistema.

49

40. Art.- Partzelatzeak.

50

41. Art.- Antolamendutik at dauden eraikin eta eraikuntzak.

50

42. Art.- Hirigintzako lanen finantzaketa.

50

3.3.- LURZORU URBANIZAEZINAREN HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
3.3.1.- Lurzoru urbanizaezinari dagozkion xedapen orokorrak
43. Art.- Definizioa.

50

44. Art.- Debekatutako erabilerak.

50

45. Art.- Kokapen baldintzak.

51

46. Art.- Eraikuntzari buruzko baldintzak.

51

47. Art.- Eraikinen kanpoaldea tratatzeko baldintzak.

51

48. Art.- Urbanizatzeko baldintzak eta ingurunearen tratamendua.

52

49. Art.- Errepideak eta landa bideak.

52

50. Art.- Ibilgailuetarako pistak.

53

51. Art.- Airetikako kableek bete beharreko baldintzak.

53

52. Art.- Bizigarritasun baldintzak.

54

53. Art.- Lursailen gutxieneko erabilerarako neurriak.

54

50
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54. Art.- Lurzoru urbanizaezinean partzelak bereiztea.

54

55. Art.- Lurzoru urbanizaezinean antolamendutik at eta finkaturik dauden 55
eraikinak.
56. Art.- Landaketei buruzko arau orokorrak.

55

57. Art.- Eraikin mugikorrak edo aurrefabrikatuak.

56

58. Art.- Bestelako xedapen orokorrak.

57

3.3.2. Baimenak eskuratzeko prozedura

58

59. Art.- Baimena behar duten jarduerak.

58

60. Art.- Baimena emateko eskumena.

59

61. Art.- Lurzoru urbanizaezinari dagozkion baimenen izapidetzea.

59

3.3.3. Baso,
nekazaritza-abeltzaintza
urbanizaezinean aplikatzeko arauak.

eta

landazabaleko

lurzoru 60

62. Art.- Erregimen orokorra.

60

63. Art.- Baimendutako eraikinak.

60

64. Art.- Nekazaritza ustiaketa: definizioa.

61

65. Art.- Egungo baserriak eraberritzea eta birgaitzea.

62

66. Art.- Egungo baserriak ordeztea.

63

67. Art.- Baserri berriak eraikitzea.

64

68. Art.- Laborantza ustiaketen instalazio eta eraikin osagarriak.

65

69. Art.- Granjak eta abeltzaintzako ustiaketa trinkoak.

66

70. Art.- Nekazaritza unitate berezituak.

67

71. Art.- Nekazaritzako erabilera ez profesionalak.

68

72. Art.- Laborantza ustiaketen instalazio eta eraikin osagarriak.

68

73. Art.- Etxebizitza erabilera autonomoak.

69

74. Art.- Jarduera erauzleak.

70

75. Art.- Lan publikoak burutu, mantendu eta jorratzeko instalazioak eta 70
eraikuntzak.
76. Art.- Administrazioak bideratutako interes publikoko eraikin edo 71
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instalazioak, landa ingurunean kokatu beharrekoak.
77. Art.- Bestelako eraikinak, esaterako, aterpeak, hotelak, kanpinak, eta 71
abar.
3.3.4.- Babes bereziko Lur Urbanizaezinean aplikatzeko Arauak.

72

78. Art.- Babes bereziko lurzoru urbanizaezina.

72

79. Art.- Erabilera irizpideak.

72

80. Art.- Jarduera lagunduak, onargarriak eta debekatuak.

72

81. Art.- Baimendutako eraikinak.

72

3.3.4.- Babes bereziko Lur Urbanizaezinean aplikatzeko Arauak.

72

82. Art.- Sorturiko kalteen berrezarpena.

72

3.3.5.- Sistema Orokorrek hartutako lurretan jarduera burutzeko arauak.

73

83. Art.- Xedapen orokorra.

73

84. Art.- Errepideak eta babesguneak.

73

85. Art.- Landa bideak.

73

86. Art.- Ubide publikoak eta babesguneak.

74

3.3.6. Lurzoru urbanizaezineko naturgune babestuetan bete beharreko
arauak.
87. Art.- Eremua.

75

88. Art.- Eraikuntzen erregimena.

76

89. Art.- Kalteen berrezarpena.

76

3.3.7. Ingurumena Hobetzeko Lurzoru Urbanizaezinean aplikatzeko arauak.

76

90. Art.- Mugaketa

76

91. Art.- Eraikitzeko erregimena.

76

92. Art.- Erabilera erregimena.

77

93. Art.- Ustiapen eta leheneratze proiektuen gauzapena.

77

94. Art.- Ez betetzea.

77

95. Art.- Ondarea babestea.

77
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3.3.8. Galtzadaburuko zentralean aplikatu beharreko arauak
96. Art.- Mugaketa.

77

97. Art.- Eraikitzeko erregimena.

77

98. Art.- Erabiltzeko erregimena

77

99. Art.- Gutxieneko distantziak

78

LAUGARREN ATALA
78
INGURUMENARI BURUZKO ARAU ERREGULATZAILEAK, INGURUMEN
INPAKTUAREN BATERAKO EBALUAZIOAREN ONDORIOZKOAK
4.1.- Prebentzio eta zuzenketa neurriak

78

100. Art.- Prebentzio eta zuzenketa neurriak.

78

4.2.- Neurri konpentsatzaileak

83

101. Art.- Neurri konpentsatzaileak.

83

4.3.- Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko neurriak

83

102. Art.- Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko neurriak.

83

4.4.- Kutsatuta egon daitezkeen zoruetan aplikatzeko arauak

85

103. Art.- Mugapena.

85

104. Art.- Jarduteko erregimena.

85
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LEHENENGO ATALA
PLAN OROKORRAREN APLIKAZIOARI BURUZKO XEDAPEN NAGUSIAK
1. Artikulua.- Aplikazio eremua.
Hiria Antolatzeko Plan Orokor hauek, indarrean sartu ondoren, Altzoko udalerri osoan
aplikatuko dira.
2. Artikulua.- Iraunaldiaren baldintzak.
Honako agiri honek 2000ko irailaren 11ko Aldundiko Batzar Nagusiaren behin betiko
erabakiaren bidez onartutako Altzoko Antolamendurako Arau Subsidiarioak finkatutako
xedapenak ordezkatzen ditu, baita horien ondorengo aldaketa, gehigarri eta garapenak
ere, esplizituak edo inplizituak.
Proiektu honetan azaldutako xedapenen bat aldatu, ezereztatu edo ezabatuz gero,
horrek ez du eraginik izango bestelakoen baliagarritasunean, horietakoren bat
aplikatzerik ez baldin badago, aurrekoekin lotuta edo haien menpe egoteagatik.
3. Artikulua.- Plan Orokorra osatzen duten dokumentuak eta horien indar arautzailea.
Proiektu hau honako dokumentuek osatzen dute:
—A dokumentua. Memoria.
—B dokumentua. Hirigintza Arau Orokorrak.
—C dokumentua. Hirigintza Arau Partikularrak.
—D dokumentua. Bideragarritasun Ekonomikoaren Azterketa.
—E dokumentua. Hirigintza Ondarearen Katalogoa.
—F dokumentua. Planoak.
—G dokumentua. Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa.
—H dokumentua. Estandarren justifikazioa.
—I dokumentua. Iraunkortasun Ekonomikoaren Memoria.
Oro har, Hiri Antolaketako Plan Orokorraren eduki
osotasunean jasotako xedapen guztiek osatzen dute.

arautzailea

dokumentuen

Hala eta guztiz ere, bereziki izaera arauemailea dutenak eta hirigintzako jarduerak
arautzen dituztenak honako hauek dira: «B. Hirigintza Arau Orokorrak», «C. Hirigintza
Arau Partikularrak», «D.. Bideragarritasun Ekonomikoaren Azterketa», «F. Planoak»
dokumentuko antolaketa planoak, eta «G. Ingurumen Eraginen Baterako Ebaluazioa»;
beraz, hirigintzako jarduera oro dokumentu horietako xedapenei lotu beharko zaie
derrigorrez.
Gainerako dokumentuek, hortaz, izaera adierazgarria edo erreferentziazkoa dute,
funtsean. Beraz, aurretik aipatutako dokumentuen edukiarekin kontraesanik egongo
balitz, horiek gailendu edo nagusituko lirateke.
Eskala desberdinetan egindako izaera arauemaileko planoetako hirigintza xedapenen
batean desadostasunik antzemanez gero, eskalarik handienean egindako planoek
ezarritakoa nagusituko da, baldin eta desadostasuna azken plano horietako edukiaren
akats material nabarmena ez bada behintzat.
1
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4. Artikulua.- Hiri Antolaketako Plan Orokorraren aldaketak.
Aldaketak gauzatzeko oro har interesgarriak izan behar dute eta aurretik horien eduki eta
eraginaren deskribapen xehatua burutu beharko da, baita horien justifikazio zehatza ere.
Zentzu horretan, beharrezko arretaz aztertuko dira aldaketak Plan Orokorrek
azpiegiturei, aparkalekuei, bideei, gune libreei, erkidegoaren orotariko eta tokiko
ekipamenduari, lanari eta biztanleei buruz xedatutakoan izan dezakeen eragina, betiere
aldaketaren izaerak edo ezaugarriak ikusita beharrezkotzat edo egokitzat jotzen bada.
Aldaketa guztiek zerikusia izango dute berauek justifikatzen duten zioekin, agirian ezin
izango baita zio horiekin loturarik ez duten antolamenduaren aldaketak, edo burututako
justifikazio eta deskribapenetan bereziki aipatzen ez direnak.
Area, sektore, gauzatze unitate edo zonen mugetan egindako doikuntzak, ukitutako
esparruaren % 5 baino gutxiagoan eragiten badu, ez da Plan Orokorra aldatzeko
tramitaziorik egin beharko, baldin eta gorabehera hori behar bezala justifikatu bada.
5. Artikulua.- Plan Orokorra berrikusteko baldintzak.
Udal Batzarrak Plan Orokorraren berrikuspenari buruz har ditzakeen erabakiez gain, lege
kontuak direla eta –legeriaren aldaketa, lurralde antolamendua, eta abar– edo kasuan
kasuko beharrak/aukerak bultzatuta, berrikuspena burutu egingo da honako kasu
hauetan:
a) Hirigintza planek ezarritako antolamendua eta, nolanahi ere, plan orokorren
egiturazko antolamendua erabat berraztertzeko, beharrezkoa izango da antolamendu
hori berrikustea. Antolamendua berrikusi beharra izango da, orobat, lurralde
plangintzak hiri garapen berrietarako hala eskatzen duenean eta garapen berriek
funtsezko eragina dutenean egiturazko antolamenduan.
b) Plan Orokorrean ezarritako epea igarotakoan.
c) Helburu horrekin Planetan aurreikusitako suposamenduak edo egoerak gertatzen
direnean.
d) Lurralde antolamenduko tresnen zehaztapen lotesleek eskatzen dutenean.
e) Antolamenduaren aldaketak berak edo aurreko beste aldaketekin batera, honako
ondorio hauek suposatzen dutenean:
1. Herriko hiri lurzoru eta lur urbanizagarriaren azalera %20 edo gehiago handitzen
denean.
2. Herriko biztanleria %20 edo gehiago hazten denean.
3. Aurreko hirigintza antolamenduak emandako herriko hirigintza eraikigarritasun
guztia %25 edo gehiago handitzea proposatzen duenean.
4. Lurzoru urbanizagarri sektorizatura birsailkatzea proposatzen den lurren azalerak
aurreko hirigintza antolamenduak aurreikusitako lur urbanizagarri sektorizatuaren
azalera %50 edo gehiago handitzen duenean.

2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

BIGARREN ATALA
LURZORUAREN KALIFIKAZIOA
2.1.- HIRIGINTZA ERABILERAREN OINARRIZKO SISTEMATIZAZIOA ETA HORREN
EZAUGARRIAK
6. Artikulua.- Hirigintzako erabileren sistematizazioa
Lurzorua erabiltzean, honako elementu edo alor hauek gauzatu eta garatu daitezke:
- Bizitegi erabilerak.
- Industri erabilerak.
- Hirugarren sektoreko jarduerak.
- Landa erabilerak
- Komunikazio erabilerak.
- Espazio libreen erabilerak.
- Ekipamendu komunitario erabilerak.
- Ibai ibilguen erabilerak.
- Zerbitzuetarako azpiegituren erabilerak.
7. Artikulua.- Hirigintza erabileren ezaugarrien zehaztapena, beroriek gauzatzearren
sortutako araudia finkatzeko.
Erabileren garapena arautzean, hiru erabilera mota bereiz ditzakegu: lagundua,
onargarria edota debekatua.
Orotariko edo berezitako erabilerarako gunearen erabilera lagundua gertatuko da, bertan
horixe nagusitzen bada, eta hortxe garatzen diren eraikuntza mota ezberdinen tipologia
baldintzatu eta ezaugarritzen badu, funtzioari eta eraketari dagokionez.
Era berean, erabilera zehatz bati atxikitako erabileratzat hartuko dira hurrengo artikuluan
zehatz-mehatz hala izendatzen direnak, beroriek gauzatzeko baldintzak eta inguruan
burututako erabileretan duten eragina atxiki zaien horienak bezalakoak baldin badira.
Horrela, gehienetan, oso antzeko baldintzetan garatzen dira.
Zentzu horretan, beste edozein erabileraren erabilera osagarritzat joko dira aurrekoei
zerbitzuren bat eskaini eta gune berean kokatzen direnak, erabilera nagusiaren
funtzioarekin bat etorriz.
Bestalde, erabileraren bat autonomotzat hartuko dugu bere kasa ezartzen denean.
Horrela, orotariko erabilerarako gune batean edota lursail zehatz batean erabilera bat
garatzeko baimena eskain daiteke, baldin eta beste baten osagarri gertatzen bada, baina
ez du baimenik izango erabilera autonomorik garatzeko.
Gune zehatz batean erabilera lagundua edo onargarria gauzatzeak zera dakar: berez
horrekin lotutako erabilera osagarriak eta atxikitako bestelakoak gune berean garatzeko
baimen inplizitua. Baina badaude salbuespenak zenbait erabilera osagarriren kasuan,
besteak beste, araudiak zehatz-mehatz aurkakoa adierazten badu, eraikinak gauza
daitezkeen lursail mota ezberdinen erabilera mugatzen duen araudiak betiere.
Gainera, orotariko erabilerarako guneetan, eta Sailkapen Nagusiari dagokion atalean
aurkakoa zehatz-mehatz adierazten ez den neurrian, oinarrizko zerbitzuei dagozkien
3
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erabilerak onargarritzat joko dira espresuki adierazi gabe.
Beraz, onargarritzat joko dira azpiegitura eta hornidurarekin lotutako erabilerak, gune
publikoetan garatuz gero, salbuespenak izan ezik. Horrela, hurrengo atalean izaera hori
eskainiko zaie espresuki, besteak beste, honako hauei:
- Ibilgailu eta oinezkoen zirkulazioa.
- Aparkalekuak.
- Espazio libreak.
- Ekipamendu komunitarioa.
- Zerbitzuetarako azpiegiturak.
8. Artikulua.- Onartutako erabilerek bete beharreko baldintzak
Hirigintza erabileraren bat onargarri edota lagundutzat hartzeak ez du esan nahi horren
garapena legeztatuko duen baimena eskuratu aurretik hainbat izapide burutu behar ez
direnik, erabateko oniritzia erdiestearren.
Zentzu horretan, Euskal Herriko Ingurumenaren Babeserako Lege Orokorra deituriko
araudia bete behar duten jarduerek, proiektu honetan halako jarduerak ezartzearren
zehaztutako baldintza orokorrez gain, aipatutako araudiaren eskakizunak eta dagokion
beste araudiak bete beharko dituzte.
Udal zerbitzu teknikoek euren txostena gauzatu ostean, hainbat instalazioen ezarpena
debeka daiteke horien tamaina edota ezaugarri funtzionalen ondorioz behar bereziak
eskatzen badituzte, hau da, indarrean dagoen planeamenduak finkatutako antolamendu
zehatzak konpondu ezin dituen beharrak. Erabilera horiek gauzatzeak hainbat arlotan
eragina izan dezake, esaterako, oinezkoen eta ibilgailuen joan-etorria bideratzen duten
pasabideetan; aparkalekuen ezaugarri eta baliabideetan; zama lanetan aritzeko gune
osagarrietan, eta antzekoetan. Horrela, kokaleku gisa hartu duten gune horretan, kalte
edo aldaketa ugari sor ditzakete planeamenduak finkatutako antolamendu baldintzekin
bat etorri gabe, nahiz eta aipatutako planeamenduak aldez aurretik oro har halako
erabilerak ontzat eman baditu ere.
Zenbait kasutan, baldintza bereziak ere bete behar izango dira aipatutako arazoak
konpontzeko, baimena eman aurretik.
9. Artikulua.- Aurreikusi ez diren erabilerak.
Goian landutako sistematizazioa, eta hurrengo artikuluan burutzen den horren garapena,
era irekian hartuko da, eta ez da bestelako aukerarik baztertzen. Horrela, Udalak bertan
zehaztu ez diren bestelako erabilerak berariaz tipifika ditzake, hirigintza arloan duten
eragina aipatutako beste erabilerena bezalakoa dela aztertu ostean.
Era berean, antzeko irizpideari eutsiz, gune edo lursail zehatz batean, berariaz debekatu
edo onartu ez den bestelako erabilera baten ezarpena onartu edo debekatuko dute.
10. Artikulua.- Hirigintza erabileren edukia
10.1.- Bizitegi erabilerak
Berez, bizitegiak etxebizitzak lirateke.
4
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Etxebizitza zera litzateke: pertsonak, famili unitateak edo edozein motatako taldeak
hartzen dituen bizitokia, gehienez jota 12 pertsona bizitokiko. Familia unitateek kopuru
hori gaindi dezakete.
Etxebizitzaren osagarritzat joko dira atariak, trastelekuak, instalazioetarako aretoak,
esekitokiak, lorategi pribatuak eta bestelakoak.
Honako hauek ere etxebizitzen elementu osagarritzat joko dira: garajea edo ibilgailuak
gordetzeko tokia, edozein delarik, eta etxebizitzak dituen kirol instalazio pribatuak –
igerilekua, pilotalekua eta etxebizitzek bakarrik erabil ditzaketen urtutako gas biltegiak,
etab.–. Etxebizitzak eraikitzeko lursailetan horrelakoak ezartzeko baimena espresuki
eskuratu behar izango da.
Era berean, badira etxebizitzari atxikitako bestelako erabilerak ere, esaterako, 1. mailako
industri erabilerak, ostatu txikiak –gehienez hamabi pertsona hartzeko modukoak–,
zerbitzu profesionalak eta bulego txikiak. Horrelakoak ezartzekotan, etxebizitzak
titularraren edota horren legezko ordezkariaren ohiko etxebizitza iraunkorra izan behar
du, eta gehienez jota lokalaren azalera erdia edo 125 m² erabil dezakete.
Jabegoa pribatua izanik, familia osatzen ez duen taldeak, 12 pertsona baino gehiago
dituen taldeak alegia, lokalen bat bizitoki gisa hartuz gero, etxebizitzari atxikitako
erabileratzat joko da, baldin eta laguntza eskaintzeko xedea ez badauka eta ez baditu
hirugarren sektoreko erabilerek dituzten ezaugarriak betetzen, esaterako, zahar etxeak,
unibertsitateko ikasleentzako harrera etxeak, ikastetxe nagusiak, aterpeak, eta abar.
10.2.- Industri erabilerak
Honako jarduera hauek sar ditzakegu sail honetan:
- Edozein motatako produktuak eraldatu eta eskuratzeko lantegiak.
- Produktuak banatu, gorde eta zaintzeko biltegiak, produktu horiek handizka eta
txikizkako saltzaile, instalatzaile, fabrikatzaile edota banatzaileei zuzenduak direlarik. Oro
har, horiek jendeari zuzenean saltzea debekatuta dago.
- Edozein motatako ikerketa edo ekoizpenerako laborategiak. Landutako osagaiek eta
garatu beharreko ekintzek inolako kalterik eragiten ez badute, bulego gisa erabiltzen
diren guneekin pareka daitezke.
- Ibilgailuak, makinak eta edozein motatako tresneria konpontzeko tailerrak.
- Ibilgailuetarako edozein motatako zerbitzu eta garbiketa estazioak eta garajeak.
- Saltzekoa den errekina gordetzeko edozein motatako biltegiak.
- Garraioa errepidez burutzen duten agentziak, eta kamioiak, autobusak eta bestelako
ibilgailuak gordetzeko aterpeak.
- Nekazaritza lantegiak, baldin eta nekazaritza ekoizpenerako jarduerak ez badira
zuzenean burutzen jarduera bera kokatuta dagoen esparruan. Horien garapenak dituen
ezaugarriak eta baldintzak direla eta, Lurzoru Urbanizaezinean kokatu behar dira.
Adibidez, aipatutako baldintzak betetzen dituzten nekazaritza ekoizpenerako lantegiak,
5
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landare eta loreak lantzeko eraikin finko eta mugiezinak, landaketa bera esparru horretan
burutzen ez bada, ez baitute loturarik azken horrekin. Halaber sartuko dira horien
lehenengo eraldaketa (landareak eta loreak enbalatzea, etab.).
- Oro har, erabili, eraldatu edo landutako gaiak, edo erabilitako baliabide teknikoak direla
eta, pertsonei oztopoak edo eragozpenak eragin eta arriskuan jarri edo ondasunetan
kalteren bat sor ditzaketen jarduera guztiak.
- Edozein motatako meatzaritzako lantegiak, lur urbanizaezinean koka daitezkeelarik.
- Materialak, ibilgailuak, txatarra eta makineria gordetzearren estalperik gabe eraikitako
biltegiak, landa lurren ustiaketaren ondorioz eskuratutako produktu zuzenei dagokien
biltegiak izan ezik.
- Industriako lurzoruan garatutako erabilera osagarriak, hots, bulegoak, laborategiak,
kalkulu zentroak, zerbitzuetarako azpiegiturak, eta hondakinak arazteko instalazioak eta
abar. Guarda edo zaindariaren etxea ez da inolaz ere arlo horretan sartuko, berez
planeamenduak espresuki eskaini beharko baitu baimena horrelakoak ezarri ahal
izateko.
Industri erabilerak sailkatu egingo dira ingurumenean izan dezaketen eraginaren
arabera, hau da, sor ditzaketen eragozpenak, kalteak eta arriskuak kontuan hartuta.
Honako sail edo maila hauek ditugu:
- Lehen maila
Norberak edo familiak burutzen dituen ekoizpen jarduerak lirateke. Instalatutako indar
mekaniko finkorik gabe burutu behar dira eta ez dute inolako eragozpen edo arriskurik
sortu behar. Jarduera gauzatzeko erabilitako azalerak beti gehienez jota 125 m² (su)
izango ditu. Halako erabilerak etxebizitzei, hirugarren sektoreko jarduerei eta
ekipamendu komunitarioei atxiki diezazkiekegu, azken horiek garatzeko hartutako lursail
eta lokaletan garatuz.
- Bigarren maila
Etxebizitzekin, hirugarren sektoreko jarduerekin edo ekipamendu komunitariorako
instalazioekin bat datozen industri erabilerak lirateke, izan ere, ez dira arriskutsuak eta
ez dute ondoko erabileretan eragina izango duten eragozpenik edo oztopo handirik
sorrarazten -usain txarra, gasak, hautsa, zarata, bibrazioak, eta abar–. Berez, erabilitako
makina eta motor bakoitzak gehienez jota 4 BZ-ko potentzia izango du eta instalatutako
potentzi dentsitateak ezin izango du 0,135 m²/BZ (e) gainditu.
Sail honetan ere sartzen dira motorrak eta automobilak konpontzen dituzten tailerrak –
inolaz ere ez txapa eta pintura, ibilgailu astunak edo makineria konpontzen dituztenak–,
betiere erabilitako azalerak 250 m² gainditzen ez badu.
Ibilgailuak konpontzeko tailerren artean ere konponketa bizkorreko tailerrak bereiziko
ditugu. Tailer horietan erabilitako azalerak ez du 100 m² gaindituko eta gehienez bi
langile izango dituzte. Zenbait kasutan, arau bereziak xedatzen dira halako tailerrak
bideratzeko.
Bigarren mailako industri erabilerak merkataritza erabileren baliokidetzat hartuko dira,
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azken horiek garatzeko lursail eta lokaletan koka daitezkeelarik.

-

Hirugarren maila

Tamaina txiki edo ertaineko industri erabilerak lirateke, eraikinak har dezakeen
lursailaren azalera gehienez jota 3.600 m² (po) izanik eta estalpean eraikitakoa 5.000 m².
Erabilera horiek ezin izango dira lehen edo bigarren sailean sartu ez dutelako
beharrezko eskakizunen bat betetzen edo, oro har, nahiz eta neurri bereziak hartu,
etxebizitzetan eragozpenak eta arazoak sor ditzaketelako, eraikin berean edo ondoko
batean kokatuz gero.
Sail honetan sartzen dira honako hauek: kanpoaldean eraikitako biltegi eta gordailuak;
txapa eta pintura konpontzen duten tailerrak; ibilgailu astunak eta makineri automobilak
konpontzen dituztenak; hornitegiak; errekina banatzeko guneak; eta atari zabalean
dauden kotxeak garbitzeko instalazioak. Azken horiek, bigarren mailako industri
erabileratzat ere har daitezke 2. mailako konponketa tailer edota garaje gisa erabiltzen
badira, lana betiere lokal horien barnealdean burutu behar delarik.
3. mailako industri erabilerak, jarraian aipatutako salbuespenak izan ezik, industri
erabilerarako eremuetan garatuko dira.
Xedatutako baldintza bereziak betetzen dituzten nekazaritza arloko industriak landa
eremuetan garatu ahal izango dira, horretarako baimena duten esparruetan soilik.
Hornitegiei dagokienez, kotxeak garbitzeko instalazioak horiei atxikitako erabileratzat
joko dira. Bestetik, errekina banatzeko unitateak honako lursail hauetan ezarri ahal
izango dira: Lurzoru Urbanizaezintzat hartutako esparruetan eta bide sistema nagusietan
edota horien ondoko lursailetan.
- Laugarren maila
Tamaina ertaineko eta handiko industri jarduerak sartzen dira sail honetan, eraikinak har
dezakeen lursailaren azalera gutxienez 3.600 m² (po) izanik, edo estalpean eraikitakoa
5.000 m². Txikiagoak gertatzen diren jarduerak ere sail honetan sar daitezke hainbat
arrazoi direla medio, esaterako: ondoko beste industri jarduerekin bat ez datozelako;
espazio libreen erabilera dela eta, elkarren arteko arazo funtzionalak sortzen direlako;
nahiz eta neurri bereziak hartu, kalte, eragozpen eta oztopoak sorrarazten dituztelako;
edota zama lanetan aritzean eta osagaiak biltzean aparkatzeko eta lanerako jarduera
ugari burutzen dituztelako. Jarduera horiek ezin izango dira lehen edo bigarren sailean
sartu ez dutelako beharrezko eskakizunen bat betetzen edo, oro har, nahiz eta neurri
bereziak hartu, etxebizitzetan eragozpenak eta arazoak sor ditzaketelako, eraikin berean
edo ondoko batean kokatuz gero.
Sail honetan ere 2.000 m²-tik (s) gorako azalera duten nekazaritzarako industriak sartzen
dira. Ez, ordea, euren ezaugarriak direla eta, nekazaritza eta abeltzaintzako zenbait
industria eta antzekoak, azken horiek 5. mailan sartzen baitira.
Industri erabilerako lursailetan baino ez dira ezarriko eta, nekazaritzako industriei
dagokienez, landa lurretan kokatuko dira, horretarako baimena duten lurretan alegia.
Hau da, bereziki xede horretarako gorde diren lursailetan. Bertan jarduera hori bakarrik
garatu ahal izango da, osagarriak gertatzen diren ekintzekin batera, adibidez, estalperik
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gabeko biltegiak, zama lanetarako guneak, aparkalekuak eta antzekoak. Beti kasu
bakoitzari dagozkion baldintza bereziak bete behar direlarik.
Industri mota hauen osagarritzat hartuko da instalazioko guardaren etxea (etxe bakarra
lursaileko).
- Bosgarren maila
Sail honetan sartzen diren jarduerak kokapen berezia behar dute eragozpenak, oztopoak
eta arriskuak sortu edota ekoizpenerako lurrazalera handia behar dutelako –lursailak
20.000 m² baino gehiago behar ditu.
Horien garapena industriarako gune berezietan burutuko da, eta nekazaritzako industriei
dagokienez, baimena duten landa-lurretan. Halakoak ezartzean, 4. mailako industriek
bete beharreko baldintzak kontuan hartuko dira eta behar izanez gero neuri bereziak
hartuko dira sor daitezkeen eragozpen, oztopo eta antzekoak zuzentzeko.
Industria mota hauen osagarritzat hartuko da instalazioko guardaren etxea (etxe bakarra
lursaileko) -berez, egoera hori Arau berezian edota planeamendu xehatuan azaldu
beharko da.
10.3.- Hirugarren sektoreko erabilerak
Berez, honako sail hauek bereiz daitezke:
- Ostalaritza.
- Merkataritza.
- Bulegoak.
- Aisialdia.
- Osasun eta Sorospen zerbitzuak.
- Hirugarren sektoreko bestelako jarduerak.
- Turismorako kanpamentuak.
☯ Alor honetan irabaziak eskuratzearren pertsonei ostatu ematen dien edozein jarduera
sartzen da, esaterako: hotelak, ostatuak, hotel-egoitzak, motelak, pentsioak eta
aparthotelak.
Ostalaritzari atxikitako erabilera osagarritzat hartuko dira garajea eta etxebizitza, ostatu
instalazio bakoitzeko, kasuan kasuko araudia izango dutelarik.
Era berean, alokatzeko apartamentuak, aparthoteltzat hartzeko beharrezkoak diren
sektore araudiak zehaztutako baldintzak betetzen ez dituztenean, etxebizitzatzat joko
dira baimena ematerakoan, hau da, bizitegi gisa erabiliko dira.
☯ Merkataritza arloan hainbat jarduera ditugu, besteak beste, era guztietako gai edo
produktuak jendeari saltzen dituztenak, salmenta hori handizkakoa edo txikizkakoa izan;
ostalaritzari dagozkion jarduerak: tabernak, kafetegiak, pubak, jatetxeak eta
sagardotegiak; jendeari eskaintzen zaizkion era guztietako zerbitzuak eta horiek
osatzeko erabiltzen diren bestelako ekimenak. Dena den, berez merkataritzan erabili
behar ez den lursail batean garajeak egin ahal izateko –merkataritzako jardueraren bat
osatzearren–, arau bereziak behar dira, horietatik aparte.
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Merkataritza arloko jarduerak honako sail hauetan bereiz ditzakegu hainbat ezaugarri
kontuan izanik, besteak beste: bertaratuko den jendearen kopurua, beharrezkoak dituen
aparkalekua eta zamalanerako guneak.
- 1. maila
Gehienez jota 125 m²-ko azalera erabilgarria duten saltoki txikiak, behin-behineko
eraikinetan kokatuak eta gune publikoaren ohiko erabilerarekin bat datozenak -espaloiak,
lorategiak, oinezkoen pasabideak eta bestelakoak; horregatik berauek garatzeko
baimena eman daiteke-, planeamenduan horrelakoak espresuki zehaztu ez badira ere.
Era berean, horretarako prestatu diren gune pribatuetan ere burutu ahal izango dira.
- 2. maila
Azalera erabilgarriari dagokionez, 125 m² (e) baino gehiago baina 250 m² (e) baino
gutxiago dituzten merkataritzako jarduerak ditugu sail honetan. Bat etorri behar dute
etxebizitza, industria, hirugarren mailako jarduera edo erkidegoko ekipamenduarekin, eta
horretarako bereizi diren lursailetan garatu ahal izango dira, aldez aurretik aparteko
neurririk hartu gabe.
- 3. maila
Azalera erabilgarriari dagokionez, 250 m² (e) baino gehiago baina 750 m² (e) baino
gutxiago dituzten merkataritzako jarduerak ditugu sail honetan. Horrelakoak etxebizitza,
industri jarduera edo hirugarren mailako jarduerei dagozkien lursailetan gauzatu ahal
izateko, arau zehatz batek, xehatutako planeamenduak, edo Udalak berak baimena
ematean, baldintza bereziak jar ditzakete honako arlo hauei dagokienez: jendearentzako
pasabideak, salgaiak, aparkalekuak eta zamalanerako guneak. Edozein kasutan, lokal
horiek sarrera zuzena izango dute, berorientzako aproposa eta bakarra. Halere, gerta
daiteke bestelako merkataritza instalazioek ere kaletik, toki publikoetatik sarrera bera
izatea.
- 4. maila
Sail honetako merkataritzako jarduerek, azalera erabilgarriari dagokionez, 750 m² (e)
baino gehiago izango dituzte, eta estalpeko azalerak gehienez jota 2.000 m² (s) izango
ditu. Lokalen barnealdean sarrerako, salgaientzako eta zamalanetarako beharrezkoa
gertatzen den lekua izan beharko dute. Era berean Arau Zehatz batek, xehatutako
planeamenduak, edo Udalak berak baimena ematean, aparkalekuaren ezaugarriei
dagozkien baldintza bereziak jar ditzakete.
Era berean, badira bestelako jarduerak 2., 3. eta 4. mailako merkataritzako jarduerei
atxiki diezazkiekegunak kasuan kasu, esaterako, 1. eta 2. mailako industri jarduerak,
bulegoak, aisialdi edo gastronomiako ekimenak, lokal itxietan bildutako kirol
ekipamenduak -gimnasio, sauna eta antzekoak, publikoak edo pribatuak izan
daitezkeelarik-, ikastetxeen eta administrazioaren ekipamendua, bai eta sorospena,
kultura, aisialdia eta erlijioari dagokien ekipamendua ere, publikoa edo pribatua izan
daitekeelarik. Gerta daiteke sailkapen nagusian edo xehatutakoan merkataritzarako
lursailetan horien ezarpena debekatzea.
Zenbaitetan, merkataritzako jarduerek, euren ezaugarrien ondorioz, eta erabili, eskuztatu
edo bildutako baliabideen eraginez, eragozpen nabariak sortu, osasunerako kaltegarriak
gertatu eta ondasun eta pertsonak arriskuan jar ditzakete. Horrelakoetan, industri
9
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jarduerei dagokien araudiaren menpe egongo dira, Euskal Herriko Ingurumenaren
Babeserako Lege Orokorra ere bete behar badute ere.
Oro har, badira baimen berezia behar izango duten zenbait merkataritzako jarduera,
hots, bideetan arazoak sortzen dituztenak, ibilgailuentzako aparkaleku handiak behar
dituztenak edo jarduera bera osatzeko espazio libre handiak behar dituztenak. Halere,
Plan Orokorrak proposatutako antolamenduaren xedeekin bat etorri beharko dute.
Espresuki debekatzen da merkataritza jarduerak gauzatzean edozein motatako lokalak
garaje gisa erabiltzea, horretarako baimen berezia behar izango baita.
☯ Bulegoak deritzogun sailean honako jarduera hauek sar daitezke: jarduera
administratibo pribatuak eta edozein motatako enpresen ordezkaritzak eta egoitza
administratiboak; banketxe, aseguru etxe eta burtsaren bulegoak, gestoria eta bulego
profesionalak, kalkulu zentroa eta laborategiak, aurrekoekin eta antzekoekin bat
datozenak alegia, eta horiei guztiei atxiki dakizkiekeen jarduera osagarriak.
☯ Olgetarako jardueren artean, erkidegoan bertan burututako hainbat ekimen pribatu
ditugu, denek aisialdia bete nahi dutelarik. Halako ekimenen irabazi nahia dela eta, ezin
dira ekipamendu komunitarioaren barnean sartu. Hona hemen jarduera horietako batzuk:
jolas etxeak, elkarte gastronomikoak, zinema aretoak, antzokiak, dantzalekuak,
kasinoak, lokal itxietako kirol instalazioak, gimnasioak, igerilekuak, kanpoaldeko jolas
parkeak eta kirol guneak.
☯ Sorospena eta laguntza eskaintzea xedetzat duten jarduerak, hots, gaixoei
tratamendua eta ostatua eman eta antzeko ekimenak gauzatzen dituzten jarduerak.
Denak irabaziak erdietsi nahian burututakoak izango dira gehienbat. Erietxeak, klinikak,
geriatrikoak eta sendagile eta abeltzainen kontsultategiak.
☯ Jarduera kulturalak eta soziopolitikoak, olgetarako zerbitzuekin batera, denak
pribatuak izanik, hirugarren mailako erabilerei dagokien sailean sartzen dira, ekipamendu
komunitarioan espresuki sartzen ez badira behintzat. Esaterako, alderdi politiko, elkarte
edo sindikatuen egoitzak, erakusgela pribatuak, akademia pribatuak eta bestelakoak.
☯ Turismorako kanpamentuen artean, irabaziak erdiestearren pertsonei ostatua ematen
dieten jarduerak ditugu, betiere behin-behineko baliabideak erabiltzen direlarik, eta ez
finkoak, adibidez, kanpin dendak, karabanak, eta abar.
Era berean, azken atal horretan osagarritzat hartuko dira beste hainbat ekimen edo
jarduera, esaterako, langileen etxebizitzak (etxebizitza bat), bulegoak, ostalaritzako
zerbitzuak, premiazko osagaien salmenta, bertakoek erabil ditzaketen kirol eta
jolaserako instalazioak. Azken horiek eraikin sendo eta finkoetan ezar daitezke. Baina
etxola, bungalow edo antzekorik eraikitzea debekatuta dago, horiek ostalaritzako
jardueretan sartzen baitira.
10.4.- Landa erabilerak.
Lehentasunezko helburua lurraldearen ustiapen produktiboa duten jarduerak dira.
Honako modalitate hauek bereizten dira:
-

Erauzketak.
Nekazaritzako ustiapen arruntak.
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☯ Erauzketa erabileren barruan sartzen dira aire zabaleko edo lurpeko harrobiak eta
meategiak eta horiei dagozkien erabilera lagungarriak. Aitzitik, honako hauek ez dira
sartzen: zaintzailearen edo jagolearen etxebizitza, kasu horretan erabilera hori ezartzeko
bete beharreko baldintzak bete behar baitira; hormigoi edo asfaltozko produktuak
ekoizteko zentralak, ezta kokatu nahi den lekuaren ondoko harrobitik ateratako
agregakinak erabiliko badira ere, horiek denak 5. Kategoriako industriatzat hartuko
baitira beti.
☯ Nekazaritzako ustiapena ustiapenaren titularrak edo titularrek, nekazaritzako
ekoizpenerako, enpresa baten moduan antolatutako ondasun eta eskubideen multzoa
da, batez ere ondasun horiek merkaturatzeko helburuak baditu; ustiategiak, berez,
batasun tekniko eta ekonomikoa izan behar du, orokorrean beti ekoizpen baliabide
bertsuak eta kudeaketa bakar bat izaten dituen neurrian.
Hori horrela, nekazaritzako ustiategiak kasuan kasuko gutxieneko neurriak eta ekoizpen
bideragarritasunaren baldintzak betetzen dituzten ustiategiak izango dira. Egoera hori
egiaztatzeko, dena den, Gipuzkoako Foru Aldundian gai honetan eskuduntza duen
departamentuaren ziurtagiria erakutsi beharko da, jarduera ezartzeko lizentzia eskatu
aurretik.
Nekazaritzako ekoizpenerako jardueratzat jotzen dira:
• Nekazaritzako jarduerak.
Batez ere mota guztietako landareen laborantza eta ekoizpenera bideratutako
nekazaritza erabileren berariazko jarduerak hartzen ditu, baita lorezaintza, mintegian
sortutako laboreak, perretxiko haztegiak eta laborantza hidroponikoak ere. Aitzitik,
nekazaritzako enpresa lagungarriak ez dira kategoria honetan sartzen, hau da,
edonolako kontratu baten bidez nekazaritzako ekoizpenean parte hartzen dutenak,
nekazaritzako makineria utziz, edo nekazaritzako ustiategietan normalean erabiltzen
den zerbitzuren bat emanez.
• Abelazkuntzako jarduerak.
Era guztietako abereen hazkuntza eta zaintzarekin lotutako abeltzaintza erabileren
eta abere produkzioen berariazko jarduerak hartzen ditu. Horietan sartzen dira
hegazti, untxi eta erle haztegiak, soil-soilik txitak ateratzeko arrautzak egun batez
inkubatzera bideratutako granjak, larrugintzarako animaliak hazten dituzten granjak
edota espezie zinegetikoen ekoizpena.
Baztertuta daude gainean ibiltzeko, lasterketarako edota lorrerako edo lanerako
abere ustiategiak, –baldin eta aldi berean haztegiak ere ez badira behintzat–,
txakurtegiak, animalien salerosketak, hiltegiak eta antzekoak, era guztietako parke
zoologikoak, animaliak itxituran zein librean dituztenak, animalien erakusketak eta
konpainiako animalien haztegiak.
• Basogintzako jarduerak.
Basogintzako erabileren berariazko jarduerak hartzen ditu, hau da, baso masak
zuzenean ustiatuz zura eta bestelako produktuak lortzera bideratutako jarduerak,
zura eta egurra ustiatzea, basogintzako landareak, fruituak edo haziak ekoiztea eta
biltzea, eta erauzketa lanak –meategietakoak eta hidrologikoak baztertuta–, baldin
eta jarduera horiek mendian gauzatzen badira. Basogintzaren barruan sartzen dira
masa maneiatzeko beharrezko instalazioak eta basoaren ustiaketari lotutakoak.
Edonola ere, eraikitako azalerak harremana izan behar du zerbitzatzen duen
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ustiategiaren ahalmen ekoizlearekin edo, bestela, ekoizle elkartuen ustiategien
ahalmenarekin, eta muga hauek bete beharko dituzte:
-Urbanizatutako azalera gehienez (sartzeko bideak kenduta) . 2.000 m2.
-Eraikitako azalera gehienez: 750 m2.

-

EAEko Nekazaritza eta Basogintzari buruzko Lurralde Planak xedatzen duenez,
basogintzako jarduerak dira arrazoi funtzionalengatik, dimentsionalengatik edo
ekoizpen zonalari lotuta egoteagatik landa lurrean ezarri behar diren lehen
eraldaketako baso industriak, hau da:
Egurra zerratzea eta marrusketatzea
Egurra industrialki prestatzea (leuntzea, garbitzea, inpregnatzea edo kimikoki
tratatzea kontserbazio agenteekin edo besteekin, lehortzea, etab.). Halaber,
bigarren eraldaketako basogintza industriak landa lurretan kokatzea
baimentzen du baldin eta lehenengo eraldaketa ere bertan egiten bada.
Egurraren bigarren eraldaketako jarduerak izan daitezke:
-Tarima, xafla, ohol eta abar egiteko ahokatu gabeko egurren fabrikazioa.
-Paleten fabrikazioa.
-Altzarien fabrikazioa ez da hemen sartzen.

Nekazaritzako ustiapen erabileren barruan sartzen dira dagozkien jardueren erabilera
osagarriak ere; besteak beste, etxebizitza, ustiategiari lotutako ibilgailuak eta makinak
gordetzea, ustiategiko ekoizpenak gordetzea eta ekoizpen horiek lekuan bertan
zuzenean saltzea.
Nekazaritza turismoko jarduera ere horietan sartzen da, baldin eta gai honetan indarrean
dagoen legeria sektorialean –maiatzaren 28ko 128/96 Dekretuan eta irailaren 23ko
210/97 Dekretuan arautua– exijitutako baldintzak betetzeaz gain, nekazaritzako
ustiapenaren lagungarri bada. Dena den, aldez aurretik nekazaritza gaietan eskumena
duen foru departamentuaren ziurtagiria erakutsi beharko da, jardueraren titularrak
jarduneko nekazariak direla egiaztatuz.
Era berean, ustiategiari lotutako nekazaritza industriak ere erabilera lagungarritzat joko
dira; esate baterako, ustiategian lortu diren produktuak lekuan bertan eraldatzea, baldin
eta eraldaketa horrek produkzio prozesuaren ekonomiari nabarmen eragiten badio, eta
nekazaritzako ustiategian lortutako lehengaiek ustiategiarekiko duten erabateko
mendekotasuna bermatzen bada, eta era guztietako nekazaritza eta abeltzaintzako
industriak, baldin eta gehienez ere 2.000 m²-ko solairu estalgarriko eraikuntzan garatzen
badira eta, betiere, nekazaritza gaietan eskumena duen foru departamentuaren baimena
lortzen bada.
10.5.- Komunikazioak
Berez, honako alor hauek bereiz ditzakegu:
☯ Ibilgailuentzako bideak
☯ Aparkalekuak
☯ Garajeak
☯ Oinezkoentzako bideak
☯ Trenbideak
☯ Bidegorriak
12
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☯ Ibilgailuentzako bideak, eremu horretan onartu eta sustatutako jarduerentzako
beharrezkoak gertatzen diren aparkalekuak eta oinezkoen pasabideak, beti oinarrizko
zerbitzuak izan beharko dira, eta orotariko erabilerarako esparruetan onartuak gertatuko
dira egoera hori berariaz adierazi gabe.
☯ Aparkalekua zera litzateke: esparru pribatu edo publikoetan atari zabalean ibilgailuak
biltzeko gunea. Aldiz, garajeak ibilgailuak gordetzeko guneak lirateke, baina itxita daude
eta estalkia ere badute. Azken horretan bi garaje sail edo mota ditugu, bakoitzak duen
azaleraren arabera:
- 1. saila: 400 m² baino gehiago (s)
- 2. saila: 400 m² baino gutxiago (s)
☯ Era berean, garajeek bi izaera izan ditzakete, berez pribatuak eta publikoak izan
baitaitezke. Garaje pribatutzat joko dira jabeek bakarrik, edo beraiek baimendutako
lagunek erabiltzen dituztenak; eta garaje publikotzat hartuko dira jende guztiak erabil
ditzakeenak, edozeini irekia egongo direlarik, bai dohainik bai eta sarrera ordainduz ere.
Azken horretan sartzen dira honako hauek ere: komunak, instalazioetarako gelak,
ibilgailuak garbitzeko instalazioak eta konponketa bizkorreko tailerrak. Aldiz, ez dira sail
honetan sartzen errekinak banatzeko unitateak, hornitegiak eta bestelako tailerrak.
Garajeak eta aparkalekuak, oro har, etxebizitza, industria, ekipamendu komunitario eta
hirugarren sektoreko jardueren osagarritzat hartuko dira, baina horrelakoetan lursailean
gauzatu beharreko garaje edo aparkalekuko tokia jarduera horrek eskaintzen duen
zerbitzuak behar duenarekin bat etorriko da.
☯ Trenen erabileran sartzen dira trenbideak eta geltokiak eta horien “erabilera
osagarriak”. Halere, horien artean maniobra guneak eta tren materialak konpontzeko
tailerrak araudi berezi batez arautu behar dira.
10.6.- Espazio libreak
Espazio libreak esparru publikoak dira, bertara sartzeko eragozpenik ez baitago. Aldi
berean, bertan ez da inolako eraikinik gauzatzen -oso kasu berezietan izan ezik-, eta
komunikazio sarearen osagairik ere -errepideak, espaloiak, eta antzekoak- ez dira
esparru horretan kokatzen.
Sail edo mota hauek berezi ditzakegu:
☯ Hiriko espazio libreak
☯ Landa lurretako espazio libreak
☯ Lurralde elementuak
☯ Hiriko espazio libreak, izenak berak adierazten duenez, hiri aldean aurki ditzakegun
eraikinik gabeko esparruak lirateke. Berez, jendearen aisialdirako mugatuak dira, bai eta
landareak eta zuhaitzak landatzeko ere. Adibidez, plazak, oinezkoen alderdiak,
jolastokiak, pasealekuak, lorategiak eta parkeak. Horiez gain, azpiegiturak edo eraikinak
babesteko mugatu dituzten esparruak eta euren ezaugarriengatik eraikinik hartu ezin
duten guneak ere sail honetan sartzen dira.
Era berean, horiekin lotutako zenbait zerbitzu eta jarduera sail honi dagozkio, besteak
beste, lorezaintza -materiala, tresnak eta makineria gordetzea- eta jendearentzako
13

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

beharrezkoak diren bestelako zerbitzuak -komunak eta antzekoak-.
Hiriko espazio libreak erabiltzean beti oinarrizko zerbitzuren bat eskaintzearren burutuko
da, eta zuzen-zuzenean baimena izango du orotariko erabilerarako esparruetan halako
egoera berariaz adierazi gabe.
☯ Landa lurretako espazio libreak erabiltzean, jendearen aisialdirako landa giroko lursail
publikoetan gauzatutako jarduera berak burutuko dira.
☯ Lurralde osagaiak erabiltzea, azken finean lurralde horretan naturak eskaintzen dituen
osagai edo elementuak erabiltzea besterik ez da, naturako osagaiek giza jarduera
gainditzen dutelarik. Esaterako, ibaien ubideak, mendi gailurrak, mendi garaietako
eremuak, natur ezaugarri berezietako eremuak eta antzekoak. Bertan ez da ekoizpen
jarduera nabarmenik garatzen, ez eta giza ekimenik ere.
10.7.- Ekipamendu komunitarioa
Ekipamendu komunitarioari dagokionez, jendeari zerbitzuak eskaintzearren antolatutako
jarduerak lirateke, erakunde publiko edo pribatuek irabaziak eskuratzeko asmorik gabe
gauzatuak.
Zentzu horretan, Udalak erakunde pribaturen batek burututako jarduerari dagokion
sailkapena alda dezake, jarduera bera ekipamendu komunitariotzat hartuz, jarduera
horrek jendeari eskainitako zerbitzua oinarrizkoa eta irabazi asmorik gabea izanik.
Jarduera horren helburua irabaziak eskuratzea bada, hirugarren sektorean sartuko da,
edota etxebizitza gisa erabilitako lursaila izango dugu.
Ekipamendu komunitarioari dagokionez, sail hauek bereiz ditzakegu:
☯ Ikastetxeen ekipamendua.
☯ Kirol ekipamendua.
☯ Erakundeen ekipamendua.
☯ Sorospena eta laguntza eskaintzeko ekipamendua.
☯ Kultura eta gizarte ekipamendua.
☯ Olgetarako ekipamendua.
☯ Erlijio ekipamendua.
☯ Zerbitzu publikoen ekipamendua.
☯ Ikastetxeen ekipamenduaren erabilera irakaskuntzan datza, edozein motatakoa
delarik, publikoa edo pribatua, bai eta horrekin batera garatutako ekimen osagarriak ere.
☯ Kirol ekipamenduak erabiltzea kirola egitea eta prestaketa fisikoa hobetzea litzateke,
edozein motatako kirol edo ekintza burutuz, bai eta kirola bera irakastea ere, eraikinetan
zein bereziki egokitutako espazio libreetan, baita dagozkien erabilera lagungarriak ere,
irabazteko xederik gabe gauzatzen direnak.
☯ Erakundeen ekipamendua erabiltzea jendeari zerbitzuren bat eskaintzearren erakunde
eta administrazioen jardueretan datza, besteak beste, komisaldegiak eta postetxeak,
baldin eta inguruko beste erabilera edo jarduerekin bat etortzen badira. Horiekin batera
garatutako ekimen osagarriak ere sail honetan sartzen dira.
☯ Sorospena eta laguntza eskaintzeko ekipamendua erabiltzea gaixoei tratamendua
14
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eman eta beroriek hartzen dituzten etxeak erabiltzea litzateke (anbulatorioak,
kontsultategiak, erietxeak eta antzekoak), edota babes berezia behar duen jendeari
bestelako zerbitzua eskaintzen diotenak, zahar etxeak eta zaharren egoitzak. Irabaziak
erdiesteko asmorik ez duten jarduerak lirateke, publikoak eta pribatuak.
☯ Kultura eta gizarte ekipamendua erabiltzen ari direla esaten dugu sorkuntza artistikoa
eta kultur ekoizpenak sustatu eta ezagutzera emateko ekimenak burutuz gero.
Horrelakoak gauzatzeko hainbat gune ditugu, besteak beste, kulturetxeak, liburutegiak
museoak, erakusketa aretoak, musika aretoak, antzokiak eta abar. Horiekin batera
garatutako ekimen osagarriak ere sail honetan sartzen dira, irabazizko xederik gabeak.
☯ Erlijioarekin zerikusia duen ekipamendua erabiltzeak parrokiako zentro, kapera, ermita
eta elizetan burutzen diren gurtzarako jarduerak garatzea suposatzen du, besteak beste,
erlijio katolikoarenak eta baimendutako bestelako erlijioenak, horien erabilera
osagarriekin batera.
☯ Olgetarako ekipamenduen erabilerari dagokionez, bertan ditugu zinema aretoak,
antzokiak, jolas parkeak eta aisialdirako beste jarduerak, denak ere irabaziak
eskuratzeko asmorik gabe gauzatuak.
☯ Zerbitzu publikoen ekipamenduaren sailean, aurreko sailetan aipatu ez diren
bestelako jarduerak ditugu, jendeari zerbitzuren bat eskaintzearren garatutakoak alegia.
Oso izaera ezberdineko jarduerak dira, esaterako, suhiltzaileak, polizia, merkatuak,
postetxeak, hilerriak, aterpeak, turismoko kanpamentuak eta antzekoak –horien
osagarriekin batera–, baina denak Administrazio Publikoak burutuak dirateke eta, euren
ezaugarri funtzionalen ondorioz, ez datoz bat bestelako jarduerak gauzatzeko mugatu
diren lursail edo esparruekin. Hori dela eta, kasuan kasuko araudi berezia behar izango
dute.
10.8.- Ibai ibilguak
Iturrietatik edo hustubideetatik, hala nola horien bazterretatik eta babesguneetatik
datozen lur gaineko urak biltzen dituzten ibilguen berariazko erabilerak biltzen ditu.
Iturriak eta ur sorburuak ere erabilera honen barrukotzat jotzen dira.
10.9.- Zerbitzuetarako azpiegiturak
Zerbitzuetarako azpiegituretan kategoria hauek ezartzen dira:
☯ Ur horniduraren azpiegituraren erabilera
☯ Hondakin ur eta arazketa azpiegituraren erabilera
☯ Elektrizitate horniduraren azpiegituraren erabilera
☯ A motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilera
☯ B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilera
☯ Erregaien hornidura azpiegitura erabilera
☯ Ur hornidura gauzatzearren hainbat elementu erabili behar ditugu, besteak beste,
urtegiak, urak arazteko zentroak, ur hornidurari dagozkion hodi nagusiak, ura banatzeko
biltegiak -horien osagarriekin batera- eta banaketa sareak.
☯ Hondakin uren arazketa ere hainbat osagairen erabileran oinarritzen da: arazte eta
tratamendu zentroak, arazte sareak, euri eta hondakin urak biltzen dituzten hodiek
osatuak, eta horien osagarriak, hau da, ponpaketa estazioak, gainezkabideak,
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ekaitzetarako tankeak, torlojuak, erpinak eta abar.
☯ Elektrizitate hornidurarako azpiegitura osatzen duten osagaiak honako hauek dira:
banaketarako estazioak eta azpiestazioak, transformazio zentroak, banaketa eta
hornidurarako lurpeko eta airetiko sarea eta herriko argiak.
☯ A motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilerak instalazio
multzo zabala hartzen du: aire zabaleko azalera handiko ibilgailuentzako aparkalekuak,
ura edangarri bihurtu eta tratatzeko plantak, urtegiak edo ur biltegi handiak, energia
elektrikoa produzitzeko zentralak; 100 m²-tik gorako azalerako transformazio estazioak;
gasa hartu edo produzitzeko zentralak; araztegiak eta hondakin solidoak tratatzeko
plantak eta ingurune fisikoaren gaineko antzeko eragina duen herri onurako beste
edozein instalazio.
☯ B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilerak hainbat
instalazio hartzen ditu: dorreak, antenak eta irrati eta telebistarako satelite bidezko
komunikaziorako emisore eta hargailuak; faroak, irrati faroak eta antzeko eragina duten
bestelako komunikazio instalazioak.
☯ Erregaien hornidura gauzatzearren baliabide anitz erabili behar da, besteak beste,
gasbideak, jendeari zuzenean gasa eskaintzen dioten hornidura sareak eta gasa bera
bildu, tratatu eta ekoizteko instalazioak. Era berean, sail honetan sartzen dira
erabiltzaileek zuzenean darabiltzaten erregaien biltegiak, azken horien artean urtutako
gasak eta petroliotik eratorritako produktu astunen biltegiak -gasolioa edo fuel olioa-.
Edozein motatako erregaiak ekoiztu edota biltzeko azpiegiturak, denak ere salmenta
dutela helburu, industriako erabileren artean kokatuko dira.
Edozein motatako hornidura sareak –ura, saneamendua, elektrizitatea, telefonoak, gasa
eta bestelakoak–, ur hornidurarako ponpaketa estazioak, hondakin urak bideratzea,
elektrizitatearen transformaziorako zentroak eta petroliotik eratorritako produktuen
biltegiak –gasolioa edo fuel olioa– oinarrizko zerbitzutzat joko dira, orotariko
erabilerarako gune guztietan ezar daitezkeelarik baimen berezia eskuratu gabe.
Aldiz, urtutako gasen biltegiek, bestelako jardueren osagarriak
planeamenduaren baimen berezia eskuratu behar izango dute.

izanik

ere,

Zerbitzuetarako azpiegituren sareen elementuak esparruetan agertuko dira lurzorua
derrigor erabili behar badute eta horiez gain bestelako jarduera edo erabilerarik gauzatu
ezin badaiteke.
2.2.- LURZORUAREN KALIFIKAZIOA
2.2.1- Kalifikazio orokorra
11. Artikulua.- Kalifikazioaren sistematizazioa
1. Kalifikazioa erabilera orokorrerako gune hauen arabera mugatzen da:
A.- Bizitegiak.
B.- Industri guneak.
C.- Hirugarren sektoreko guneak
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D.- Landa guneak.
E.- Komunikazioen Sistema Orokorra.
F.- Espazio libreen Sistema Orokorra.
G.- Ekipamendu komunitariorako Sistema Orokorra.
H.- Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra.
2. Plan honetan antolatzen den esparrua ondoren adieraziko diren erabilera orokorreko zonetan
banatu da, eta horietako bakoitzean honako aldaera hauek bereizi dira:
A.- Bizitegiak.
A.10.- Bizitegiak.
B.- Industri guneak.
B.10.- Industri guneak
D.- Landa guneak.
D.10.- Babes Berezia.
D.10.1 Interes Naturalistikoko Guneak eta Beste Gune Interesgarriak
D.10.2 Interes agropaisajistikoko guneak
D.20.- Ingurumen hobekuntza.
D.20.1 Erauzketa gunea
D.20.2 Meatze prospekzioak egin daitezkeen guneak.
D.30.- Baso eremua.
D.40.- Nekazaritza eta abeltzaintza gunea eta landazabala.
D.40.1 Nekazaritza eta abeltzaintzako Balio Handiko Gunea
D.40.2 Nekazaritza eta Abeltzaintzako Gune Arrunta
D.50.- Azaleko uren babesguneak.
Lurzoru urbanizaezineko zonakatze horri beraren mugaketarekin bat ez datorren beste
banaketa bat gainjartzen zaio, naturaren eta gizakiaren eraginen aurrean akuiferoen
kutsadura, higadura, uholdeak eta eremu babestuen hondamena erakuts dezaketen
urrakortasunaren arabera egindako banaketa, hain zuzen.
Kasu honetan, hau da gainjarritako baldintza:
C.1 Akuiferoen urrakortasuna.
C.2 Gutxi eraldatutako paisaia duten zonak
C.3 Zona inundagarriak
C.4 Korridore ekologikoen sarea
C.5 Naturgune babestuak
E.- Komunikazioen Sistema Orokorra.
E.10 Errepideak.
E.11 Trenbideak.
F.- Espazio libreen Sistema Orokorra.
F.10.- Espazio libreak.
F.20.- Ibaien ubideak.
G.- Ekipamendu komunitariorako Sistema.
G.10.- Ekipamendu komunitarioa
H.- Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra.
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H.10.- Galtzadaburuko zentrala.
12. Artikulua.- Eraikuntzari buruzko legeria eta orotariko erabilerarako guneen erabilera
12.1.- A.10.- Bizitegiak
 ERAIKUNTZARAKO ERREGIMENA
Etxebizitzak gauzatzearren mugatutako lursailak, beroriek bananduta egongo direlarik,
eta eraikinik gabeko lurrak ere eduki ditzakete inguruan.
A.10 eremuko eraikinei dagokien araubidea eta, kasuan kasuko salbuespenak alde
batera utzirik, bertan garatutako eraikuntza guztiek bete beharreko xedapenak
zehaztasunez biltzen dira kalifikazio xehatuaren a.10 Etxebizitzetarako Lursailak atalean.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
 Erabilera lagunduak:
Bizitegiak.
 Erabilera onargarriak:
Oro har, a.10 partzeletan onargarritzat jotzen diren erabilerak, Plan Orokor honetan
finkatutako baldintzen arabera.
Bestelako lursail eta eremuetan:
Ekipamendu komunitarioa: Lagundutako erabilerekin bat datozen erabilera motak.
 Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
12.2.- B.10.- Industri guneak.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Industri jarduerak garatzearren eraikuntza ugari hartzen dituzten eremuak, bertan halako
jarduerak hartzen dituzten eraikinak, legearen aurrean eta funtzioari dagokionez,
jarduera bateratuak edo bananduak izan daitezke.
Eraikinaren egitura arautzeko lursailetako lerrokaduraren mugaketa grafikoa eta lursailari
buruzko arau nagusiak erabiliko dira.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
 Erabilera lagunduak:
Industria txiki eta ertainak, 1., 2. eta 3. mailakoak.
 Erabilera onargarriak:
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Oro har, b.10 Lursailetan onargarritzat jotzen diren erabilerak, horien aldaera eta
baldintzekin batera.
Bestelako lursail eta eremuetan:
+ Etxebizitzak (erabilera autonomoa): jada bertan ditugun eraikinetan soilik eta
etxebizitza gisa erabiltzen baldin baziren Plan Orokor hau onetsi aurretik.
+ Industriarekin lotutako erabilerak:
-

Erregaiak banatzeko unitateak
Zerbitzu guneak

+ Ostalaritza: lursailaren barnealdean sarbiderako, aparkatzeko eta zamalanetan
aritzeko lekua eduki beharko dute.
+ Bulegoak.
+ Merkataritzako erabilerak: oro har, 2., 3. eta 4. mailakoak.
+ Olgetakoak: merkataritzarekin lotutako erabilerek bete beharreko baldintza berberak
dituzte. Hauen kalifikazioa gauzatzeko abiapuntu gisa erabiltzen duten azalera hartuko
da. Dantzalekuak, horiei dagokien araubidea finkatzerakoan, 4. edo 5. mailako
merkataritzako erabileratzat joko dira, duten estalpeko azaleraren arabera.
+ Garajeak: erabilera publikoa edo pribatua bada ere, eta edozein motatakoak izanik, 3.
edo 4. mailakoak alegia, erabilera honi dagozkion lursailetan ezarri ahal izango dira eta
eremu publikoetan, baina lurpean (ikerketa xehea).
+ Ekipamendu komunitarioa: eremu horietako ohiko erabilerarekin bat baldin badatoz eta
Arau Subsidiarioetan bereziki erabilera hori gauzatzarren zehaztutako lursailetan.
 Erabilera debekatuak:
Bizitegiak: berariaz aipatutako salbuespenetan izan ezik.
Tertziarioak: berariaz onartzen ez diren erabileretan.
Landa lurretakoak.
12.3.- D.- Landa guneak
D.10.- Babes Bereziko Landa Guneak
Kategoria honetan biltzen dira ekologia eta paisaia aldetik interes handiena duten
lurzoruak. Kategoria honetako eremuetan gizakiaren esku hartzea mugatzea
gomendatzen da, ustiapen prozesuak kontserbazio helburuetara egokituz. Honako
espazio hauek proposatzen dira:
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Interes Naturalistikoa duten Espazioak eta Intereseko beste Enklabe batzuk:
Kategoria honetan Naturgune Babestuak eta bere araubide sektoriala duen 2000 Natura
Sarea sartzen dira:
-

LIC ES 2120012 Araxes ibaia

-

Altzoko Pagoa, Zuhaitz Berezia

LAAetan bildutako interes naturalistikoko espazioa sartzen da:
-

Araxes – Jazkugañe interes naturalistikoko eremua eta Basabeko Bailara

-

Oian mendiko gailur gunea

Araxes – Jazkugañe interes naturalistikoko eremuak harrobiaren iparraldearekin egiten
du muga. Eremu horretan Azkarateko galtzada dago, zeinak 45 m-ko babesa duen
behealdean.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA.
Ezin da eraikin berririk gauzatu inola ere ez.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
-Erabilera lagunduak:
. Ingurumena hobetu eta zaintzeko erabilerak.
. Lurraldeko osagaien erabilera.
 Erabilera onargarriak:
. Nekazaritza eta bertako paisaia hobetzera bideratzen duten ekimenak.
 Erabilera debekatuak:
. Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
Nekazaritza paisaiari lotutako interesa duen espazioa:
Paisai kalitate handiko eremua da. Bertan, enklabeko nekazaritza eta paisaia zaindu nahi
dira. Helburua da paisaiaren ahalmenen eta lurzorua erabiltzeko eskaeren arteko oreka
lortzea.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA.
Administrazio eskumendunak aurretiaz txostena eman eta gero, antolamenduz kanpo
daudenean izan ezik, baimena ematen da dauden eraikinak zaharberritzeko eta,
dagokionean, handitzeko, baita ere eraikin berriak egiteko, erabilera lagunduei eta
onargarriei lotuta badaude, Hirigintzako Arau hauetako 3.3 puntuan ezarritako
baldintzetan.
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 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Nekazaritza eta espazio libreak.
- Erabilera onargarriak:
. Bizitegiak (baldintzekin), lehendik dauden eraikinetan jarduera tertziarioak egitea,
ekipamendu komunitarioa, zerbitzuetako azpiegitura, abeltzaintza estentsiboa,
kontserbazioa, ingurumenaren hobekuntza, basogintza eta berotegiak.
Abeltzaintza estentsibotzat joko da lurraren mende dagoena, hau da, ustiategiko
abereentzako janaririk gehiena bere lurretan ekoizten duena.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

D.20.- Ingurumen hobekuntza.
D.20.1 Erauzketa gunea

Erauzketa jardueraren eraginpean dagoen eremua mugatzen da. Ustiapenaren emakida
“AMAYA” 4.638 zk. da, eta titularra CALCINOR, SA enpresa da, nahiz eta baliabidea
CANTERA DE ALZO, SA ustiatzen ari den. 2006ko urtarrilaren 26an, «Amaya» harrobia
Ustiatzeko Proiektuaren Ingurumen Inpaktuari buruzko Adierazpena formulatzeko
Ebazpena eman zen Altzon (4638 ustiapenaren emakida luzatzeko eskaera), eta
ebazpena aldekoa izan zen. Emakida 30 urtez luzatu zen, beraz, aztergai dugun hiri
antolamendurako plan nagusiaren aplikazio eremuan ez da harrobia handitzerik
aurreikusten.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Harrobiaren ustiaketarekin zerikusia duten instalazio eta eraikinak baimenduko dira,
baita eremuak berez dituen baliabide geologikoen lehen tratamendua ere. Halere,
aurretik guztiz beharrezkoa dela frogatu beharko da, proiektua aurkeztu eta Altzoko
Udalaren eta gai horretan eskudun gertatzen diren erakundeen oniritzia eskuratu.
Harrobia ustiatzeko epearen barnean lehendik dauden eraikinak mantentzen dira.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Ingurumena babesteko eta hobetzeko erabilerak.
. Erabilera erauzleak.
- Erabilera onargarriak:
. 5. mailako industri erabilerak.
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. Bizitegiak: harrobiaren osagarri gisa bakarrik dira onargarriak, eta bien arteko lotura
erregistroan jasota geratuko da.
. Hirugarren sektoreko jarduerak:
* Merkataritza.
*Bulegoak, harrobiko jarduerekin zerikusia dutenak bakarrik.
*Sorospen eta Osasun zerbitzua eskaintzen dutenak, harrobiaren ustiaketarekin
zuzeneko lotura dutenak bakarrik.
. Garajeak.
. Ekipamendu komunitarioa: lurzorua olgetarako edo jolaserako elementuak ezartzearren
erabiltzen delarik.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
D.20.2 Prospekzioak egin daitezkeen gunea
Eremu honek erauzketa gunearekin du muga, eta bertan meatzaritzari loturiko
prospekzioak eta ikerlanak egin daitezke. Hala ere, ez da onartzen pistarik irekitzea,
lurrak mugitzea, zuhaitz mozketarik egitea, etab., baldin eta gaur egungo baldintzak
aldatzen badira eta ez badira helburuak lortzeko bitarteko tekniko egokiak erabiltzen
(garraioa, prospekzioa, konponketa, etab.).
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Ezin da inolako eraikin eta instalazio berririk egin inola ere ez, baimentzen diren
erabileren berezkoak izan ezik (erakunde publikoren batek sustatutako mendiko
aterpeak, mendiak mantentzea, baimendutako erabileretarako eraikinak, etab.). Eraikin
horiek bakanduta egongo dira, mehelinik gabeak izango dira eta bi edo lau isurialdeko
estalkia izango dute, eta lurraren topografia, landaredi eta morfologiagatik dauden
ingurunearen oreka orokorra zaindu eta horrekin bat etorriko dira.
Nola edo hala paisaia alda dezaketen obrak debekatuta daude, ESATERAKO,
ESPALOIAK, ETAB. Suebakiak baimentzen dira, ohiko baldintza teknikoetan,
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Ingurumena babestea eta hobetzea.
. Prospekzioak eta meatzaritza ikerlanak.
. Zerbitzuetako azpiegiturak: landa gunean kokatu beharra dagoenean eta egokia
denean, eta, dagokionean, erabilera publikoko eta interes sozialeko arrazoiengatik
justifikatzen denean.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
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D.30.- Baso Eremua.
Kategoria honetan biltzen da basotzat jo daitekeen lurraldea, hala produkzioren nahiz
ustiapenaren ikuspegitik nola babesaren ikuspegitik.
Oro har, kategoria honetan indarrean dauden irizpideak Basozaintzako Plan
Estrategikoari buruzko dokumentuaren (1994-2030) barruan daude. Bertan, lursail horiek
“mugatu, ordenatu, artikulatu eta hornitzeko” neurri egokiak eskaintzen dira. Zona
horietan
egiten
den
nekazaritza-basozaintzako
edozein
erabilera
nahiz
aprobetxamenduk Gipuzkoako Mendien gaineko 7/2006 Foru Araua kontuan izan behar
du.
Halako zonen helburua da baso lurra hobetu eta zaintzea, aniztasuna eta ekoizpen
iraunkorra bermatuz. Abeltzaintzarako erabilera osagarri bihurtzen da eta nabarmendu
behar da, eta balioetsi, zona horien izaera multifuntzionala. Baso erabilerak
lehentasunezkoa izan behar du Baso kategoriako zonetan, horretarako ahalmen
handiena duten lekuak baitira eta basoko produktibitatea bertan biltzea ahalbidetu
baitezakete. Aipatutako zonetan baso masak hobetzeko inbertsioak areagotu egingo
dira, hala nola bide sareen sorkuntza, suteen kontrako borroka edo basoen
tratamenduak. Oro har, bertan sendotu diren basoek estalitako zonetan irizpide
kontserbazionistak sustatuko dira, erabilera horri eusteko parametroak aplikatuz.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Oro har, antolamenduz kanpo daudenean izan ezik, baimenduta dago jadanik badiren
eraikuntzak eraberritu eta handitzea. Horretarako, ordea, hirigintza arau hauetako 3.3.3
puntuan ezarritako baldintzak bete beharko dira.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
 Erabilera lagunduak:
. Basogintzako jarduerak, dokumentu honen 10.4 artikuluan definitzen denaren arabera.
 Erabilera onargarriak:
. Lehendik martxan dauden basogintzako jarduerak: Embalajes Urbizu, SL ez dator bat
indarrean dagoen hirigintza planeamenduarekin, EAEko 2/2006 Legearen 101 artikuluan
xedatutakoaren arabera: “indarrean dagoen hirigintza plangintzarekin bat ez datozen
etxe, eraikin eta erabilerak eta hirigintzako plangintzak horiek desagertzea aurreikusten
ez duenean”.
Dena dela, finkatzeko lan partzialak eta zirkunstantzialak baimendu ahal izango dira, ez
baitago aurreikusita higiezina 15 urteko epean desjabetzea edo eraistea.
Ondorioz, gaur egun dagoen baldintzetan finkatzen da, ezaugarri fisiko, eraikitako
azalera eta garatutako jarduerari dagokionez, Altzoko Plangintzaren Arau Subsidiarioen
Aldaketan lortutako lizentziaren arabera: 9, 72 eta 75 artikuluen aldaketa, lur ustiapenera
lotu gabeko etxaldeak, ustiategi agropekuario intentsiboak eta nekazaritza industrien
instalazioaren araudiari buruz, zeina ACDk 2005eko abuztuaren 2an onartu eta 2005eko
abuztuaren 24an argitaratu zen GAOn.
. Lehendik martxan dauden nekazaritza ustiapenak.
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. Espazio libreak, honako aldaeretan: landa gune libreak eta lurralde elementuak.
. Egoitza erabilerak, erabilera nagusien lagungarri gisa ezartzea onartzen den kasuetan.
Hala ere, lehendik zutik dauden eraikinetan bakarrik ezarri ahal izango dira. Erabilera
autonomo gisa, honako Plan hau onetsi aurretik ere etxebizitzarako erabiltzen ziren
eraikinetan bakarrik ezarri ahal izango dira.
. Lehendik martxan dauden nekazaritzako industriak eta instalazioak, eta lehendik zutik
dauden eta abelazkuntzako ustiapen estentsiboari lotuta dauden eraikinak.
. Abelazkuntzako erabilera profesionalizatu gabeak.
. Baratzeei lotutako eraikuntzak, txabolak.
. Elikagaiekin lotutako artisau jarduerak eta artisautza, lehendik badaudenak.
. Lehendik martxan dauden nekazaritza turismoko establezimenduak.
.Komunitatearen ekipamendua, landa ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan,
baldin eta landa lurrean ezarri beharrekoak badira eta herriaren onurak edo gizartearen
interesak hala agintzen badu.
. Zerbitzu azpiegiturak, baldin eta landa lurrean ezarri beharrekoak badira eta herriaren
onurak edo gizartearen interesak hala agintzen badu.
. Herriaren eta gizartearen onurako erabilerak.
Aldez aurretik nahitaezko Plan Berezia egin ostean, herriaren onurako eta gizartearen
intereseko jarduerak, esate baterako ekipamenduak, hartuko dituzten eraikin berriak egin
ahal izango dira, baldin eta derrigor landa eremuan ipini beharrekoak badira.
Plan Bereziak definituko ditu eremu horietan bete beharreko eraikigarritasun, eraikuntza
eta erabilera baldintza bereziak. Eta, testuinguru horretan, etxebizitza lagungarri berria
egitea ere onar daiteke.
. Jarduera zinegetikoak eta arrain hazkuntzakoak.
 Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
D.40.- Abeltzaintza, nekazaritza eta landazabal eremua.
Nekazaritza-abeltzaintza eremuak eta Landazabal Kategoriak askotariko ahalmen
agrologikoa duten zoruak biltzen ditu. Kontuan hartu beharra dago Kategoria honetan
biltzen diren eremuetan, nekazaritza, abeltzaintza eta baso erabilerak nahasirik daudela,
eta denboran txandakatu egin daitezkeela merkatuen bilakaera, nekazaritzaz kanpoko
eskaeren (turismoa eta aisialdia, besteak beste), nekazaritzako populazio aktiboaren eta
halako faktoreen arabera.
Halako eremuetan, zoruen ahalmen agrologikoari eusteko ahalegina egingo da. Halaber,
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nekazaritza paisaiak eta ekosistemak zaintzeko behar diren nekazaritza-abeltzaintzako
jarduerei eta horien osagarri direnei eusteko ahalegina egingo da. Arau orokorra da
nekazaritza eremu erabilgarriari eustea.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Oro har, antolamenduz kanpo daudenean izan ezik, eskuduntza duen administrazioak
emandako txostena aurretik izanda, baimenduta dago jadanik badiren eraikuntzak
eraberritu eta handitzea, baita eraikin berriak jasotzea ere, bai landa erabilerarako bai
landakoak ez diren baina baimenduta dauden beste erabileretarako direlarik ere.
Horretarako, ordea, hirigintza arau hauetako 3.3.3 puntuan ezarritako baldintzak bete
beharko dira.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
 Erabilera lagunduak:
Nekazaritzako ustiapenak.
 Erabilera onargarriak:
. Nekazaritzako erabilerarekin bateragarriak diren baso ustiapenak.
. Abeltzaintzako ustiategiak.
. Negutegiak.
. Kontserbazioa.
. Ingurumenaren hobekuntza.
. Jolastoki estentsiboa.
. Jarduera zinegetikoak eta arrain hazkuntzakoak.
. Zerbitzu azpiegiturak, baldin eta landa guneanlurrean ezarri beharrekoak badira eta
herriaren onurak edo gizartearen interesak hala agintzen badu.
. Herriaren onurako eta gizartearen intereseko eraikinak, landa ingurunearekin
bateragarriak direnak, lurzoruan eta nekazaritzako jardueran izango duten eraginari
buruzko azterketa egin ondoren.
. Egoitza erabilerak, erabilera nagusien lagungarri gisa ezartzea onartzen den kasuetan.
Hala ere, lehendik zutik dauden eraikinetan ere ezarri ahal izango dira. Erabilera
autonomo gisa, arau hauek onetsi aurretik ere etxebizitzarako erabiltzen ziren
eraikinetan bakarrik ezarri ahal izango dira.
. Nekazaritza turismoko establezimenduak, lehendik zutik dauden eraikinetan.
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. Merkataritzako erabilera, ostalaritza, lehendik zutik dauden eraikinetan.
 Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
D.50.- Azaleko uren babesguneak.
Kategoria hau gainazaleko drainatze, erreka eta ibilguei dagokie, eta bertan sartzen dira
ibai ibilbideetan eta horien babes bandetan osatutako ekosistemak –EAEko Ibai eta
Erreka Ertzak Antolatzeko LPSan araututakoak–.
Halako eremuetan jarduteko irizpidea uren kalitatea zaintzera, ibilgu eta ibaiertzen
okupazio nahiz aldaketak ekiditera eta arrisku naturaletatik eratorritako kalteak
minimizatzera bideratuta dago.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Ezin da eraikin berririk gauzatu inola ere ez.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
 Erabilera lagunduak:
. Ingurumena hobetu eta zaintzeko erabilerak.
 Erabilera onargarriak:
. Lehendik zutik dauden nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak.
. Jolastoki estentsiboa.
. Jarduera zinegetikoak eta arrain hazkuntzakoak.
. Ur hornidurako zerbitzu azpiegiturak Plan Berezi baten bitartez, baldin eta landa lurrean
ezarri beharrekoak badira eta herriaren onurak edo gizartearen interesak hala agintzen
badu.
 Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDURAKO BALDINTZATZAILEAK
Hirigintzako antolamenduaren inguruan Altzo udalerrian identifikatutako baldintzatzaile
gainjarriei dagokienez, baldintzatzaile hauek definitu daitezke:
C.1. AKUIFEROEN URRAKORTASUNA
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Hemen biltzen dira lurpeko akuiferoak birkargatzeko eremuak, kutsadurarekiko
urrakortasun maila altu edo oso altua dutenak, EAEko “Akuiferoen urrakortasuna
kutsadurarekiko” izeneko mapak ezarritako irizpideen arabera. Mapa hori Eusko
Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak landu zuen.
Eremu horien antolamendurako irizpidea bideratu behar da, batetik, zorua kutsa
dezaketen jarduerak ekiditera eta, bestetik, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak
zorrozki zaintzera. Ezinbestez, jarduerok aipatutako eremuen barruan gauzatu behar
badira, lurpeko uretarako kaltegabeak izatea bermatzea exijituko da.
Tratamendu ongarriak egitean akuiferoen kalitateari kalte egin diezaioketen dosiak
saihesteko, Ingurumen Praktika Onen Kodetik datozen irizpideak hartu behar dira
kontuan (Eusko Jaurlaritzaren 380,98 Dekretua, abenduaren 22koa, eta 141/2004
Dekretuan, uztailaren 6koan, ezarritako jarraibideak, zeinean abeltzaintzako ustiategien
arau tekniko higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen diren).
Zona horietan simaurtegi, txiza putzu, lurperatze fosa edo elementu kutsatzaileak ekoiztu
ditzaketen bestelako abeltzaintza azpiegitura berriak eraikitzeko, edukiera eta diseinuari
buruzko neurriak ezarriko dira akuiferoak kutsaduratik babesteko. Bertan jasoko dira
aipatu Ingurumen Praktika Onen Kodetik eratorritako gomendioak, eta ildo horretan
165/1999 Dekretuak, martxoaren 9koak, zehaztutako neurriak beteko dira (horren
bitartez jarduera lizentzia lortzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda ematen da), eta
141/2004 Dekretuak, uztailaren 6koak, zehaztutakoak (abeltzaintzako ustiategien arau
tekniko higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen ditu).
Akuiferoen urrakortasun handiko guneetan abereei bizkarroiak kentzeko bainerak
badaude, horiek iragazgaitzak izango direla segurtatuko da, eta, 141/2006 Dekretuan,
uztailaren 6koan, zehazten denez (abeltzaintzako ustiategien arau tekniko higienikosanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen ditu), hortik datozen hondakin likidoak bildu
egingo dira eta modu bereizian kudeatuko dira, hondakin arriskutsuak kudeatzeko behar
bezala baimendutako enpresa baten bitartez.
C.2. GUTXI ERALDATUTAKO PAISAIA DUTEN ZONAK
Kalitate paisajistiko handiko guneak dira, eta helburua bertako nekazaritza eta paisaia
mantentzea da. Altzoko Paisaia Babesteko Plan Bereziko aplikazio eremuetan sartuta
daude.
Eremu horien irizpide orokorra da jarduerak eta eraikuntzak dagoen paisaia motara
egokitzea.
Helburua paisaiaren ahalmenen artean eta lurra erabiltzeko eskarien artean oreka
lortzea da.
C.3. ZONA INUNDAGARRIAK
Bere kokapen, erliebe eta ezaugarri topografikoengatik ohiko uholde handietan gainezka
egiteko arriskua duten zonak dira, EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean
gertatzeko ezarritako aldien arabera. Hainbat itzulera alditarako (10, 100 eta 500 urte)
gune inundagarritzat jo dira EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean eta ondoren
hiriguneetarako egindako berrikuspenean horrelakotzat jo diren lurrak.
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Eremu horien irizpide nagusia uraren zirkulazio librea bermatzea izango da, ibilguak eta
hustubide inguruneak etetea edo ixtea ekidinez, eta gainezka egindako urak kaltetu
ditzaketen instalazio, azpiegitura eta eraikinetan kaltea prebenitzea. Ildo horretan,
Uholdeak Prebenitzeko Plan Integraleko gomendioak kontuan hartu beharko dira, zona
horietan erabilerak arautzeko. Zehazki, saihestu egin beharko da zona horietan
ekipamendu komunitarioak babes zibilaren intereseko zerbitzu publikoak jartzea, beraien
izaera, ezaugarri edo erabilitako materialengatik arrisku larria eragin dezaketen
instalazioak eta biltegiak jartzea, eta hondakin toxikoak edo arriskutsuak pilatzea. Zona
horietan kokatzen diren jarduerek diseinu egokiak izan beharko dituzte, uholdeen
ondorioz eragindako kalteak ekiditeko.
C.4. EAE-KO KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA
EAEko Korridore Ekologikoen Sareak espezie basatien migrazioa, banaketa geografikoa
eta truke genetikoa hobetzen duten paisaiako elementuen multzoa gestionatzea bilatzen
du.
Altzo udal barrutian Korridore Ekologikoen Sareko honako elementu estruktural hauek
identifikatu dira:
– Konektatzeko Interes Berezia duen ibai tartea: Araxes ibaia
– Lotunea: Araxes-Jazkugañe-Basabe bailara.
– Indargetze area: Udalerriaren ekialdeko erdialdea
Zona horietan jarduteko irizpidea izango da landaredia leheneratzea eta habitata
hobetzea, baita ere baliorik handiena duten elementuen kontserbazioa. Halere, sareko
elementu bakoitzerako helburuak aipa daitezke, espazio bakoitzean aplikatu beharreko
araudi bereziaren kalterik gabe:
– Lotura korridore eta indargetze arloetarako helburuak, labur emanda, hauek dira:
inpaktuak prebenitzea; natur landarediaren elementuak zaindu eta, hala
dagokionean, leheneratzea; nekazaritza, baso, abeltzaintza eta zinegetika
aprobetxamenduen ustiapen iraunkorra.
– Konektatzeko interes berezia duten ibai tarteetan, helburua ibilguak kontserbatzea
eta hobetzea da, batez ere ibai ertzei dagokienez.
C.5. BABESTUTAKO NATURGUNEAK ETA GARRANTZI KOMUNITARIOKO LEKUAK.
Kategoria honetan Espazio Natural Babestuak eta arauketa sektorial propioa duen
Natura 2000 Sarea sartzen dira. Hori dela eta, ez da Gainjarritako Baldintzatzailetzat
jotzen, espazio horren barnean ez da kategorizaziorik egiten eta eremuetako muga
kartografikoak soilik informazio huts gisara azaltzen dira.
EAEko espazio natural babestuek legeria propioa daukate: Euskal Herriko Natura
Babesteko 16/94 Legea. Altzoko udalerrian ez dago parke naturalik ez biotopo
babesturik, baina badago zuhaitz bakan bat (Altzoko pagoa). Zuhaitz bakanei
dagokienez, babes erregimena otsailaren 11ko 2371997 Dekretuan ezarrita dago.
Dekretu horri jarraituz, EAEko zuhaitz bakanak zeintzuk diren adierazten da.
Bestalde, Araxes ibaia Natura 2000 Sarean sartua dago eta Araxes Ibaia GKLa osatzen
du (LIC ES2120012). Espazio hori “eskualde biogeografiko atlantikoan garrantzi
komunitarioa duten lekuen” zerrendan sartuta dago. Araxes ibaiaren GKLak oraindik ez
dauka gestio planik. Gestio planak eremua babesteko arautegia erregulatuko du. Hala
ere, kasu honetan aplikagarria da 1992ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 92/43/CEE
Zuzentarauko 6. artikuluko 2, 3 eta 4 ataletan ezarritakoa. Zuzentaraua, habitat naturalak
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eta basa fauna zein basa flora babesteari buruzkoa da eta espainiar antolamendu
juridikoan txertatuta dago, hain zuzen ere, abenduaren 13ko Ondare Naturalari eta
Bioaniztasunari buruzko 42/2007 Legearen bidez.
Halaber, Ondare Natural eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 45. artikuluan
ezarritako aplikatu behar da: horren arabera, “lekuaren gestioarekin zerikusirik ez duen
edozein plan edo proiektuk, edo gestiorako beharrezkoa ez denak, aipatu lekuei
nabarmen eragin badiezaieke, bai berak bakarrik edo beste plan batzuekin elkartuta,
lekuan izango duen eraginaren ebaluazio egokia izan beharko du, leku hori
kontserbatzeko helburuak kontuan hartuta”.
Espazio horietan helburua da Espazio Natural Babestuak egiazki babestea.
C.6. EREMU AKUSTIKOAK
Eremu akustikoak Zaratari buruzko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege
Dekretuan (1. sekzioa, 5. artikulua) ezarritakoaren arabera zehaztu dira.
-

•
•
-

•
•
•

Lurraldean nagusiki bizitegi erabilera duten sektoreak: sektorea bi zonatan
banatu da, eta bakoitzerako kalitate akustikoaren inguruko hainbat helburu
ezarri dira:
Dauden bizitegi areak (Altzo Muino eta Altzo Azpi)
Bizitegien garapen berriak (1. Sektorea eta 2. Sektorea)
Lurraldean nagusiki industri erabilera duten sektoreak: bi zonatan banatu da,
eta bakoitzerako kalitate akustikoaren inguruko helburu desberdin batzuk
izango ditu:
Dauden industri areak (Amategialdea)
Industri area berriak (3. Sektorea)
Garraio azpiegituren sistema orokorrei edo horrelakoak behar dituzten beste
ekipamendu publikoei atxikitako lurraldeko sektoreak:
GI-3620

Area eta azpiarea bakoitzerako kalitate akustikoaren arloan ezarritako helburuak ondoko taulan
adierazi dira.
Area akustikoen motak

Zarata mailak1
Ld
Le
Area urbanizatuak
65
65
Bizitegi erabilera
Garapen berriak
60
60
Uso industrial
Area urbanizatuak
75
75
Garapen berriak
70
70
Garraio azpiegituren Sistema Orokorrari Zehaztu
Zehaztu
atxikitako sektoreak 2
gabe
gabe

Ln
55
50
65
60
Zehaztu
gabe

1

Area akustikoei aplikatu ahal izateko helburuek 4 m-ko altuerako erreferentzia dute.
Lurraldeko sektore hauetan kutsadura akustikoa prebenitzeko neurri egokiak hartuko dira, zehazki ragin
akustikorik txikiena izateko teknologiak aplikatuz, eskura dauden hobekutzen artetik, 37/2003 Legearen, azaroaren
17koaren, 18.2 artikuluaren a) atalaren arabera.

2
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12.4.- E.- Komunikazio Sistema Orokorra
E.10.- Errepideak
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Gune horietan ez da eraikuntzarik baimentzen, errepideen erabilera osagarriak eta
elementu funtzionalak ezartzeko ez bada.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa.
. Aparkaleku publikoak.
- Erabilera onargarriak:
Erabilera lagunduen osagarriak, autobusen geltokiak, sorospen postuak, hornitegiak,
errekin unitateak eta antzekoak.
. Zerbitzuetarako azpiegiturak: soilik sestrapekoak.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

E.20.- Trenbidea
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Udalerriko ipar-mendebaldeko erpinetik doan Irun-Madril trenbide bikoitzari eta horren
trazaketaren babesguneei dagokie.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Trenen zirkulazioa.
- Erabilera onargarriak:
. Erabilera lagunduen erabilera osagarriak.
. Zerbitzuetako azpiegiturak: soilik sestrapekoak.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
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E.30 Bidegorria
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Eraikuntza baimentzen ez diren zonak, bidegorrien berezko elementu funtzionalak eta
erabilera osagarriak izan ezik.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Bidegorria (publikoa).
- Erabilera onargarriak:
. Udal baimena duten behin-behineko erabilerak.
. Garajea (ibilgailuak gordetzea), sestrapean eta lagapen erregimenean.
- Erabilera debekatuak:
. Berariazko baimenik ez duten guztiak.
12.5.- F.- Espazio libreen Sistema Orokorra
F.10.- Espazio libreak
Halako eremuen jabegoa publikoa da eta edozeinek erabil ditzake, eta parkeak, gune
berdeak eta aisialdi eta olgetarako esparruak dira.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Baimena emango da eraikuntza apaingarriak eta eraikin finkoak edo behin-behinekoak
egiteko, erabilera publiko zein pribatuetarako, eta zerbitzuetarako azpiegituren zentroak
egiteko.
Sestrapeko ekipamendu komunitarioaren erabilera ezartzea baimenduko da.
 ERABILERARAKO BALDINTZA OOROKORRAK
- Erabilera lagunduak:
. Hiriguneko espazio libreen erabilera.
- Erabilera onargarriak:
. 1. mailako merkataritza erabilerak –kioskoak eta abar–, behin-behinekoak badira.
. Ekipamenduaren erabilerak, baldin eta espazio libreekin bat etortzen badira.
31

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

. Sestrapeko ekipamendu komunitarioko erabilerak.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
F.20.- Ibai ibilguak
Sail honetan udalerriko eta bertako babesgune guztietako ibai, erreka eta errekasto
guztiak sartzen dira.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Sektore horri buruz indarrean dagoen legeriak baimendutako eraikinak soilik gauzatu
ahal izango dira zona horietan.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Lurraldeko elementuak (ibaien ibilguak).
- Erabilera onargarriak:
. Indarrean dagoen sektore legeriak baimendutakoak.
- Erabilera debekatuak:
Beste guztiak.

12.6.- G.- Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokorra
G.10.- Ekipamendu komunitarioa
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
. Ekipamendu komunitarioak ezartzeko zonak, landu beharreko Arau Bereziek eraikuntza
bereziei buruz araututakoa bete beharko dutelarik.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Ekipamendu komunitarioak, Arau Bereziek kasu bakoitzean xedatutakoaren arabera
ezarriak.
- Erabilera onargarriak:
. Etxebizitzak: ekipamenduaren erabilera osagarri gisa (etxebizitza bat).
. Ekipamenduaren beste erabilera osagarriak edo berorri atxikitakoak.
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- Erabilera debekatuak:
. Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
12.7.- H.- Zerbitzuetako Azpiegituren Sistema Orokorra
H.10.- Galtzadaburuko zentrala
Iberdrolaren azpiestazioaren ingurua, udalaz gaindiko arlokoa dena, bere bide zorrekin.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Lehendik dauden eraikinak finkatzea, eta eraikin eta instalazio berriak gauzatzeko
aukera, denek azpiestazioarekin zerikusia badute, eta dagokion proiektua idazten bada;
horrek sektore legeria bete beharko du eta gaian eskumena duten erakundeen baimena
izan beharko du.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
Zerbitzuetako azpiegiturak (zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoa, A motakoa).
- Erabilera onargarriak:
. Kasu bakoitzeko erabilera osagarri propioak eta bereziak.
. Bizitegia: zentralaren erabilera osagarri gisa soilik, eta lotura hori erregistro bidez lotuta
egongo da.
- Erabilera debekatuak:
. Beste guztiak.
13. Artikulua.- Kalifikazio orokorreko xedapenei dagozkien salbuespen onargarriak eta
arauekiko uztardura.
Lurzoru urbanizagarrian, Udalbatzak ebaluatuko dituen interes orokorreko arrazoi
objektiboei jarraituz, aurrerago egingo den Alorreko Planak halako doikuntza batzuk egin
ahal izango ditu, alde batetik, antolatutako erabilera orokorreko zonen eta, bestetik,
lurzoru urbanizaezinaren arteko mugetan. Baina, edozein kasutan ere, doikuntza horien
ondorioz aipatutako zonen azalera gehienez ere %5 handitu edo txikitu ahal izango da.
Lurzoru urbanizaezinean antolamendu bereziek eta lan proiektuek zerbitzuetarako
azpiegituren eta komunikazioen Sistema Orokorretako osagaiei dagozkien eremuen
banaketa aldatu egin ahal izango dute, horien kokapena eta osagaien eraketa
zehaztasunez berrantolatzearren.
Honako proiektu honetan eremuen antolamendu orokorrari buruz aurkeztu diren
aldaketak, aurreko ataletan bilduta agertzen ez badira, Plan Orokorraren aldaketatzat
joko dira edozein xede dela eta. Horrela, aurretik ezaugarri horiek biltzen dituen txostena
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aurkeztu beharko da.
Lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako erabilera orokorreko zonetan, antolatutako
eraikuntza
aprobetxamendua
mugatzeari
dagokionez,
aurrez
adierazitako
aprobetxamendu indizea edota zonari esleitutako gehienezko eraikigarritasun indizea
hartuko da arauzko xedapen gisa. Eraikigarritasun hori, edozein kasutan ere,
ondorioztatzen den azaleran aipatutako eraikigarritasun indizeak aplikatzearen emaitza
izango da, aurrez, bidezkoa bada, honako artikulu honetako aurreko pasarteetan
baimendutako muga doikuntzak egin ondoren.
Arau Bereziek egun zutik dauden eraikinak finkatu ditzakete, dauden inguruko erabilera
globaleko eraikuntzarako baldintzekin eta erabilera propioekin bat ez baldin badatoz ere.
2.2.2- Kalifikazio zehatza
14. Artikulua.- Kalifikazio zehatzaren sistematizazioa, erabilera zehatza duten oinarrizko
eremu mota hauek aintzat hartuz
Kalifikazio zehatza
sistematizatzen da:

erabilera

zehatza

duten

oinarrizko

eremu

mota

hauen

arabera

a.- Etxebizitzetarako lursailak
b.- Industriarako lursailak
c.- Hirugarren sektorerako lursailak
e.- Komunikazio sistemak
f.- Espazio libreak
g.- Ekipamendu komunitariorako lursailak
h.- Zerbitzuetako azpiegiturak
Aurreko atalean aipatutako erabilera zehatzeko eremuak jarraian azaltzen diren aldaeren
arabera garatuko dira. Eremu bakoitzari erabilera eta zehaztasunari buruzko arau berezia
dagokio.
a. ETXEBIZITZETARAKO LURSAILAK
a.10 Etxebizitzetarako lursailak
b. INDUSTRIARAKO LURSAILAK
b.10 Ororen industriarako lursailak
e.- KOMUNIKAZIO SISTEMA
e.10 Ibilgailuen, txirringen eta oinezkoen zirkulazioa eta aparkalekuak
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f.- ESPAZIO LIBREAK
f.10 Hiriguneko espazio libreak
f.20 Ororen espazio libreak
g.- EKIPAMENDU KOMUNITARIORAKO LURSAILAK
g.10 Ekipamendu komunitariorako lursailak
15. Artikulua.- Erabilera eta eraikuntzari buruzko araudia erabilera zehatzeko eremuetan
a. ETXEBIZITZETARAKO LURSAILAK
a.10.- Etxebizitzetarako lursailak
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Etxebizitzak gauzatzearren mugatutako lursailak dira. Berau bloke bananduak edota
moduluak aldeetatik itsatsita osatutako etxebizitzak izan daitezke. Bertara sartzeko
sarbide bertikal bakarra eratuko da edo, aitzitik, bakoitzak bere sarbidea izango du.
Zenbait kasutan eraikinik gabeko lurrak ere eduki ditzakete inguruan. Behe solairuko
lokalak bizitegia ez den beste erabileraren bat izan dezakete, baina halakoetan kaletik
beste sarrera bat eduki behar dute.
Eraikinen egitura arautzearren berorien lerrokadura eta ezaugarriak aintzat hartuko dira.
Era berean, eraikin berrien arteko egituraketa lursailei buruzko aginduen bitartez
zehaztuko da, Arau Berezietan finkatuko direlarik.
Eraikin horien antolaketa irekia izango da eta horien barne aldean ezin izango da patiorik
gauzatu etxebizitzaren gela nagusiak aireztatzearren.
Eraikinaren profila, lursailaren erabilera, lerrokadurak eta sestrak lursail bakoitzari
dagokion araudian xedatutakoak izango dira.
Sestra gaineko eta eraiki gabeko erabilera pribatuko guneetan eraikuntza mugikorrak
baino ez dira onartuko, lanabesak gordetzeko, gehien ere 4 m2-koak.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
Bizitegiak:
Soto eta erdisotoak ezin izango dira etxebizitza gisa erabili, baina bizitokiekin lotutako
bestelako erabilerak gauzatu ahal izango dira. Estalpeko guneak etxebizitza handitzeko
erabil daitezke, betiere horri dagokion beheko etxebizitzarekin lotuta baldin badaude.
- Erabilera onargarriak:
. Industri erabilerak (1. mailakoak soilik, eta baimendutako azalera erabilgarriak gehienez
125 m² izan behar ditu). Betiere soto eta erdisotoetan kokatuak.
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. Hirugarren sektoreko erabilerak: beheko edo lehenengo solairuetan edo sotoan. Eraikin
osoan, baldin eta jarduerak bereziki eta esklusiboki sektore legedi aplikagarriak edo
lurralde planeamenduak interes publikokotzat jotzen dituen hornidurak, ekipamenduak
eta jarduerak badira, edo, bestela, kasu zehatzerako, horrez gain, dagokion udalaren
ebazpenez interes publikokotzat jotzen badira, aurretiaz hogei eguneko informazio
publikoko eginbidea eginik.
. Garajea: soilik soto, erdisoto eta beheko solairuetan.
. Ekipamendu komunitarioa: lagundutako erabilerekin bat datozen erabilera motak, soto,
erdisoto eta beheko solairuetan.
. Landa lurretan: baratzeak eta abereentzako lur komunak.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
b. INDUSTRIARAKO LURSAILAK
b.10.- Industriarako lursail komuna
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Industri jarduerak garatzearren eraikuntza ugari hartzen dituzten eremuak dira. Eraikinak
multzoka antolatzen dira, eta lursail bakar bat egon daiteke edo bat baino gehiago, bata
bestearen ondoan, dagozkien mehelinekin.
Partzelak zatitzean eta eraikinen egituraketa –banaketa horizontala ere bai– eta bertan
garatutako jarduera desberdinen araberako banaketa finkatzean, dagozkien arau
bereziak beteko dira.
Partzela bakoitzak ibilgailuetarako sarbidea izan beharko du, ondoko kaletik edo eraikinik
gabeko esparru pribatuetatik –azken horien jabegoa ondoko partzela edo lokalen
jabeekin bana daiteke–; zamalanetarako gune berezia ere eduki beharko du.
Eraikinik hartu ezin dezakeen azalerak, erabilera pribatukoak badira ere, ibilgailuak
aparkatu eta ibili, barneko bideak egin, gauzak kanpoaldean bildu, instalazioen osagaiak
utzi edota lorategiak ezartzeko erabiliko dira
Oro har, baimena emango da ganbarak biltegi gisa eta antzeko jarduerak garatzeko,
baina ezin izango da bertan bulegorik ezarri. Hori eginez gero, horren azalera
eraikinaren erabileraren barruan konputatuko da.
Ohiko erabilerak
.Industria: 1., 2. eta 3. mailetakoak.
- Erabilera onargarriak:
Bizitegiak (etxebizitza): partzelan garatzen den industriaren elementu osagarri gisa
bakarrik onar daiteke, bien arteko lotura erregistratu beharko delarik. 6000m2
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industrialeko etxebizitza bakarra egin ahal izango da, eta horrek 60m2 erabilgarri izan
ahalko ditu.
. Hirugarren sektoreko erabilerak:
komertzialak, 2., 3. eta 4. mailetakoak.
-

Bulegoak: industri jarduerekin loturarik ez badute ere, kanpoko jende ugari
erakar dezaketen bulegoak izan ezik.

-

Hotelak: horri dagokion Arau Berezi batek berariaz baimentzen duenean.

-

Olgetakoak: erabilera komertzialen baldintza berberetan.

-

Garajeak: horien mota eta aldaera guztietan.

-

Ekipamendu komunitarioa: industria jarduerekin loturarik ez duen jende ugari
erakar ditzaketen erabilera mota guztiak.

- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
e.- KOMUNIKAZIO SISTEMAK
e.10.- Ibilgailu, txirringa eta oinezkoen zirkulazioa eta aparkalekuak
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Gune horietan ez da eraikuntzarik baimentzen, errepideen eta espaloien berezko
erabilera osagarriak eta elementu funtzionalak ezartzeko ez bada.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Ibilgailu, txirringa eta oinezkoen zirkulazioa.
. Aparkaleku publikoa.
- Erabilera onargarriak:
. Erabilera lagunduen osagarriak, autobusen geltokiak, sorospen postuak, hornitegia,
errekin unitateak eta antzekoak.
. Zerbitzuetarako azpiegiturak: soilik sestrapekoak.
- Erabilera debekatuak:
. Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
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f.- ESPAZIO LIBREAK
f.10.- Hiriguneko espazio libreak
Eremu hauek gehienbat zoladunak izango dira, jolaserako lekuak eta plazak, lorategi eta
zuhaitzekin.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Honako hauek eraikitzeko baino ez da baimenik emango: eraikuntza apaingarriak eta
eraikin finkoak edo behin-behinekoak, erabilera publiko zein pribatuetarako, lagapen gisa
garatuta, eta lurpeko zerbitzuetarako azpiegituren zentroak. Hiritartze lan “bigunak”,
zuhaitz ugari eta belardiak nagusitzen dira.
Sestrapeko eraikuntzak komun publiko izateko. Hiri Zerbitzuetako eta ekipamendu
komunitarioko azpiegitura zentroak.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
Hiriguneetako espazio libreen erabilera, oinezkoentzako eremu gisa, jolaserako eremuak
eta parkeak.
- Erabilera onargarriak:
. 1. mailako erabilera komertzialak -kioskoak eta abar-, behin-behinekoak.
. Ekipamenduaren erabilera, espazio libreekin bat etortzen badira.
. Zerbitzu sareen zentroak.
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
f.20.- Espazio libre komunak
Halako eremuen erabilera eta jabetza publikoa da, gehienbat lorategi eta zuhaitzak
izaten dituzte, eta eraikitzeko printzipioa baztertuta dago.
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Honako hauek eraikitzeko bakarrik emango da baimena: eraikuntza apaingarriak eta
eraikin finkoak edo behin-behinekoak erabilera publiko zein pribatuetarako, denak
lagapen gisa garatzen direlarik, eta lurpeko zerbitzuetarako azpiegituren zentroak.
Hiritartze lan “bigunak”, zuhaitz ugari eta belardiak nagusitzen dira.
Sestrapeko eraikuntzak komun publiko izateko. Hiri Zerbitzuetako eta ekipamendu
komunitarioko azpiegitura zentroak.
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 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Hiriguneetako espazio libreen erabilera, hots, parkeak eta lorategiak.
- Erabilera onargarriak:
. 1. mailako erabilera komertzialak -kioskoak eta abar-, behin-behinekoak.
. Ekipamendu erabilerak, baldin eta espazio libreekin bat etortzen badira eta behinbehinekoak badira.
. Zerbitzu sareen zentroak
- Erabilera debekatuak:
Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.
g.- EKIPAMENDU KOMUNITARIORAKO LURSAILAK
g.10.- Ekipamendu komunitariorako lursailak
 ERAIKITZEKO ERREGIMENA
Ekipamendu komunitarioetarako gorde diren lursailak, landu beharreko Arau Bereziek
eraikuntza bereziei buruz araututakoa bete beharko dutelarik.
 ERABILTZEKO ERREGIMENA
- Erabilera lagunduak:
. Ekipamendu komunitarioak, Arau Bereziek kasu bakoitzean xedatutakoaren arabera
ezarriak.
. Ekipamendu komunitario batzuk zehaztu ostean, besteak beste lursail baten erabilera
lagundua edo lagunduak, bertan bestelako ekipamenduak kokatu ahal izango dira,
baldin eta aurretik esleitutako osagaiek nahikoa hornidura eskaintzen badute, edota
gizarte interesak eta erabilgarritasun zioak direla medio beharrezkotzat jotzen bada.
Lehenengo kasuan, gai hori dela-eta bestelako erakunde eskudunei –publikoak zein
pribatuak– txostena eskatuko zaie, halako erakunderik balego behintzat.
- Erabilera onargarriak:
. Etxebizitza: ekipamenduaren erabilera osagarri gisa (etxebizitza bat).
. Ekipamenduaren beste erabilera osagarriak edo berorri atxikitakoak.
. Garajeak: horren maila guztietan eta Hirigintzari buruzko Arau Bereziak hala eskatuz
gero.
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. Zerbitzuetarako azpiegiturak.
- Erabilera debekatuak:
. Etxebizitzak: berariaz baimendutako baldintzetan izan ezik.
. Industria.
. Hirugarren sektorea: berariaz adierazitako baldintzetan izan ezik.
HIRUGARREN ATALA
LURZORUAREN SAILKAPENA
3.1.- LURZORUAREN SAILKAPENA.
Altzoko lurraldean honako lur mota hauek aurki daitezke, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak dioenaren arabera:
-Hiri Lurzorua:
-Hiri lurzoru finkatua.
-Hiri lurzoru finkatugabea.
-Lurzoru Urbanizagarria:
-Lurzoru urbanizagarri sektorizatua.
-Lurzoru Urbanizaezina.
Proposatutako Hiri Lurzoruaren mugaketa dokumentu honen planoetan ikus daiteke.
3.2.- HIRI LURZORUAREN
ARAUBIDEA.

ETA

LURZORU

URBANIZAGARRIAREN

HIRIGINTZA

3.2.1.-Lizentzia eskuratzeko prozedura.
16. Artikulua.- Lizentzia behar duten jarduerak.
Edozein eraikin gauzatzeko udal lizentzia beharrezkoa izango da.
Era berean, lurzoruan eta lurpean gauzatutako ekimenek ere derrigorrezko lizentzia jaso
behar izango dute. Horien artean, lur mugimenduak, oin berriko eraikinak, egungo
eraikinen kanpo aldeko itxura edo egituraketa aldatzeko, eraikinen lehenengo erabilera
zehazteko eta erabilerak aldatzeko, eraikinen eraispena, kaletik ikus daitezkeen
propagandarako horma irudiak jartzeko eta planoetan azaltzen diren beste hainbat
ekintza. Eraikuntza lanak eta lurzoruaren erabilera norberak garatuz gero jabari
publikoko lursailetan, lizentzia beharrezkoa izango da, jabari publikoko lursailen jabea
den erakundeak emandako baimenak edo esku-emateak kontuan izanik.
Aipatutako kasu horiez gain, Hirigintza Diziplinako Erregelamenduaren 1. artikuluan
azaldutako jarduerek ere baimena behar izango dute.
Administrazioaren erantzuna jaso ez izanak ez du esan nahi baimena eskuratu denik,
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garatu beharreko ekintzak bat ez baldin badatoz Lurzoruari buruzko Legearekin edota
Plan Orokorrarekin bere behin betiko onarpenaren ostean.
Aurreko paragrafoan azaldutakoa gertatuz gero, hots, baimena eskatu duenak
egitasmoan azaldutakoa gauzatzen badu, ez du inolako kalte-ordainik jasoko ondoren
lana eten edo eraikitakoa eraistea erabakitzen bada.
17. Artikulua.- Lizentziak emateko eskumena.
Dagokion Udal organoarena da baimenak emateko eskumena, Lurzoruari buruzko
Legean eta Erregelamenduetan zehaztutako kasuetan izan ezik.
Lizentzia ukatuz gero, erabakian arrazoia azaldu beharko da.
Udalak, hirigintzako izaera arautzailearen kalterik gabe, lizentziak ukatu ahal izango ditu,
gauzatu beharreko lanak, instalazioak edo ekimenak lurzoru edo jabari publikoak baldin
badira, ondare publikoa defendatzeko eta berreskuratzeko duen eskumenaz baliatuz.
18. Artikulua.- Lizentzien izapidea.
18.1.- Udal lizentzia eskatzeko.
Aipatutako lanetako bat burutu nahi duen promotoreak lizentzia eskatu beharko dio
Altzoko Udalari.
Eskariarekin batera, burutu beharreko lanaren egitasmoaren hiru ale aurkeztu beharko
ditu, teknikari gaituak idatzia eta dagokion elkargoak izenpetua.
Zuzendu daitekeen akatsen bat sumatuz gero, eskatzaileari horren berri emango zaio
baimena ukatzeko edo onartzeko epea bukatu baino lehen, 15 eguneko epea izango
duelarik zuzenketa burutzeko.
18.2.- Udal lizentzia emateko ekintza.
Altzoko Udalak lizentziaren eskaria onartu edo ukatu egingo du kontuan izanik
aurkeztutako egitasmoak indarrean dagoen araudia betetzen duen ala ez.
Lizentzia ematean lanak bukatzeko epea finkatuko da.
Udal zergen behin-behineko kitapena zehaztuko da eta, egitasmoan agertzen den
lursailari dagozkion hirigintzako lanak burutuko direla bermatzeko, abala edo fidantza
eskudirutan ordaindu beharko da. Fidantza hori lanak burutzean instalazio eta
komunikabideetan gerta daitezkeen kalteak konpontzeko ere erabiliko da.
Altzoko Udalak finkatuko ditu bai udal zergak, bai bermeak, aurkeztutako egitasmoaren
aurrekontuaren ehunekoa hartuz.
Lanak burutzeko baimenari dagokion ezetza edo baietza jakitera emango da Udalean,
eskaria aurkezten den egunean hasiko den bi hilabeteko epearen barruan. Epe hori
etenda geratuko da akatsak zuzentzeko hamabost egunetan.
Bi hilabete horiek igaro ondoren, akatsak zuzentzeko epea barne, inolako erantzunik
jakitera eman ez baldin bada, baimenari dagokion ezetza edo onarpena Tokiko
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Korporazioen Zerbitzuei buruzko Erregelamenduaren 9.1.7. artikuluan xedatutakoaren
arabera finkatuko da.
Lizentziak ez du baliorik izango udal erabakian azaldutako baldintzak bete arte. Horrez
gain, pertsona gaituak edo udal teknikari batek birplanteatze akta formalizatu eta
egiaztatu beharko du.
18.3.- Lizentziak iraungitzea.
Lizentzia emateko ekintzan honako hauek zehaztuko dira: lanari ekiteko epea,
gehienezko geldialdia eta lanen amaiera eguna, bete beharreko legeriarekin bat etorriz.
Eraikina burutzeko eskubidea galdu egingo da finkatutako epeak ez badira betetzen.
Horren adierazpen formala espediente baten bitartez egingo da, interesdunari audientzia
emanez.
Eraikina burutzeko eskubidea galdu ondoren, interesdunak ezin izango dio inolako lanari
ekin baliorik ez duen baimen horretaz baliatuz. Baina Administrazioaren agindua edo
baimena jasoz gero, ondare eta pertsonen segurtasuna eta dagoeneko burututako
eraikinaren balioa bermatzearren beharrezko lanak gauzatu beharko ditu.
Altzoko Udalak, osoko bilkuran, oro har, eraikinak burutzean edo hiri plangintza
garatzean epeak ez betetzeagatik lursail horien desjabetzea edo derrigorrez salgai
jartzea erabaki dezake, udalerri osorako edo hainbat gunetarako:
a) Akordioa hartzen badu, Administrazioak lursail horiek eskuratuko ditu desjabetzearen
bidez, burututako lanekin batera, edo derrigorrez salgai jarriko ditu. Salneurria
zehazteko, baimena eskuratzean lursail horiek zuten eraikigarritasun haztatuaren
balioaren %50 eta lanen kostua hartuko dira kontuan.
b) Osoko bilkuran akordiorik lortzen ez baldin bada, Udalak, hirigintza mailan dituzten
eginbeharrak betetzen ez dituzten jabeei %50eko eraikigarritasun haztatuaren murrizketa
aplikatu ahal izango die.
 Lanari ekiteko epea
Lan nagusiak burutzeko baimenak bere balioa galduko du ez baldin bazaie lanei ekiten
sei hilabeteko epearen barruan. Epe hori baimena ematen den egunean hasten da.
Baimenak ez du bere balioa galduko ezinbestean edo Udalak berak aginduta lanak
eteten badira.
Epe hau hiru hilabetekoa izango da lan txikiagoetan.
 Etenaldietarako epea.
Lanak burutzeko lizentziak bere balioa galduko du hasi ondoren sei hilabetez etenda
geratzen baldin badira, lan nagusiei dagokienez, eta hiru hilabetez lan txikiagoetan.
Lizentziak bere balioa galdu ondoren eta Udalak ezeztapenaren berri ematen duenean,
promotoreak baimen berria eskatu behar izango du berriro lanei ekiteko eta horiei
hasiera emateko.
Obrak gelditzea erabakitzen bada, zuzendariak edo jabeak Alkatetzari geldiketa horren
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berri eman beharko dio, Udalak eraikinaren egoera zein den jakin dezan eta horren
arabera ondare publikoaren babeserako egokitzat jotzen duen neurriak har ditzan.
 Bukatzeko epea.
Udal korporazioak, lizentzia ematean, lanak bukatzeko epea finkatu ahal izango du. Epe
hori lanak bukatu gabe igaroz gero, jabeari ohar bat igorriko zaio lanak bukatzeko epe
berri bat proposatuz. Promotoreak ez baldin badu epe berri hori betetzen, baimenak bere
balioa galduko du eta Udalak hala eman behar du jakitera.
Edozein jarduerari ekiteko beharrezkoa den lizentziak bere balioa galduko du, baimena
eman ondoren hiru hilabete igaroz gero jarduerari ekin gabe.
18.4.- Lehenengo erabilerarako lizentzia eskatzeko.
Lanak bukatu eta gero, promotoreak lehenengo erabilerarako lizentzia eskatu behar
izango du.
Eskariarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:
a) Memoria eta aldatutako planoak, horrelakorik balego.
b) Lanak bukatuta daudela ziurtatzen duen agiria Lanen Zuzendariak edo Zuzendariek
izenpetuta eta lanei dagozkien Elkargo Profesionalen oniritziarekin.
c) Hiri Kontribuzioan alta hartu dutelako ziurtagiriaren fotokopia (HK4-HK5).
d) Etxaurreen argazkia.
e) Eguneratutako kartografiako planoa, 1:500 eskalan.
f) Lanaren benetako kitapena, Zuzendariak izenpetua eta Elkargoaren oniritziaz.
- Lehenengo erabilerarako lizentzia ematea.
Udalak bere teknikarien bitartez eraikinak eta hiri lanak behar den moduan gauzatu
dituzten aztertuko du.
Era berean, instalazio, bide eta errepide publikoak konpondu dituzten aztertuko du,
eraikina gauzatzean kaltetuak suertatu baziren.
Lan guztiak akatsik gabe gauzatu baldin badira, Altzoko Udalak lehenengo erabilerarako
baimena emango du, eta erabakia hartzen den unetik hasita gehienez jota hiru
hilabeteko epea izango du jarritako fidantza eta abalak itzultzeko.
Promotoreak ez baldin baditu beharrezkoak diren konpontze lanak burutzen, Udalak
abalak eta fidantzak erabiliko ditu suertatuko kalteak konpontzearren.
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3.2.2.- Eraikitzeko araudia.
19. Artikulua.- Hiri Lurzoruko eta Lurzoru Urbanizagarriko partzela eraikigarria.
Hiri lurzoruan eta hiri lurzoru urbanizagarrian ezin izango da inolako eraikinik gauzatu,
Plangintzan zerrendatutako mugez gain, partzela orubetzat hartu arte.
20. Artikulua.- Orube kontzeptuaren definizioa.
Orube kontsideratuko dira eraikitzeko gai diren hiri lurrak, ezaugarri hauek betetzen
dituztenean:
- Bertan, Arau Subsidiario hauek xedatutakoaren arabera hiritartze lanak burutuak
daudenean.
- Partzelek behar besteko lerrokadura eta sestren definizioa izango dute.
21. Artikulua.- Eraikigarritasun fisikoa konputatzeko irizpideak
Oro har, eraikinaren eraikigarritasun fisikoa konputatzeko honako espazio hauek aintzat
hartuko dira:
-. Estalpeko gune itxiak, baldin eta horien altuera librea 2,20 metrokoa baino handiagoa
bada –altuera hori gainditzen duten lekuak bakarrik hartuko dira-.
-. Eraikinaren osagai mardulak.
-. Patioak eta instalazioetako hodiak, horien diametroak < 1,50 metro gainditzen ez
badu.
-. Igogailuen tartea.
-. Balkoiak, zabaltzak, etxe eguterak eta edozein motatako ataripeak, baldin eta
estalperik ez badute eta nolabaiteko erabilera publikoa ez badaukate. Azaleraren %50
kontuan hartuko da.
-. Estalpeko guneetan goian aipatutako eremuak eta osagaiak aintzat hartuko dira,
lursailaren erabilera lagunduak edo onargarriak bideratzeko erabiltzen direnak alegia;
erabilera lagungarriak bideratzearren erabiltzen diren eremu edo osagaiak izanik ere –
zerbitzuetarako instalazioak edo trastelekuak–, erregistroan horiek hartzen dituzten
lokalekin batera unitate banaezina osatzen ez badute, kontuan izango dira; trastelekuen
kasuan, baldintza hori betetzeaz gain, erabiltzeko moduko espazioak lokaleko 15,00 m²
baino gehiago baldin baditu.
Aitzitik, ez dira eraikigarritasun fisikoaren parte izango honako gune eta osagai hauek:
-. Baimendutako soto eta erdisotoak, salbuespen hauekin:
sestra gaineko aprobetxamendutzat joko dira lurzoruaren mugaren gainetik etxaurrea
duten soto eta erdisotoen zatiak. Berori kalkulatzeko solairu horri dagokion azalera
osoari portzentaje bat aplikatuko zaio, hau da, etxaurrean 1,20 metro baino gehiago
duen perimetroari dagokion portzentajea.
-. Estalpeko gune itxiak, horien altuera 2,20 metrokoa baino txikiagoa izanik.
-. Patioak eta instalazioen hodiak, horien diametroa > 1,50 metrokoa baino handiagoa
izanik.
-. Erabilera publikoa duten behe solairuko portxeak.
-. Ganbarak, industriarako eraikinetan oro har baimena duten ganbarak, alegia.
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22. Artikulua.- Eraikinaren profila zehazteko irizpideak
Sestra gaineko solairutzat hartuko dira eraikinaren behe solairua eta goiko solairuak.
Horrela, estalpeko solairua eraikinaren profila finkatzerakoan ez da solairu gehigarritzat
jotzen, aitzitik, aurreko artikuluan zehaztutako irizpideen arabera, eraikigarritasun fisiko
gisa kontatuko da.
Sestrapeko solairutzat joko dira sotoak eta erdisotoak.
23. Artikulua.- Eraikinaren altuera eta etxaurrean eraikinaren solairu ezberdinen altuera
neurtzeko irizpideak
Eraikinaren altuera neurtzerakoan behealdean abiapuntu gisa etxaurrearen punturik
baxuenak eta hiritartutako zoruak bat egiten duten puntua hartuko da. Goiko aldean,
erreferentzia etxaurrearen azalerak duen punturik altuena izango da, edota etxaurreak
estalpearekin bat egiten duen puntua. Salbuespena baimendutako ganbarak izango
dira, horiek ez baitira aintzat hartuko.
24. Artikulua.- Lerrokadurak eta sestrak.
Hiri Lurrean ezarri beharreko lerrokadura eta sestrak Arau Subsidiario hauetan azaltzen
direnak dira. Sestra eta lerrokadurek lursailaren gehienezko azalera mugatzen dute
baina ekimen ezberdinetan dena hartzea ez da derrigorrezkoa.
Kasu guztietan aipatutako lerrokadura finkotzat hartuko da, hots, bertan dugun
errepidearen lerrokadura paraleloa.
25. Artikulua.- Profilak.
Eraikin berrien profilak eta altuerak Hirigintzari buruzko Araudi Bereziko fitxetan ikus
daitezke. Profil horiek gehienezkoak badira ere, beste irtenbideak gauza daitezke
finkatutako gehienezko inguruarekin bat baldin badatoz.
26. Artikulua.- Eraikinen bolumena.
Egitasmoko eraikinen bolumenak trinkoak izango dira eta lurrean finkatuta egongo dira,
eskualdeko beste eraikinak bezala.
27. Artikulua.- Estalkiak.
Eraikinak gauzatzerakoan estalki bakarra izan beharko dute baina bi, hiru edo lau
isurialde izan ditzakete, industrian erabiliko ez diren eraikinen kasuan; azken horietan,
aldiz, estalki lauak ezar daitezke.
Estalkien gehienezko isuria %35ekoa izango da. Estalkiaren gehienezko altuera aurka
jarrita dauden bi etxaurreetako teilatu hegaletatik abiatzen diren bi lerro inklinatuen
loturak zehaztuko du.
Edozein etxaurretako teilatu hegalaren hegalkina gehienez 1 metrokoa izango da.
Egungo eraikinak zaharberritzean, ezin izango dira egungo estalkien itxura eta
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egituraketa aldatzen dituzten lanak burutu.
28. Artikulua.- Estalkiaren gaineko osagaiak.
Estalkien gainean bakarrik tximiniak eta instalazioetako osagaiak, hau da, antenak,
tximistorratzak, eta abar jarri ahal izango dira.
29. Artikulua.- Irtenuneak (hegalkinak).
Eraikin guztietako etxaurreak lauak izango dira.
Hegalkin itxiak gauzatu ahal izango dira baldin eta horiek ingurunearen baldintza
estetikoekin bat egiten badute (esaterako, egurrezko behatokiak). Hala eta guztiz ere,
irizpide nagusiari helduz, horien zabalera etxaurrearekin alderatuz, ezin izango da
etxaurrearen luzera osoaren %40 baino handiagoa izan. Era beran, hegalkin irekiek
ezingo dute etxaurrearen luzeraren %60 baino gehiago neurtu.
Eraikinek ezin izango dute hegalkin itxirik eduki. Hegalkin irekiak edo balkoiak jarri ahal
izango dira eta irtenune horien luzera gehienez 1 metrokoa izango da etxaurretik
neurtuta.
Ezin izango da inolako hegalkinik ezarri kale gainean, baldin eta sestra eta hegalkinaren
behealdearen artean ez badago gutxienez 2,80 m-ko altuera.
30. Artikulua.- Portxeak.
Atarte edo portxe bat eraikitzea baimenduko da familia bakarreko, bi familiako eta
eraikin atxikietako etxe bakoitzeko behe oinean, gehienez oinplantako eraikitako
azaleraren %30. Hiri lurzoruan, portxeek 20 m2 izango dituzte gehienez, eta lur
urbanizaezinean 40 m2.
Eraikin tipologikoetan ez da atarte edo portxerik baimenduko altxaera nagusietan.
Eraikin osoaren proiektu bat aurkeztu beharko da, altxaera eta atarteen konposizioa
zehaztuz, berauek Altzoko beste eraikin nagusiak errespetatzen dituztela frogatzeko.
Proiektu honek, udal teknikarien oniritzia beharko du.
Proposatutako eraikin berrietan nahiz zaharretan baimenduko da.
31. Artikulua.- Gutxieneko altuerak solairu bakoitzean.
Bizitegi erabilerako eraikinetan, solairu bakoitzeko gutxieneko altuera libreak honako
hauek izango dira:
-Soto eta erdisototan: 2,.5 m. Sabaitik zintzilikaturiko instalakuntzak edota egiturari
dagozkion elementuak ezingo dute inoiz 2,30 metro altuera gutxitu.
-Beheko solairua: 2,60 m. Altuera hori 2,30 m-ra murriztu ahal izango da komun, sarrera
eta pasabidetan, behe oinek bizitegi erabilera duten kasutan.
-Goiko solairuak: 2,60 m, aurreko puntuan azaltzen diren salbuespenekin.
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32. Artikulua.- Industriako lursailetako eraikinen gehienezko altuera.
Eraikinek gehienez jota planoetan zehazturiko altuera izango dute. Beste kasu guztietan,
gehienez 7 metro izango dituzte. Oro har, estalpe gaineko osagaiek beste 2,50 metro
gora egin dezakete, baina estalpe gaineko eremua ezin izango da inola ere erabili.
Altuera librea gutxienez 4 metro izango da, bulego gisa erabilitako aretoetan izan ezik,
horietan 2,50 metrora jaisteko aukera izango delarik.
Era berean, euren ezaugarri teknologikoengatik ezinbestekoa gertatuz gero, instalazio
eta industri ekipamenduko osagaiek altuera hori gainditu ahal izango dute.
33. Artikulua. Etxebizitzetako garajeei dagozkien baldintzak.
Garaje bakoitzean erabil daitekeen gutxieneko azalera 25 m² izango da ibilgailuko,
espaloiak, maniobratzeko pasabideak, eta abar barne direlarik.
Garaje baten gutxieneko neurriak, sarbideak eta abar alde batera utzita, honako hauek
dira: 2,50 m zabal eta 5,00 m luze.
Garajeen sarbideak gutxienez 3 metroko zabalera izango du 1. mailako garajeen kasuan
eta 5 metrokoa 2. mailakoetan. Arrapala zuzenek gehienez %16ko aldapa izango dute
eta buelta emateko arrapalek %12ko aldapa. Azken horietan ardatzean neurtutako
kurbaduraren erradioa gutxienez 6 metrokoa izango da.
34. Artikulua.- Etxebizitzen gutxi gorabeherako kopurua.
Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarriko guneetako eraikinetako etxebizitzen gutxi
gorabeherako kopurua dagokion hirigintzako fitxan agertzen dena izango da.
Gehienezko etxebizitza kopurua, bizigarritasun neurrien araudiak eta gainontzeko
ordenantzak betetzean zehaztukoaren arabera ezarriko da.
3.2.3.- Bizigarritasun baldintzak.
Orokorrean, Altzoko udalerrian kokaturiko etxebizitzek, gutxieneko bizigarritasun neurriei
buruz Abenduak 30eko 317/2002 Dekretuak dioena bete beharko dute, edota lege hau
indargabetzen duen ondorengoak.
Dekretu honek arautzen ez dituen elementuak, momentuan indarren dauden Babes
Ofizialeko Etxebizitzen Ordenantzen arabera arautuko dira.
Etxebizitzek, bere eranskinek eta beste elementu komunek indarrean dagoen sutearen
aurkako legediak dioena bete beharko dute, neurri eta diseinuari dagokionez, baita
oztopo arkitektonikoak kentzeko eta eraikinen irisgarritasuna babesteko sektore legediak
dioena ere.
Era berean, Eraikinen Kode Teknikoak ezarritakoaren arabera, argiztapen eta aireztapen
neurri minimoak bete beharko dituzte.
35. Artikulua.- Bizitegiko hiri lurzorutzat finkatutako eremu zehatzetan kokatutako
merkataritza erabilera tertziariotik bizitegira aldatzeko ordenantza erregulatzailea.
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Bizitegitarako hiri lurzoruko hainbat esparru finkatuetan kokatzen diren lokaletan hirugarren
sektoreko erabileratik bizitegi erabilerarako aldaketa egiteko jardunak arautzen dituen
ordenantza aplika daitekeen eraikinen zerrenda.
1. Fatxada nagusiaren eta atzeko aldekoaren artean sestra kotaren aldean solairu bat edo
gehiago duten eraikuntzak.
2. Fatxadako lerrokaduraraino, 2 m-ko zona pribatua edo gehiagokoa izango duten gaur
egungo edo egokitze ondorengo eraikuntzak, betiere horren erabilera publikoa eta jabari
pribatua ez denean.
3. Bere behe solairuan, egun edo egokitze ondoren, goiko aldearen altuera 1,20 m edo gorago
duten eraikuntzak.
4. Bere osotasunean bizitza bakarra osatzen duten eraikuntzak.
5. Familiartea gordetzeko babes fisiko eta begi lerrokoa osatzen duen lokal bat edo
gehiagorako, zona pribatu elkar banatua egin ahal izango duten eraikuntzak.
6. Barruko patioa edo bide publikora aukerako kanpoko espazioa duten eraikuntzak, gelen
haizeberritzea ahalbidetu eta beste lokal edo gelara 7 m gutxieneko zeharkako banantzea
dutenak.
7. Bere berezitasunagatik, udal zerbitzu teknikoen iritziz, eskatzen den bizigarritasun maila eta
begi lerroaren babesa bermatzea ahalbidetu dezaketen eraikuntzak, eraikuntza interbentzio
bidez, zerbitzu teknikoen onespena izango dutenak.
8. Berezitasuna edo hiri multzo batean partaide izanik balio arkitektonikoa duten eraikuntzetan
egingo den egokitzapenak adierazitako balioetan duina egiten duten elementu guztiak osoki
errespetatu beharko ditu.
9. Kasu guztietan bizitzaren familiartekotasuna bermatu beharko da, eta udal teknikarien iritzian
hirigintzako arazo pribatua-publikoa ekarriko duten elementu guztiak espresuki galaraziko dira.
3.2.4.- Egituraketa eta baldintza estetikoak.
36. Artikulua.- Eraikinetan erabili beharreko konposizio eta materialak
Eraikuntza berrietan edota eraikuntza zaharretako berrikuntzetan erabili beharreko
materialak herriko ohikoak izango dira. Berrikuntzak, material, kolore eta akaberei
dagokienez, errespetuzkoak eta bateratuak izan beharko dira.
– Fatxadak:
Eraikin berrietako fatxadek Altzoko eraikuntza zaharrak errespetatu beharko dituzte.
Eraikina gauzatzeko baimenak ezetza jaso dezake estetikako arrazoiak direla eta,
nabaria denean etxaurrea ez dela batere egokia kokaleku horretarako.
Etxaurreetan arroparako esekitokiak egonez gero, horiek estalkiren bat eduki beharko
dute kanpoaldetik arropa ikus ez dadin, eta estalkiaren diseinuak eraikinaren etxaurre
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osoarekin bat etorri beharko du.
Etxaurreetan kokatutako errotuluek, iragarki argidunek edo osagai apaingarriek gehienez
jota 0,20 metroko luzera izango dute kanpoaldera begira, eta gutxienez lurretik 3 metrora
jarriko dira. Etxaurre osoaren egituraketarekin bat etorriko dira, berori aldatu edo nahastu
gabe. Ezin izango dituzte etxaurreak beheko solairuan berezkoak dituen osagaiak erabili
edo hartu, eta ezin izango dira elkarzutik ezarri.
Harriz edo adreiluz edo pintatutako eta kanpotik zarpeatutako blokez egindako itxitura
egingo da. Ez da bistako adreilurik onartuko, ez eta zeramikaz, beiraz edo marmolez
egindako xaflarik ere, horren azalera etxaurre osoaren %30 baino gehiago baldin bada.
Etxaurreko zenbait osagaitan harri itxura duten hormigoizko blokeak erabili ahal izango
dira, etxaurrearen egituraketak nekazaritza giroko ohiko itxurarekin bat etortzen bada.
– Estalkiak: horiek osatzeko zeramikazko teilak erabiliko dira euren kolore naturalarekin,
edo, horien ordez, zeramikazkoen itxura eta kolore bertsua duten hormigoizko teilak.
Ezin izango dira honelakoak erabili: fibroporlanazko plakak, asfaltozko materialak,
arbela, metalezko xaflak, eta abar.
– Arotzeria: kanpoko arotzeria egur naturala edo tonu ilunetan pintatutakoa izango da.
Tonu iluneko PVCzko arotzeria ere onartuko da, bai eta metalezkoa ere, tonu ilunetan
pintatua edo lakatua. Inoiz ez dira erabiliko merkatuan aurki daitezkeen hainbat tonu
anodizatu.
– Karelak, barandak: zuloak izango dituzte eta egurrezkoak eta metalezkoak izango dira,
inoiz ez fabrikakoak. Plastikoa, beira edo antzeko materialik ere ez da erabiliko.
37. Artikulua.- Lursailen itxitura.
Lursail pribatuen itxitura harrizko hormaz burutuko da eta horien gehienezko altuera
metro batekoa izango da. Itxitura landareak ezarriz ere egin daiteke, eta kasu horietan
1,30 m-ko gehienezko altuera izango dute.
Egurrezko hesolez eta alanbrez egindako behin-behineko itxituren altuera gehienez 1,20
m izango da.
Lursailetan ezarritako gune loredunek lorategiei dagokien tratamendua jasoko dute,
euren azaleraren %50ean gutxienez.
3.2.5.- Hiri lurzorua eta lurzoru urbanizagarria kudeatzeko baldintzak.
38. Artikulua.- Lurraren jabariak.
Planoetan, antolamenduaren arabera pribatutzat sailkatutako lurra eta jabari publikokoa
gertatuko den lurra zein diren zehazten da.
39. Artikulua.- Kudeaketa sistema.
Guztira 4 egikaritze unitate proposatzen dira, 2 Altzo Muinon, 1 Amategialdean eta 1
Altzo Azpin. Horiek guztiak, hitzarmen sistemaren bidez bideratuko dira
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Unitate bakoitzari dagokion araudian jarduketa sistema finkatzen da (Hirigintzako
Jarduketa Programak aldatu ahal izango du), baita kasu bakoitzean eraikigarritasun eta
espazioari dagozkion lagapenak ere.
Hitzarmen bidezko jarduketa sisteman, lagapen eta urbanizazio betebeharrak betetzeko
HJPan ezarritako epeak igaro eta gero, horiek ez badira bete, Administrazioak jarduketa
sistema aldatu ahal izango du.
40. Artikulua.- Partzelatzeak.
Hiri lurzoruaren eta urbanizagarriaren mugen barruan, Plan Orokor honetan xedatutakoa
betetzeko beharrezkoa geratuz gero, lurrak batu eta zatitu egin ahal izango dira.
41. Artikulua.- Antolamendutik at dauden eraikin eta eraikuntzak.
Hiri lurzoruari dagokion esparruan ez dago antolamendutik kanpo geratzen den eraikin
berririk. Horrenbestez, antolamendutik at jarraitzen du Altzo Azpin Erauskin Enearen
ondoan dagoen txatartegiaren pabiloiak.
Erabilera konkretu bat duten hiri lurzoruan kokaturiko eraikuntza guztiak finkatu egiten
dira. Berariaz finkatzen ez diren eraikuntzak hirigintza antolamendutik kanpokotzat joko
dira. Ildo horretan, Altzo Muinon Iriarte baserritik hurbil dagoen borda jatorriko borda
erabilerarekin finkatu da, ea da aldaketarik baimentzen.
42. Artikulua.- Hirigintzako lanen finantzaketa.
Hiri lurzoru urbanizagarrian burutu beharreko egikaritze unitate berriei dagokien
hirigintzako lanen finantzaketa egikaritze unitate horiek hartzen dituzten lursailen jabeen
esku geratuko da.
Egikaritze unitate baten jabeen esku geratzen den hirigintzako lanen zenbatekoa 2/2006
Zoru Legean eta bere garapen erregelamenduan xedatutakoaren arabera zehaztuko da.
Jabetza publikotzat hartutako lurzoruan burutu beharreko hirigintzako lanen finantzaketa
Altzoko Udalari dagokio. Beste Erakunde Publikoek ere esku har dezakete. Atal honetan
Altzo Azpin garatu beharreko ekipamendu komunitarioa sartuko litzateke.

3.3.- LURZORU URBANIZAEZINAREN HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
3.3.1.- Lurzoru urbanizaezinari dagozkion xedapen orokorrak
43. Artikulua.- Definizioa.
Lurzoru urbanizaezina udal barrutiaren gainontzeko lurrazalera da, Hiri Lurzoru edota
lurzoru urbanizagarriaren sailean sartzen ez dena alegia.
44. Artikulua.- Debekatutako erabilerak.
Lurzoru urbanizaezinean ezin izango da inola ere hiri erabilerarik garatu, batez ere
industri erabilerak, baso eta nekazaritzarekin lotutako industria izan ezik. Azken horien
ekoizpenak euren lursailen erabilerarekin lotuta egon behar du eta Nekazaritza Sailaren
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baimena lortu behar da.
LAAetan ezarrita dagoenez, SNUn definitutako zona guztietan debekatuta dago
nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiei lotuta ez dauden eraikin berriak egitea.
Halaber, derrigor bete beharko da lurzoru eta hirigintzako 2/2006 Legeak, ekainaren
30ekoak, 31. artikuluan xedatutakoa, baratze edo abeltzaintzako ustiategiei lotutako
etxebizitza oin berriak eraikitzeko lizentziei dagokienez.
45. Artikulua.- Kokapen baldintzak.
Udalak eraikinen kokalekua finkatzeko baldintzak ezar ditzake, Arau hauetan azaltzen
diren baldintzez gain, eraikinek paisaian eta ingurumenean izan dezaketen eragina
murriztearren.
46. Artikulua.- Eraikuntzari buruzko baldintzak.
-. Eraikinen tamaina edo bolumena eta horien egituraketa nagusia jada Altzon dauden
eraikinen ezaugarriekin bat etorriko dira. Euren bolumena sinplea izango da, estalkia 2, 3
edo 4 isurialdetara makurtua eta gehienez jota %35eko maldarekin.
-. Estalki horren gainean tximiniak eta bestelako osagaiak egin ahal izango dira, baita
txapitulak ere, azken horien aurrealdea gehienez 1,20 metrokoa izanik.
-. Eraikinak gehienez jota sestra gaineko bi solairu izango ditu, baina sotoak eta
erdisotoak gehigarri gisa gauza daitezke –sestrapeko solairu bakarra gehienez–, eta
estalkipeko guneak ere erabili ahal izango dira.
-. Eraikinaren gehienezko altuera 7,5 metro izango da horizontalki eratutako hegalkinetan
eta 9,5 metro goialdean. Bi kasuetan neurri horiek eraikinak lurrarekin bat egiten duen
puntuan hasita neurtuko dira. Neurri horiek ez dira aplikatuko landa esparruetan
erabilitako instalazio eta eraikinetan, berorien funtzioa dela-eta neurri horiek derrigor
gainditu behar baitituzte.
47. Artikulua.- Eraikinen kanpoaldea tratatzeko baldintzak.
-. Oro har, inguru honetako ohiko eraikinetan erabili izan diren materialekin bat ez
datozen osagaiak baztertzen saiatuko dira, euren kolorea, itxura eta ehundura dela eta,
ezberdinak gerta baitaitezke.
-. Etxaurreetan material gisa entoka pintatua eta harria erabiliko dira. Espresuki
debekatzen da itxurazko hormigoizko blokeak eta itxurazko adreiluak erabiltzea, azken
hori erabili ahal izango delarik betiere etxaurrearen azaleraren %25 gainditzen ez badu.
-. Estalkiaren materialetan zeramikazko teila erabiliko da; horrek lehentasuna izango du,
baina antzeko ehundura eta kolorea duten materialak ere erabili ahal izango dira.
-. Eraikin berriek ingurunearekiko moldatuta egin beharko dira, jada jabetza eta lursail
berean dauden eraikinekin batera.
-. Aurretik dagoen eraikin bat zaharberritzeko, erabilera aldatzeko edo eraikin berriak
eraikitzeko, edozein delarik horien erabilera, horretarako baldintza izango da eraikuntza
horiei lotutako txabola, teilape, behin-behineko eranskin eta eraikinei lotutako lursailetan
dauden gainerako elementuak desagerrarztea eta botatzea, horiek mantentzea ingurune
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naturala baldintza natural, ingurumeneko eta paisaiako egokietan zaintzea eta,
dagokionean, leheneratzea galarazten badute.
-. Dauden eraikinetan eta proiektatutako eraikin berrietan harri lubetak egin behar badira,
horien hormetan landare igokariak erein beharko dira, ikusmen inpaktua murrizteko.
48. Artikulua.- Urbanizatzeko baldintzak eta ingurunearen tratamendua.
-. Lurzoruaren sail honetan, lursailak ez ixtea gomendatzen da, itxitura zaharrak
mantentzea edo eraberritzea hobe delarik, batez ere landare edo harrizko hormatxoak
direnean.
-. Itxitura gauzatzekotan, honako hauek lehentasuna izango dute: harrizkoak, zarpeatuak
eta pintatuak, metalezkoak, alanbre eta hesolazkoak, eta landarezkoak. Ezin izango dira
kalitate gutxiko hormigoizko hormak eraiki, ez eta zarpeatu gabeko hormigoizko blokeak
erabili ere.
-.Dena dela, itxitura itsuen altuera, zuhaitz trinkoak dituztenena barne, gehienez jota 1,30
metro izango da. Landarezko itxiturak 1,80 metrokoa izango dira gehienez. Era berean,
lursailen itxitura guztiak horien mugen gainean gauzatuko dira, bide publikoen ondoko
tokietan izan ezik; bertan Ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretuak dioena bete beharko da,
Gipuzkoako Bide eta Errepidetako Foru Legeari dagokiona.
-. Eusteko ageriko hormak harri hormez egingo dira, eta kalitatezko akabera duen
hormigoia erabiltzeko aukera egongo da azalera murritzetan.
-. Eraikin berriek paisaian izan dezaketen eragina murriztearren, Udalak bertako
zuhaitzak landatzeko agindu dezake eraikinaren inguruan, hots, eraikinetik 20 m²-ko
zuhaitz bat.
-. Eraikin berriak har ditzaketen lursailek –profesionalak ez diren nekazaritza erabilerei
eta zerbitzuen azpiegitura eta ekipamenduari dagozkienak izan ezik, horietan betebehar
hau ezinbestekoa gertatzen baita–, honako osagai hauek eduki beharko dituzte:
ibilgailuetarako sarbidea, ur hornidura, hondakin uren arazketa sistema eta horiek
bideratzeko sistema, elektrizitatea eta argiak kanpoaldean. Zerbitzu horietakoren bat
falta bada, edo beharrezko baldintzak ez baditu betetzen, eskatzaileak bere kabuz
horren konponketa burutuko du; hala gertatzen ez bada, Udalak baimena lortzeko
eskariari ezezko erantzuna eman diezaioke.
-. Lurzoru urbanizaezinean egiten diren mota orotako hondeaketetan, obren titularrak
landaredi naturala berriro jarri beharko du -beharrezkoa den landare lurrezko geruza
barne- obren ondorioz landaredi naturala suntsitu den lurretan.
-. Eraikinetako inguruak hondakin eta zaborretatik garbi mantendu beharko dira.
49. Artikulua.- Errepideak eta landa bideak.
Sail honetan proiektu honen II.2 planoan ageri diren errepide eta landa bideak sartzen
dira.
Halako bideren batek bukaeran irtenbiderik ez badu, ibilgailuentzako toki nahikoa utzi
beharko da bertan maniobra dezaten. Era berean, eta berez ezinezkoa gertatzen ez
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bada, 300 metroz behin zabalguneak ezarriko dira norabide bakoitzean bertatik 2 ibilgailu
igaro daitezen.
Udalak egun dagoen errepide eta herri bideen sarea hobetu eta zabaldu ahal izango du
(ohiko lanak bideratzeko proiektuen bitartez, horiek lan publikotzat hartu ostean hartzen
dituzten lurrak desjabetuko direlarik), edo sare hori erabiltzen duten erabilera eta eraikin
berrien garapena baldintzatu dezake, aurretik ez badute berori handitzen edo hobetzen.
Landa guneetan landa erabilerarik garatu behar ez duten eraikin berriek, lurzoru
urbanizaezinean gauzatu beharrekoek, alegia, aipatutako errepide edo landa bideren
batetik sarbidea izan beharko dute. Sarrera hormigoizko edo asfaltozko bideetatik izan
behar dute, eta horren zabalera gutxienez 4 metro izango da.
Bide eta errepide berriak egitekotan, gizarte eta jendearentzat interesgarriak diren ala ez
aztertu ondoren, baimena emango da. Bertako eraikin partikularretan sartzeko badira ere
eta horiek antolamendutik at ez badaude, baimena izango dute. Beti honako baldintzak
hauek beteko dira:
Lur mugimenduetan, ezpondak okertuta egon beharko du hormarik eraiki ez dadin.
Burutu beharreko ezponda eta betetze lanei amaiera emateko, belarra landatuko da
inguruko lursailekin berdintzeko.
Hormak eraikitzea ezinbestekoa gertatuz gero, harria erabiliz egingo dira. Ezin izango
dira inola ere hormigoizko hormak begi-bistan utzi. Harriz betetako sareak erabiliz
egindako hormak landare igokariz estaliko dira.
Hainbat errepide zati baztertuta gera daitezke, bideetan gauzatutako zuzenketak direla
eta. Zati horietan zorua altxa, zuhaitzak landatu eta belarra ereingo da.
50.- Artikulua.- Ibilgailuetarako pistak
Ezin ezingo dira bide berriak egin lurzoru urbanizaezinean, aldez aurretik ez baldin bada
frogatzen bide edo pista hori beharrezkoa dela landa inguruko ustiaketetarako edo
aurretik baimena jaso duen eraikin edo lan baterako.
Irtenbiderik gabeko pistetan zirkulu antzeko guneak eratu beharko dira, horien erradioa
12,5 metrokoa izanik, 1.000 metroan behin, eta azken muturrean.
Azpiegitura horietarako baimena lortzeko behar den dokumentazioan egongo dira: bide
berriak zerbitzatuko duen lekura iristea segurtatzen duten beste aukerarik ez egoteari
buruzko justifikazioa, eta trazaketaren alternatiba posibleen azterketa bat eta ingurumen
inpaktuari buruzko ebaluazio sinplifikatua. Edonola ere, kontuan hartu beharko da landa
eta baso bide berrien sorrera ahalik eta gehien minimizatu behar dela, beste
alternatibarik ez dagoen kasuetara mugatuz, eta betiere aurretiaz baimena lortuta.
51.- Artikulua.- Airetikako kableek bete beharreko baldintzak.
.- Altzoko Udalak baldintzak ezar ditzake airetikako telefono eta elektrizitateko harien
egituraketa eta eraketari buruz, baita A eta B motetako zerbitzu ez-linealen instalazio
teknikoen azpiegiturei buruz ere, horien eragina murriztearren paisaian eta baso eta
nekazaritza ustiaketetan.
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.-Instalazio elektrikoek bete beharreko arau nagusiak hauek dira: instalazio elektrikoei
dagozkien Nahitaezko Desjabetzea eta Berrespenari buruzko martxoaren 18ko 10/1996
Legea eta horren Araudia, urriaren 20ko 2619/1996 Dekretua eta urriaren 20ko
2617/1996 Dekretua, horrelako instalazioek behar duten baimenei buruzkoa.
.- Aipatutako lineak mendietako magalean kokatuko dira ala dela, eta inoiz ez gailurretan
zehar, horien inpaktua gutxitzearren.
.- Goi tentsio eta tentsio ertaineko zutabeek honako neurri hauek izan behar dituzte:
- Pertsonak iritsi daitezkeen tokietan: 3,3 + U/100 m, gutxienez 5 m.
- Pertsonak iritsi ezin diren tokietan: 3,3 + U/150 m, gutxienez 4 m.
U=Hariaren tentsioa kWetan.
52. Artikulua.- Bizigarritasun baldintzak.
-. Lurzoru urbanizaezinean gauzatu daitezkeen eraikinei dagokienez, Hiri Lurzoruari eta
lurzoru urbanizagarriari buruzko ataletan aipatutakoa aplikagarria izango da, hau da,
antzeko guneak direla eta, aretoen gutxieneko neurriei, aireztatzeari eta argiztatzeari
buruzko bizigarritasun baldintzak beteko dira.
-. Hori horrela izanik, abereak edukitzeko eraikinak edo ukuiluak, landetxeak barne,
industriako erabilerei atxikitako lantokitzat joko dira.
53.- Artikulua.- Lursailen gutxieneko erabilerarako neurriak.
Lursailen gutxieneko neurria hurrengo artikuluetan jasotako erabileren arabera
zehaztuko da.
54. Artikulua.- Lurzoru urbanizaezinean partzelak bereiztea.
Landa lur baten banaketa edo zatiketa baliozkoa izango da baldin eta ekintza horrek ez
baditu landaketan aritzeko lursailen gutxieneko neurriak baino txikiagoak diren lursailak
sortzen. Berez, Gipuzkoako Lurralde Historikoan, uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuaren
7. Artikuluak xedatutakoaren arabera, halako lursailek gutxienez 1 ha izan behar dute
(10.000 m²).
Dena den, bi salbuespen ere finkatzen dira. Horrela, zatiketaren ondorioz 10.000 m²
baino gutxiago dituzten lursailak sor daitezke honako kasu hauetan:
-. Baldin eta zatitutako esparrua ondoko lursailaren jabeen esku geratzen bada. Halere,
zatiketa horren ondorioz, jatorrizko lursaila zein esparru berria hartzen duena ezin izango
da landaketan aritzeko lursailen gutxieneko neurriak baino txikiagoa izan.
-. Zatitutako esparruan hurrengo urtearen buruan behin betiko edozein eraikin gauzatzen
bada; edota bestelako erabileraren bat egiten bada. Halere, aurretik hirigintzari buruzko
araudiak xedatutako baimena lortu behar da eta eraikina baimenak zehaztutako epean
bukatuko dela ziurtatu, araudiarekin bat etorriz.
Hala ere, zatiketak burutu daitezke lursailak Herri Ardularitzari (Administrazioari) edo
bestelako erakundeei Sistema Orokorrak ezartzeko asmoz eskualdatzen zaizkienean.
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Dena dela, lursailak bereizteak baldintza hauek bete beharko dituzte:
-. Baso edo nekazaritza ustiaketei lotuta daudenean, gertatzen diren lursailak
banandutako esparruek osa ditzakete.
-. Prozeduran sartzen diren lurrek bestelako erabilera izanez gero, gertatzen diren
lursailek unitate osoa eta etenik gabea osatu beharko dute.
-. Jada gauzatutako eraikinetan eta etxebizitza autonomoen kasuan (66. art.), 10.000
m²ko (1 ha) gutxieneko lursailaren zatiketa baimenduko da, berori erroldan aipatutako
eraikinari lotuta egonez, betiere gutxieneko lursailari dagozkion neurriak betetzen baditu.
55. Artikulua.- Lurzoru urbanizaezinean antolamendutik at eta finkaturik dauden eraikinak.
Babestutako lurzoru urbanizaezinean dauden eraikin guztiak antolamendutik at geratzen
dira, esparru bakoitzean erabilera lagunduekin eta onargarriekin lotuta dauden eraikinak
izan ezik, horiek baimena jaso baitezakete (Otsabio mendiko bordak), eta lehendik
dagoen Embalajes Urbizu SLren baso jarduera izan ezik, hirigintzako
planeamenduarekin bat ez datorrelarik, planeamenduak ez baitu aurreikusten
desagertzea ezta horretarako eperik ere.
Beste lurzoru urbanizaezin guztian jada bertan ditugun eraikinak finkatzen dira, baita
10.000 m² baino gutxiagoko azalera duten lursailak ere; azken horiek ezin izango dira
inola ere zatitu.
56. Artikulua.- Landaketei buruzko arau orokorrak.
-. Araudi honek ez ditu bere gain hartzen ubide eta bide bazterretan dauden lerrokadura
sinpleak osatzen dituzten landaketak, edo haizea mozteko ezarritakoak, edo apaingarri
gisa jarri direnak, baldin eta banakakoak badira.
-. Fruta arbolen landaketak ez dira zuhaitz multzoei dagokien sailean kokatzen.
-. Bertako landaredia errespetatuko da, batez ere ibar eta ibai ertzetan.
-. Ahal den neurrian, ez da lerrokadura zuzenik gauzatuko landaketen mugak
zehazterakoan, ez espezie ezberdinak erabiltzen direnean ez eta zuhaitzak moztean edo
bestelako jardueretan ere.
-. Baso ustiaketaren ondorioz lursail, ubide, azpiegitura edo bideek jasandako kalteak
ustiaketaren egileak konpondu beharko ditu. Konponketak burutzeko epea, gehienez
jota, sei hilabetekoa izango da, ustiaketa bukatzen den unetik hasita.
-. Ezin izango da baso landaketarik burutu %30eko aldapa baino gutxiago duten
Nekazaritza eta Paisaia babesteko Lurretan.
-. Beste jabe baten onibarraren ondoan dauden baso landaketak burutzeko, bien arteko
akordiorik lortzen ez bada, eta bertako ohitura edo arauek lehentasuna izanik, gutxienez
honako tarte hauek utzi behar izango dira zedarritik hasita:
- Baso landaketen artean: 3 m.
55

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

- Labore, zelai edo fruta arbolen landaketen ondoan:
. 6 m. eukaliptoen generoko espezieetarako.
. 4 m. hostozabalen espezieko gainontzeko zuhaitzetarako.
. 3 m. konifera eta erretxina espezieetarako.
-. Baserri edo nekazaritzarekin lotuta dagoen eraikinaren ondoan: 30 m.
-. Etxebizitza, gizarte zerbitzu edo mendiko aterpe gisa erabili beharreko eraikin guztien
inguruan eta emandako lursailaren barnean, jarraian aipatzen diren zuhaitzak landatu
behar dira, eraikinek ingurunean izan dezaketen eragina gutxitzeko eta paisaiarekin bat
egin dezaten.
-. Gutxienez zuhaitz bat landatu beharko da eraikitako 20 m²-ko. Aipatutako landaketaren
%50 aldatu ahal izango da, horien ordez fruta arbolak ezarriz, zuhaitz kopuru berbera
jarriz.
Landaketa horrez gain, beste bat ere burutu beharko da, lagapen publikoari dagokion
esparrurako zerrendan ageri diren zuhaitzak sartuz, eraikinak hartutako lursaila bide
publikoaren aurrean dagoenean. Landaketa horrek zuhaitzez osatutako lerro bana
izango du bidearen alde bakoitzean, 5 m-ko tartea ezarrita.
Derrigorrezko landaketak gauzatzeko zuhaitzen zerrenda:
- Akazia
- Artea
- Astigarra
- Bananondoa
- Elorri beltza
- Elorri zuria
- Erramua
- Ezkia
- Ezpela
- Gaztainondoa
- Gereziondoa
- Gorostia
- Hagina
- Haritza
- Haritz gorria

- Haltz beltza
- Hurritza
- Intxaurrondoa
- Makala
- Lizarra
- Magnolia
- Makala
- Mimosa
- Pagoa
- Pagoa Serbala
- Urkia
- Xarma Haritza
- Zumarra
- Zumea

.- Dena den, oro har, Gipuzkoako Mendiei buruzko ekainaren 8ko 6/1994 Foru Araua
bete beharko da.
57. Artikulua.- Eraikin mugikorrak edo aurrefabrikatuak.
Aurrefabrikatutako eraikinak, mugikorrak edo finkoak, karabanak edo gela edo etxe gisa
edo olgetarako erabil daitekeen bestelako osagaiaren bat era egonkorrean ezartzean,
eraikin berriak balira bezala hartuko dira eta lurzoru urbanizaezinean eraikinek bete
beharreko baldintza guztiak bete beharko dituzte.
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58. Artikulua.- Bestelako xedapen orokorrak.
Udalak lurzoru urbanizaezienan eraiki behar diren eraikin eta instalazioetarako Plan
Berezia onartu beharra dagoela erabaki dezake, eraikin eta instalazio horiek gizarte
intereserako edo erabilpen publikokoak direnean.
Era berean, Plan Berezia onartua izatea eska daiteke paisaia, ingurugiroa edo babes
berezia eskatzen duen beste edozein gunek izan ditzakeen baloreak defendatzeko
beharrezkoa balitz.
Guztiz debekatzen da zaborrak edo obra hondakinak botatzea, legearen araberako
zabortegietan izan ezik.
Gune irekietan sua egitea debekatzen da, aisialdia, abeltzaintza eta baso ustiaketekin
lotutako ekintzei dagokien salbuespenak izan ezik eta erakunde eskudunak hala
onartzen badu.
Sute bat gertatu ondoren, ezin izango da inola ere lurraren erabilera aldatu, aurretik
zuhaitzik gabe zeuden lursailen oihaneztapena izan ezik.
Lur eremu urbanizaezinean ezarri beharreko sarbide berriak, azpiegiturak, zerbitzuak eta
eraikinak, landaretza interesgarriak ukituko ez diren moduan gauzatuko dira.
Lehendik zutik dauden zuhaitz ikusgarriak eta urtetsuak errespetatu egingo dira. Zuhaitz
horietakoren batek, nahitaez jarduketa baten eragina nozituko badu, beste nonbait
birlandatzeko aukera aztertuko da, baldin eta gai honetan eskumena duen teknikari
batek ziurtatzen badu zuhaitzak, beste nonbait birlandatu ondoren, bizirik irauteko aukera
handia duela. Zuhaitza nahitaez moztu egin behar dela erabakitzen bada, eragindako galera
hori nolabait konpentsatuko duten neurriak finkatu beharko dira.
Elkarrengandik bananduta daude landare autoktonoen multzoen konexioa sustatuko da, eta
arboladiak, hesiak, landare pantailak, orla landaredia eta erreka ertzetakoa eta nekazaritza
mugetakoa eta zelaietakoa sortzea eta mantentzea sustatuko da, zuhaitz eta zuhaixka
espezieen konbikazioa bultzatuz.
Lur urbanizaezinetako partzelen itxiturek ez dute basa faunaren zirkulazio librea galaraziko.
Bide berriak egiterakoan abereentzako pasabide artifizialak eraikiko dira, bide horiek abereak
maiz ibiltzen diren tokietan egiten badira behintzat.
Airetiko argindar sareak ezartzerakoan, hegaztiak linea horiek jo eta elektrokutatzeko arriskua
ekidingo duten babes neurriak ipiniko dira.
Lurzoru urbanizaezineko jarduerak mugatu egingo dira, batik bat faunarako interes bereziko
guneetan (baso autoktono ongi kontserbatuak, ibai ertzak, etab.) faunaren araldi eta hazkuntza
garaietan, eta bereziki saihestuko dira Araxes inguruko jarduketak europar bisoia ugaltzeko aldi
kritikoan (martxoaren 15etik uztailaren 31ra).
Saneamendu sarera konektatzerik ez dagoenean, ura arazteko sistema autonomoak exijituko
dira lurzoru urbanizaezinean instalatzen diren nekazaritza eta abeltzaintzako eraikin eta
jardueretarako. Ez da eraikitzeko lizentziarik emango arazteko sistema horien funtzionamendu
egokia frogatzen ez den bitartean.
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Indarreko legedia kontuan hartuta (141/2004 Dekretua, etab.) ibilguak nekazaritza eta
abeltzaintzako jardueretatik datozen hondakinetatik babesteko (purinak, simaurrak,
fitosanitarioak, etab.) ezarri beharreko baldintzak ezarriko dira (praktika onen kodea, ez
ongarritzeko eta/edo tratamendu fitosanitarioak ez egiteko ibilguetako gutxieneko tarteak, etab.).
Era guztietako hondeaketetan, jarduera horrek zuzenean edo zeharka uki dezakeen landare
lurraren goiko geruza berreskuratuko da, geroago leheneratze prozesuetan erabilia izateko.
Horrela lortzen diren lur emankorrak, obraren inguruko eremuetan baina ur ibilguetatik eta
hustubideetatik urrun metatuko dira, gehienez ere 2 metroko altuerako piletan, airezta daitezen
eta trinkotu ez daitezen. Landare kolonizazioko prozesuei laguntzeko, eremuaren propietateak
mantenduko direla ziurtatzeko sistema bat ezarriko da, beharrezkoa izanez gero ereite,
ureztatze eta aldian aldiko ongarriztatze lanak eginez.
Lurzoru urbanizaezineko eraikin eta eraikuntza berriak bat etorriko dira landa ingurunean
dagoen eraikuntza tipologiarekin, integrazio paisajistikoa sustatzearren. Besteak beste,
eraikuntzaren neurria, egitura, erabilitako materialak eta koloreak zainduko dira bereziki.
Egiten diren jardueretan behar ez diren lerro zuzenak saihestuko dira.
Landa eta baso bide berrien sorkuntza ahalik eta gehien minimizatuko da, eta beste
alternatibarik ez dagoela begiratuko da, eta aurretiaz ingurumen inpaktuari buruzko ebaluazio
sinplifikatua derrigorrezkoa da, EAEko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege orokorraren,
otsailaren 27koaren, arabera.
Paisaia zaharberritzeko jarduketetan, espezie autoktonoak eta lehengo paisaiari hobekien lotzen
zaizkion espezieak erabiliko dira nagusiki, jarduketa geometrikoak baztertuz eta, ertz
zehaztugabeko basoberritzeak eta landaketak eginez.
Beharrezko ezpondak ahalik eta etzanen ipiniko dira, gaina izurtua eta kizkur antzean utziz,
paisaian hobeto txerta daitezen. Ezponda horiek egonkortu behar badira, egonkortzeko teknika
«bizietara» joko da (aldaxkatzea, egur xeheak, zurezko bilbadurak, murru berdeak eta abar).
Eustormak egin behar diren kasuetan, ahal bada horiek elkarren gainean jarritako harriez
egingo dira.
Argindarraren hariteria, ahal dela behintzat, lurpekoa Izango da; eta, nolanahi ere, aukeran
dauden hautabide guztiak ondo aztertu ondoren, ingurunean inpakturik txikiena eragingo duten
moduan ipiniko dira.
3.3.2. Baimenak eskuratzeko prozedura.
59. Artikulua.- Baimena behar duten jarduerak.
2/2006 Legean eta bere garapen erregelamenduan ezarritakoaz gain, honako hauek ere
udal baimena behar izango dute:
- Pista edo bide berriak egiteko, bai eta egun daudenak aldatzeko edo berritzeko ere.
- Lursailen itxiturak burutzeko.
- Asentamenduak burutzeko, egonkorrak ez badira ere –betiko kanpinak, karabanak, eta
abar, eta olgeta eta aisialdirako eraikin pribatuak– igerilekuak, jolaserako guneak, eta
abar.
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60. Artikulua.- Baimena emateko eskumena.
Altzoko Udalari dagokio baimenak emateko ahalmena.
61. Artikulua.- Lurzoru urbanizaezinari dagozkion baimenen izapidetzea.
Lurzoru urbanizaezinari dagozkion baimenen izapidea Hiri Lurzoruari buruzko
ordenantza hauetako 18. artikuluan xedatutako prozeduraren arabera burutuko da,
82/1998 foru dekretua, eta 2/2006 zoru legea eta bere garapen erregelamenduaren
irizpideen arabera.
Lursailaren xedearekin bat datozen lanak eta instalazioak gauzatzeko baimena
eskatzeko, Udalean proiektu teknikoa aurkeztu behar da, besterik gabe, elkargoaren
oniritzia –lanen izaerak hala eskatzen badu– eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza
Sailaren baiespenarekin.
Dena den, lanen ezaugarriak eta izaera kontuan hartuz, udalaren iritziz ez baldin bada
beharrezkoa egitasmo teknikoa idatziz aurkeztea, eskariarekin batera lekua eta
kokalekua zehazten duten planoak ekartzea nahikoa izango da, aipatutako eskala
erabiliz. Horrez gain, Udalak, bidezkotzat jotzen badu, Erakunde eskuduneko
Nekazaritza Sailaren txostena aurkezteko beharra ere bazter dezake.
Lurzoru urbanizaezinean burutu beharreko jarduera edo lanei dagozkien baimen
guztietan, eskariarekin edo proiektuarekin batera, eremuaren planoa aurkeztu beharko
da, 1:5000 eskalan.
Ez da baimenik emango pistak edo bide berriak egiteko, aldez aurretik teknikari gaitu
batek burututako txostenak ez baldin badu frogatzen bide edo pista hori beharrezkoa
dela baso edo nekazaritza ustiaketetarako.
Lursailen itxitura eraikitzeko eta egonkorrak ez diren asentamenduak burutzeko, ez da
beharrezkoa izango egitasmorik aurkeztea. Baina memoria bat aurkeztu behar izango da
honako hauek azalduz: itxiturei dagokienez, burutu beharreko lanak edo ekimenak zein
diren eta horien aurrekontua, asentamenduetako instalazioen hedadura eta moztu edo
bakandu beharreko zuhaitzen kopurua.
Egonkorrak ez diren asentamenduak desagertzean lursailen hasierako egoera
berreskuratuko dela, edo zuhaitzak moztu eta bakantzean kaltetuak suerta daitezkeen
instalazio, bide eta pistak konponduko direla bermatzearren, eskudirutan abala edo
fidantza ordaindu behar izango da, eskatutako baimenari dagokion jardueraren izaeraren
arabera.
Abalak edo fidantzak itzuli egingo dira, jarduera bukatu ondoren. Aldez aurretik Udalak
aztertu egingo du kaltetuak suertatu diren instalazio, bide, pista eta errepideak
konpontzeko lanak burutu diren. Abala eta fidantzak itzultzeko epea hiru hilabetekoa
izango da Udalak azterketa burutzen duen unetik hasita.
Gizartearen intereserako eta erabilpen publikorako izan daitezkeen instalazioak edo
eraikinak gauzatzeko baimena emateko prozedura honako hau izango da:
a) Interesdunak baimena eskatuko dio Altzoko Udalari honako hauek aipatuz:
- Izen deiturak edo, zenbait kasutan, eskatzen duen pertsona fisiko edo juridikoaren
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helbidea eta izena.
- Eraikina gauzatu behar den lursailaren kokalekua eta azalera, 1:5000 eskala duen
planoan islaturik.
- Burutu beharreko instalazio edo eraikuntza lanen egitasmo teknikoa, teknikari gaituak
egina.
- Gizartearen intereserako edo erabilpen publikorako baliagarria gertatuko den
instalazioa edo eraikina dela ziurtatzen duen agiria, eta nekazaritza ingurunean ezartzea
beharrezkoa dela frogatzen duena.
b) Udalak eskaria hartu eta espedientea aurkeztuko dio Gipuzkoako Foru Aldundiko
Lurralde Politika Sailari.
c) Foru Aldundiak espedientea ezagutzera emango du publikoki probintziako hiriburuan
hamabost egunez.
d) Epe hori bukatu ondoren, botere edo erakunde eskudunak behin betiko erabakia
hartuko du. Erabakia hartzean, kontuan izango dute instalazio edo eraikinaren
baliagarritasuna edo onura, aipatutako baliagarritasuna edo onura ez baldin bada
gertatzen eraikin horri dagokion legeria aplikatzean. Era berean kontuan izango dira
nekazaritza ingurunean kokatzeko beharra mugatzen duten arrazoiak.
Aipatutako izapidea burutu ondoren, Udalak baimena baietsiko du.
Naturarekin eta landetxearen xedearekin zerikusia izanik, nekazaritza eta abeltzaintzako
ustiaketak garatzeko eraikinei dagokien baimenaren eskariarekin batera Foru
Aldundiaren Nekazaritza sailaren onespena ere aurkeztu beharko da.
3.3.3. Basogintza, nekazaritza-abeltzaintza eta landazabaleko lurzoru urbanizaezinean
aplikatzeko arauak.
62. Artikulua.- Erregimen orokorra.
Basogintza, nekazaritza-abeltzaintza eta landazabaleko lurzoru urbanizaezina baso,
abeltzaintza-nekazaritzan eta landazabaleko eremuen barnean sailkaturikoa izango da.
Bertan egungo jarduerak mantentzea proposatzen da, hots, baso, nekazaritza eta
abeltzaintzarekin lotutakoak, espresuki debekatzen baitira jarduera horiek aldatu edo
deuseztatu ditzaketen lan, eraikin edo jarduerak.
63. Artikulua.- Baimendutako eraikinak.
Lurzoru urbanizaezin arruntean honako eraikin hauek gauza daitezke:
a) Baso ustiaketa, abeltzaintza eta nekazaritzarekin lotutako eraikin edo instalazioak,
besteak beste:
 Egungo baserriak eraberritzea eta birgaitzea.
 Egungo baserriak ordeztea.
 Baserri berriak eraikitzea.
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 Nekazaritzako ustiaketetarako instalazio eta eraikin osagarriak.
 Landetxeak eta abeltzaintzako ustiaketa trinkoak.
 Nekazaritzako unitate bereziak (berotegiak, haztegiak).
 Nekazaritzako unitate ez profesionalak (baratzeak)
b) Baso eta nekazaritza industriak, lurraren ustiaketarekin zerikusia ez dutenak
(zerrategiak).
c) Etxebizitza erabilera autonomoak, dokumentu honetako 73. artikuluan xedatutako
baldintzen arabera.
d) Lan publikoak burutu, jorratu eta lantzearren burututako eraikuntza eta instalazioak.
e) Administrazioak jendearen onurari begira eginiko eraikin edo instalazioak, landa
ingurunean kokatu beharrekoak.
f) Bestelako eraikinak,
sagardotegiak, eta abar.

esaterako,

aterpetxeak,

hotelak,

kanpinak,

landetxeak,

Hori dela eta, ezin izango da basogintza, nekazaritza-abeltzaintza eta landazabaleko
lurzoru urbanizaezinean familientzako planta aberriko etxebizitza izango den eraikin
bakanik gauzatu, nekazaritza, abere edo baso ustiaketarekin lotuta ez baldin dago.
Lurzoru urbanizaezinean gara daitezkeen jarduerak amaitu ondoren, jarduera horiekin
lotutako eraikin guztiak jabeek beraiek bota egin beharko dituzte, lurzoru
urbanizaezinaren sailkapenarekin bat datorren erabileraren bat garatu behar den
kasuetan izan ezik.
64. Artikulua.- Nekazaritza ustiaketa: definizioa.
64.1. Nekazaritza ustiaketaren eta nekazariaren (nekazaritza ustiaketaren jabea) kontzeptuak
honako hauen arabera mugatuko dira: uztailaren 4ko 197/995 Nekazaritza Ustiaketen
Modernizazioari buruzko Legearen 2. artikulua; eta uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuaren
2.1.1. eta 2.1.2. artikuluak. Azken horien bidez Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko
Lehentasunezko Nekazaritza Ustiaketak arautzen dira eta EHAEko Lurralde
Historikoetan nekazaritzan aritzeko lursailen gutxieneko neurriak finkatzen dira. 82/1998
Foru Dekretuko irizpideek diotena ere kontuan hartuko da.
Horrela, nekazaritza ustiaketa hau izango da: jabeek nekazaritza ekoizpenerako enpresa
gisa antolatutako eskubide eta ondareen multzoa. Xede nagusia merkatu mailan
etekinak erdiestea litzateke. Aldi berean, nekazaritza ustiaketak teknologia eta ekonomia
mailan batasuna agertu behar du eta ekoizpenerako baliabide berak erabili behar ditu.
Erregimena ere bakarra izan behar da.
64.2. Honako jarduera hauek nekazaritza jardueratzat joko dira:
- Nekazaritza jarduerak, hauek barne: lorezaintza, perretxikogintza, haztegiak eta
laborantza hidroponikoak.
- Baso jarduerak. Honako hauek sartzen dira sail honetan: egurgintza, baso haziak edo
fruituak eta landareak biltzea edo/eta lantzea eta mendiaren magalean burutzen diren
erauzketa lanak, meategi eta ur zuzkidurarekin lotutakoak izan ezik.
- Abere jarduerak. Esaterako, hegazti hazkuntza, untxi hazkuntza, erlezaintza eta
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espezie zinegetikoak landu, edo larrugintzarako animaliak hazi, edo egun bakarreko
oiloak sortzeko arrautzak inkubatzen dituzten landetxeak.
64.3. Ez dira nekazaritza ustiaketatzat jotzen:
- Nekazaritza enpresa laguntzaileak. Lurrik ez dute, baina nekazaritza ekoizpenari
laguntza luzatzen diote tresnak utziz, edozein dela ere kontratuaren izaera, edo halako
ustiaketek behar izaten dituzten zerbitzuak eskainiz.
- Zalditegiak, lasterketarako edo ibiltzeko zaldiak direla ere. Bertan zaldiak hazi egiten
badituzte, onartuko dira.
- Gurdi edo lanerako abeltzaintza. Bertan abereak hazi egiten badituzte, onartuko dira.
- Txakurtegiak, animalien salerosketarako guneak, hiltegiak eta antzekoak.
- Edozein eratako parke zoologikoren ustiaketa, animaliak aske edo kaioletan badira ere,
eta animali erakusketak.
- Lagunarteko abereak hazteko etxeak.
64.4. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurugiro eta Nekazaritza Sailak baserri bateko baso, abere
edo nekazaritza jarduerak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazaritza Ustiaketen
Erregistroan izena emana duen ziurtatuko du, baserri hori legez nekazaritza ustiaketatzat
jo dezaten.
65. Artikulua.- Egungo baserriak eraberritzea eta birgaitzea.
Dagoeneko landa eraikuntza bat dagoen kasuetan, gehien erabiliko den aukera izango
da baserriak eraberritzea eta birgaitzea.
65.1. Oro har, baserriak eraberritzean eta birgaitzean horien ezaugarri nagusiak errespetatu
egin beharko dira.
65.2.

Kanpoko osagaiei dagozkien lanak.
Kanpo aldean baserriak jatorriz zuen itxura mantenduz burutuko dira, hau da,
bolumenak, estalkiak, hegalkinak, etxaurreko baoak, eta abar.
Eraikinean aurki daitezkeen balio bereziko osagai arkitektoniko edo artistiko guztiak
mantenduko dira, esaterako, armarriak, ateburuak, etxaurrearen egituraketa, eta abar.
Kanpoko materialek arau hauetako 39. artikuluak xedatutakoa bete beharko dute.
Kanpoko zenbait osagai alda daitezke, hots, arotzeria, estalkia, eta abar. Baina jatorriz
baserriak zituen osagai bereizgarriak eta egituraketa nagusia mantendu behar izango
dira.

65.3.

Egoitza erabilerako baserria birgaitzeak edo eraberritzeak,eranskinak eraitsi beharra
ekarriko du berarekin, honako salbuespen hauetan izan ezik: Udal teknikariaren eta
udalbatzaren iritziz, bolumen nagusiaren antzeko egitura, eraikuntza kalitatea eta
apaindura baldintzak dituzten eranskinak. Horrelakoetan, eranskin edo eraikuntza horiek
mantendu ahal izango dira. baina, ahal delarik, eraikinaren bolumen nagusian
62

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

txertatuko dira.
Eranskinen barruan sartzen dira egoitza erabilerako eraikinaren bolumen nagusiari
erantsitako edo erantsi gabeko eraikuntza, teilape edo estalpe guztiak. Eranskin gisa
hartuko dira bai jabetza nagusiaren lurzatian daudenak baita jabetza horren mugan, jabe
beraren lurzatian daudenak ere.
65.4. Etxebizitzen gehienezko kopurua.
Eraberritutako baserriak gehienez jota 6 etxebizitza izan ditzake, eta behin horiek
gauzatu ostean, horien izena Jabetzaren Erregistroaren aurkeztu beharko da bere
lursailari itsatsia eta banatu ezinik, betiere honako irizpide hauen arabera jokatuz:
-. 300 m² (s) baino gutxiagoko eraikigarritasun fisikoa duen eraikina:
-.300 m² (s) edo gehiagoko eta 500 m² (s) baino gutxiagoko eraikigarritasun
fisikoa duen eraikina:
-.500 m² (s) edo gehiagoko eta 730 m² (s) baino gutxiagoko eraikigarritasun
fisikoa duen eraikina:
-.730 m² (s) edo gehiagoko eta 990 m² (s) baino gutxiagoko eraikigarritasun
fisikoa duen eraikina:
-.990 m² (s) edo gehiagoko eta 1.280 m² (s) baino gutxiagoko
eraikigarritasun fisikoa duen eraikina:
-. 1.280 m² (s) edo gehiagoko eraikigarritasun fisikoa duen eraikina:

1 etxe.
2 etxe.
3 etxe.
4 etxe.
5 etxe.
6 etxe.

Kasu horietan ez dira kontuan hartuko eraikuntza berean kokaturiko beste etxebizitzak,
ustiapenari erregistro bidez atxikita ez badaude
65.5. Jatorrizko baserria handitzeko lan bereziak.
Baserria handitzeko lanak burutu ahal izango dira, baldin eta handitze lanek gehienez
ere jatorrizko eraikinaren osaera bolumetrikoarekin bat badator.
66. Artikulua.- Egungo baserriak ordeztea.
66.1. Zenbait arrazoiren ondorioz eraikin zehatz batek eraberritu edo birgaitzeko baldintza
egokiak betetzen ez baditu, hori ordezteko aukera egongo da beste eraikin berri batekin,
ekainaren 30eko 2/2006 Lurzoru eta Hirigintzako Legearen irizpideak jarraituz.
66.2. Eraikin berriaren plantaren azalera eta bolumena aurrekoak zituenekin bat etorriko dira.
Baserriaren etxebizitza ordezteko eranskinak bota egin beharko dira, salbuespen
hauekin: udal teknikariaren eta
udalbatzaren iritziz, bolumen nagusiaren antzeko
egitura, eraikuntza kalitatea eta
apaindura
baldintzak
dituzten
eranskinak.
Horrelakoetan, eranskin edo eraikuntza horiek
mantendu ahal izango dira. baina,
ahal delarik, eraikinaren bolumen nagusian txertatuko dira.
Bolumena kalkulatzeko ondorioetarako, bota beharreko eranskinak ez dira kontuan
hartuko, udal teknikariaren eta
udalbatzaren iritziz, bolumen nagusiaren antzeko
egitura, eraikuntza kalitatea eta
apaindura baldintzak dituzten eranskinak izan ezik.
Baserriaren eranskinak bota behar badira, baserria handitu ahal izango da bolumen
nagusiaren beheko solairuko okupazio azaleraren %25, eta zabaltze hori bolumen
nagusiaren isurialdeekin estali beharko da, baserriaren osotasunean estetikoki
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integratuta,
Lurzoru Urbanizaezinaren etxebizitzarako eraikin berrietarako ezarritako
baldintza estetikoak betez.
Eranskinen barruan sartzen dira egoitza erabilerako eraikinaren bolumen nagusiari
erantsitako edo erantsi gabeko eraikuntza, teilape edo estalpe guztiak. Eranskin gisa
hartuko dira bai jabetza nagusiaren lurzatian daudenak baita jabetza horren mugan, jabe
beraren lurzatian daudenak ere
66.3.

Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legean, ekainaren 30ekoan, “Baserriak berreraikitzea
eta horretarako baimena ematea” garatzen duen 30. artikuluan ezarritakoa bete beharko
da.
Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legean, ekainaren 30ekoan, 31. artikulua bete beharko
da “Baratzezaintza edo abelazkuntzako ustiakuntza ekonomiko bati lotutako oin berriko
etxebizitza eraikitzeko egintzen lizentziak eta agiriak ematea” .

66.4. Eraikinak izan ditzakeen etxebizitzen kopurua agiri honen 68.4 artikuluan xedatutakoaren
arabera zehaztuko da.
66.5. Bestelako baldintzak, esaterako, instalazio eta
isurketa eta arazketa, bizigarritasun baldintzak,
atalean azaldutakoaren arabera bete beharko
dagozkion orotariko xedapenen arabera, baita
birgaitzeari buruzko xedapenak ere (62. art.).

eraikin gehigarriak, hondakin uren
estetika eta hiritartze lanak, 3.3.1.
dira, hots, lurzoru urbanizaezinari
egungo baserrien eraberritzea eta

67. Artikulua.- Baserri berriak eraikitzea.
67.1. Udalak, lanak gauzatzeko baimenari buruzko erabakia hartu aurretik, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Nekazaritza Departamentuaren halabeharrezko txostena eskatuko du.
67.2. Gutxieneko lursaila. Laborantza ustiaketa berria gauzatzeko lursailak gutxienez hektarea
bat (1 ha) izan beharko du, baso, abere eta nekazaritza ustiaketei dagokienez. Dena
den, Gipuzkoako Foru Aldundiak, zioak azalduz, aipatutako azalera handiagoa edo
txikiagoa muga dezake aurkeztutako ustiaketaren ekoizpenaren bideragarritasuna eta
baldintza ekonomikoak aintzat hartuz.
Ez da beharrezkoa lur azalera osoa lursail bakar batean bilduta egotea, baina kasu
guztietan, eraikina duen lursailaren gutxieneko azalera 5.000 m² izango da.
67.3. Gehienezko etxebizitza kopurua.
Ustiaketan edo baserrian gehienez ere etxebizitza bakarra gauza daiteke. Hori eraiki
ondoren, Jabetza Erregistroan izena eman beharko dute, ustiaketari uztartuta eta
horrekiko inolako bereizketarik ez duela adieraziz.
67.4. Eraikuntza berriko planta bakoitzaren gehienezko erabilera.
Eraikuntza berrian, oin bakoitzari dagokionez, erabil daitekeen gutxieneko eta
gehienezko azalerak honako hauek dira: 150 m² eta 300 m². Azalera horretan
ustiaketaren instalazio osagarriak ere sartzen dira.
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67.5. Mugetarako distantziak.
Eraikuntza berria eta instalazio osagarriak lursailaren mugetatik hamar metrora ezarriko
dira gutxienez.
67.6. Gehienezko altuera eta planta kopurua.
Eraikinak gehienez ere 2 solairu izango ditu sestratik gora (beheko solairua, lehenengo
solairua), eta soto edo erdisotoa ere gauzatu daiteke, baita estalpean gerta daitezkeen
guneak erabili ere.
Eraikuntza berriaren gehienezko altuera 7,5 metro izango da hegalkin horizontaletan eta
9,5 metro goihabeetan, biak ere inguruko lurraren eta eraikuntzaren artean tarte gehien
dagoen tokian neurtuak. Udalak behar den bezala justifikatu ostean (aldapa handiko
lurrak) neurri horiek handi ditzake.
68. Artikulua.- Laborantza ustiaketen instalazio eta eraikin osagarriak.
68.1. Sail honetan sartzen dira laborantza ustiaketei zuzenean uztartutako edo horien jarduera
gehigarri eta osagarriei erantsitako eraikin finko eta egonkorrak -ukuiluak, lastategiak,
siloak, makineria gordetzeko biltegiak, eta abar-, etxebizitza erabilerak izan ezik.
68.2. Eraikin horiek baserriaren ondoan gauzatuko dira –gehienez 50 metrora eta gutxienez 20
metrora–, eta horrekin bat datozen materialak eta eraketa arkitektonikoa erabiliz. Eraikin
osagarriak egitura eta material arinekin egingo dira, eta irudia betetzen duten
funtzioarekin bat etorriko dira.
68.3.

Eraikin berriek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

-. lursailaren mugetatik 10 metrora kokatuta.
-. beste finka batzuetan dauden landa girokoak ez diren eraikinetatik 50 metrora.
-. Dauden bideetatik 5 metrora.
68.4. Laborantza ustiaketari dagokion ingurua material iragazgaitzez zolatu behar bada,
azalera horretan edo ertzetan zuhaitzak landatuko dira, zolatutako 20 m2 bakoitzeko 1
zuhaitz jarriz.
68.5.

Nekazaritzako ustiapen unitatearen barruan granjak eta abelazkuntzako ustiategi
intentsibo bakanak ezarri ahal izango dira, baldin eta 66. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen badituzte (gutxieneko lurzatia, dimentsioak, materialak, hondakin urak arazteko
instalazio eta neurrien aurreikuspena, eta beste eraikinekiko distantziak). Era berean,
mintegiak eta negutegiak ere onartuko dira, 67. artikuluan ezarritako baldintzetan.

68.6.

Ustiategiaren edo etxebizitza erabilerako eraikinaren gas hornidurarako deposituak ere
ezarri ahal izango dira, baina betiere gai honen inguruan indarrean dagoen araudia
uneoro betez.
Lehendik aire librean honelako depositurik balego, honek zerbitzatzen duen ustiategian
edota etxebizitza erabilerako eraikinetan edonolako esku-hartzea burutzen delarik ere,
depositu horren buelta landarezko hesiaz itxi beharko da, paisaian ahalik eta eraginik
txikiena izan dezan. Itxitura horren altuerak ez du 1,80 metrotik gora egingo, ezta 1,00
metrotik behera ere.
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69. Artikulua.- Granjak eta abeltzaintzako ustiaketa trinkoak.
Abeltzaintzako ustiategi eta landetxeen eraikuntzak honako baldintza hauek bete
beharko ditu:
a) Gutxieneko lursaila: 5.000 m² finka bakar batean.
b) Gehienezko okupazioa: ezarpenari atxikitako lursailaren %5.
Muga hauek bete beharko dituzte (administrazio eskudunaren aurretiazko txostena lortu
eta gero):
- urbanizatutako azaleraren muga (irispideak kanpo): 2.000 m2
- eraikitako azaleraren muga: 750 m2
c) Lursailaren ezaugarriak. Eraikina hartu behar duen lursailak bide nagusiren baten
aurrean egon behar du, gutxienez 30 metrora, baldin eta ez bada nekazaritza
ustiaketekin lotutako landetxea.
d) Tarteak.
-. Kasu bakoitzean 515/2009 Dekretuan, irailaren 22koan, ezarritakoa aplikatuko da;
horrek abeltzaintzako ustiategien arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta
ingurumenekoak ezartzen ditu.
-. Lursailaren mugatik 10 metrora.
e) Eraikinaren luzera gehienez: 50,00 m
f) Profila: Beheko solairua + estalpekoa.
g) Eraikinaren altuera: 8 m.
h) Materialak. Eraikina gauzatzean, Lur Urbanizaezinari buruzko Araudi Nagusiaren 46.
eta 47. artikuluetan xedatutakoa bete beharko da.
i) Arazketa. Hondakin eta gorozki urak arazteko instalazioa jarri beharko da derrigor.
Hala azalduko da landetxea burutzeko aurkeztu behar den egitasmoan. Era berean, Arau
hauek prestatu aurretik jada bertan zeuden landetxeetan ere halakoak ezartzea
derrigorrezkoa gertatuko da.
j) Instalazioak eta eraikuntza osagarriak. Osagarri gisa landetxeetan biltegiak, siloak eta
abar eraiki daitezke. Horiek ere eraikinaren proiektuan azaldu behar dira eta, materialei
dagokienez, arauen 47. artikuluan xedatutakoa bete beharko dute.
k) Jarduera baimena behar duten instalazioetarako babes, zuzenketa eta konpentsazio
neurriak, 3/1998 Legearen 56. artikuluaren arabera:
Kasu bakoitzean 515/2002 Dekretuan, irailaren 22koan, ezarritako neurriak aplikatuko
dira; horren arabera abeltzaintzako ustiategien arau teknikoak, hifgieniko-sanitarioak eta
ingurumenekoak ezartzen dira.
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l) Jarduera baimena lortzetik salbuetsita dauden jarduerei exijitzeko neurriak: 165/1999
Foru Dekretuan aurreikusitakoak aplikatuko dira; horren arabera Ingurumena Babesteko
Legean jarduera baimena lortzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda ezartzen da,
eta Dekretu horren IV. Eranskinean ezarritako bee beharko dute. Dekretua horren
aldaketa 515/2009ko Dekretuaren, irailaren 22koaren, bidez eman zen (hirugarren
xedapen gehigarria).
m) “Ekos” etxeak babes, zuzenketa eta konpentsazio neurriei buruzko egindako
azterketa kontuan hartuko da, baita ere Altzoko Planeamenduko Arau Subsidiarioetako
elementuak hirugarrenez aldatzeko Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurretiazko Txostena
ere, zeina Gipuzkoako Foru Aldundiak eman zuen 2004ko abenduan.
-- Dauden abeltzaintzako utiategiei buruzko araudiaren aplikazioa:
Jarduera baimena lortu behar duten lehenagoko abeltzaintzako ustiategiek 15 urteko
epea izango dute 515/2009ko Dekretuan, irailaren 22koan, ezarritako baldintzak
betetzeko, eta ez zaie aplikagarria neurriei eta kokapenari buruzko arauak, aipatu
Dekretuak dioenaren arabera.
70. Artikulua.- Nekazaritzako unitate berezituak.
Sail honetan sartzen dira berotegien bidez baratzeko ekoizpena sustatzen duten
landaketa bereziak lantzeko nekazaritza ustiategi guztiak.
Nekazaritzako unitate bereziak baserri baten zatiak izan daitezke, edo baserritik
bananduak sor daitezke.
a) Gutxieneko lursaila: 2.500 m², modu independentean ezartzen direnean.
b) Gehienezko okupazioa:
-. % 20 2.500 m²tik > lursailetan.
-. % 15 10.500 m²tik > lursailetan.
-. % 10 20.000 m²tik > lursailetan.
-. % 5 60.000 m²tik > lursailetan.
c) Tarteak:
-. Lursailaren mugatik: 5 m.
-. Beste onibarretako eraikinetatik, landa girokoak ez direnean: 20 m.
d) Berotegiak behin-behineko eraikinak izango dira; horiek erabiltzeari utziz gero
instalazio osoa kendu egingo da.
Berotegien neurriak eta kokapena behar ez den lerro zuzenik e egiteko moduan
aukeratuko dira.
Ahal den heinean, hesiak eta beste elementu batzuk jarriko dira paisaian integratzen
laguntzeko.
Berotegiak lekurik ikusgarrienetan jartzea saihestuko da, biztanleek paisaiez eta
horizonteko lerroaz duten pertzepzioan eraginik handiena duten lekuetan alegia.
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Konposatzeko instalazio bat izango dute, ustiategiko landare hondar guztiak tratatzeko
ahalmenarekin.
Sortzen diren gainerako hondakin solidoak biltegiratu egingo dira, kutsadura e ingurumen
kaltea sortzeko arriskurik gabe, eta indarrean dagoen legediaren arabera gestionatuko
dira, eta debekatuta dago horiek aire librean erretzea.
71. Artikulua.- Nekazaritzako erabilera ez profesionalak.
Nekazaritzako erabilera ez profesionaltzat jotzen dira nekazaritzako ohiko ustiaketa gisa
hartzeko ekoizpenerako askatasun eta bideragarritasun baldintzak betetzen ez dituzten
nekazaritza ustiaketak. Berez, honako baldintza hauek bete behar dituzte:
a) Horiek garatu eta ezartzeko ez da beharrezkoa gertatuko Gipuzkoako Foru
Aldundiaren txostena.
b) Gutxieneko lursaila. Txabola bat izanik, etengabe lantzen eta jorratzen den baratzeak
edo lursailak gutxienez 2.500 m² izango ditu.
c) Eraikitzeko erregimena: txabola bakarra eraiki ahal izango da lursaileko tresnak
gordetzeko eta horrek Udalak onartutako “Altzon Txabolak eraikitzeko araudia”-k
zehaztutako baldintzak bete beharko ditu, baldin eta xedapenen bat Plan Orokor honetan
azaldutakoarekin bat ez badator, halakoetan azken horietan adierazitakoak lehentasuna
izango baitu.
d) Eraikitako gehienezko azalera: 15 m², atariak barne, halakorik balego.
e) Jada bertan dauden txabolak eraberritzen saiatuko da, betiere horri dagokion Araudiak
azaldutako baldintzak bete behar direlarik.
f) Baimenaren baldintzak. Udal baimena beti prekariokoa izango da. Jabe berak ingurune
berean kokatutako bi lursail edo gehiago landuko balitu, txabola edo etxola bakarra
gauzatzeko baimena emango zaio.
72. Artikulua.- Nekazaritzako elikagaien industria eta bigarren eraldaketako basogintza.
Sail honetan sartzen dira lurzoru urbanizaezinean kokatu beharreko nekazaritza
industriak, nekazaritza ustiaketari uztartutako erabilerarik ez dutenak. Esate baterako,
loreak eta landareak sortzeko haztegiak, landaketa lurrean zuzenean egiten ez denean.
Produktu horien lehenengo eta bigarren eraldaketak ere sartuko dira (paletak eta
hesolak, landare eta loreen enbalajea…).
a) Gutxieneko lursaila: 5.000 m².
b) Gehienezko okupazioa:
-. Eraikin egonkorren %15.
-. Biltegi edo maniobratzeko guneen %60.
Muga hauekin (administrazio eskudunaren aurretiazko txostenarekin):
-Azalera urbanizatuaren muga (irispideak kanpo): 2.000 m2.
-Eraikitako azaleraren muga: 750 m2.
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c) Gehienezko altuera: 8 m.
d) Tarteak:
-. Hirigunetik 200 metrora, Jarduera Arriskutsu, Kaltegarri, Osasungaitz eta Nekagarriei
buruzko Araudiak tarte handiagoa eskatzen ez badu.
-. Landetxekoa ez den beste edozein etxebizitzatatik 100 metrora gutxienez.
-. Lursailaren mugatik 10 metrora gutxienez.
e) Jarduera baimena behar duten instalazio berrien babes, zuzenketa eta konpentsazio
neurriak, 3/1998 Legearen 56. artikuluaren arabera.
“Ekos” etxeak babes, zuzenketa eta konpentsazio neurriei buruzko egindako azterketa
kontuan hartuko da, baita ere Altzoko Planeamenduko Arau Subsidiarioetako
elementuak hirugarrenez aldatzeko Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurretiazko Txostena
ere, zeina Gipuzkoako Foru Aldundiak eman zuen 2004ko abenduan
f) Jarduera baimena lortzetik salbuetsita dauden jarduerei exijitzeko neurriak:
165/1999 Foru Dekretuak, martxoaren 9koak, aurreikusitakoak aplikatuko dira, zeinean
kasu zehatz bakoitzerako jarduera lizentzia lortzetik salbuetsita dauden jardueren
zerrenda ematen den.
Aplikagarria denerako, kontuan hartuko da “Ekos” etxeak babes, zuzenketa eta
konpentsazio neurriei buruzko egindako azterketa, baita ere Altzoko Planeamenduko
Arau Subsidiarioetako elementuak hirugarrenez aldatzeko Ingurumen Inpaktuari buruzko
Aurretiazko Txostena ere, zeina Gipuzkoako Foru Aldundiak eman zuen 2004ko
abenduan
73. Artikulua.- Etxebizitza erabilera autonomoak.
Betiere honako proiektu hau onartu aurretik jada bertan gauzatu diren eraikinetan
kokatuko dira, horiek antolamendutik at geratzen ez badira eta erabilera horiek onartzen
dituzten eremuetan ezartzen badira.
Eraikuntza berriek Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen 31. artikuluan ezarritako
bete beharko dute: “Baratzezaintza edo abelazkuntzako ustiakuntza ekonomiko bati
lotutako oin berriko etxebizitza eraikitzeko egintzen lizentziak eta agiriak ematea”.
Eraikin hori hartu behar duen lursailak gutxienez 10.000 m² (1 ha) izango ditu,
erregistroan ere eraikin horrekin duten lotura hala adieraziko delarik. Lursail hori sortzeko
ezin izango da zatiketen bidez eratu, horren ondorioz gutxieneko azalera ez duten
lursailak sortzen badira edo jada bertan dauden nekazaritza ustiaketei lotuta ez baldin
badaude.
Baimena eskuratzeko guztiz beharrezko gertatuko da lurzoru urbanizaezinari buruzko
Araudi Nagusian xedatutako baldintzak eta 65. artikulua betetzea, egungo baserrien
eraberritzeari buruzko artikulua alegia.
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74. Artikulua.- Jarduera erauzleak.
74.1. Baimena eskuratzeko baldintza:
-. Jarduera erauzleak garatu ahal izateko erakunde eskudunen baimena behar izango
da, berori lortzeko eskaria zuzenduta.
-. Baimenari dagokion izapidea dela eta, jarduera erauzleak jarduera GOKAtzat joko dira
eta halako jarduerei buruzko araudia bete beharko dute. Indarrean dagoen legeriak
xedatutakoaren arabera, ingurumenean izan dezaketen eragina ere aztertu beharko da.
74.2. Proiektuaren edukia.
Jarduera erauzleen garapenerako proiektuak, sail honi buruzko legeriak xedatutakoaz
gain, honako baldintza hauek beteko ditu:
-. Erauzketak zein ingurutan duen eragina zehaztuko du, baita eraginaren izaera, hori
nola gertatuko den eta eraginpeko lurren behin betiko egituraketa nolakoa izango den
ere.
-. Zein produktu eskuratuko diren zehaztuko du eta zein eremutan salduko diren, horien
garraioak zer ingurutan izan dezakeen eragina ere azalduz.
-. Ustiaketa drainatzean sortu daitezkeen arazoak konpontzeko azterketa egokia
burutuko du, inguruko bideetan eta onibarretan eraginik izan ez dezan bermatzeko.
-. Ingurumenean izan dezakeen eragina murrizteko zein neurri hartuko dituen zehaztuko
da, ustiaketak dirauen epean eraginari buruz xedatutakoarekin bat etorriz- zuhaitzak
landatu, ustiaketara doazen bide publikoak garbitu eta mantendu, ahalik eta hauts
gutxien bota, hondakinen kopurua murriztea neurri onargarrietara, eta abar- eta horren
eraginpean dauden lurrak eraberritzeko.
-. Ustiaketaren iraunaldia zehaztuko da eta, horrez gain, ustiaketa amaitu ostean
eraginpeko lurrak bere onera ekartzeko lanei dagozkien epeak ere finkatuko dira.
74.3. Ustiaketaren hirigintzako baldintzak:
-. Ibilgailuetarako sarbidea: ustiaketa garatu behar duen lursailak 48. artikuluan
ibilgailuetarako sarbideei buruzko baldintzak bete beharko ditu, hori ez baita landa giroko
jardueratzat hartzen.
-. Lursailaren gutxieneko azalera: 5 ha.
-. Ustiaketaren mugetarako gutxieneko tarteak:
-. Landa erabilerarik gabeko eraikinetatik eta etxebizitzetatik: 500 m.
-. Lursailaren mugatik: 20 m.
75. Artikulua.- Lan publikoak burutu, mantendu eta jorratzeko instalazioak eta
eraikuntzak.
75.1. Sail honetan sartzen dira komunikazio sistemen mantentze lanak eta ustiaketa
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bideratzeko erabilera eta eraikin osagarriak, baita hornitegiak ere , edo sustapen eta
jabego publikoko zerbitzuen azpiegiturak, landa lurretan kokatu beharrekoak, azken
horien izaera sistema orokortzat jo ez bada Plan Orokor honetan.
75.2. Izapidea:
-. Baimena eskatu aurretik Udalari kontsulta egingo zaio, eta horrek, Erabaki baten
bitartez, lursaila ekartzeko baldintzak, eraikigarritasunari eta aparkalekuen tokiei buruzko
baldintzak, eta beharrezkoa balitz, aurretik Plan Berezia eratzea ezarriko du.
-. Dena den, aintzat hartuko dira Administrazio eskudunak, bere ahalmen eta funtzioen
arabera, prestatutako proiektu eta txostenetan bildutako xedapenak.
75.3. Gutxieneko tarteak:
-. Lursailaren mugatik: 5 m.
-. Inguruko etxebizitzetatik: 50 m.
76. Artikulua.- Administrazioak bideratutako interes publikoko eraikin edo instalazioak,
landa ingurunean kokatu beharrekoak.
Sail honetan sartzen dira hirugarren sektoreko jarduerak eta ekipamendu komunitarioa,
jabego pribatua zein publikoa izanik, eta zerbitzuen azpiegiturak, landa lurretan kokatuak
eta gizarte interesekoak eta erabilera publikokoak direla era egokian justifikatuz.
Proposatutako jarduera ezin baldin bada jada gauzatutako eraikin batean garatu, eraikin
berriak burutzeko baimena emango da jarduera horiek garatzearren, baldin eta, besteak
beste, honako baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Baimena eskuratzeko guztiz ezinbestekoa izango da proposatutako jardueraren eta
eraikinaren kokalekuaren egokitasuna eta gizarte intereserako eta erabilera publikorako
dela justifikatzen duen Plan Berezia prestatzea eta onartzea.
b) Arau hauetan zehaztutako irizpide orokorrak.
c) Hartutako lursailaren gutxieneko neurriak: 50.000 m², etenik gabe eta gune bakarrean,
eta eraikinarekiko lotura erroldan adierazita izan beharko du.
d) Eraikitzeko erregimena:
- Lursailaren mugatik: 10 m.
- Beste onibarretako eraikinetatik: 250 m.
- Eraikuntzaren teilatupearen azalera: 0,20 m³/m².
e) Aparkalekuak: 1 toki eraikitako 100 m²-ko
f) Etxebizitza osagarria: instalazioak zaintzen dituzten pertsonentzat izango dira eta
eraikin nagusiari uztartutako eraikigarritasun fisikoaren barruan gauzatuko dira.
77. Artikulua.- Bestelako eraikinak, esaterako, aterpeak, hotelak, kanpinak, eta abar.
Turismoari dagokionez, alor hori hauen bitartez arautuko da: martxoaren 16ko Turismoari
buruzko 6/1994 Legea, azaroaren 8ko 295/1988 Dekretua, landa turismoko
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establezimenduk arautzen dituena, eta maiatzaren 28ko 128/1996 dekretua, nekazaritza
ustiaketekin duten loturaren arabera landa lurretako ostatu turistikoak arautzen dituena,
irailaren 23ko 210/1997 Dekretuak aldatua.
Sagardotegiei dagokienez, IGOKAei buruzko Araudia betetzeaz gain, nekazaritza
ustiaketarekin lotuta izan beharko dute eraikin berria gauzatu behar izanez gero.
Kokalekuari, eraikuntzari, kanpoaldeari, instalazioei eta abarri dagokienez, Araudi
Nagusian xedatutako baldintzez gain, eraikinari erantsita kokatuko dira. Etxebizitzatik
bereizita egongo dira horma baten bitartez, lurzorutik teilaturaino doan horma baten
bidez, alegia. Arrazoitzen den kasuetan, eraikuntza bakan batean instalatu ahal izango
da, betiere, gauzatu beharko diren saneamendu, arazketa eta hondakin uren isurketari
dagozkien instalazioei soluzio egokiak emanez.
3.3.4.- Babes bereziko lurzoru urbanizaezineko Arauak.
78. Artikulua.- Babes bereziko lurzoru urbanizaezina.
2.1 planoan ageri dena da, babes Bereziko Babesari buruzkoan.
79. Artikulua.- Erabilera irizpideak.
Erabilerak zehazteko aintzat hartu beharreko irizpidea hau litzateke: eragin antropikoa
murriztea, egungo egoera mantenduz, eta ustiaketaren bat garatuz gero, horren garapen
mailakatua sustatzea, erabilitako baliabidearen eraberritzea bermatuz.
80. Artikulua.- Jarduera lagunduak, onargarriak eta debekatuak.
Plan Orokor honetako lurzoruaren sailkapenari buruzko 2.2. ataleko 11.3.2. artikuluan
zehaztutakoak, hots, erabilerari buruzko baldintzei dagozkienak.
81. Artikulua.- Baimendutako eraikinak.
-. Bordak mantentzeko eta zaintzeko lanak, baldin eta azken horiek abereentzako edo
mendizaleentzako aterpe gisa erabiltzen badira.
-. Behin-behineko eraikinak, epe zehatz baterako, baldin eta basoaren ustiapena
bermatzen bada, eta horiek erabili ostean bota egingo dituztela aginduz gero horretarako
konpromisoa adieraziz, horien hondakinak zabortegira eraman behar direlarik.
-. Instalazioen Sistema Orokorrak ezartzeko beharrezkoak gertatzen diren lanak edo
eraikinak, B motako zerbitzuen instalazioak edo lurpekoak izan daitezkeelarik.
-. Arterrekako harrobiaren ondoan bakarrik, hala mugatu baita (ikus II.1 planoa), gauzatu
ahal izango dira meategietarako ikerlanak eta prospekzioak, baldin eta aurreko egoera
bere horretan mantentzen bada. Horretarako ezin izango dira bideak ireki, mendia
moztu, zuhaitzak bota eta abar, aurreko egoera aldatzen badute, eta gainera baliabide
tekniko egokiak –garraioa, prospekzioa bera, konponketak– erabiliko dira helburua
lortzeko.
82. Artikulua.- Sorturiko kalteen berrezarpena.
Jarduera lagunduak edo onargarriak garatzean edozein motatako azpiegituretan,
basoetan, ubideetan eta lurretan sor daitezkeen kalteak egileek konpondu beharko
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dituzte.
3.3.5.- Sistema Orokorrek hartutako lurretan jarduera burutzeko arauak.
83. Artikulua.- Xedapen orokorra.
Dokumentu honetan azaldutako araudiaz gain, beste hauek ere bete behar izango dira
gerta daitezkeen jardueretan: Gipuzkoako Bide eta Errepideei buruzko Foru Araua
onartzen duen ekainaren 6ko 1/2006 Foru Legea, eta 1/2001 Errege Dekretua, uztailaren
21ekoa, non Urari buruzko Lege bategina onartzen den.
Instalazioen Sistema Orokorrak ezartzean eta mantentzean, instalazio bakoitzari
dagokion indarreko araudia bete beharko da.
84. Artikulua.- Errepideak eta babesguneak.
Aipatutako errepideei dagozkien babesguneetan aurki ditzakegun lursailak Gipuzkoako
Bide eta Errepideei buruzko azaroaren 25eko 17/1994 Foru Arauaren arabera arautuko
dira.
Zenbait eraikin eta instalazio errepidetik hurbilegi baldin badaude, hots, Gipuzkoako
Errepideei buruzko Foru Arauak legez onartutako gutxieneko neurriak betetzen ez
badituzte, lerrokaduratik at geratuko dira. Eraikin horietan garatutako ekintzak, lanak edo
obrak eraikina bera eraberritu, mantendu edo konpontzeko izango dira, baina ezin izango
dute ez euren bolumena handitu, ez eta euren lerrokadura eta irispideak aldatu. Azken
kasu horretan trafikoaren segurtasuna hobetzeko baldin bada, lanak gauzatu ahal izango
dira.
Egun dauden bide eta pistetarako irispideak hobetu egingo dira. Irispide berriak egiteko,
Gipuzkoako Bide eta Errepideei buruzko Foru Arauaren 43. eta 44. atalek xedatutakoa
bete beharko da.
Babesguneetan kokatutako lursailen itxiturak gutxienez galtzadaren kanpoko ertzetik hiru
metrotara ezarriko dira. Eta ezin izango da alanbre arantzaduna erabili itxitura
gauzatzeko.
Gertuago dauden itxiturak egin ahal izango dira bide ertzetan gutxienez metro bateko
altuera duen lubakia edo itxiturak galtzadaren altuera gainditzea eragozten duen lubeta
egonez gero. Kasu guztietan errepide edo bide ondoko itxiturak beti galtzadaren ertzetik
gutxienez metro batera jarriko dira, eta lur berdinketaren ertzetik at.
Errepide berriak gauzatzean edo egun daudenak berritzean, jada 49. artikuluan
azaldutako Arau Nagusia aplikatuko da.
85. Artikulua.- Landa bideak.
85.1. Herri bideak dira natura eta nekazaritza ingurunean topatzen ditugun bideak,
komunikazioa garatzeko, hainbat tokitara iristeko eta zerbitzuak gauzatzeko erabiltzen
diren lur gaineko bideak alegia. Ez dira kontuan hartzen bide horiek egitean izandako
baldintza teknikoak eta zoladura. Landa bideek baso, abere eta nekazaritza ustiaketekin
lotutako erabilera, funtzio eta jardueren azpiegitura edo euskarria osatzen dute.
85.2

Altzoko udalerriko landa bideak bi sailetan banatzen dira: nekazaritza bideak eta basoko
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pistak. Erabilera eta baldintza teknikoak (neurriak, materialak, azpiegitura, eta abar)
horiei dagokien foru arauak eta Arau hauetako Lur Urbanizaezinerako Araudi Nagusiaren
49. eta 50. artikuluek zehazten dituzte.
85.3. Jabari publikoko landa bideen osagaiak honako hauek dira: batetik, jabari publikoko
esparrua daukate, bertan lur berdinketako egiturak, hormak, fabrikako lanak eta
bestelako osagaiak biltzen direlarik; bestetik, bi babesgune dituzte, bide ertzetik hasita
10 metroko zabalera duten babesguneak alegia.
Babesguneetan ezin izango da lanik gauzatu, ez eta bestelako erabilerarik garatu, ez
baldin badira bat etortzen bideko segurtasunarekin. Era berean, aldez aurretik
Administrazio eskudunaren baimena eskuratu behar izango da.
Eraikinak: bidearen ondoko hiru metroko lur zerrendan ezin izango da inolako eraikinik
gauzatu.
Finken itxitura: Araudi Nagusian xedatutakoa bete beharko dute (45. artikulua).
86. Artikulua.- Ubide publikoak eta babesguneak
86.1. 1/2001 Errege Dekretua aplikatuko da, uztailaren 21ekoa, non Urari buruzko Legea
onartzen den, ondorengo garapen erregelamenduak, eta gaur egun garapenean dauden
Euskadiko erreka eta erreka ondoko PTSak, 415/1998 Dekretuaren, abenduaren
22koaren, arabera behin betiko onartuak.
86.2. Horien arabera, Altzoko udalerriko ubideek honako sailkapen hau izan dezakete:
-. Oria ibaia, IV. maila.
-. Araxes Ibaia, III. maila.
-. Irisoroko Erreka eta Jazkugañe erreka, 0 maila
-. Besteak, 00 maila.
Maila horiek aintzat hartuz, eraikinak eta hiritartze lanak burutzeko gutxieneko baldintza
hauek bete beharko dira:
a) Landa eremuetan:
-. IV. maila
-. III maila
-. 0 maila
-. 00 maila

ubidearen ertzetik gutxienez 50 m-ko tartea.
ubidearen ertzetik gutxienez 50 m-ko tartea.
ubidearen ertzetik gutxienez 15 m-ko tartea.
Urari buruzko Legean xedatutakoa.

b) Hirigintzako garapen berriak izan ditzaketen eremuetan:
-. IV maila

eraikinentzako 26 m eta hiritartze lanetarako 11 eta 16 m. –ubidearen
arabera.

-. III maila
-. 0 maila

eraikinentzako 20 m eta hiritartze lanetarako 8 eta 10 m. –ubidearen
arabera.
eraikinentzako 12 m eta hiritartze lanetarako 2 eta 4 m. –ubidearen
arabera.
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c) Garatutako eremuetan:
-. IV maila

eraikinentzako 22 metro definitu gabeko ubidetan, 15 m definitutako
ubideetan, eta 11 m (16 m) urbanizatzeko – ubidearen arabera.

-. III maila
-. 0 maila

eraikinentzako 16 metro definitu gabeko ubidetan, 12 m definitutako
ubideetan, eta 8 m (10 m) urbanizatzeko – ubidearen arabera.
eraikinentzako 12 metro definitu gabeko ubidetan, 10 m definitutako
ubideetan, eta 2 m (4 m) urbanizatzeko – ubidearen arabera.

86.3. Ibai eta erreken ertzetan, horien luzera osoan zehar, honako baldintza hauek bete behar
izango dira:
- Bost metroko zabalera duen zerbitzu gunea erabilera publikorako.
- Ehun metroko zabalera duen uren xahutasuna bermatzeko esparrua.
a) Zor gunea.
Zor gunean zuhaitzak landatu eta erein ahal izango dira, baldin eta ez badute 1986ko
apirilaren 11ko Jabari Publikoko Urari buruzko Araudiaren 7. atalak xedatutako bidea
oztopatzen.
Zor gunean ezin izango da inola ere eraikuntza berririk gauzatu. Erakunde eskudunen
baimena izanik, egun dauden eraikinak mantentzeko lanak burutu ahal izango dira.
b) Uraren xahutasuna bermatzeko esparrua.
Xahutasunerako esparru horren zabalera ehun metro izango da, ubidetik hasita
horizontalki neurtuta. Esparru horretan Arroari dagokion Erakundearen baimen
administratiboa behar izango da edozein lan burutzeko, esaterako:
- Lurzoruak berez duen erliebean eginiko funtsezko aldaketak.
- Sedimentuen erauzketa.
- Edozein motatako eraikinak, behin betikoak edo behin-behinekoak badira ere.
- Uholdeak gertatuz gero, korrontearen bidea oztopatu dezakeen beste edozein erabilera
edo jarduera, edo Jabari Publikoko Uraren narriadura edo degradazioa dakarren edozein
erabilera edo eraikuntza.
Ezin izango dira inolaz ere aipatutako errekak estali. Bakar-bakarrik bideak gauzatzeko
beharrezkoak diren zubiak egin ahal izango dira.
3.3.6. Lurzoru urbanizaezineko naturgune babestuetan bete beharreko arauak.
87. Artikulua.-Eremua.
2.1 planoan zehazturiko grafikoan, naturgune babestuei eta azalerako urak babesteari
buruzkoan.
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88. Artikulua.-Eraikuntzen erregimena.
Eraikuntzarako eta erabiltzeko erregimena Lurzoruaren sailkapenari buruzko 2.2.
ataleko 11.3.3. artikuluan jada xedatu direnak izango dira. Altzoko Udalak Nekazaritza
eta Paisaia babesteko Lurretan egindako Landaketei buruzko Plan Berezia prestatu du,
indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz, batez ere egun ditugun landaketak
arautzearren.
89. Artikulua.-Kalteen berrezarpena
Lurzoruan, ubideetan eta edozein motatako azpiegituretan eragindako kalteak, erabilera
lagundua eta onargarria garatzetarakoan gertatutakoak alegia, egileak berak konpondu
beharko ditu.
3.3.7.- Ingurumena Hobetzeko Lurzoru Urbanizaezinean aplikatzeko arauak.
90. Artikulua.-Mugaketa.
Sail honetan 2.1 planoko grafikoan ageri den lurzorua sartzen da, eta hori Ingurumena
Hobetzeko Lurzoru Urbanizaezinaren mugaketarekin bat dator.
91. Artikulua.- Eraikitzeko erregimena.
Erauzketa arloan, harrobiaren ustiaketarekin lotuta dauden eraikin eta instalazioak
egiteko baimena emango da, baita eremu horretako baliabide geologikoen lehen
tratamenduarekin lotutakoak ere, baldin eta horien beharra justifikatzen bada. Halere
aurretik Altzoko Udalak zein erakunde eskudunek jarduera eta lanei buruzko proiektua
aztertu eta onartu egin beharko dute. Harrobia ustiatzeko epearen barruan jada
gauzatutako eraikinak finkatuko dira.
Prospekziorako tolerantzia duen arloan edonolako eraikin eta instalazio berriak
debekatzen dira, baimentzen diren erabileretakoak izan ezik:
- Bordak mantentzeko eta kontserbatzeko lanak, soilik abereak babesteko edo mendiko
aterpe gisa erabiliko dela justifikatzen bada.
- Behin-behineko eraikuntzak, aldi jakin baterako eraikiak, baldin eta beren nekazaritza
aprobetxamendua justifikatzen bada. Dena den, konpromiso formala egingo da,
erabiltzeko epea amaitu ondoren eraitsi eta hondakinak zabortegira eramango direla
adieraziz.
- Instalazioen sistema orokorrak ezartzeko beharrezkoak diren obrak edo eraikinak;
lurpekoak edota izaera ez linealeko zerbitzukoak (B motakoak) izan daitezke.
- Meatze baliabideen prospekzioak eta ikerketak egitea baimenduko da, betiere aurretiaz
dagoen egoera mantentzen bada. Horretarako, ezingo da egoera hori aldatuko duen
bide, lur erauzketa, zuhaitz ebaketa eta abarrik egin, helburua lortzeko beharrezkoak
diren baliabide teknikoak erabiliz –garraioa, prospekzioa bera, birjarpena–.
Eraikuntza horiek bakanduak izango dira, mehelinik gabeak, bi edo lau isurialdeko
estalkiak izango dituzte, eta lurraren topografia, landaredia eta morfologiagatik dauden
ingurunearen oreka orokorra zaindu eta horrekin bateragarriak izango dira.
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92. Artikulua.-Erabilera erregimena.
Erabilera baimenduak Lurzoruaren sailkapenari buruzko 2.2. ataleko 12.3.3. artikuluan
azaldutakoak izango dira.
93. Artikulua.-Ustiapen eta leheneratze proiektuen gauzapena.
Ustiaketari zein Leheneratzeari buruzko Proiektuak osorik eta era egokian garatu ostean,
eta ustiaketari bere horretan eusteko, enpresa sustatzaileak beste Plan Berezia prestatu
beharko du sail honi buruz indarrean dagoen legeriak xedatzen dituzten baldintza guztiak
beterik.
94. Artikulua.-Ez betetzea.
Onartutako Ustiaketa, Leheneratze edo Jarduerari buruzko proiektuen xedapenen bat
betetzen ez baldin bada, Udalak egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzake akats horiek
konpontzearren, gai horretan eskudunak gertatzen diren erakundeei horren berri
emanez.
95. Artikulua.- Ondarea babestea.
Ustiaketak ez du eraginik izango udalerriko Ondarean, babesguneak finkatu direlarik
katalogoan ageri diren elementuak zaintzearren eta etorkizunean katalogoan sartu
daitezkeen elementuak ere gordetzearren. Sail honetan Harrobiaren iparraldean dugun
Erdi Aroko galtzada sartu beharko genuke. Erdi Aroko galtzada horri dagokionez, 45
metroko babesgunea finkatzen da, lurzoruan bertan neurtuak, galtzadan ertzean hasi eta
harrobirantz.
3.3.8. Galtzadaburuko zentralean aplikatu beharreko arauak.
96. Artikulua.- Mugaketa.
Sail honetan 2.1 planoan ageri den grafikoan bildutako lurrak sartzen dira, hau da,
Galtzadaburuko Zentral Elektrikoa.
97. Artikulua.- Eraikitzeko erregimena.
Lehendik dauden eraikinak finkatzen dira. Halere, eraikin eta instalazio berriak
gauzatzeko aukera ere badago, baina denek azpiestazioarekin zerikusia izan behar dute,
proiektuak gai horretan eskudunak diren erakundeen baimena eduki eta sektore
horretako legeria bete beharko duelarik.
Jada bertan ditugun eraikinak mantentzeko, eraberritzeko eta zaintzeko lanak burutu
ahal izango dira, eta egungo instalazio zein erakinak ordezteko aukera ere edukiko da.
Eraikin horietan lanak burutu ahal izateko beharrezkoa gertatuko da lanei buruzko
proiektua egitea eta udal baimena eskuratzea.
98. Artikulua.- Erabiltzeko baldintzak
Erabilera baimenduak Lurzoruaren sailkapenari buruzko 2.2. ataleko 12.7.2. artikuluan
azaldutakoak izango dira.
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99. Artikulua.-Gutxieneko distantziak.
Oria ibaia hain gertu egonik, eraikinak gauzatzeko lan guztiek aintzat hartuko dituzte 86.
artikuluan ubideen babeserako finkatu diren neurriak, hots, gutxieneko tarteak, zerbitzu
guneak eta uraren xahutasuna bermatzeko esparruak. Horrela, ubide publikoaren
ertzetik gutxienez 50 metrora kokatu beharko da (landa lurretan kokatutako IV. mailako
ubidea).
LAUGARREN ATALA
INGURUMENARI BURUZKO ARAU ERREGULATZAILEAK, INGURUMEN INPAKTUAREN
BATERAKO EBALUAZIOAREN ONDORIOZKOAK
4.1. Prebentzio eta zuzenketa neurriak
100. artikulua.- Prebentzio eta zuzenketa neurriak
100.1. Landarediaren gaineko eragina arintzera bideratutako neurriak
Plan orokorra garatzeko tresnek (hirigintzako jarduketa proiektuak, plan bereziak etab.)
intereseko arboladi orbanak –intereseko landarediaren planoan interesekotzat jotakoak–
zaintzea izango dute xede, eta horretarako, ahalik eta zehaztasun handienarekin mugatuko
dituzte orbanok, intereseko landarediaren planoan ezarritakoan oinarrituz.
Urbanizazio Proiektuan eta proiektu horretako agirietan, tokiko ekotipoak –ziurtatuak, ahal dela–
erabiltzea lehenetsiko da espazio libreetako landaketetarako.
Urbanizazio Proiektuak, halaber, formazio erdinaturaletarako berdeguneen azalerak eta
parkeetarako eremuak –non ornamentuzko espezieak sartu ahal izango diren– zehazki
definituko ditu.
Hirigintzako esku hartzeetan sastraka kendu beharreko eremuak mugarriztatu eta markatuko
dira eta errotik moztu beharreko zuhaitz oinak markatuko dira; dena den, edozein zalantzaren
aurrean, zuhaitz oina babesteko irizpideari jarraituko zaio. Beraz, soil-soilik kenduko da lur
mugimenduaren eraginpean egondako landaredia eta antolamenduarekin bateraezina dena.
Obrak hasi aurretik, babestu nahi den intereseko landaredia duten eremu guztiak zedarriztatuko
dira, behar-beharrezkoa dena baino eremu handiago bati eragitea saihestuz.
Litekeena denez hondeaketa eta ezpondak egin behar izatea, horiek baldintza egokietan
proiektatuko dira, gerora, ereintzen, hidroereintzen edota landaketen bidez landare-berritzeko.
Lur mugimenduetan landare espezie exotiko inbaditzaileak barreiatzea ekidingo da, eta
horretarako jardunbide onen kode espezifiko bati jarraituko zaio.
100.2. Faunaren gaineko eragina arintzeko neurriak
Ahalegina egingo da aztergai dugun eremuan faunaren mugimenduak oztopa dezaketen
elementuak sortzea ekiditeko; horretarako, Urbanizazio Proiektuak, hala badagokio, eremua
iragazkor egiteko behar diren neurriak zehaztuko ditu.
Lehenago ezarritakoa alde batera utzirik, Altzoko HAPOaren ondorioz Amategialdea eremuan
egitekoak diren obrek Gipuzkoako Lurralde Historikoko Gestio Planak europar bisoiari buruz 10.
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artikuluan xedatzen duena bete beharko dute: `Interes bereziko guneetan espeziearen babesari
edo suspertzeari nabarmenki, zuzenki edo zeharka eragiten dion plan edo proiektu orok, banaka
izan edo beste plan edo proiektu batzuekin batera izan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa
Ingurunearen Garapenerako Departamentuaren aginduzko txostena eduki beharko du, eta
Departamentuak plan edo proiektu horrek Gestio Plan honen helburuen gainean duen eragina
egoki ebaluatuko du. Ebaluazio horrek, beste aspektu batzuen artean, espeziean eta uren nahiz
habitaten kalitatean izan daitezkeen eraginak jasoko ditu eta, aurreikus daitekeen eraginaren
arabera, gauzatzeko datarik onenak zehaztuko ditu, eta espeziearen ugalketarako aldi kritiko
gisa martxoaren 15a eta uztailaren 31 bitartekoa ezarriko du.
100.3. Lurgaineko ibilguak babesteko neurriak
2 eta 3. sektoreak garatuko dituzten Zatiko Planek EAEko Ibai eta Erreka Bazterren LAPeko
erabakiei jarraitu beharko diete eraikuntza lineetarako ezarritako gutxieneko atzerapenei
dagokienez, Irisoro eta Araxes ibaien ibilguekiko.
Era berean, obra fasean lan eremua zedarriztatu eta mugatu egingo da, solidoak ibilguetaraino
eramatea eta makinek jabari publiko hidraulikoa okupatzea ekiditeko.
Urbanizazio Proiektuek lurgaineko ur ibilguen kutsadura ekiditeko behar diren neurriak ezarri
beharko dituzte, eta horretarako, gutxienez honako neurri hauek hartu beharko dituzte kontuan:
–
–

–
–

–

Ez da obretako instalazio lagungarririk jarriko uren kalitateari eragiteko arrisku handia
dagoen guneetan, eta errespetatu egingo dira Irisoro erreka eta Araxes ibai inguruak.
Saihestu egingo da eroanbideen instalazioak, hormigoiaren erabilpenak, makinen joanetorriek eta erabilpenak eta mozketek, inausketek edo garbitze lanek sortutako bestelako
hondakinak ibilguetara botatzea.
Uraren ibilbideak solidoei eusteko sistemekin babestuko dira (lasto fardoak, sare metalikoak
eta material plastikoak) inguruetan lur mugimenduak egiten diren bitartean.
Obran sortutako hondakinen biltegia, gainera, isurketa bidez ibaiari edo errekaren bati eragin
lekiokeen eremuetatik kanpo kokatuko da eta, ahal dela, makina parkerako eremuaren
barruan.
Makinak konpondu eta prest jartzeko eremu bat instalatuko da; horretarako espazio bat
mugatuko da eta bertan gutxienez 10 cm-ko lodiera izango duen hormigoizko zolata bat edo
irazgaiztasuna ziurtatuko duen beste edozein estaldura egongo da, irazpenak ekiditeko; era
berean, efluenteak biltzeko sistema bat egongo da, lurzorua eta ura kutsatzea saihesteko.
Eremu hori ez da kokatuko orografia konplexuko edo natur intereseko guneetan, ezta ibai
ibilguetan edo akuiferoen zaurgarritasuna handia den eremuetan ere; betiere lehendik
zeuden eremu zolatuetan kokatzeko ahalegina egingo da.

100.4. Paisaia inpaktua minimizatzeko neurriak
Bideak hobetu eta berriak sortzeko hirigintza jarduketari buruzko proiektuak, azpiegiturak
paisaian integratzea jaso beharko du diseinuko helburu gisa.
Altzoko HAPOan proposatutako antolamenduaren ondoriozko hirigintza jarduketari buruzko
proiektuek Ingurumena eta Paisaia Leheneratzeko Programa bat izango dute, eta programa
horrek honako hauek beteko ditu:
–

Jaso beharko ditu obren ondorioz eragindako eremuak; baita eremuotan eragiten duten
jarduketa osagarri hauek ere: instalazio lagungarriak, zabortegi edo hondakindegi sortu
berriak, obretan erabili beharreko materialak erauzteko guneak, lurgaineko isurketa urak
drainatzeko sarea, obrarako sarbideak eta bide irekiak etab.
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–
–

–
–

Ezpondak eta lubetak landare-berritzeko neurriak ezarriko ditu. Ezpondak leheneratzeko
lanak ahalik eta lasterren egingo dira, ezponda gorriak eta ezpondon erosioa ekidite aldera.
Programan, berdeguneetako eta hiri lorategietako landaredian erabiliko diren landare
espezieak agertuko dira. Ildo horretan, landaredia babesteko neurriei buruzko atalean
xedatutako neurriak beteko dira.
Programak aztertu beharko du obrek inguruko eremuetako landaredian izan dezaketen
eragina; baita leheneratzeko egin beharreko jarduketak ere.
Programan txertatu beharko da, baita ere, azken garbiketa lanak egiteko obligazioa, obraren
arrasto guztiak desagerrarazteko.

100.4. Lurzoruaren artifizializazioaren ondoriozko eragina minimizatzeko neurriak
Obrak hasi aurretik, eraginpean izango diren eremu edo sektoreak zedarriztatuko dira, beharbeharrezkoa dena baino lurzoru gehiagori eragitea saihesteko.
Obretarako sarbideak, ahal dela, lehendik zeuden bideen bitartez egingo dira, sarbide berriak
sortzea ekiditeko. Sarbide horiek obren hasieran zehaztuko dira.
Hirigintza Proiektuan ahalegina egingo da irazgaitz bihurtutako eremua ahalik eta txikiena izan
dadin, eta eremu zolatu ez-irazkorrak mugatu egingo dira, lursailak iragazteko duen ahalmenari
eusteko ahalegina eginez.
Ezinbestean galdu beharreko lurzoruetan, balio handieneko lurzoru horizonteak behar bezala
bilduko dira eta, ahal dela, obretako leheneratze lanetan eta lorategiak egiteko lanetan erabiliko
dira. Halako lurzoruen soberakinik egonez gero, hurbileko helburu eraginkor bat bilatuko zaie
(gertuko obretako leheneratze lanak, mugakide diren etxaldeen hobekuntza etab.); ez dira,
inondik inora ere, bestelako material batzuekin batera betelaneko eremu batera eramango.
100.5. Lur balantzearen ondorioak arintzeko neurriak
Hirigintza jarduketei buruzko proiektuetan, ahalegina egingo da esku hartzeetan lur balantzea
neutroa izan dadin, eremutik kanpo utzi beharreko soberakin esanguratsurik eragin gabe eta
mailegu handien beharrik gabe.
Izan daitezkeen lur soberakinak indarreko legediaren arabera tratatuko dira, bereziki 49/2009
Dekretuari, otsailaren 24koari, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda
ezabatzea arautzen duenari, jarraituz. Proiektu fasean, izan daitekeen lur soberakin horren
bolumena eta helburua zehaztuko dira: “betelan” motako legez baimendutako egituretan
biltegiratzearen bidez gestionatzea edo "lursaila egokitzea”, aipatutako 49/2009 Dekretuan
jasotzen denez.
Mailegu materialek, berriz, azterlan espezifikoek adierazitako espezifikazio teknikoak beteko
dituzte; baita lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 1/2005 Legearen, otsailaren
4koaren, I. eranskineko VIE-A balioak ere. Materialon jatorria honakoa izan daiteke: obrako
bertako edo legez baimendutako beste obra batzuetako hondeaketetatik datozen materialak,
legez baimendutako ustiapenetatik datozen agregakinak, eraikuntza eta eraispenetako
hondakinen balioztatzetik datozen bigarren mailako agregakinak, eta baita asimilagarriak diren
beste batzuk ere, esaterako, altzairuaren fabrikaziotik datozen zepa beltzak, 34/2003 Dekretuan
ezarritakoari jarraituz behar bezala tratatu direnak.
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100.6. Baliabideen eskaeraren eta kutsaduraren gehikuntza minimizatzeko neurriak
–

Obra egin bitartean sortutako hondakinak (eraispenetatik datozenak barne) Hondakinei
buruzko 10/1998 Legean, apirilaren 21ekoan, xedatutakoari jarraituz eta hondakinak
hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen 49/2009
Dekretuari (Euskal Autonomia Erkidegoa), otsailaren 24koari, jarraituz gestionatuko dira.

–

Bai olio bai galipot erabiliak hondakin toxiko eta arriskutsu gisa tratatuko dira eta Hondakinei
buruzko 10/98 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan olio erabiliaren gestioa arautzen
duen 259/1998 Dekretuan, irailaren 29koan, xedatutakoari jarraituz gestionatu beharko dira.

–

Obran, hondakinen bilketa behar bezala etiketatutako ontzien bidez egingo da. Ontziok,
aurrez horretarako izendatuko diren eta behar bezala irazgaizturik egongo diren guneetan
utziko dira, hormigoizko zolata gainean, teilatupean eta ontzion gaikako bilketa ziurtatzeko
moduan.

–

Era berean, obrako hondakin solidoak pilatzeko gune espezifiko batzuk izendatuko dira.
Hondakinak pilatzeko guneetan su itzalgailuak egongo dira eta sutze, bero eta abarreko
iturriak ekidingo dira, suterik ez gertatzeko.

–

Behar diren neurriak hartuko dira erregaiak, olioak edo bestelako konposatu toxiko batzuk
ustekabean isurtzea ekiditeko.

–

Urbanizazio proiektuan ibai sarera solidoak eramatea minimizatzeko neurriak ezartzea
aurreikusiko da, hala nola dekantagailuak, sedimentu tranpak eta iragazkiak.

–

Ustiapen faserako, 1, 2 eta 3. Sektoreak urbanizatzeko proiektuetan hondakin ur hiritarrak
eta euri urak bereizteko sareak jasoko dira. Eraginkortasun mailarik handiena izango dute
jarioen gestioari dagokionez… Saneamendu sarea kolektore orokorrei lotuko zaie, hondakin
ur hiritarrak eskualdeko ur araztegian tratatzeko.

–

Urbanizazio Proiekturako gomendioetan geroago adierazten den legez, hondakin solido
hiritarrak gaika biltzeko sistemak instalatzeko behar diren espazio publikoak erabiliko dira.

–

Eguzki energia sortzeko sistemak instalatuko dira (eguzki atzitzaileak edota plaka
fotovoltaikoak) bizitegi eta zuzkidura eraikin berrietan, Eraikuntzaren Kode Teknikoan
(314/2006 Errege Dekretua), HE Energia Aurreztea Oinarrizko Dokumentuan, eta zehazki 4.
atalean (etxeko ur berorako gutxieneko eguzki ekarpena) eta 5. atalean (energia
elektrikorako gutxieneko ekarpen fotovoltaikoa) xedatutakoari jarraituz.

–

Eraikuntza berriko eraikinen energia eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko prozedura
onartzen duen 47/2007 Errege Dekretuan, urtarrilaren 19koan, adierazten den legez,
Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria lortu beharko da.

100.7. Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
1, 2 eta 3. Sektoreetako hirigintza eta industria garapenetan, ahal dena egingo da Zaratari
buruzko 37/2003 Legean, azaroaren 17koan, eta berau garatzen duen araudian, bereziki
1367/2007 Errege Dekretuan, urriaren 19koan, markatutako eremu akustikoetako kalitate
akustikoko helburuak betetzeko. Xedatutako jarduketetan aurreikusitako erabileren arabera,
kasu honetan aplikatzekoak diren kalitate akustikoko helburuak bizitegi erabilerarako eremu
berriei dagozkienak (Altzo-Azpi eta Altzo-Muino) eta industria erabilerarako eremu berriei
dagozkienak dira (1367/2007 Errege Dekretuaren II. Eranskinean ezarritako helburuak).
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Gogoratu beharra dago eremu akustiko horiek dokumentu honekin batera doan 3.14 Planoan –
Eremu akustikoak– kontsulta daitezkeela.
Kalitate akustikoko helburuak
Eremu akustiko mota

a) Bizitegi erabilerako lurraldeko
sektoreak hiri garapen berrietan
b) Nagusiki industri erabilerakoak
diren lurralde sektoreak

Ld,
dBtan
(A)

Le,
dBtan
(A)

Ln,
dBtan
(A)

60

60

50

70

70

60

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari
buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren
19koaren, II. Eranskina.
Edonola ere, eraikin berriek derrigorrez bete beharko dituzte B taulan –Zaratarako kalitate
akustikoko helburuak, etxebizitzara, bizitegi, ospitale, hezkuntza edo kultur erabileretara
zuzendutako eraikinetako barne espazio bizigarriari aplikatzekoak– ezarritako barnealdeko
kalitate akustikoko helburuak, 1367/2007 Errege Dekretuak xedatzen duenari jarraituz. Halaber,
kontuan hartuko dira Eraikuntzaren Kode Teknikoaren Zarataren Kontrako DB-HR Dokumentua
onartzen duen 1371/2007 Errege Dekretuan biltzen diren eskakizunak. Kalitate helburuak
jarraian datorren taulan laburbiltzen dira:
Kalitate akustikoko helburuak
Eraikinaren
Barruti mota
erabilera
Etxebizitza
edo Gelak
bizitegi erabilera
Logelak

Ld,
(A)
45
40

dB-tan Le,
(A)
45
40

dB-tan Ln,
(A)
35
30

dB-tan

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari
buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren
19koaren, II. Eranskina.
Obrak egiten diren bitartean trafikoa kontrolatuko da, trafikoaren gehikuntza dela-eta ez dadin ez
eragozpenik ez arrisku gehigarririk eragin. Kontrolatuko dira, baita ere, abiadura mugak eta
obrak egin bitartean gune horretatik dabiltzan ibilgailuen bolumena, bereziki egun lehor eta
haizetsuetan. Kontrol hori hurbileko eremuetako ibilgailuetara zabalduko da.
Obretarako erabiliko diren makinek zarata minimizatzeko behar diren gailuak eramango dituzte
eta 86/662/CEE eta 95/27/CE Zuzentarauak, obrako makinek egiten dituzten zarata igorpenen
mugei buruzkoak, zorrozki beteko dituzte. Makinak behar bezala mantenduko dira eta une oro
beharrezkotzat jotzen diren azterketak egingo zaizkie.
100.8. Arriskuak minimizatzeko neurriak
2. eta 3. Sektoreen garapen plangintzarako uholde arriskua aztertzea proposatzen da, Irisoro
errekari eta 3. Sektoretik pasatzen den errekari dagokienez.
Garapen plangintza landu bitartean azterlan geoteknikoak egitea exijituko da. Azterketek
eremuetako eraikuntza baldintzak identifikatuko dituzte eta eraikinak nahiz azpiegiturak egiteko
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gomendioak egingo dituzte. Urbanizazio jarduketek zorrotz jarraituko dituzte horretarako propio
idatzitako txosten geoteknikoetako gomendioak.
100.9. Mugikortasunari-irisgarritasunari eragindako ondorioak minimizatzeko neurriak
Urbanizazio Proiektuak mugikortasun modu iraunkorragoen erabilera maximizatzeko baldintzen
sorkuntza sustatuko du (oinez edo bizikletaz).
Urbanizazio Proiektuak irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean, abenduaren 4koan,
ezarritako xedapenak betetzen direla justifikatu beharko du. Xedapen horiek hirigunearen eta
espazio publikoen irisgarritasunari buruzkoak dira. Halaber, hirigune, espazio publiko, eraikin eta
informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen
dituen 68/2000 Dekretuan, apirilaren 11koan, xedatutakoa beteko da.
100.10. Uholde arriskuaren kontrako neurriak.
Uholdeak gertatzeko arriskua duten eremuetan planteatzen diren hirigintzako jarduerak
garatzeko planeamenduan, arrisku horren xehekako azterketak ere sartu beharko dira,
etorkizuneko eraikuntzek ingurunearen inundagarritasunean eragin kaltegarririk ez dutela izango
egiaztatu ahal izateko.
4.2. Neurri konpentsatzaileak
101. artikulua.- Neurri konpentsatzaileak
Beste neurri posible batzuen artean, honako hauek daude:
–

Garapen berrietarako eremuak zeharkatu edo horiekin muga egiten duten sare
hidrografikoaren tarteetako landaredia leheneratzea eta Ingurumen Hobekuntzak egitea.

4.3. Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko neurriak
102. artikulua.- Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko neurriak
Urbanizazio proiektuari dagokionez:
–

Urbanizazio araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen ziurtagiria daukaten
materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko da; ahal denean, iraupen luzekoak,
berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren materialen erabilpena sustatuko da.

–

Eremuetako espazio publikoetan eta eraikin berrietako espazio komunetan, kanpoko argi
instalazioen eraginkortasun energetikoari buruzko eta EA-01 eta EA-07 bitarteko agindu
tekniko osagarriei buruzko araudia onartzen duen 1890/2008 Errege Dekretuaren, azaroaren
14koaren, xedapenak beteko dituzten argi sistemak erabiliko dira.

–

Eremuen zonakatze xehatua, ahal dela, inguruko topografiara egokituko da, lurrak mugitu
beharra eta paisaia inpaktua minimizatze aldera, batez ere A-1 eta A-2 areetan.

–

Inguruko ingurumen ezaugarriak kontuan hartuta eta eraikinak inguruko paisaian
integratzeko eta begi intrusioak ekiditeko helburuz, udalerriko eraikuntza tipologiarekin eta
estetikarekin bat etorriko diren eraikuntza baldintzak zehaztuko dira (morfologia, materialak,
koloreak, garaierak...).
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–

Akuiferoaren birkarga ahalbidetuko da, zolatzeko moduko area ez iragazkorrak mugatuz.
Oinezkoentzako espazioetan eta ibilgailu sarbideetan euria iragazten ez duten materialak
erabiltzea planteatuko da: aparkatzeko gune berdeak, lorategi lauza txikiak...

–

Garapen berriko eremuetan interes handiena duten landaredi orbanak errespetatu eta
integratuko dira (bertako landaredia eta ibaiertzeko landaredia).

Eraikuntza proiektuei dagokienez:
–

Eraikinen antolamenduak lehenetsi egingo du zaratarekiko sentikorrenak diren gelak,
esaterako, logelak, hots inmisio txikieneko fatxadetan kokatzea.

–

aplikatuko da Lurrikaren Aurkako Araua: orokorra eta eraikuntza zatia (NCSR-02), irailaren
27ko 997/2002 Errege Dekretu bidez onartua, beharrezkotzat joz gero.

–

Eraikuntza proiektuetan ura, argindarra, gasa eta halako baliabideen erabileran ahalik eta
eraginkorrenak izateko behar diren eta geroagoko epigrafeetan garatzen diren neurriak
jasoko dira.

–

Eraikinek tratamendu berezitua izango dute orientazioaren arabera: isolatuena iparraldera
eta irekiena hegoaldera.

–

Ahalegina egingo da eraikinetako espazioen barne antolamendua bat etor dadin gehien
erabiliko diren espazioetako argi eta eguzki baldintzak optimizatuko dituen banaketarekin.

–

Eraikinen kokaleku eta orientazio baldintzetan, eraginkortasunik handiena bilatuko da
eguzkia kaptatzeko eta argi naturala aprobetxatzeko. Ahalegina egingo da barne
zonakatzean sektorea eguzki diseinu pasibo baten arabera antolatzeko, irekidurak
optimizatuz eta eguzkia kaptatzeko sistema pasiboak –gainberotzea ekidingo dutenak–
erabiliz.

–

Ura aurrezteko sistemak ezarriko dira: sare banatzaileak jartzea planteatuko da, bata
hondakin uretarako eta bestea euri uretarako. Etxebizitza barruko urak beren kalitatearen
arabera banatzeko aukera aztertuko da; batetik, ur beltzak (komun ontziak) eta ur grisak
(bainugela, harraska eta arropa garbiketa).

–

Eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eskuratuko da, 47/2007 Errege
Dekretuak, urtarrilaren 19koak, ezarritako oinarrizko prozedurari jarraituz.

–

314/2006 Errege Dekretuak, martxoaren 17koak, onartutako Eraikuntza Kode Teknikoaren
15. artikuluari jarraituz, eraikin berriek etxeko ur beroa edo aire girotua sortzeko gutxieneko
eguzki energiaren ekarpena izan beharko dute.

–

Ahalegina egingo da eraikuntza materialek isolamendu termikoko maila handia izan dezaten,
luzaroago iraun dezaten eta ahalik eta gutxien kutsa dezaten, Eraikuntza Kode Teknikoan
adierazitakoarekin bat eginez.

–

Eraikuntza araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen ziurtagiria daukaten
materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko da ahal denean, iraupen luzekoak,
berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren materialen erabilpena sustatuko da.
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4.4. Kutsatuta egon daitezkeen zoruetan aplikatzeko arauak
103. artikulua.- Mugapena
EAEn Lurra Kutsa dezaketen Jarduerak egiten diren Kokalekuen Inbentarioa kontsultatu da.
Inbentarioa IHOBEk egin zuen 1998an, eta kutsaturik egon daitezkeen 5 lursail hauteman dira
Altzoko udalerrian.

KUTSATURIK EGON DAITEZKEEN LURZORUEN KOKAPENAK (ITURRIA: IHOBE)
KOORDENATUA
AZALERA
K
KODEA
IZENA
KOKALEKU MOTA
(m2)
X
Y
20007Calcinor, S.A.
Industriala
19.2706
576389 4771146
00001
20007Tecasa, S.A.
Industriala
1.042
576098 4773576
00002
20007Carrocería
Industriala
349
573853 4773146
00003
Erauskin
20007Kaolin meatzea
Ez dago jarduerarik
1.372
574167 4773153
00004
20007Zabortegia
386
575863 4771179
00005
20007505
573767 4773673
00006

104. artikulua.- Jarduteko erregimena.
Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruei dagokienez, EAEn Lurra Kutsa dezaketen Jarduerak egiten
diren Kokalekuen Inbentarioan –IHOBEk 1998an egindakoan– sartutako partzeletan
aurreikusitako jarduerek kontuan hartuko dituzte Ingurumena Babesteko 3/1998ko Lege
Orokorreko 83 eta 84.2 artikuluak, eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko
otsailaren 4ko 1/2005ko Legean, batez ere IV. Kapituluan, ezarritakoa.
1/2005 Legearen 17. artikuluak adierazten du noiz den derrigorrezkoa, eta zein den jarraitu
beharreko prozedura, `Lurzoruaren Kalitateari buruzko Adierazpen´ bat egiteko. Ildo horretan,
Legeak 17. artikuluan adierazten duenez, “kutsagarria izan daitekeen jarduera edo instalazioren
bat jasandako lurzoru baten edozein kalifikazio aldaketa” dela eta, artikulu horretako 8. atalean
azaltzen den salbuespenik aplikatu ezin bazaio, lurzoru horren kalitateari buruzko adierazpena
behin betiko onartu baino lehen eskatu beharko da.
Legearen III. kapitulua lurzoruaren kalitatea ezagutu eta kontrolatzeko behar diren tresna
teknikoak zehazten ditu; eta baita tresna horiek izan beharreko edukia eta norainokoa finkatu
ere. Legearen IV. kapituluak administrazio prozedura taxutzen du Autonomia Erkidegoko
ingurumen organoak lurzoruaren kalitatea zein den adieraz dezan.
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Altzon, 2011ko urrian

Celia Lana Ranz

Miren Muñagorri Múgica

Maider Romo Arizmendi

Mª Jose Moreno Juan
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1 SEKTOREA (Altzo Muino)

or.

2

ETXEBIZITZEI DAGOZKIEN LURSAILAK
J.U.1
J.U.2

10
13

2 SEKTOREA (Altzo Azpi)

16

ETXEBIZITZEI DAGOZKIEN LURSAILAK
J.U.3

26

3 SEKTOREA (Amategi)

28

INDUSTRIARI DAGOZKION LURSAILAK
J.U.4

38

EKIPAMENDU KOMUNITARIORAKO LURSAILAK
S.O.1
S.O.2
S.O.3

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK

40
42
44
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FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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HIRIGINTZAKO ARAUDI BEREZIA

1 SEKTOREA

AZPIKO KALE

1. DATU OROKORRAK
1.1.HASIERAKO AZALERAK:
9.512,36 m2

1 SEKTOREA GUZTIRA

2. HIRIGINTZAKO EGITURA ANTOLAMENDUA
2.1. LURZORUAREN SAILKAPENA
Urbanizagarri
Sektorizatua

1 SEKTOREA

2.2. KALIFIKAZIO OROKORRA
A.10

9.512,36 m2

Egoitza erabilerako zona

2.3. KALIFIKAZIO XEHATUA
ERABILERA

a.10. Garapen txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako lursaila

ERABILERA
ONARGARRIAK

Erabilera ohikoenekoarentzat erabilera onargarriak direnak
onartzen dira, B dokumentuko 11 art., Hirigintzako Araudi Orokorra.

2.4. HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA
HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA

5.182,00 m2

ERAIKIGARRITASUN FISIKOA

5.336,00 m2

ETXEBIZITZA KOPURUA GUTXI GORABEHERA

32

Sektore osoan aurreikusitako
erregimenekoak izango dira.

24

etxebizitza

guztietatik,

etxebizitza

babes

2.5. HIRIGINTZA GARATZEKO BALDINTZAK
GARAPENEKO PLANGINTZA

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK

URBANIZATZEKO JARDUKETA PROGRAMA

1
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1 eta 2 Jarduketa Integratuen eremuak zehazki mugatzen dira 4725,16 eta 4.787,20
m2-ko azalerarekin, hurrenez hurren.
Planoetan adierazitako 1 Sektoreko Antolamendu xehatua aldatzeko Plan Partziala
erabaki beharko da.
Urbanizatzeko Jarduketa Programak Sektoreko proposatutako Jarduera Unitateak
definitu edo egiaztatuko ditu.
Erabileren neurketa koefizienteak:
Bifamiliatako etxebizitza librea: 1.03
Etxebizitza tasatua: 1
Garaje librea: 0,25
Garaje tasatua: 0,22
2.6. SISTEMA OROKORREN SAREA
Sektorean ez daude Sistema Orokorrak.
2.7. SISTEMA LOKALEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK
Planoetan adierazitako antolaketa xehatuan definitutakoak dira.
2.8. HIRITARTZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK
Sektoretik at dauden egituren errefortzuak beharrezko liratekeen kasuetan, horiek
hiritartzeari dagozkio.
Azterlan Geoteknikoa egin beharko da.
Ondoko urbanizazioetako antzeko materialen erabilera bermatuko da eta, betiere,
Udalarekin adostu beharko da.
2.9. INGURUMEN BALDINTZAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK

Landarediaren gaineko eragina arintzera bideratutako neurriak
Plan Nagusia garatzeko tresnek (hirigintzako jarduketa proiektuak, plan
bereziak etab.) intereseko arboladi orbanak –intereseko landarediaren planoan
interesekotzat jotakoak– zaintzea izango dute xede, eta horretarako, ahalik eta
zehaztasun handienarekin mugatuko dituzte orbanok, intereseko landarediaren
planoan ezarritakoan oinarrituz.
Urbanizazio Proiektuan eta proiektu horretako agirietan, tokiko ekotipoak –
ziurtatuak, ahal dela– erabiltzea lehenetsiko da espazio libreetako
landaketetarako.

FICHAS URBANÍSTICAS
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Urbanizazio Proiektuak, halaber, formazio erdinaturaletarako berdeguneen
azalerak eta parkeetarako eremuak –non ornamentuzko espezieak sartu ahal
izango diren– zehazki definituko ditu.
Hirigintzako esku hartzeetan sastraka kendu beharreko eremuak mugarriztatu
eta markatuko dira eta errotik moztu beharreko zuhaitz oinak markatuko dira;
dena den, edozein zalantzaren aurrean, zuhaitz oina babesteko irizpideari
jarraituko zaio. Beraz, soil-soilik kenduko da lur mugimenduaren eraginpean
egondako landaredia eta antolamenduarekin bateraezina dena. Obrak hasi
aurretik, babestu nahi den intereseko landaredia duten eremu guztiak
zedarriztatuko dira, behar-beharrezkoa dena baino eremu handiago bati
eragitea saihestuz.
Litekeena denez hondeaketa eta ezpondak egin behar izatea, horiek baldintza
egokietan proiektatuko dira, gerora, ereintzen, hidroereintzen edota landaketen
bidez landare-berritzeko.
Lur mugimenduetan landare espezie exotiko inbaditzaileak barreiatzea ekidingo
da, eta horretarako jardunbide onen kode espezifiko bati jarraituko zaio.
Faunaren gaineko eragina arintzeko neurriak
Ahalegina egingo da aztergai dugun eremuan faunaren mugimenduak oztopa
dezaketen elementuak sortzea ekiditeko; horretarako, Urbanizazio Proiektuak,
hala badagokio, eremua iragazkor egiteko behar diren neurriak zehaztuko ditu.
Paisaia inpaktua minimizatzeko neurriak
Bideak hobetu eta berriak sortzeko hirigintza jarduketari buruzko proiektuak,
azpiegiturak paisaian integratzea jaso beharko du diseinuko helburu gisa.
Altzoko HAPNan proposatutako antolamenduaren ondoriozko hirigintza
jarduketari buruzko proiektuek Ingurumena eta Paisaia Leheneratzeko
Programa bat izango dute, eta programa horrek honako hauek beteko ditu:
-

Jaso beharko ditu obren ondorioz eragindako eremuak; baita eremuotan
eragiten duten jarduketa osagarri hauek ere: instalazio lagungarriak,
zabortegi edo hondakindegi sortu berriak, obretan erabili beharreko
materialak erauzteko guneak, lurgaineko isurketa urak drainatzeko
sarea, obrarako sarbideak eta bide irekiak etab.

-

Ezpondak eta lubetak landare-berritzeko neurriak ezarriko ditu. Ezpondak
leheneratzeko lanak ahalik eta lasterren egingo dira, ezponda gorriak eta
ezpondon erosioa ekidite aldera.

-

Programan, berdeguneetako eta hiri lorategietako landaredian erabiliko
diren landare espezieak agertuko dira. Ildo horretan, landaredia
babesteko neurriei buruzko atalean xedatutako neurriak beteko dira.
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-

-

Programak aztertu beharko du obrek inguruko eremuetako landaredian
izan dezaketen eragina; baita leheneratzeko egin beharreko jarduketak
ere.
Programan txertatu beharko da, baita ere, azken garbiketa lanak egiteko
obligazioa, obraren arrasto guztiak desagerrarazteko.

Lurzoruaren
neurriak

artifizializazioaren

ondoriozko

eragina

minimizatzeko

Obrak hasi aurretik, eraginpean izango diren eremu edo sektoreak
zedarriztatuko dira, behar-beharrezkoa dena baino lurzoru gehiagori eragitea
saihesteko.
Obretarako sarbideak, ahal dela, lehendik zeuden bideen bitartez egingo dira,
sarbide berriak sortzea ekiditeko. Sarbide horiek obren hasieran zehaztuko dira.
Hirigintza Proiektuan ahalegina egingo da irazgaitz bihurtutako eremua ahalik
eta txikiena izan dadin, eta eremu zolatu ez-irazkorrak mugatu egingo dira,
lursailak iragazteko duen ahalmenari eusteko ahalegina eginez.
Ezinbestean galdu beharreko lurzoruetan, balio handieneko lurzoru horizonteak
behar bezala bilduko dira eta, ahal dela, obretako leheneratze lanetan eta
lorategiak egiteko lanetan erabiliko dira. Halako lurzoruen soberakinik egonez
gero, hurbileko helburu eraginkor bat bilatuko zaie (gertuko obretako
leheneratze lanak, mugakide diren etxaldeen hobekuntza etab.); ez dira,
inondik inora ere, bestelako material batzuekin batera betelaneko eremu batera
eramango.
Lur balantzearen ondorioak arintzeko neurriak
Hirigintza jarduketei buruzko proiektuetan, ahalegina egingo da esku hartzeetan
lur balantzea neutroa izan dadin, eremutik kanpo utzi beharreko soberakin
esanguratsurik eragin gabe eta mailegu handien beharrik gabe.
Izan daitezkeen lur soberakinak indarreko legediaren arabera tratatuko dira,
bereziki 49/2009 Dekretuari, otsailaren 24koari, hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duenari, jarraituz.
Proiektu fasean, izan daitekeen lur soberakin horren bolumena eta helburua
zehaztuko dira: “betelan” motako legez baimendutako egituretan
biltegiratzearen bidez gestionatzea edo "lursaila egokitzea”, aipatutako 49/2009
Dekretuan jasotzen denez.
Mailegu materialek, berriz, azterlan espezifikoek adierazitako espezifikazio
teknikoak beteko dituzte; baita lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzeko 1/2005 Legearen, otsailaren 4koaren, I. eranskineko VIE-A balioak
ere. Materialon jatorria honakoa izan daiteke: obrako bertako edo legez
baimendutako beste obra batzuetako hondeaketetatik datozen materialak,
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legez baimendutako ustiapenetatik datozen agregakinak, eraikuntza eta
eraispenetako hondakinen balioztatzetik datozen bigarren mailako agregakinak,
eta baita asimilagarriak diren beste batzuk ere, esaterako, altzairuaren
fabrikaziotik datozen zepa beltzak, 34/2003 Dekretuan ezarritakoari jarraituz
behar bezala tratatu direnak.
Baliabideen eskaeraren eta kutsaduraren gehikuntza minimizatzeko
neurriak
-

Obra egin bitartean sortutako hondakinak (eraispenetatik datozenak barne)
Hondakinei buruzko 10/1998 Legean, apirilaren 21ekoan, xedatutakoari
jarraituz eta hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda
ezabatzea arautzen duen 49/2009 Dekretuari (Euskal Autonomia Erkidegoa),
otsailaren 24koari, jarraituz gestionatuko dira.

-

Bai olio bai galipot erabiliak hondakin toxiko eta arriskutsu gisa tratatuko dira
eta Hondakinei buruzko 10/98 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan olio
erabiliaren gestioa arautzen duen 259/1998 Dekretuan, irailaren 29koan,
xedatutakoari jarraituz gestionatu beharko dira.

-

Obran, hondakinen bilketa behar bezala etiketatutako ontzien bidez egingo da.
Ontziok, aurrez horretarako izendatuko diren eta behar bezala guneetan utziko
dira, behar bezala irazgaizturik egongo diren guneetan utziko dira, hormigoizko
zolata gainean, teilatupean eta ontzion gaikako bilketa ziurtatzeko moduan.

-

Era berean, obrako hondakin solidoak pilatzeko gune espezifiko batzuk
izendatuko dira. Hondakinak pilatzeko guneetan su itzalgailuak egongo dira eta
sutze, bero eta abarreko iturriak ekidingo dira, suterik ez gertatzeko.

-

Behar diren neurriak hartuko dira erregaiak, olioak edo bestelako konposatu
toxiko batzuk ustekabean isurtzea ekiditeko.

-

Urbanizazio proiektuan ibai sarera solidoak eramatea minimizatzeko neurriak
ezartzea aurreikusiko da, hala nola dekantagailuak, sedimentu tranpak eta
iragazkiak.

-

Ustiapen faserako, 1, 2 eta 3. Sektoreak urbanizatzeko proiektuetan hondakin
ur hiritarrak eta euri urak bereizteko sareak jasoko dira. Eraginkortasun mailarik
handiena izango dute jarioen gestioari dagokionez… Saneamendu sarea
kolektore orokorrei lotuko zaie, hondakin ur hiritarrak eskualdeko ur araztegian
tratatzeko.

-

Urbanizazio Proiekturako gomendioetan geroago adierazten den legez,
hondakin solido hiritarrak gaika biltzeko sistemak instalatzeko behar diren
espazio publikoak erabiliko dira.

-

Eguzki energia sortzeko sistemak instalatuko dira (eguzki atzitzaileak edota
plaka fotovoltaikoak) bizitegi eta zuzkidura eraikin berrietan, Eraikuntzaren
Kode Teknikoan (314/2006 Errege Dekretua), HE Energia Aurreztea Oinarrizko
Dokumentuan, eta zehazki 4. atalean (etxeko ur berorako gutxieneko eguzki
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ekarpena) eta 5. atalean (energia
fotovoltaikoa) xedatutakoari jarraituz.
-

elektrikorako

gutxieneko

ekarpen

Eraikuntza berriko eraikinen energia eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko
prozedura onartzen duen 47/2007 Errege Dekretuan, urtarrilaren 19koan,
adierazten den legez, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria lortu
beharko da.

Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
1, 2 eta 3. Sektoreetako hirigintza eta industria garapenetan, ahal dena egingo
da Zaratari buruzko 37/2003 Legean, azaroaren 17koan, eta berau garatzen
duen araudian, bereziki 1367/2007 Errege Dekretuan, urriaren 19koan,
markatutako eremu akustikoetako kalitate akustikoko helburuak betetzeko.
Xedatutako jarduketetan aurreikusitako erabileren arabera, kasu honetan
aplikatzekoak diren kalitate akustikoko helburuak bizitegi erabilerarako eremu
berriei dagozkienak (Altzo Azpi eta Altzo Muino) eta industria erabilerarako
eremu berriei dagozkienak dira (1367/2007 Errege Dekretuaren II. Eranskinean
ezarritako helburuak).
Gogoratu beharra dago eremu akustiko horiek dokumentu honekin batera doan
3.14 Planoan –Eremu akustikoak– kontsulta daitezkeela.

Kalitate akustikoko helburuak
Eremu akustiko mota
Ld, dB-tan (A)
a)
Bizitegi
erabilerako
lurraldeko
60
sektoreak hiri garapen berrietan
b) Nagusiki industri erabilerakoak diren
70
lurralde sektoreak

Le, dB-tan (A)

Ln, dB-tan (A)

60

50

70

60

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II.
Eranskina.

Edonola ere, eraikin berriek derrigorrez bete beharko dituzte B taulan –
Zaratarako kalitate akustikoko helburuak, etxebizitzara, bizitegi, ospitale,
hezkuntza edo kultur erabileretara zuzendutako eraikinetako barne espazio
bizigarriari aplikatzekoak– ezarritako barnealdeko kalitate akustikoko helburuak,
1367/2007 Errege Dekretuak xedatzen duenari jarraituz. Halaber, kontuan
hartuko dira Eraikuntzaren Kode Teknikoaren Zarataren Kontrako DB-HR
Dokumentua onartzen duen 1371/2007 Errege Dekretuan biltzen diren
eskakizunak. Kalitate helburuak jarraian datorren taulan laburbiltzen dira:
Kalitate akustikoko helburuak
Eraikinaren
Barruti mota
erabilera
Etxebizitza
edo Gelak
bizitegi erabilera
Logelak
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45
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45
40

35
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Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II.
Eranskina.

Obrak egiten diren bitartean trafikoa kontrolatuko da, trafikoaren gehikuntza
dela-eta ez dadin ez eragozpenik ez arrisku gehigarririk eragin. Kontrolatuko
dira, baita ere, abiadura mugak eta obrak egin bitartean gune horretatik
dabiltzan ibilgailuen bolumena, bereziki egun lehor eta haizetsuetan. Kontrol
hori hurbileko eremuetako ibilgailuetara zabalduko da.
Obretarako erabiliko diren makinek zarata minimizatzeko behar diren gailuak
eramango dituzte eta 86/662/CEE eta 95/27/CE Zuzentarauak, obrako makinek
egiten dituzten zarata igorpenen mugei buruzkoak, zorrozki beteko dituzte.
Makinak behar bezala mantenduko dira eta une oro beharrezkotzat jotzen diren
azterketak egingo zaizkie.
Arriskuak minimizatzeko neurriak
Garapen plangintza landu bitartean azterlan geoteknikoak egitea exijituko da.
Azterketek eremuetako eraikuntza baldintzak identifikatuko dituzte eta eraikinak
nahiz azpiegiturak egiteko gomendioak egingo dituzte. Urbanizazio jarduketek
zorrotz jarraituko dituzte horretarako propio idatzitako txosten geoteknikoetako
gomendioak.
Mugikortasunari-irisgarritasunari eragindako ondorioak minimizatzeko
neurriak
Urbanizazio Proiektuak mugikortasun modu iraunkorragoen erabilera
maximizatzeko baldintzen sorkuntza sustatuko du (oinez edo bizikletaz).
Urbanizazio Proiektuak irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean, abenduaren
4koan, ezarritako xedapenak betetzen direla justifikatu beharko du. Xedapen
horiek hirigunearen eta espazio publikoen irisgarritasunari buruzkoak dira.
Halaber, hirigune, espazio publiko, eraikin eta informazio eta komunikazio
sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
68/2000 Dekretuan, apirilaren 11koan, xedatutakoa beteko da.
Neurri konpentsatzaileak

Beste neurri posible batzuen artean, honako hauek daude:
-

Garapen berrietarako eremuak zeharkatu edo horiekin muga egiten
duten sare hidrografikoaren zatietako landaredia leheneratu eta
Ingurumen Hobekuntzak egin.
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Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko neurriak

Urbanizazio proiektuari dagokionez:
-

Urbanizazio araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen
ziurtagiria daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko
da; ahal denean, iraupen luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak
diren materialen erabilpena sustatuko da.

-

Eremuetako espazio publikoetan eta eraikin berrietako espazio komunetan,
kanpoko argi instalazioen eraginkortasun energetikoari buruzko eta EA-01 eta
EA-07 bitarteko agindu tekniko osagarriei buruzko araudia onartzen duen
1890/2008 Errege Dekretuaren, azaroaren 14koaren, xedapenak beteko
dituzten argi sistemak erabiliko dira.

-

Eremuen zonakatze xehatua, ahal dela, inguruko topografiara egokituko
da, lurrak mugitu beharra eta paisaia inpaktua minimizatze aldera, batez
ere A-1 eta A-2 areetan.

-

Inguruko ingurumen ezaugarriak kontuan hartuta eta eraikinak inguruko
paisaian integratzeko eta begi intrusioak ekiditeko helburuz, udalerriko
eraikuntza tipologiarekin eta estetikarekin bat etorriko diren eraikuntza
baldintzak zehaztuko dira (morfologia, materialak, koloreak, garaierak...).

-

Akuiferoaren birkarga ahalbidetuko da, zolatzeko moduko area ez
iragazkorrak mugatuz. Oinezkoentzako espazioetan eta ibilgailu
sarbideetan euria iragazten ez duten materialak erabiltzea planteatuko
da: aparkatzeko gune berdeak, lorategi lauza txikiak...

-

Garapen berriko eremuetan interes handiena duten landaredi orbanak
errespetatu eta integratuko dira (bertako landaredia eta ibaiertzeko
landaredia).

Eraikuntza proiektuei dagokienez:
-

Eraikinen antolamenduak lehenetsi egingo du zaratarekiko sentikorrenak
diren gelak, esaterako, logelak, hots inmisio txikieneko fatxadetan
kokatzea.

-

aplikatuko da Lurrikaren Aurkako Araua: orokorra eta eraikuntza zatia
(NCSR-02), irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretu bidez onartua,
beharrezkotzat joz gero.

-

Eraikuntza proiektuetan ura, argindarra, gasa eta halako baliabideen
erabileran ahalik eta eraginkorrenak izateko behar diren eta geroagoko
epigrafeetan garatzen diren neurriak jasoko dira.
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-

Eraikinek tratamendu berezitua izango dute orientazioaren arabera:
isolatuena iparraldera eta irekiena hegoaldera.

-

Ahalegina egingo da eraikinetako espazioen barne antolamendua bat
etor dadin gehien erabiliko diren espazioetako argi eta eguzki baldintzak
optimizatuko dituen banaketarekin.

-

Eraikinen kokaleku eta orientazio baldintzetan, eraginkortasunik
handiena bilatuko da eguzkia kaptatzeko eta argi naturala
aprobetxatzeko. Ahalegina egingo da barne zonakatzean sektorea
eguzki diseinu pasibo baten arabera antolatzeko, irekidurak optimizatuz
eta eguzkia kaptatzeko sistema pasiboak –gainberotzea ekidingo
dutenak– erabiliz.

-

Ura aurrezteko sistemak ezarriko dira: sare banatzaileak jartzea
planteatuko da, bata hondakin uretarako eta bestea euri uretarako.
Etxebizitza barruko urak beren kalitatearen arabera banatzeko aukera
aztertuko da; batetik, ur beltzak (komun ontziak) eta ur grisak (bainugela,
harraska eta arropa garbiketa).

-

Eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eskuratuko da,
47/2007 Errege Dekretuak, urtarrilaren 19koak, ezarritako oinarrizko
prozedurari jarraituz.

-

314/2006 Errege Dekretuak, martxoaren 17koak, onartutako Eraikuntza
Kode Teknikoaren 15. artikuluari jarraituz, eraikin berriek etxeko ur beroa
edo aire girotua sortzeko gutxieneko eguzki energiaren ekarpena izan
beharko dute.

-

Ahalegina egingo da eraikuntza materialek isolamendu termikoko maila
handia izan dezaten, luzaroago iraun dezaten eta ahalik eta gutxien
kutsa dezaten, Eraikuntza Kode Teknikoan adierazitakoarekin bat
eginez.

-

Eraikuntza araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen
ziurtagiria daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko da
ahal denean, iraupen luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren
materialen erabilpena sustatuko da.
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3. HIRIGINTZA ANTOLAKETA XEHATUA
3.1. J.U.1. JARDUERA UNITATEA
3.1.1. ANTOLAKETAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK
Proposaturiko plangintzaren aurretiko Arau Subsidiarioek Altzo Muinoko hegoaldeko
maldan kale bat antolatzen zuten. 1 Sektoreak kale honi udalerriari sarrera ematen
dion errepidera arte jarraipena ematea planteatzen du, ezarritako garapenari jarraipena
emanez.
Jadanik gauzatua dagoen trazaketaren aldameneko eremuan proposaturiko bide
ondoko lursailek osatzen dute 1 Jarduera Unitatea.
3.1.2. ANTOLAKETA XEHATUA
LURSAILA

ERABILERA

a.10.1.1

Garapen
lursailak
Garapen
lursailak
Garapen
lursailak
Garapen
lursailak

a.10.1.2
a.10.1.3
a.10.1.4

AZALERA

txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako 831,76 m2
txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako
txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako
txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako

759,35 m2
475,34 m2
525,97 m2

e.10.1

Ibilgailuentzako bideak eta aparkalekuak

961,65 m2

e.10.2

Ibilgailuentzako bideak eta aparkalekuak

457,86 m2

f.10.1

Espazio librea

713,23 m2

3.1.3. ERAIKIGARRITASUN FISIKO XEHATUA
LURSAILA

SESTRA
AZALERA

GAINEKO SESTRA
AZALERA

AZPIKO AZALERA
GUZTIRA

a.10.1.1

616,00 m2

308,00 m2

924,00 m2

a.10.1.2

616,00 m2

308,00 m2

924,00 m2

a.10.1.3

360,00 m2

120,00 m2

480,00 m2

a.10.1.4

360,00 m2

120,00 m2

480,00 m2

GUZTIRA

1.952,00 m2

856,00 m2

2.808,00 m2

Hegalkinak eta karrerapeak onargarriak dira, B Dokumentuko 29 eta 30 artikuluetan
ezarritako ezaugarriekin.

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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Lursail bakoitzaren eraikigarritasunaren guztizko baturan ez dira barne hartu hegalkin
eta karrerapeei dagozkien azalerak. Eraikuntzen alboko fatxadetan ezingo dira
hegalkinak eraiki.
3.1.4. ETXEBIZITZA KOPURU HURBILDUA
LURSAILA

GUZTIRA

a.10.1.1

6

a.10.1.2

6

a.10.1.3

2

a.10.1.4

2

16

1 Jarduera Integratuan aurreikusitako etxebizitza kopuru osotik, 12 etxebizitza babes
erregimenean eraikiko dira.
3.1.5. ERAIKUNTZAREN PROFILA
LURSAILA

a.10.1.1

SS + 1 + BC

a.10.1.2

SS + 1 + BC

a.10.1.3

S + B + 1 + BC

a.10.1.4

S + B + 1 + BC

Eraikuntzen gehienezko altuera planoetan zehaztutakoa izango da.
3.1.6. ERAIKUNTZAREN LERROKADURA ETA SESTRAK
Lerrokadura eta sestrak planoetan zehaztutakoak izango dira.
3.1.7. SISTEMA LOKALEN SAREA
ZUZKIDURA PUBLIKOAK

Espazio libreak

713,23 m2

Komunikabideak

1.419,51 m2

APARKALEKUAK AZALERAN

29

EKIPAMENDU PRIBATUAK

78 m2

LANDAREDIA

16 zuhaitz

3.1.8. ANTOLAKETA GAUZATZEA
GAUZATZEKO ERREGIMENA

Pribatua

KUDEAKETA SISTEMA

Hitzarmen bidez

GARAPENEKO PLANGINTZA

Birpartzelatze proiektua
Urbanizatze proiektua

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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3.1.9. HIRIGINTZA EKINTZAK SORTUTAKO GAINBALIOETAN ERKIDEGOAK IZAN
BEHAR DUEN PARTAIDETZA
2/2006 Legearen 27. artikuluan ezarritako eran, Herri erakundeen hirigintzako ekintzan
sortutako gainbalioetan erkidegoak parte har dezan, hiri lurzoru finkatu gabearen eta
lurzoru urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote udalari batez besteko
hirigintza eraikigarritasunaren % 15i dagokion lurzorua, urbanizazio kostuetatik libre.

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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3.2. J.U.2 JARDUERA UNITATEA
3.2.1. ANTOLAKETAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK
Proposaturiko plangintzaren aurretiko Arau Subsidiarioek Altzo Muinoko hegoaldeko
maldan kale bat antolatzen zuten. 1 Sektoreak kale honi udalerriari sarrera ematen
dion errepidera arte jarraipena ematea planteatzen du, ezarritako garapenari jarraipena
emanez.
Errepide eta 1 Jarduera Unitatearen arteko eremuan proposaturiko bide ondoko
lursailek osatzen dute 2 Jarduera Unitatea.
3.2.2. ANTOLAKETA XEHATUA
LURSAILA
a.10.1.5
a.10.1.6
a.10.1.7
a.10.1.8

ERABILERA
Garapen txikiko
lursailak
Garapen txikiko
lursailak
Garapen txikiko
lursailak
Garapen txikiko
lursailak

AZALERA
eraikuntzako egoitza erabilerako
eraikuntzako egoitza erabilerako
eraikuntzako egoitza erabilerako
eraikuntzako egoitza erabilerako

526,24 m2
623,38 m2
651,17 m2
661,62 m2

e.10.3

Ibilgailuentzako bideak eta aparkalekuak

1.071,78 m2

f.10.1

Espazio librea

1.253,01 m2

3.2.3. ERAIKIGARRITASUN FISIKO XEHATUA
LURSAILA

SESTRA
AZALERA

GAINEKO SESTRA
AZALERA

AZPIKO AZALERA
GUZTIRA

a.10.1.5

588,00 m2

196,00 m2

784,00 m2

a.10.1.6

588,00 m2

196,00 m2

784,00 m2

a.10.1.7

360,00 m2

120,00 m2

480,00 m2

a.10.1.8

360,00 m2

120,00 m2

480,00 m2

GUZTIRA

1.896,00 m2

632,00 m2

2.528,00 m2

Hegalkinak eta karrerapeak onargarriak dira, B Dokumentuko 29 eta 30 artikuluetan
ezarritako ezaugarriekin.
Lursail bakoitzaren eraikigarritasunaren guztizko baturan ez dira barne hartu hegalkin
eta karrerapeei dagozkien azalerak. Eraikuntzen alboko fatxadetan ezingo dira
hegalkinak eraiki.

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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3.2.4. ETXEBIZITZA KOPURU HURBILDUA
LURSAILA

GUZTIRA

a.10.1.5

6

a.10.1.6

6

a.10.1.7

2

a.10.1.8

2

16

1. Jarduera Integratuan aurreikusitako etxebizitza kopuru osotik, 12 etxebizitza babes
erregimenean eraikiko dira.
3.2.5. ERAIKUNTZAREN PROFILA
LURSAILA

a.10.1.5

S + B + 1 + BC

a.10.1.6

S + B + 1 + BC

a.10.1.7

S + B + 1 + BC

a.10.1.8

S + B + 1 + BC

Eraikuntzen gehienezko altuera planoetan zehaztutakoa izango da
3.2.6. ERAIKUNTZAREN LERROKADURA ETA SESTRAK
Lerrokadura eta sestrak planoetan zehaztutakoak izango dira.
3.2.7. SISTEMA LOKALEN SAREA
ZUZKIDURA PUBLIKOAK

Espazio libreak

1.253,01 m2

Komunikabideak 1.071,78 m2
APARKALEKUAK AZALERAN

15

EKIPAMENDU PRIBATUAK

76 m2

LANDAREDIA

16 zuhaitz

3.2.8. ANTOLAKETA GAUZATZEA
GAUZATZEKO ERREGIMENA

Pribatua

KUDEAKETA SISTEMA

Hitzarmen bidez

GARAPENEKO PLANGINTZA

Birpartzelatze proiektua
Urbanizatze proiektua

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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3.2.9. HIRIGINTZA EKINTZAK SORTUTAKO GAINBALIOETAN ERKIDEGOAK IZAN
BEHAR DUEN PARTAIDETZA
2/2006 Legearen 27. artikuluan ezarritako eran, Herri erakundeen hirigintzako ekintzan
sortutako gainbalioetan erkidegoak parte har dezan, hiri lurzoru finkatu gabearen eta
lurzoru urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote udalari batez besteko
hirigintza eraikigarritasunaren % 15i dagokion lurzorua, urbanizazio kostuetatik libre.

FICHAS URBANÍSTICAS
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HIRIGINTZAKO ARAUDI BEREZIA

2 SEKTOREA

ALTZO AZPI

1. DATU OROKORRAK
1.1. HASIERAKO AZALERAK:

2 SEKTOREA GUZTIRA

5.079,27 m2

2. sektorearen azalera osotik, 196,99 m2 finkatutako Komunikazioen Sistema
Orokorrari dagokio.
2. HIRIGINTZAKO EGITURA ANTOLAMENDUA
2.1. LURZORUAREN SAILKAPENA
Urbanizagarri
Sektorizatua

2 SEKTOREA

2.2. KALIFIKAZIO OROKORRA
A.10

Egoitza erabilerako zona

2.648,43 m2

E.10

Komunikabideen Sistema Orokorra

2.430,84 m2 (horietatik
196,99
m2
finkaturik
daude)

2.3. KALIFIKAZIO XEHATUA
2.3.1. A.10.- Egoitza-erabilerako zona
ERABILERA

a.10. Garapen txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako lursaila

ERABILERA
ONARGARRIAK

Erabilera ohikoenekoarentzat erabilera onargarriak direnak
onartzen dira, B dokumentuko 11 art., Hirigintzako Araudi Orokorra.

2.3.2. E.10.- Komunikabideen Sistema Orokorra
ERABILERA

Ibilgailu eta oinezkoentzako bideak

ERABILERA
ONARGARRIAK

Erabilera ohikoenekoarentzat erabilera onargarriak direnak
onartzen dira, B dokumentuko 11 art., Hirigintzako Araudi Orokorra.

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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2.4. HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA
HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA

1.935,00 m2

ERAIKIGARRITASUN FISIKOA

2.016,00 m2

ETXEBIZITZA KOPURU HURBILDUA

8

2.5. HIRIGINTZA GARATZEKO BALDINTZAK
GARAPENEKO PLANGINTZA

URBANIZATZEKO JARDUKETA PROGRAMA

2 Jarduketa Integratuaren eremua zehazki mugatzen da 4.882,28 m2-ko azalerarekin.
Planoetan adierazitako 2 Sektoreko Antolamendu xehatua aldatzeko Plan Partziala
erabaki beharko da.
Urbanizatzeko Jarduketa programak Sektorerako proposatutako Jarduera Unitateak
definitu edo egiaztatuko ditu.
Eraikinetik errekara 12 metroko gutxieneko distantzia gorde beharko da eta 2(4) metro
urbanizaziotik errekara, landaredia ondo edo gaizki kontserbatuta dagoen kontuan
hartuz.
Erabilera publikorako 5 metroko zabalerako zortasun zonan, libre erein eta landatu
ahal izango dira zuhaitz espezieak, betiere, 1986ko apirilaren 11ko Jabari Publiko
Hidraulikoari buruzko Araudiaren 7. artikuluan ezartzen den pasabidea oztopatzen ez
bada.
Zortasun zonan ezingo da inola ere eraikin berririk egin.
2.6. SISTEMA OROKORREN SAREA
2.6.1. ESPARRUKO SISTEMA OROKORREN DESKRIPZIOA
Sektorean bideen sistema orokorra sartuta dago, GI-3620 errepideak Altzo Azpitik
pasatzean osatzen duena. Sistema orokor horretarako aurreikuspena gaur egungo
errepidea zabaltzea da, 6 m-ko sekzioa izango den galtzada batekin, eta bi alboetan 2
m zabaleko espaloiekin. Bideari buruzko traza aldatua fitxa honetako planoetan
dagoena da.
2.6.2. SISTEMA OROKORREN FINANTZAKETA
Bide sistema orokorrean beharrezkoak diren lursail finkatugabeen lagapenaren
finantzaketa 2 Sektoreko eraikuntza garapeneko sustatzaileei dagokie. Sistema
orokorra egikaritzea herri administrazioari dagokio.
2.7. SISTEMA LOKALEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK
FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK

17

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

Planoetan adierazitako antolaketa xehatuan definitutakoak dira.
Sistema lokalen zuzkiduren gutxieneko kopuruak Lurzoruari eta hirigintzari buruzko
2/2006 legeak 79 artikuluan ezarritakoak izango dira.
2.8. HIRITARTZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK
Sektoretik at dauden egituren errefortzuak beharrezko liratekeen kasuetan, horiek
hiritartzeari dagozkio.
Azterlan Geoteknikoa egin beharko da.
Ondoko urbanizazioetako antzeko materialen erabilera bermatuko da eta, betiere,
Udalarekin adostu beharko da.
2.9. INGURUMEN BALDINTZAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK

Landarediaren gaineko eragina arintzera bideratutako neurriak
Plan Nagusia garatzeko tresnek (hirigintzako jarduketa proiektuak, plan
bereziak etab.) intereseko arboladi orbanak –intereseko landarediaren planoan
interesekotzat jotakoak– zaintzea izango dute xede, eta horretarako, ahalik eta
zehaztasun handienarekin mugatuko dituzte orbanok, intereseko landarediaren
planoan ezarritakoan oinarrituz.
Urbanizazio Proiektuan eta proiektu horretako agirietan, tokiko ekotipoak –
ziurtatuak, ahal dela– erabiltzea lehenetsiko da espazio libreetako
landaketetarako.
Urbanizazio Proiektuak, halaber, formazio erdinaturaletarako berdeguneen
azalerak eta parkeetarako eremuak –non ornamentuzko espezieak sartu ahal
izango diren– zehazki definituko ditu.
Hirigintzako esku hartzeetan sastraka kendu beharreko eremuak mugarriztatu
eta markatuko dira eta errotik moztu beharreko zuhaitz oinak markatuko dira;
dena den, edozein zalantzaren aurrean, zuhaitz oina babesteko irizpideari
jarraituko zaio. Beraz, soil-soilik kenduko da lur mugimenduaren eraginpean
egondako landaredia eta antolamenduarekin bateraezina dena. Obrak hasi
aurretik, babestu nahi den intereseko landaredia duten eremu guztiak
zedarriztatuko dira, behar-beharrezkoa dena baino eremu handiago bati
eragitea saihestuz.
Litekeena denez hondeaketa eta ezpondak egin behar izatea, horiek baldintza
egokietan proiektatuko dira, gerora, ereintzen, hidroereintzen edota landaketen
bidez landare-berritzeko.
Lur mugimenduetan landare espezie exotiko inbaditzaileak barreiatzea ekidingo
da, eta horretarako jardunbide onen kode espezifiko bati jarraituko zaio.
FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK
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Faunaren gaineko eragina arintzeko neurriak
Ahalegina egingo da aztergai dugun eremuan faunaren mugimenduak oztopa
dezaketen elementuak sortzea ekiditeko; horretarako, Urbanizazio Proiektuak,
hala badagokio, eremua iragazkor egiteko behar diren neurriak zehaztuko ditu.
Paisaia inpaktua minimizatzeko neurriak
Bideak hobetu eta berriak sortzeko hirigintza jarduketari buruzko proiektuak,
azpiegiturak paisaian integratzea jaso beharko du diseinuko helburu gisa.
Altzoko HAPNan proposatutako antolamenduaren ondoriozko hirigintza
jarduketari buruzko proiektuek Ingurumena eta Paisaia Leheneratzeko
Programa bat izango dute, eta programa horrek honako hauek beteko ditu:
-

Jaso beharko ditu obren ondorioz eragindako eremuak; baita eremuotan
eragiten duten jarduketa osagarri hauek ere: instalazio lagungarriak,
zabortegi edo hondakindegi sortu berriak, obretan erabili beharreko
materialak erauzteko guneak, lurgaineko isurketa urak drainatzeko
sarea, obrarako sarbideak eta bide irekiak etab.

-

Ezpondak eta lubetak landare-berritzeko neurriak ezarriko ditu. Ezpondak
leheneratzeko lanak ahalik eta lasterren egingo dira, ezponda gorriak eta
ezpondon erosioa ekidite aldera.

-

Programan, berdeguneetako eta hiri lorategietako landaredian erabiliko
diren landare espezieak agertuko dira. Ildo horretan, landaredia
babesteko neurriei buruzko atalean xedatutako neurriak beteko dira.
Programak aztertu beharko du obrek inguruko eremuetako landaredian
izan dezaketen eragina; baita leheneratzeko egin beharreko jarduketak
ere.
Programan txertatu beharko da, baita ere, azken garbiketa lanak egiteko
obligazioa, obraren arrasto guztiak desagerrarazteko.

-

-

Lurzoruaren
neurriak

artifizializazioaren

ondoriozko

eragina

minimizatzeko

Obrak hasi aurretik, eraginpean izango diren eremu edo sektoreak
zedarriztatuko dira, behar-beharrezkoa dena baino lurzoru gehiagori eragitea
saihesteko.
Obretarako sarbideak, ahal dela, lehendik zeuden bideen bitartez egingo dira,
sarbide berriak sortzea ekiditeko. Sarbide horiek obren hasieran zehaztuko dira.

FICHAS URBANÍSTICAS
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Hirigintza Proiektuan ahalegina egingo da irazgaitz bihurtutako eremua ahalik
eta txikiena izan dadin, eta eremu zolatu ez-irazkorrak mugatu egingo dira,
lursailak iragazteko duen ahalmenari eusteko ahalegina eginez.
Ezinbestean galdu beharreko lurzoruetan, balio handieneko lurzoru horizonteak
behar bezala bilduko dira eta, ahal dela, obretako leheneratze lanetan eta
lorategiak egiteko lanetan erabiliko dira. Halako lurzoruen soberakinik egonez
gero, hurbileko helburu eraginkor bat bilatuko zaie (gertuko obretako
leheneratze lanak, mugakide diren etxaldeen hobekuntza etab.); ez dira,
inondik inora ere, bestelako material batzuekin batera betelaneko eremu batera
eramango.
Lur balantzearen ondorioak arintzeko neurriak
Hirigintza jarduketei buruzko proiektuetan, ahalegina egingo da esku hartzeetan
lur balantzea neutroa izan dadin, eremutik kanpo utzi beharreko soberakin
esanguratsurik eragin gabe eta mailegu handien beharrik gabe.
Izan daitezkeen lur soberakinak indarreko legediaren arabera tratatuko dira,
bereziki 49/2009 Dekretuari, otsailaren 24koari, hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duenari, jarraituz.
Proiektu fasean, izan daitekeen lur soberakin horren bolumena eta helburua
zehaztuko dira: “betelan” motako legez baimendutako egituretan
biltegiratzearen bidez gestionatzea edo "lursaila egokitzea”, aipatutako 49/2009
Dekretuan jasotzen denez.
Mailegu materialek, berriz, azterlan espezifikoek adierazitako espezifikazio
teknikoak beteko dituzte; baita lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzeko 1/2005 Legearen, otsailaren 4koaren, I. eranskineko VIE-A balioak
ere. Materialon jatorria honakoa izan daiteke: obrako bertako edo legez
baimendutako beste obra batzuetako hondeaketetatik datozen materialak,
legez baimendutako ustiapenetatik datozen agregakinak, eraikuntza eta
eraispenetako hondakinen balioztatzetik datozen bigarren mailako agregakinak,
eta baita asimilagarriak diren beste batzuk ere, esaterako, altzairuaren
fabrikaziotik datozen zepa beltzak, 34/2003 Dekretuan ezarritakoari jarraituz
behar bezala tratatu direnak.
Baliabideen eskaeraren eta kutsaduraren gehikuntza minimizatzeko
neurriak
-

Obra egin bitartean sortutako hondakinak (eraispenetatik datozenak barne)
Hondakinei buruzko 10/1998 Legean, apirilaren 21ekoan, xedatutakoari
jarraituz eta hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda
ezabatzea arautzen duen 49/2009 Dekretuari (Euskal Autonomia Erkidegoa),
otsailaren 24koari, jarraituz gestionatuko dira.

FICHAS URBANÍSTICAS
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Bai olio bai galipot erabiliak hondakin toxiko eta arriskutsu gisa tratatuko dira
eta Hondakinei buruzko 10/98 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan olio
erabiliaren gestioa arautzen duen 259/1998 Dekretuan, irailaren 29koan,
xedatutakoari jarraituz gestionatu beharko dira.

-

Obran, hondakinen bilketa behar bezala etiketatutako ontzien bidez egingo da.
Ontziok, aurrez horretarako izendatuko diren eta behar bezala guneetan utziko
dira, behar bezala irazgaizturik egongo diren guneetan utziko dira, hormigoizko
zolata gainean, teilatupean eta ontzion gaikako bilketa ziurtatzeko moduan.

-

Era berean, obrako hondakin solidoak pilatzeko gune espezifiko batzuk
izendatuko dira. Hondakinak pilatzeko guneetan su itzalgailuak egongo dira eta
sutze, bero eta abarreko iturriak ekidingo dira, suterik ez gertatzeko.

-

Behar diren neurriak hartuko dira erregaiak, olioak edo bestelako konposatu
toxiko batzuk ustekabean isurtzea ekiditeko.

-

Urbanizazio proiektuan ibai sarera solidoak eramatea minimizatzeko neurriak
ezartzea aurreikusiko da, hala nola dekantagailuak, sedimentu tranpak eta
iragazkiak.

-

Ustiapen faserako, 1, 2 eta 3. Sektoreak urbanizatzeko proiektuetan hondakin
ur hiritarrak eta euri urak bereizteko sareak jasoko dira. Eraginkortasun mailarik
handiena izango dute jarioen gestioari dagokionez… Saneamendu sarea
kolektore orokorrei lotuko zaie, hondakin ur hiritarrak eskualdeko ur araztegian
tratatzeko.

-

Urbanizazio Proiekturako gomendioetan geroago adierazten den legez,
hondakin solido hiritarrak gaika biltzeko sistemak instalatzeko behar diren
espazio publikoak erabiliko dira.

-

Eguzki energia sortzeko sistemak instalatuko dira (eguzki atzitzaileak edota
plaka fotovoltaikoak) bizitegi eta zuzkidura eraikin berrietan, Eraikuntzaren
Kode Teknikoan (314/2006 Errege Dekretua), HE Energia Aurreztea Oinarrizko
Dokumentuan, eta zehazki 4. atalean (etxeko ur berorako gutxieneko eguzki
ekarpena) eta 5. atalean (energia elektrikorako gutxieneko ekarpen
fotovoltaikoa) xedatutakoari jarraituz.

-

Eraikuntza berriko eraikinen energia eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko
prozedura onartzen duen 47/2007 Errege Dekretuan, urtarrilaren 19koan,
adierazten den legez, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria lortu
beharko da.

Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
1, 2 eta 3. Sektoreetako hirigintza eta industria garapenetan, ahal dena egingo
da Zaratari buruzko 37/2003 Legean, azaroaren 17koan, eta berau garatzen
duen araudian, bereziki 1367/2007 Errege Dekretuan, urriaren 19koan,
markatutako eremu akustikoetako kalitate akustikoko helburuak betetzeko.
Xedatutako jarduketetan aurreikusitako erabileren arabera, kasu honetan
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aplikatzekoak diren kalitate akustikoko helburuak bizitegi erabilerarako eremu
berriei dagozkienak (Altzo Azpi eta Altzo Muino) eta industria erabilerarako
eremu berriei dagozkienak dira (1367/2007 Errege Dekretuaren II. Eranskinean
ezarritako helburuak).
Gogoratu beharra dago eremu akustiko horiek dokumentu honekin batera doan
3.14 Planoan –Eremu akustikoak– kontsulta daitezkeela.

Kalitate akustikoko helburuak
Eremu akustiko mota
Ld, dB-tan (A)
a)
Bizitegi
erabilerako
lurraldeko
60
sektoreak hiri garapen berrietan
b) Nagusiki industri erabilerakoak diren
70
lurralde sektoreak

Le, dB-tan (A)

Ln, dB-tan (A)

60

50

70

60

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II.
Eranskina.

Edonola ere, eraikin berriek derrigorrez bete beharko dituzte B taulan –
Zaratarako kalitate akustikoko helburuak, etxebizitzara, bizitegi, ospitale,
hezkuntza edo kultur erabileretara zuzendutako eraikinetako barne espazio
bizigarriari aplikatzekoak– ezarritako barnealdeko kalitate akustikoko helburuak,
1367/2007 Errege Dekretuak xedatzen duenari jarraituz. Halaber, kontuan
hartuko dira Eraikuntzaren Kode Teknikoaren Zarataren Kontrako DB-HR
Dokumentua onartzen duen 1371/2007 Errege Dekretuan biltzen diren
eskakizunak. Kalitate helburuak jarraian datorren taulan laburbiltzen dira:
Kalitate akustikoko helburuak
Eraikinaren
Barruti mota
erabilera
Etxebizitza
edo Gelak
bizitegi erabilera
Logelak

Ld, dB-tan (A)

Le, dB-tan (A)

Ln, dB-tan (A)

45
40

45
40

35
30

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II.
Eranskina.

Obrak egiten diren bitartean trafikoa kontrolatuko da, trafikoaren gehikuntza
dela-eta ez dadin ez eragozpenik ez arrisku gehigarririk eragin. Kontrolatuko
dira, baita ere, abiadura mugak eta obrak egin bitartean gune horretatik
dabiltzan ibilgailuen bolumena, bereziki egun lehor eta haizetsuetan. Kontrol
hori hurbileko eremuetako ibilgailuetara zabalduko da.
Obretarako erabiliko diren makinek zarata minimizatzeko behar diren gailuak
eramango dituzte eta 86/662/CEE eta 95/27/CE Zuzentarauak, obrako makinek
egiten dituzten zarata igorpenen mugei buruzkoak, zorrozki beteko dituzte.
Makinak behar bezala mantenduko dira eta une oro beharrezkotzat jotzen diren
azterketak egingo zaizkie.
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Arriskuak minimizatzeko neurriak
Irisoroko errekei dagokienez, 2. sektorearen garapen plangintzarako uholde
arriskuak aztertzea proposatzen da.
Garapen plangintza landu bitartean azterlan geoteknikoak egitea exijituko da.
Azterketek eremuetako eraikuntza baldintzak identifikatuko dituzte eta eraikinak
nahiz azpiegiturak egiteko gomendioak egingo dituzte. Urbanizazio jarduketek
zorrotz jarraituko dituzte horretarako propio idatzitako txosten geoteknikoetako
gomendioak.
Mugikortasunari-irisgarritasunari eragindako ondorioak minimizatzeko
neurriak
Urbanizazio Proiektuak mugikortasun modu iraunkorragoen erabilera
maximizatzeko baldintzen sorkuntza sustatuko du (oinez edo bizikletaz).
Urbanizazio Proiektuak irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean, abenduaren
4koan, ezarritako xedapenak betetzen direla justifikatu beharko du. Xedapen
horiek hirigunearen eta espazio publikoen irisgarritasunari buruzkoak dira.
Halaber, hirigune, espazio publiko, eraikin eta informazio eta komunikazio
sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
68/2000 Dekretuan, apirilaren 11koan, xedatutakoa beteko da.
Neurri konpentsatzaileak

Beste neurri posible batzuen artean, honako hauek daude:
-

Garapen berrietarako eremuak zeharkatu edo horiekin muga egiten
duten sare hidrografikoaren zatietako landaredia leheneratu eta
Ingurumen Hobekuntzak egin.

Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko neurriak

Urbanizazio proiektuari dagokionez:
-

Urbanizazio araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen
ziurtagiria daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko
da; ahal denean, iraupen luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak
diren materialen erabilpena sustatuko da.

-

Eremuetako espazio publikoetan eta eraikin berrietako espazio komunetan,
kanpoko argi instalazioen eraginkortasun energetikoari buruzko eta EA-01 eta
EA-07 bitarteko agindu tekniko osagarriei buruzko araudia onartzen duen
1890/2008 Errege Dekretuaren, azaroaren 14koaren, xedapenak beteko
dituzten argi sistemak erabiliko dira.
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-

Eremuen zonakatze xehatua, ahal dela, inguruko topografiara egokituko
da, lurrak mugitu beharra eta paisaia inpaktua minimizatze aldera, batez
ere A-1 eta A-2 areetan.

-

Inguruko ingurumen ezaugarriak kontuan hartuta eta eraikinak inguruko
paisaian integratzeko eta begi intrusioak ekiditeko helburuz, udalerriko
eraikuntza tipologiarekin eta estetikarekin bat etorriko diren eraikuntza
baldintzak zehaztuko dira (morfologia, materialak, koloreak, garaierak...).

-

Akuiferoaren birkarga ahalbidetuko da, zolatzeko moduko area ez
iragazkorrak mugatuz. Oinezkoentzako espazioetan eta ibilgailu
sarbideetan euria iragazten ez duten materialak erabiltzea planteatuko
da: aparkatzeko gune berdeak, lorategi lauza txikiak...

-

Garapen berriko eremuetan interes handiena duten landaredi orbanak
errespetatu eta integratuko dira (bertako landaredia eta ibaiertzeko
landaredia).

Eraikuntza proiektuei dagokienez:
-

Eraikinen antolamenduak lehenetsi egingo du zaratarekiko sentikorrenak
diren gelak, esaterako, logelak, hots inmisio txikieneko fatxadetan
kokatzea.

-

aplikatuko da Lurrikaren Aurkako Araua: orokorra eta eraikuntza zatia
(NCSR-02), irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretu bidez onartua,
beharrezkotzat joz gero.

-

Eraikuntza proiektuetan ura, argindarra, gasa eta halako baliabideen
erabileran ahalik eta eraginkorrenak izateko behar diren eta geroagoko
epigrafeetan garatzen diren neurriak jasoko dira.

-

Eraikinek tratamendu berezitua izango dute orientazioaren arabera:
isolatuena iparraldera eta irekiena hegoaldera.

-

Ahalegina egingo da eraikinetako espazioen barne antolamendua bat
etor dadin gehien erabiliko diren espazioetako argi eta eguzki baldintzak
optimizatuko dituen banaketarekin.

-

Eraikinen kokaleku eta orientazio baldintzetan, eraginkortasunik
handiena bilatuko da eguzkia kaptatzeko eta argi naturala
aprobetxatzeko. Ahalegina egingo da barne zonakatzean sektorea
eguzki diseinu pasibo baten arabera antolatzeko, irekidurak optimizatuz
eta eguzkia kaptatzeko sistema pasiboak –gainberotzea ekidingo
dutenak– erabiliz.
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-

Ura aurrezteko sistemak ezarriko dira: sare banatzaileak jartzea
planteatuko da, bata hondakin uretarako eta bestea euri uretarako.
Etxebizitza barruko urak beren kalitatearen arabera banatzeko aukera
aztertuko da; batetik, ur beltzak (komun ontziak) eta ur grisak (bainugela,
harraska eta arropa garbiketa).

-

Eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eskuratuko da,
47/2007 Errege Dekretuak, urtarrilaren 19koak, ezarritako oinarrizko
prozedurari jarraituz.

-

314/2006 Errege Dekretuak, martxoaren 17koak, onartutako Eraikuntza
Kode Teknikoaren 15. artikuluari jarraituz, eraikin berriek etxeko ur beroa
edo aire girotua sortzeko gutxieneko eguzki energiaren ekarpena izan
beharko dute.

-

Ahalegina egingo da eraikuntza materialek isolamendu termikoko maila
handia izan dezaten, luzaroago iraun dezaten eta ahalik eta gutxien
kutsa dezaten, Eraikuntza Kode Teknikoan adierazitakoarekin bat
eginez.
- Eraikuntza araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen
ziurtagiria daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko da
ahal denean, iraupen luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren
materialen erabilpena sustatuko da.

Urek gainezko egiteko arriskuaren aurkako neurriak
Bizitegi garapen berrian, urek gainezka egiteko dagoen arriskua hartuko da
kontuan, garapen hori segurua izateko eta uholdeen eraginpean ez egoteko
helburuz eta uholde ordokia eta urez gainezka egin dezaketen ertzak beren
xede naturalerako erabil daitezen, modu eraginkorrean eta jarduketa
desegokietatik babestuta funtzionatzen jarrai dezaten. Ildo horretan, kontuan
hartu beharko dira Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako Saileko Uren
Zuzendaritzaren “Lurzoruaren Erabilera Irizpideak urez gainezka egiteko
mailaren arabera”.
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3. HIRIGINTZA-ANTOLAKETA XEHATUA
3.1. J.U.3. JARDUERA UNITATEA
3.1.1. ANTOLAKETAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK
2 Sektoreak Altzo Azpi guneko hegoaldeko malda hiritartzea proposatzen du,
etxebizitza parekatuen bi ilaren egikaritzaren bitartez. Sarbidea emango dien
errepidean aparkaleku eremu bat planteatzen da.
3.1.2. ANTOLAKETA XEHATUA
LURSAILA
a.10.2.1
a.10.2.2

ERABILERA
AZALERA
Garapen txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako
725,65 m2
lursailak
Garapen txikiko eraikuntzako egoitza erabilerako
721,70 m2
lursailak

e.10.1

Ibilgailuak, oinezkoak eta aparkalekuak

791,78 m2

f.10.1

Hiri espazio librea

203,14 m2

f.20.1

Espazio libre komuna

206,16 m2

3.1.3. ERAIKIGARRITASUN FISIKO XEHATUA
AZPIKO AZALERA
GUZTIRA

LURSAILA

SESTRA
AZALERA

GAINEKO SESTRA
AZALERA

a.10.2.1

1.008,00 m2

288,00 m2

1.296,00 m2

a.10.2.2

1.008,00 m2

288,00 m2

1296,00 m2

GUZTIRA

2.016,00 m2

576,00 m2

2.592,00 m2

Hegalkinak eta karrerapeak onargarriak dira, B Dokumentuko 29 eta 30 artikuluetan
ezarritako ezaugarriekin.
Lursail bakoitzaren eraikigarritasunaren guztizko baturan ez dira barne hartu hegalkin
eta karrerapeei dagozkien azalerak. Eraikuntzen alboko fatxadetan ezingo dira
hegalkinak eraiki.
Aparkaleku pribatuaren plazen estandarra betetzeko, sotoko beste solairu bat
gauzatzea baimentzen da.
3.1.4. ETXEBIZITZA KOPURU HURBILDUA
LURSAILA

GUZTIRA
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3.1.5. ERAIKUNTZAREN PROFILA
LURSAILA

a.10.2.1

S + B + 1 + BC

a.10.2.2

S + B + 1 + BC

Eraikuntzen gehienezko altuera planoetan zehaztutakoa izango da.
3.1.6. ERAIKUNTZAREN LERROKADURA ETA SESTRAK
Lerrokadura eta sestrak planoetan zehaztutakoak izango dira.
3.1.7. SISTEMA LOKALEN SAREA
ZUZKIDURA PUBLIKOAK

Espazio libreak

409,30 m2

Komunikabideak 791,78 m2
APARKALEKUAK AZALERAN

21

EKIPAMENDU PRIBATUAK

80,64 m2

LANDARETZA

8 zuhaitz

3.1.8. ANTOLAKETA GAUZATZEA
GAUZATZEKO ERREGIMENA

Pribatua

KUDEAKETA SISTEMA

Hitzarmen bidez

GARAPENEKO PLANGINTZA

Birpartzelatze proiektua
Urbanizatze proiektua

Planoetan adierazitako 2 Sektoreko Antolamendu Xehatua aldatzeko Plan Partziala
erabaki beharko da.
3.1.9. HIRIGINTZA EKINTZAK SORTUTAKO GAINBALIOETAN ERKIDEGOAK IZAN
BEHAR DUEN PARTAIDETZA
2/2006 Legearen 27. artikuluan ezarritako eran, Herri erakundeen hirigintzako ekintzan
sortutako gainbalioetan erkidegoak parte har dezan, hiri lurzoru finkatu gabearen eta
lurzoru urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote udalari batez besteko
hirigintza eraikigarritasunaren % 15i dagokion lurzorua, urbanizazio kostuetatik libre.
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HIRIGINTZAKO ARAUDI BEREZIA

3 SEKTOREA

AMATEGI

1. DATU OROKORRAK
1.1. HASIERAKO AZALERAK:
2722,70 m2

3 SEKTOREA GUZTIRA

2. HIRIGINTZAKO EGITURA ANTOLAMENDUA
2.1. LURZORUAREN SAILKAPENA
Urbanizagarri
Sektorizatua

3 SEKTOREA

2.2. KALIFIKAZIO OROKORRA
B.10

Industri erabilerako zona

2722,70 m2

2.3. KALIFIKAZIO XEHATUA
ERABILERA

b.10. Industri lursail arrunta

ERABILERA
ONARGARRIAK

Erabilera ohikoenekoarentzat erabilera onargarriak direnak
onartzen dira, B dokumentuko 11 art., Hirigintzako Araudi Orokorra

2.4. HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA
HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA

1.565,00 m2

ERAIKIGARRITASUN FISIKOA

1.613,00 m2

2.5. HIRIGINTZA GARATZEKO BALDINTZAK
GARAPENEKO PLANGINTZA

URBANIZATZEKO JARDUKETA PROGRAMA

3 Jarduketa Integratuaren eremua zehazki mugatzen da 2.722,70 m2-ko azalerarekin.
Planoetan adierazitako 3 Sektoreko Antolamendu xehatua aldatzeko Plan Partziala
erabaki beharko da.
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Urbanizatzeko Jarduketa Programak Sektoreko proposatutako Jarduera Unitateak
definitu edo egiaztatuko ditu.
Eraikinetik errekara 12 metroko gutxieneko distantzia gorde beharko da eta 2(4) metro
urbanizaziotik errekara, landaredia ondo edo gaizki kontserbatuta dagoen kontuan
hartuz.
Erabilera publikorako 5 metroko zabalerako zortasun zonan, libre erein eta landatu
ahal izango dira zuhaitz espezieak, betiere, 1986ko apirilaren 11ko Jabari Publiko
Hidraulikoari buruzko Araudiaren 7. artikuluan ezartzen den pasabidea oztopatzen ez
bada.
Zortasun zonan ezingo da inola ere eraikin berririk egin.
2.6. SISTEMA OROKORREN SAREA
Sektorean ez dago Sistema Orokorrik.
2.7. SISTEMA LOKALEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK
Planoetan adierazitako antolaketa xehatuan definitutakoak dira.
2.8. HIRITARTZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK
3. sektorerako ibilgailu sarbidea ondoko lursailean dagoen bidetik egingo da.
Sektoretik at dauden egituren errefortzuak beharrezko liratekeen kasuetan, horiek
hiritartzeari dagozkio.
Azterlan Geoteknikoa egin beharko da.
Ondoko urbanizazioetako antzeko materialen erabilera bermatuko da eta, betiere,
Udalarekin adostu beharko da.
2.9. INGURUMEN BALDINTZAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK

Landarediaren gaineko eragina arintzera bideratutako neurriak
Plan Nagusia garatzeko tresnek (hirigintzako jarduketa proiektuak, plan
bereziak etab.) intereseko arboladi orbanak –intereseko landarediaren planoan
interesekotzat jotakoak– zaintzea izango dute xede, eta horretarako, ahalik eta
zehaztasun handienarekin mugatuko dituzte orbanok, intereseko landarediaren
planoan ezarritakoan oinarrituz.
Urbanizazio Proiektuan eta proiektu horretako agirietan, tokiko ekotipoak –
ziurtatuak, ahal dela– erabiltzea lehenetsiko da espazio libreetako
landaketetarako.
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Urbanizazio Proiektuak, halaber, formazio erdinaturaletarako berdeguneen
azalerak eta parkeetarako eremuak –non ornamentuzko espezieak sartu ahal
izango diren– zehazki definituko ditu.
Hirigintzako esku hartzeetan sastraka kendu beharreko eremuak mugarriztatu
eta markatuko dira eta errotik moztu beharreko zuhaitz oinak markatuko dira;
dena den, edozein zalantzaren aurrean, zuhaitz oina babesteko irizpideari
jarraituko zaio. Beraz, soil-soilik kenduko da lur mugimenduaren eraginpean
egondako landaredia eta antolamenduarekin bateraezina dena. Obrak hasi
aurretik, babestu nahi den intereseko landaredia duten eremu guztiak
zedarriztatuko dira, behar-beharrezkoa dena baino eremu handiago bati
eragitea saihestuz.
Litekeena denez hondeaketa eta ezpondak egin behar izatea, horiek baldintza
egokietan proiektatuko dira, gerora, ereintzen, hidroereintzen edota landaketen
bidez landare-berritzeko.
Lur mugimenduetan landare espezie exotiko inbaditzaileak barreiatzea ekidingo
da, eta horretarako jardunbide onen kode espezifiko bati jarraituko zaio.
Faunaren gaineko eragina arintzeko neurriak
Ahalegina egingo da aztergai dugun eremuan faunaren mugimenduak oztopa
dezaketen elementuak sortzea ekiditeko; horretarako, Urbanizazio Proiektuak,
hala badagokio, eremua iragazkor egiteko behar diren neurriak zehaztuko ditu.
Lehenago ezarritakoa alde batera utzirik, Altzoko HAPNaren ondorioz
Amategialdea eremuan egitekoak diren obrek Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Gestio Planak europar bisoiari buruz 10. artikuluan xedatzen duena bete
beharko dute:
`Interes bereziko guneetan espeziearen babesari edo
suspertzeari nabarmenki, zuzenki edo zeharka eragiten dion plan edo proiektu
orok, banaka izan edo beste plan edo proiektu batzuekin batera izan,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Landa
Ingurunearen
Garapenerako
Departamentuaren aginduzko txostena eduki beharko du, eta Departamentuak
plan edo proiektu horrek Gestio Plan honen helburuen gainean duen eragina
egoki ebaluatuko du. Ebaluazio horrek, beste aspektu batzuen artean,
espeziean eta uren nahiz habitaten kalitatean izan daitezkeen eraginak jasoko
ditu eta, aurreikus daitekeen eraginaren arabera, gauzatzeko datarik onenak
zehaztuko ditu, eta espeziearen ugalketarako aldi kritiko gisa martxoaren 15a
eta uztailaren 31 bitartekoa ezarriko du.
Paisaia inpaktua minimizatzeko neurriak
Bideak hobetu eta berriak sortzeko hirigintza jarduketari buruzko proiektuak,
azpiegiturak paisaian integratzea jaso beharko du diseinuko helburu gisa.
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Altzoko HAPNan proposatutako antolamenduaren ondoriozko hirigintza
jarduketari buruzko proiektuek Ingurumena eta Paisaia Leheneratzeko
Programa bat izango dute, eta programa horrek honako hauek beteko ditu:
-

Jaso beharko ditu obren ondorioz eragindako eremuak; baita eremuotan
eragiten duten jarduketa osagarri hauek ere: instalazio lagungarriak,
zabortegi edo hondakindegi sortu berriak, obretan erabili beharreko
materialak erauzteko guneak, lurgaineko isurketa urak drainatzeko
sarea, obrarako sarbideak eta bide irekiak etab.

-

Ezpondak eta lubetak landare-berritzeko neurriak ezarriko ditu. Ezpondak
leheneratzeko lanak ahalik eta lasterren egingo dira, ezponda gorriak eta
ezpondon erosioa ekidite aldera.

-

Programan, berdeguneetako eta hiri lorategietako landaredian erabiliko
diren landare espezieak agertuko dira. Ildo horretan, landaredia
babesteko neurriei buruzko atalean xedatutako neurriak beteko dira.
Programak aztertu beharko du obrek inguruko eremuetako landaredian
izan dezaketen eragina; baita leheneratzeko egin beharreko jarduketak
ere.
Programan txertatu beharko da, baita ere, azken garbiketa lanak egiteko
obligazioa, obraren arrasto guztiak desagerrarazteko.

-

-

Lurzoruaren
neurriak

artifizializazioaren

ondoriozko

eragina

minimizatzeko

Obrak hasi aurretik, eraginpean izango diren eremu edo sektoreak
zedarriztatuko dira, behar-beharrezkoa dena baino lurzoru gehiagori eragitea
saihesteko.
Obretarako sarbideak, ahal dela, lehendik zeuden bideen bitartez egingo dira,
sarbide berriak sortzea ekiditeko. Sarbide horiek obren hasieran zehaztuko dira.
Hirigintza Proiektuan ahalegina egingo da irazgaitz bihurtutako eremua ahalik
eta txikiena izan dadin, eta eremu zolatu ez-irazkorrak mugatu egingo dira,
lursailak iragazteko duen ahalmenari eusteko ahalegina eginez.
Ezinbestean galdu beharreko lurzoruetan, balio handieneko lurzoru horizonteak
behar bezala bilduko dira eta, ahal dela, obretako leheneratze lanetan eta
lorategiak egiteko lanetan erabiliko dira. Halako lurzoruen soberakinik egonez
gero, hurbileko helburu eraginkor bat bilatuko zaie (gertuko obretako
leheneratze lanak, mugakide diren etxaldeen hobekuntza etab.); ez dira,
inondik inora ere, bestelako material batzuekin batera betelaneko eremu batera
eramango.
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Lur balantzearen ondorioak arintzeko neurriak
Hirigintza jarduketei buruzko proiektuetan, ahalegina egingo da esku hartzeetan
lur balantzea neutroa izan dadin, eremutik kanpo utzi beharreko soberakin
esanguratsurik eragin gabe eta mailegu handien beharrik gabe.
Izan daitezkeen lur soberakinak indarreko legediaren arabera tratatuko dira,
bereziki 49/2009 Dekretuari, otsailaren 24koari, hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duenari, jarraituz.
Proiektu fasean, izan daitekeen lur soberakin horren bolumena eta helburua
zehaztuko dira: “betelan” motako legez baimendutako egituretan
biltegiratzearen bidez gestionatzea edo "lursaila egokitzea”, aipatutako 49/2009
Dekretuan jasotzen denez.
Mailegu materialek, berriz, azterlan espezifikoek adierazitako espezifikazio
teknikoak beteko dituzte; baita lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzeko 1/2005 Legearen, otsailaren 4koaren, I. eranskineko VIE-A balioak
ere. Materialon jatorria honakoa izan daiteke: obrako bertako edo legez
baimendutako beste obra batzuetako hondeaketetatik datozen materialak,
legez baimendutako ustiapenetatik datozen agregakinak, eraikuntza eta
eraispenetako hondakinen balioztatzetik datozen bigarren mailako agregakinak,
eta baita asimilagarriak diren beste batzuk ere, esaterako, altzairuaren
fabrikaziotik datozen zepa beltzak, 34/2003 Dekretuan ezarritakoari jarraituz
behar bezala tratatu direnak.
Baliabideen eskaeraren eta kutsaduraren gehikuntza minimizatzeko
neurriak
-

Obra egin bitartean sortutako hondakinak (eraispenetatik datozenak barne)
Hondakinei buruzko 10/1998 Legean, apirilaren 21ekoan, xedatutakoari
jarraituz eta hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda
ezabatzea arautzen duen 49/2009 Dekretuari (Euskal Autonomia Erkidegoa),
otsailaren 24koari, jarraituz gestionatuko dira.

-

Bai olio bai galipot erabiliak hondakin toxiko eta arriskutsu gisa tratatuko dira
eta Hondakinei buruzko 10/98 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan olio
erabiliaren gestioa arautzen duen 259/1998 Dekretuan, irailaren 29koan,
xedatutakoari jarraituz gestionatu beharko dira.

-

Obran, hondakinen bilketa behar bezala etiketatutako ontzien bidez egingo da.
Ontziok, aurrez horretarako izendatuko diren eta behar bezala guneetan utziko
dira, behar bezala irazgaizturik egongo diren guneetan utziko dira, hormigoizko
zolata gainean, teilatupean eta ontzion gaikako bilketa ziurtatzeko moduan.

-

Era berean, obrako hondakin solidoak pilatzeko gune espezifiko batzuk
izendatuko dira. Hondakinak pilatzeko guneetan su itzalgailuak egongo dira eta
sutze, bero eta abarreko iturriak ekidingo dira, suterik ez gertatzeko.
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-

Behar diren neurriak hartuko dira erregaiak, olioak edo bestelako konposatu
toxiko batzuk ustekabean isurtzea ekiditeko.

-

Urbanizazio proiektuan ibai sarera solidoak eramatea minimizatzeko neurriak
ezartzea aurreikusiko da, hala nola dekantagailuak, sedimentu tranpak eta
iragazkiak.

-

Ustiapen faserako, 1, 2 eta 3. Sektoreak urbanizatzeko proiektuetan hondakin
ur hiritarrak eta euri urak bereizteko sareak jasoko dira. Eraginkortasun mailarik
handiena izango dute jarioen gestioari dagokionez… Saneamendu sarea
kolektore orokorrei lotuko zaie, hondakin ur hiritarrak eskualdeko ur araztegian
tratatzeko.

-

Urbanizazio Proiekturako gomendioetan geroago adierazten den legez,
hondakin solido hiritarrak gaika biltzeko sistemak instalatzeko behar diren
espazio publikoak erabiliko dira.

-

Eguzki energia sortzeko sistemak instalatuko dira (eguzki atzitzaileak edota
plaka fotovoltaikoak) bizitegi eta zuzkidura eraikin berrietan, Eraikuntzaren
Kode Teknikoan (314/2006 Errege Dekretua), HE Energia Aurreztea Oinarrizko
Dokumentuan, eta zehazki 4. atalean (etxeko ur berorako gutxieneko eguzki
ekarpena) eta 5. atalean (energia elektrikorako gutxieneko ekarpen
fotovoltaikoa) xedatutakoari jarraituz.

-

Eraikuntza berriko eraikinen energia eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko
prozedura onartzen duen 47/2007 Errege Dekretuan, urtarrilaren 19koan,
adierazten den legez, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria lortu
beharko da.

Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
1, 2 eta 3. Sektoreetako hirigintza eta industria garapenetan, ahal dena egingo
da Zaratari buruzko 37/2003 Legean, azaroaren 17koan, eta berau garatzen
duen araudian, bereziki 1367/2007 Errege Dekretuan, urriaren 19koan,
markatutako eremu akustikoetako kalitate akustikoko helburuak betetzeko.
Xedatutako jarduketetan aurreikusitako erabileren arabera, kasu honetan
aplikatzekoak diren kalitate akustikoko helburuak bizitegi erabilerarako eremu
berriei dagozkienak (Altzo Azpi eta Altzo Muino) eta industria erabilerarako
eremu berriei dagozkienak dira (1367/2007 Errege Dekretuaren II. Eranskinean
ezarritako helburuak).
Gogoratu beharra dago eremu akustiko horiek dokumentu honekin batera doan
3.14 Planoan –Eremu akustikoak– kontsulta daitezkeela.
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Kalitate akustikoko helburuak
Eremu akustiko mota
Ld, dB-tan (A)
a)
Bizitegi
erabilerako
lurraldeko
60
sektoreak hiri garapen berrietan
b) Nagusiki industri erabilerakoak diren
70
lurralde sektoreak

Le, dB-tan (A)

Ln, dB-tan (A)

60

50

70

60

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II.
Eranskina.

Edonola ere, eraikin berriek derrigorrez bete beharko dituzte B taulan –
Zaratarako kalitate akustikoko helburuak, etxebizitzara, bizitegi, ospitale,
hezkuntza edo kultur erabileretara zuzendutako eraikinetako barne espazio
bizigarriari aplikatzekoak– ezarritako barnealdeko kalitate akustikoko helburuak,
1367/2007 Errege Dekretuak xedatzen duenari jarraituz. Halaber, kontuan
hartuko dira Eraikuntzaren Kode Teknikoaren Zarataren Kontrako DB-HR
Dokumentua onartzen duen 1371/2007 Errege Dekretuan biltzen diren
eskakizunak. Kalitate helburuak jarraian datorren taulan laburbiltzen dira:
Kalitate akustikoko helburuak
Eraikinaren
Barruti mota
erabilera
Etxebizitza
edo Gelak
bizitegi erabilera
Logelak

Ld, dB-tan (A)

Le, dB-tan (A)

Ln, dB-tan (A)

45
40

45
40

35
30

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II.
Eranskina.

Obrak egiten diren bitartean trafikoa kontrolatuko da, trafikoaren gehikuntza
dela-eta ez dadin ez eragozpenik ez arrisku gehigarririk eragin. Kontrolatuko
dira, baita ere, abiadura mugak eta obrak egin bitartean gune horretatik
dabiltzan ibilgailuen bolumena, bereziki egun lehor eta haizetsuetan. Kontrol
hori hurbileko eremuetako ibilgailuetara zabalduko da.
Obretarako erabiliko diren makinek zarata minimizatzeko behar diren gailuak
eramango dituzte eta 86/662/CEE eta 95/27/CE Zuzentarauak, obrako makinek
egiten dituzten zarata igorpenen mugei buruzkoak, zorrozki beteko dituzte.
Makinak behar bezala mantenduko dira eta une oro beharrezkotzat jotzen diren
azterketak egingo zaizkie.
Arriskuak minimizatzeko neurriak
3. sektoretik pasatzen den errekari dagokionez, 3. sektorearen garapen
plangintzarako uholde arriskua aztertzea proposatzen da.
Garapen plangintza landu bitartean azterlan geoteknikoak egitea exijituko da.
Azterketek eremuetako eraikuntza baldintzak identifikatuko dituzte eta eraikinak
nahiz azpiegiturak egiteko gomendioak egingo dituzte. Urbanizazio jarduketek
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zorrotz jarraituko dituzte horretarako propio idatzitako txosten geoteknikoetako
gomendioak.
Mugikortasunari-irisgarritasunari eragindako ondorioak minimizatzeko
neurriak
Urbanizazio Proiektuak mugikortasun modu iraunkorragoen erabilera
maximizatzeko baldintzen sorkuntza sustatuko du (oinez edo bizikletaz).
Urbanizazio Proiektuak irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean, abenduaren
4koan, ezarritako xedapenak betetzen direla justifikatu beharko du. Xedapen
horiek hirigunearen eta espazio publikoen irisgarritasunari buruzkoak dira.
Halaber, hirigune, espazio publiko, eraikin eta informazio eta komunikazio
sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
68/2000 Dekretuan, apirilaren 11koan, xedatutakoa beteko da.
Neurri konpentsatzaileak

Beste neurri posible batzuen artean, honako hauek daude:
-

Garapen berrietarako eremuak zeharkatu edo horiekin muga egiten
duten sare hidrografikoaren zatietako landaredia leheneratu eta
Ingurumen Hobekuntzak egin.

Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko neurriak

Urbanizazio proiektuari dagokionez:
Ingurumena eta paisaia leheneratzeko proiektu bat eduki beharko du, non,
besteak beste, aspektu hauek jasoko diren:
.
Obren ondorioz eragindako eremuei eta eremuotan eragiten duten
jarduketa osagarri hauei buruzko azterketa: instalazio lagungarriak, zabortegi
edo hondakindegi sortu berriak, obretan erabili beharreko materialak erauzteko
guneak, lurgaineko isurketa urak drainatzeko sarea, obrarako sarbideak eta
bide irekiak etab.
.
Eragindako eremuan egin beharreko jarduketak, jarduketa paisaian
integratzea lortzeko. Arreta berezia jarri behar da honako hauetan: isurketa
urak drainatzeko sare berrian, sektorea inguruneko orografiaren arabera
integratzean (ezponda lauak, ezpondak egonkortzeko teknika “biziak”) eta
ibilguen ertzetan, zolatutako eremuen mugaketan, natur intereseko zuhaiztien
gaineko eraginaren minimizazioan, leheneratze lanetan erabiliko diren landare
espezieen, ezarpen metodoen eta horien mantentze lanen deskripzioan,
lurraldearen ezaugarri bioklimatikoetara egokitu beharko direla-eta, etab.
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-

Urbanizazio araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen
ziurtagiria daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko
da; ahal denean, iraupen luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak
diren materialen erabilpena sustatuko da.

-

Eremuetako espazio publikoetan eta eraikin berrietako espazio komunetan,
kanpoko argi instalazioen eraginkortasun energetikoari buruzko eta EA-01 eta
EA-07 bitarteko agindu tekniko osagarriei buruzko araudia onartzen duen
1890/2008 Errege Dekretuaren, azaroaren 14koaren, xedapenak beteko
dituzten argi sistemak erabiliko dira.

-

Eremuen zonakatze xehatua, ahal dela, inguruko topografiara egokituko
da, lurrak mugitu beharra eta paisaia inpaktua minimizatze aldera, batez
ere A-1 eta A-2 areetan.

-

Inguruko ingurumen ezaugarriak kontuan hartuta eta eraikinak inguruko
paisaian integratzeko eta begi intrusioak ekiditeko helburuz, udalerriko
eraikuntza tipologiarekin eta estetikarekin bat etorriko diren eraikuntza
baldintzak zehaztuko dira (morfologia, materialak, koloreak, garaierak...).

-

Akuiferoaren birkarga ahalbidetuko da, zolatzeko moduko area ez
iragazkorrak mugatuz. Oinezkoentzako espazioetan eta ibilgailu
sarbideetan euria iragazten ez duten materialak erabiltzea planteatuko
da: aparkatzeko gune berdeak, lorategi lauza txikiak...

-

Garapen berriko eremuetan interes handiena duten landaredi orbanak
errespetatu eta integratuko dira (bertako landaredia eta ibaiertzeko
landaredia).

Eraikuntza proiektuei dagokienez:
-

Eraikinen antolamenduak lehenetsi egingo du zaratarekiko sentikorrenak
diren gelak, esaterako, logelak, hots inmisio txikieneko fatxadetan
kokatzea.

-

aplikatuko da Lurrikaren Aurkako Araua: orokorra eta eraikuntza zatia
(NCSR-02), irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretu bidez onartua,
beharrezkotzat joz gero.

-

Eraikuntza proiektuetan ura, argindarra, gasa eta halako baliabideen
erabileran ahalik eta eraginkorrenak izateko behar diren eta geroagoko
epigrafeetan garatzen diren neurriak jasoko dira.

-

Eraikinek tratamendu berezitua izango dute orientazioaren arabera:
isolatuena iparraldera eta irekiena hegoaldera.
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-

Ahalegina egingo da eraikinetako espazioen barne antolamendua bat
etor dadin gehien erabiliko diren espazioetako argi eta eguzki baldintzak
optimizatuko dituen banaketarekin.

-

Eraikinen kokaleku eta orientazio baldintzetan, eraginkortasunik
handiena bilatuko da eguzkia kaptatzeko eta argi naturala
aprobetxatzeko. Ahalegina egingo da barne zonakatzean sektorea
eguzki diseinu pasibo baten arabera antolatzeko, irekidurak optimizatuz
eta eguzkia kaptatzeko sistema pasiboak –gainberotzea ekidingo
dutenak– erabiliz.

-

Ura aurrezteko sistemak ezarriko dira: sare banatzaileak jartzea
planteatuko da, bata hondakin uretarako eta bestea euri uretarako.
Etxebizitza barruko urak beren kalitatearen arabera banatzeko aukera
aztertuko da; batetik, ur beltzak (komun ontziak) eta ur grisak (bainugela,
harraska eta arropa garbiketa).

-

Eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eskuratuko da,
47/2007 Errege Dekretuak, urtarrilaren 19koak, ezarritako oinarrizko
prozedurari jarraituz.

-

314/2006 Errege Dekretuak, martxoaren 17koak, onartutako Eraikuntza
Kode Teknikoaren 15. artikuluari jarraituz, eraikin berriek etxeko ur beroa
edo aire girotua sortzeko gutxieneko eguzki energiaren ekarpena izan
beharko dute.

-

Ahalegina egingo da eraikuntza materialek isolamendu termikoko maila
handia izan dezaten, luzaroago iraun dezaten eta ahalik eta gutxien
kutsa dezaten, Eraikuntza Kode Teknikoan adierazitakoarekin bat
eginez.

Eraikuntza araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen ziurtagiria
daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko da ahal denean,
iraupen luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren materialen
erabilpena sustatuko da.
Urek gainezka egiteko arriskuaren aurkako neurriak
Industria garapen berrian, urek gainezka egiteko dagoen arriskua hartuko da
kontuan, garapen hori segurua izateko eta uholdeen eraginpean ez egoteko
helburuz eta uholde ordokia eta urez gainezka egin dezaketen ertzak beren
xede naturalerako erabil daitezen, modu eraginkorrean eta jarduketa
desegokietatik babestuta funtzionatzen jarrai dezaten. Ildo horretan, kontuan
hartu beharko dira Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako Saileko Uren
Zuzendaritzaren “Lurzoruaren Erabilera Irizpideak urez gainezka egiteko
mailaren arabera”.
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3. HIRIGINTZA ANTOLAKETA XEHATUA
3.1. J.U.4. JARDUERA UNITATEA
3.1.1. ANTOLAKETAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK
Industri lurren handitze mugatu eta moderatua proposatzen da, egungo industri
eremuaren mugakide izango dena.
3.1.2. ANTOLAKETA XEHATUA
LURSAILA

ERABILERA

AZALERA

b.10.3

Industri lursail arrunta

1.613,00 m2

e.10.2

Ibilgailuak eta aparkalekuak

109,82 m2

f.20.3

Espazio librea

999,88 m2

3.1.3. ERAIKIGARRITASUN FISIKO XEHATUA
GAINEKO SESTRA
AZALERA

AZPIKO AZALERA
GUZTIRA

LURSAILA

SESTRA
AZALERA

b.10.3

1.613,00 m2

0,00 m2

1.613,00 m2

TOTAL

1.613,00 m2

0,00 m2

1.613,00 m2

3.1.4. ERAIKUNTZAREN PROFILA
LURSAILA

b.10.3

1

Eraikuntzen gehienezko altuera planoetan zehaztutakoa izango da.
3.1.6. ERAIKUNTZAREN LERROKADURA ETA SESTRAK
Lerrokadura eta sestrak planoetan zehaztutakoak izango dira.
3.1.8. SISTEMA LOKALEN SAREA
ZUZKIDURA PUBLIKOAK

Guztira

1.157,70 m2

ZUZKIDURA PUBLIKOAK

Espazio libreak

999,88 m2

Komunikazioak

109,82 m2

APARKALEKUAK AZALERAN
INTERES
PUBLIKO
ZERBITZUAK
LANDAREDIA
FICHAS URBANÍSTICAS
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3
SOZIALEKO

48 m2
16 zuhaitz
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3.1.8. ANTOLAKETA GAUZATZEA
GAUZATZEKO ERREGIMENA

Pribatua

KUDEAKETA SISTEMA

Hitzarmen bidez

GARAPENEKO PLANGINTZA

Birpartzelatze proiektua
Urbanizatze proiektua

3.1.9. HIRIGINTZA EKINTZAK SORTUTAKO GAINBALIOETAN ERKIDEGOAK IZAN
BEHAR DUEN PARTAIDETZA
2/2006 Legearen 27. artikuluan ezarritako eran, Herri erakundeen hirigintzako ekintzan
sortutako gainbalioetan erkidegoak parte har dezan, hiri lurzoru finkatu gabearen eta
lurzoru urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote udalari batez besteko
hirigintza eraikigarritasunaren % 15i dagokion lurzorua, urbanizazio kostuetatik libre.
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HIRIGINTZAKO ARAUDI BEREZIA

1 SISTEMA OROKORRA
HERRIKO PLAZA

1. DATU OROKORRAK
1.1. HASIERAKO AZALERAK:
990,52 m2

SISTEMA OROKORRA GUZTIRA

2. HIRIGINTZAKO EGITURA ANTOLAMENDUA
2.1. LURZORUAREN SAILKAPENA
Hiri lurzorua

SISTEMA OROKORRA

2.2. KALIFIKAZIO OROKORRA
S.O. Ekipamendu Komunitarioen Sistema Orokorra

990,52 m2

2.3. KALIFIKAZIO XEHATUA
ERABILERA NAGUSIA

g.10.- Ekipamendu komunitarioko lursaila

ERABILERA
ONARGARRIAK

Erabilera nagusiarentzat erabilera onargarriak direnak
onartzen dira, B dokumentuko 10 art., Hirigintzako Araudi
Orokorra.

2.4. HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA
ERAIKIGARRITASUN FISIKOA

Sestra
880,00 m2

azpian:

Sestra
gainean:
Sestra azpiko eraikigarritasunaren %20a

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK

40

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

2.5. HIRIGINTZA GARATZEKO BALDINTZAK
SISTEMA
OROKORRETAKO
ZUZKIDURA
PUBLIKOEKIN
LOTUTAKO JARDUKETAK
JARDUKETA SISTEMA

Hitzarmen sistema edo desjabetze sistema

Proposatutako hazkundearen lerrokadurak eta sestrak zehazteko, Xehetasun
Azterketa bat idatzi beharko da. Planoetan jasotako lerrokadurak eta sestra
gehienekoak dira.
Era berean, Xehetasun Azterketan sestra gainean baimentzen den irisgarritasun
elementuaren -udaletxearekin lotura egin dezakeena- lerrokadurak eta sestrak zehaztu
beharko dira.
2.6. LERROKADURAK, SESTRAK ETA GEHIENEKO PROFILAK
Lerrokadurak eta sestrak Xehetasun Azterketak zehaztuko ditu, planoetan ezarritako
mugen barruan.
Sestra azpiko gehieneko profila planoetan zehaztutakoa izango da.
Sestra azpiko gehieneko profila udaletxeak zehaztutakoa izango da.
2.7. DESKRIPZIOA
Udalak kultur ekipamendu baten beharra planteatu du.
Sestra azpiko ekipamendu bat planteatu da, sestra gaineko espazio libreko
erabilerarekin, egungo udaletxearekin lotura eduki dezakeena edo ez.
2.8. SISTEMA OROKORREN FINANTZAKETA
Sistema orokorraren finantzaketa herri administrazioari dagokio.
2.9. HIRITARTZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK
Sektoretik at dauden egituren errefortzuak beharrezko liratekeen kasuetan, horiek
hiritartzeari dagozkio.
Azterlan Geoteknikoa egin beharko da.
Ondoko urbanizazioetako antzeko materialen erabilera bermatuko da eta, betiere,
Udalarekin adostu beharko da.
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HIRIGINTZAKO ARAUDI BEREZIA

2 SISTEMA OROKORRA
ESKOLA

1. DATU OROKORRAK
1.1. HASIERAKO AZALERAK:
6.334,14 m2

SISTEMA OROKORRA GUZTIRA

2. HIRIGINTZAKO EGITURA ANTOLAMENDUA
2.1. LURZORUAREN SAILKAPENA
Hiritarra

SISTEMA OROKORRA

2.2. KALIFIKAZIO OROKORRA
G.10

Ekipamendu komunitario Sistema Orokorra

6.334,14 m2

2.3. KALIFIKAZIO XEHATUA
ERABILERA

g.10.- Ekipamendu komunitario lursaila

ERABILERA
ONARGARRIAK

Erabilera nagusiarentzat erabilera onargarriak direnak
onartzen dira, B dokumentuko 11 art., Hirigintzako Araudi
Orokorra.

2.4. HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA
ERAIKIGARRITASUN FISIKOA

Egungo eraikigarritasunaren %30 handitzea

2.5. HIRIGINTZA GARATZEKO BALDINTZAK
SISTEMA OROKORREN SAREETAKO ZUZKIDURA PUBLIKOEKIN LOTUTAKO
JARDUKETAK
Proposaturiko handitzearen lerrokadura eta sestrak definitzeko Xehetasun Azterketa
bat idatzi beharko da.
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2.6. LERROKADURAK, SESTRAK ETA GEHIENEKO PROFILAK
Lerrokadura eta sestrak Xehetasun Azterketak zehaztuko ditu.
Gehienezko profila egungo eraikinarena izango da.
2.7. DESKRIBAPENA
Udalak eskola zuzkidura handitzea planteatu du.
Eraikigarritasuna handitzea planteatzen da, gehienez ere egungo eraikigarritasunaren
%30, eta hori garatzeko Xehetasun Azterlana erabaki beharko da.
2.8. SISTEMA OROKORREN FINANTZAKETA
Sistemaren finantzaketa herri administrazioari dagokio.
2.9. HIRITARTZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK
Sektoretik at dauden egituren errefortzuak beharrezko liratekeen kasuetan, horiek
hiritartzeari dagozkio.
Azterlan Geoteknikoa egin beharko da.
Ondoko urbanizazioetako antzeko materialen erabilera bermatuko da eta, betiere,
Udalarekin adostu beharko da.
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HIRIGINTZAKO ARAUDI BEREZIA

3 SISTEMA OROKORRA
ERKIDEGO EKIPAMENDUA

1. DATU OROKORRAK
1.1.HASIERAKO AZALERAK:
637,59m2

SISTEMA OROKORRA, GUZTIRA

2. EGITURAZKO HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA
2.1. LURZORU MOTA
Hiri lurzorua

SISTEMA OROKORRA

2.2. KALIFIKAZIO OROKORRA
S.O.

Ekipamendu
Orokorra

komunitarioko

Sistema 637,59m2

2.3. KALIFIKAZIO XEHATUA
ERABILERA NAGUSIA

g.10.- Ekipamendu komunitarioko lursaila

ERABILERA
OSAGARRIAK

Erabilera nagusirako onargarriak diren erabilerak onartzen
dira, Hirigintzako Araudi Orokorraren B Dokumentuaren
11. artikuluan jasotzen direnak.

2.4. HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA
ERAIKIGARRITASUN FISIKOA

Sestra
144,00 m2

azpian:

Sestra
288,00 m2

gainean:

Lursailaren gehienezko okupazioa:
144,00 m2
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2.5. HIRIGINTZA GARAPENERAKO BALDINTZAK
SISTEMA OROKORREN SAREETAKO ZUZKIDURA PUBLIKOEKIN LOTUTAKO
JARDUKETAK.
Plan Nagusia behin betiko onartu eta lehen laurtekoan gauzatzekoa da.
2.6. LERROKADURAK, SESTRAK ETA GEHIENEKO PROFILAK
Lerrokadurak eta sestrak planoetan zehaztutakoak izango dira.
Onartutako gehieneko profila S + B + 1 izango da eta onartutako gehieneko garaiera,
berriz, 7,5m.
2.7. DESKRIPZIOA
Udalak ekipamendu komunitarioko zuzkidura baten beharra planteatu du.
2.8. SISTEMA OROKORREN FINANTZAKETA
Sistemaren finantzaketa herri administrazioari dagokio.
2.9. HIRITARTZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK
Sektoretik at dauden egituren errefortzuak beharrezko liratekeen kasuetan, horiek
hiritartzeari dagozkio.
Azterlan Geoteknikoa egin beharko da.
Ondoko urbanizazioetako antzeko materialen erabilera bermatuko da eta, betiere,
Udalarekin adostu beharko da.
Altzon, 2011ko urrian

Celia Lana Ranz

Miren Muñagorri Múgica

Maider Romo Arizmendi

Mª Jose Moreno Juan

FICHAS URBANÍSTICAS
FITXA URBANISTIKOAK

45

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

AURKIBIDEA:

Orria:

I.- Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketaren xedea……………….........1
II.- Azterketaren eginkizuna eta edukia...........................................................................1
III.- Lurraldearen egitura organikoa egikaritzea...............................................................2
IV.- Jarduketa integratuak egikaritzea. ...........................................................................3
V.- Lurzoru urbanizaezinean esku hartzea. ....................................................................4
VI.- Plan orokorraren bideragarritasunaren sintesia. .....................................................4

ESTUDIO VIABILIDAD ECONÓMICA
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN AZTERKETA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

ESTUDIO VIABILIDAD ECONÓMICA
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN AZTERKETA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

I. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO-FINANTZARIOAREN
XEDEA.

AZTERKETAREN

Azterketa honek Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006
Legeko 62.1 artikuluko f) atalari erantzun nahi dio, horren arabera Hiri
Antolamendurako Plan Orokorrek bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren
azterketa bat izan behar baitute.
Horren helburua da Planean planteatutako hirigintzako proposamenen garapenak eta
egikaritzeak ebaluatzea eta bideragarritasuna justifikatzea.
Plan Orokorraren programazioa modu errealistan gauzatu behar da, inplikaturiko
eragileen baliabide ekonomiko eta finantzarioekin bat eginda. Jarduketak bi laurtekotan
garatzeko planifikatu dira: lehenengo laurtekoan premiarik handienak dituzten
jarduketak jasotzen dira, eta bigarrenean hainbesteko lehentasuna ez dutenak.
Azterketa Ekonomiko Finantzario ororen nahia da denboraren eta ekonomiaren aldetik
egingarria izango den plangintza bat diseinatzea.

II.- AZTERKETAREN EGINKIZUNA ETA EDUKIA.
Altzo udalerriaren Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak lantzen duen hirigintzako
antolamendua Udalak sustatu du, planeamendu orokorrerako tresna gisa aurretik
zeuden Arau Subsidiarioak berrikusteko helburuarekin, eta lurzoruaren erabilerak
arautzen dituen dokumentu batean jaso da, interes publikoaren eta herritarren parte
hartzearen aldetik egokitzat jo diren parametroak sartuta.
Planaren denbora tartean (zortzi-hamar urte) proposatu den hiri antolamendua
garatzeko eta egikaritzeko, zehaztutako erabakiak bideragarri egingo dituzten inbertsio
publikoak eta pribatuak behar ditu.
Horretarako, jarduketak egingarriak eta finantzagarriak izan daitezen planteatu behar
dira, eta alderdi horren justifikazioak dokumentu hau hartzen du oro har, baztertu gabe
geroagoko faseetan gehiago zehaztu beharko dela, hirigintza eta lurzoruari buruzko
2/2006 Legean bertan, ekainaren 30ekoan, berariaz xedatzen den bezala; Legean
bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa zehatzak egitea xedatzen da,
aurreikusitako jarduketa integratu bakoitzari dagozkion hirigintza jarduketa programak
idazteari dagokionez, eta planeamenduaren hurrengo fase horretan exijitzen da
jarduketa bakoitzaren xedea izango diren ondasun eta eskubide guztien balorazioa
egitea -155.e) artikulua-.
Azterketaren eduki nagusia Plan Orokorraren proposamen estrukturalaren
bideragarritasun ekonomiko-finantzarioa aztertzea da, hirigintzako antolamendua
egiazki egiten dela behar bezala segurtatzeko.
Horrenbestez, jakina, Udala da udalerriaren Plan Orokorrean indar handienez parte
hartzen duen herri administrazioa. Aitzitik, Altzorena bezalako eskala duten udalerrien
ahalmen ekonomiko eta kudeatzailea urria dela eta, halabeharrez, Planaren
hirigintzako jarduketen finantzaketa pribaturako bideak hartu behar dira kontuan.
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Ondorioz, alderdi ekonomiko-finantzario hutsak alde batera utzirik, Plana gauzatzea
gestio publikorako eta pribaturako gaitasunaren mende egongo da, Udalaren
lidergoarekin.
Adierazi behar da une honetan egin den azterketak Planaren proposamen estruktural
nagusiak lantzen dituela nagusiki; eta orain dauden datu orokor samarretatik oinarrituta
egin dela. Planaren garapena egin ahala horrek zehatzagoa eta zorrotzagoa izan
beharko du: Hirigintzako Jarduketa Programak, Urbanizazio Proiektuak…
III.- LURRALDEAREN EGITURA ORGANIKOA GAUZATZEA.
Altzoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean ezarritako hirigintzako antolamenduak
herriaren errealitatetik eta beharrak ezagutzetik planteatu da, kontuan hartuta, alde
batetik, denbora tarte jakin bat, eta iraunkortasun irizpideak, bestetik.
Irizpide horiekin ekin beharreko jarduketak mugatu dira, lehendik dagoen hiri
ingurunean gainezkatu, berrantolatu eta leheneratzeko lehentasuna bultzatuz, eredua
gauzatzeko inplementatu beharko diren sistema orokor berriak minimizatu ahal izan
daitezen.
Horrenbestez, sistema orokorrak antolatzeko eta gauzatzeko esku hartzeen helburua
hurrengo gai hauek izango dira, eta deskribatutako soluzioen bitartez lantzen dira eta
ondoren ebaluatzen.
III.1.- Zerbitzuen azpiegituren sistema orokorrak.
Gaur egungo azpiegiturek baldintza egokiak betetzen dituzte Plan honetan
proiektatutako garapen urbanistikoei erantzuteko, baita lehendik daudenei eta
finkatutakoei ere,
Egin beharreko obrak, oro har, ez dira oso handiak, eta
gehiegizkoak ez diren kostu ertain eta txikiekin egin daitezke, eta lurraldearen
interbentzio jarraibideetan normaltasunez sartzen dira, bai zerbitzuak kudeatzen
dituzten aurrekontuetatik, bai inbertsio publiko zein pribatutik.
III.2.- Komunikazio azpiegituren sistema orokorrak.
-Errepideak eta oinezkoentzako bideak:
Bideetan bi esku-hartze planteatzen dira, eta horiekin batera oinezkoentzako sareak:
Planteatutako obra guztien egikaritzeak eta ordainketak, ondorio guztietarako,
eremuetan aurreikusitako bizitegi garapenen urbanizazio kargaren izaera daukate.
Sektorean egin beharreko bide konexioa urbanizazio karga propio bati dagokio. Horren
kostua gutxi gorabehera 550.000 € dela kalkulatu da.
2. sektorean gauzatu beharreko jarduketan, berriz, lursailak doako lagapenaren bidez
lortzea espero da, eta bidearen berezko obrak Gipuzkoako Foru Aldundiaren berezko
arduratzat behar dira. Gainerako urbanizazio kostuak gutxi gorabehera 235.000 €
izango direla uste da.

ESTUDIO VIABILIDAD ECONÓMICA
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN AZTERKETA

2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

III.3.- Espazio libreen sistema orokorrak.
Egikaritzea udal ekimen publikotik gauzatuko da, bere aurrekontuak baliatuz.
Proposatu beharreko urbanizazioko esku-hartzeak lurraldea gutxi eraldatuko duten
jarduketei dagokienez, esku-hartze horien neurria onargarria dela jo da, eta behar
bezala antolatu behar dira, Plan Orokorraren denbora tartearen barruan egiteko.
III.4.- Ekipamenduko sistema orokorrak.
Ikastola zabaltzeko obren egikaritzea Eusko Jaurlaritzaren kontura egingo dira.
Udalak zuzkiduren sistema orokor berriaz arduratuko da. Horren kostua gutxi
gorabehera 1.050.000 € dela kalkulatu da. Udal aurrekontuek helburu horiei pixkana
ekitea ahalbidetuko dute, oro har Herri Administrazioaren laguntzaz, bateko eta
besteko eskumenen arabera.
IV.- JARDUKETA INTEGRATUAK EGIKARITZEA.
Ondoren, planteatutako garapen urbanistiko berrien proposamenen irakurketa
ekonomikoa egiten da, zehazki jarduketa integratuei buruzkoena, horien
bideragarritasuna aztertzeko helburuarekin.
-Urbanizazio kargak eta kostu ekonomikoa:
*1. Jarduketa Integratuko eremua.
Urbanizazio lanak.

550.000 €

*3. Jarduketa Integratuko eremua.
Urbanizazio lanak.

235.000 €

-Urbanizazio kargen eragina proiektatutako eraikigarritasun urbanistikoari dagokionez:
Etxebizitza tasatuari lotutako bizitegi eraikuntzaren urbanizazio kargen eragina bat
etorriko da horiek arautzen dituzten lege xedapenekin, Udalak susta ditzakeen
ordenantzak barne.
Halaber, azaldutako urbanizazio kargek eragina dakarte proiektatutako etxebizitza
librean, 45.000 eta 50.000 € artean etxebizitza bakoitzeko, eta hori onargarritzat jotzen
da.
Halaber, gutxi gorabeherako zifra horiek 200 euro/m²(s) baino urbanizazio kostu
txikiagoak dituzte, jarduera ekonomikoetara zuzenduta, eta zenbateko hori onargarria
izan ohi da lantzen ari garen bezalako lurralde batean.
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Urbanizazio karga horiek bateragarriak dira merkatuko prezioekin, baita nahiko
liratekeen prezio baxuagoekin ere, eta egokituta daude lurzoruaren prezioari
dagokionez.
Nolanahi ere den, dagozkion urbanizazio jarduketa programen tramitazioa dela eta,
aurreikusitako jarduketa bakoitzerako bideragarritasun ekonomiko-finantzarioari
buruzko azterketa zehatzagoak egin beharko dira, legedi aplikagarriarekin bat eginda,
eta onargarriak direla justifikatzen diren karga berriak sartu ahal izango dira.
V- LURZORU URBANIZAEZINEAN ESKU HARTZEA.
Planak ingurunea preserbatzea nahi du, bertan egingo den esku-hartzea mugatuz, eta
aldi berean horren ingurumen hobekuntza eta balioa ematea proposatuz.
Ildo horretan, Planak Nekazaritza eta Paisaia Babesteko Plan Bereziko xedapenak
barneratu ditu.
Halaber, Administrazioak inbertsio ekintzak egiten jarraituko du, azpiegitura,
nekazaritza, abeltzaintza, mendi, ur, ingurumen eta abarri buruz. Horretarako, kasu
bakoitzean dagokion Administrazio eskumendunak ekimenak gauzatzeko beharrezko
finantzaketa emango du, bere aurrekontuen arabera.
VI.- PLAN OROKORRAREN BIDERAGARRITASUNAREN SINTESIA.
Iraunkortasun ekonomikoaren memorian kalkulatutako ebaluazioaren arabera, sistema
orokorren kostua 1.050.000,00 € da.
Jarduketa integratuak garatzeko, urbanizazio kargetan 785.000 euro inguru inbertitu
beharko dira, eraikuntzako inbertsioa alde batera utzita.
Aurreko zifrak batuta ematen duen zenbatekoa guztira 1.835.000 € pasatxo da,
datozen zortzi urteetan inbertitu beharrekoa, eta zenbateko horri berariaz ebaluatu
gabeko esku-hartzeen kostua; horien finantzaketa ere aipatu da.
Aurreko atalean jasotzen denez, ebaluazio honek Plan Orokorraren fase honetako
proposamenaren bideragarritasun globala justifikatzea ahalbidetzen du. Ikusten denez,
bideragarritasunaren justifikazio hori ez datza Udalaren inbertsio ahalmenean, aitzitik,
gestionatzeko, koordinatzeko eta ekimen pribatua bultzatzeko ahalmenean datza, eta
kasu bakoitzean dagokion Administrazio eskumendunaren inbertsioen denbora
egokietara moldatzeko ahalmenean.
Plan Orokorraren ondorio gisa eta aplikatzekoa den legeriaren arabera, Udala
antolatutako eraikigarritasun berriaren %15en esleipenduna izango da, urbanizazio
kargetatik libre. Hori hala izanik, Udalak politika egokiak landu ahal izango ditu
etxebizitzaren arloan eta, aldi berean, jarduerak ekonomikoak eta ekipamenduen
sistema orokorraren dibertsifikazioa eta inplementazioa aurrera atera ahal izango ditu.
Altzo, 2011ko urria
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1. MEMORIA
1.1. Katalogoaren helburua.
Hirigintzako antolamenduaren helburuetako bat herria era eramangarrian garatzeko
neurri egokiak definitzea da, herria gaur egungo egoerara egokitzeko, baina
etorkizunean arazo larririk sortu gabe.
Testuinguru horretan, aparteko garrantzia hartzen du ekimen berriek balio kolektiboa
duten elementuak era bidegabean ez hondatzea, edozein balio ekonomiko eta jabetza
erregimen dutela ere.
Xede horrekin, indarrean dagoen hirigintza legeriak katalogoak arautzen ditu, alor
horretan indarrean dagoen araudi sektorialak ezarritako mekanismoen hirigintzako
tresna osagarri gisa.
Ildo horretan, dokumentu honek Altzoko udalerrian dauden interes arkitektoniko,
historiko eta arkeologikoa duten ondasunen eta elementuen multzoa definitzen du.
Ustezko Arkeologiaguneen erregimenari behin-behinean lotuta dauden eremu eta
elementuei dagokienez, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak 1997ko
irailaren 11n emandako ebazpenean azaldu behar dira; 1997ko urriaren 10eko Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 208 zenbakian argitaratu zen.

1.2. Dokumentu iturriak.
Dokumentu honetan azaltzen den zerrenda hurrengo dokumentuetan azaltzen den
informazio eta datuekin osatu da:
* Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Euskal
Arkitektonikoaren behin-behineko Inbentarioa.

Herriko

Ondare

Historiko-

* Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailaren Gipuzkoako higiezinen ondare historikoartistikoaren inbentarioa.
* Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak 1997ko irailaren 11n emandako
ebazpena, Ustezko Arkeologiaguneak zehazten dituena.

1.3 Aplikazio arauak.
Lehen esan den bezala, arkeologi arrazoiak direla eta, katalogo honetan azaltzen den
zerrendan, Ustezko Arkeologiaguneen erregimenpean dauden eremu eta elementuak
Eusko Jaurlaritzak 1997ko urriaren 11n emandako ebazpenaren bidez irekitako
espedientearen testuinguruak zehaztuko ditu.
Bestalde, ondorengo zerrendan ageri diren gainontzeko ondasun nahi elementuak
Hirigintza Ondare Katalogatua Babesteko Arauetan ezartzen den babes erregimenak
arautuko ditu, baita arlo horretan indarrean dagoen legeriak ere, hau da, Euskal Kultur
Ondareari buruzko uztailaren 7ko 7/1990 Legeak.
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2. KATALOGATUTAKO ONDASUN ETA ELEMENTUEN ZERRENDA.
2.1. Eraikinen ezaugarri orokorrak.
Altzoko eraikinen egungo egoera askotarikoa da. Eraikinetako batzuk barrutik
eraberritu dira, egungo erosotasun eskakizunak betetzen dituzten azpiegiturak eta
eremuak izan ditzaten. Baina, hala ere, baserri asko eta asko oso hondatuta daude
edo guztiz eraberritu behar dira. Era berean, oso baserri gutxi eraberritu dira kanpotik.
Ohiko konponketa lana estalkiak edo teilatuak konpontzea izaten da. Egurrezko estalki
zaharrak batzuetan egurrezko pieza berriekin eta bestetan hormigoi armatuzko
estalkiekin ordezten dira.
Ia eraikin guztiak honela daude osatuta: Behe solairua edo erdisotoa (topografiaren
arabera), etxebizitza solairua eta ganbara estalkipean edo teilatupean. Etxebizitza gisa
erabiltzen den eremuak ez du solairu guztia betetzen. Askotan, zati bat ganbara
handitzeko erabiltzen da. Izan ere, nekazaritza-abeltzaintza ustiategietako eraikinak
izan zirenez, etxebizitza gisa erabiltzeaz gain, erabilera horietarako ere eremu zabalak
izaten dituzte.
Kasu askotan, bi solairuek ibilgailuentzako sarrera izaten dute kanpotik, topografia
aprobetxatuz edo bestela arrapala bidezkoak, gurdiak eta traktoreak goiko solairura
iritsi ahal izateko.
Oro har, fatxadak lauak izaten dira, hegalik eta leiho zabalik gabe. Hala ere, baserri
nobleenetan ezkaratzak edo eguraldi txarretik babesteko aterpeak egoten dira.
Materialei dagokienez, jatorrizko egitura egurrezkoa da eta, kasu batzuetan,
hormigoizko elementuekin ordeztu da. Kanpoaldeko karga hormak harrizkoak dira, eta
teilatua, gehienetan bi isurialdekoa, zeramikazko teila arabiarrez estalia.
Fatxaden kanpoko akabera emokadura bitartez eginda egoten da, eta batzuetan
karearekin zuritzen da. Fatxada batzuetan, egurrezko egitura nagusia bilbadura
moduan ikusten da kanpotik, eta zuloak bistako adreiluarekin, harlangaitzezko
emokadura edo egurrezko pieza irregularrez betetzen dira. Kanpoko zurgintza
egurrezkoa izaten da.
Baserri askotan, urtetan zehar, eraikin berriak erantsi dira. Askotan, eraikin berri horiek
erabiltzen ziren etxebizitza gisa, eta baserri osoa abereak, lastoa eta belarra
gordetzeko erabiltzen zen. Halaber, ohikoa zen baserriei erantsita egurrez egindako
lastategiak egotea.
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2.2 Historia eta arkitektura ondarea
Zuaznabar Haundi baserria Monumentu Kategoriarekin dago inskribatuta Euskal
Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian, 2006ko martxoaren 7ko Kultura Sailburuaren
Agindu bidez (2006ko apirilaren 4ko EHAA, 66 zk.).
Euskal Kultura Ondarearen 7/1990 Legeak halako Ondasunak derrigorrez kontserbatu
eta balioan jarri beharra ezartzen du. Horretarako, ondasun horietan egiten diren
interbentzioak Zaharberritze Kontserbatzailearen arloan sartuko dira.

EAEko monumentu edo monumentu multzo izendatzeko proposatutako ondasun
higiezinak.
Elementu hauek, kultur ondareari buruz egindako balorazio sektorialeko azterketen
ondoren, Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legeak xedatzen dituen
mekanismoen bitartez legez babestuak izateko proposatu dira (monumentu
kalifikatuak eta inbentariatuak)
Altzo Muino:
. Arretxe baserria.
. Legarre baserria.
. Etxeberri baserria.
. Iriarte baserria.
. San Salbador eliza.
Altzo Azpi:
. Jasokunde eliza.
. Apaizetxea
Udalerri mailan babestuak izateko proposatu diren ondasun higiezinak
Kategoria honetan, kultur interes nabarmena duten udalerri nahiz eskualdeko
elementuak biltzen dira, kontuan izanik, baina, elementuok ez dutela “Monumentu”
izendatuak izateko aski balio eta, honenbestez, udalerriko/tokiko intereseko
ondasunak izaki, hirigintza dokumentuaren Katalogotik baino ezin direla babestu.
. Santa Barbara ermita (Altzo Muino)
. Jauregi baserria (Altzo Muino).
. Oiarbide baserria (Altzo Muino).
. Goikoetxe baserria (Altzo Muino).
. San Salbador Behekoa errota (Altzo Muino).
. Apaizetxea (Altzo Muino).
. Udaletxea (Altzo Muino)
. Altzoko pilotalekua (Altzo Muino)
. Elizako pilotalekua (Altzo Muino)
. Zuaznabar barrena baserria (Altzo Azpi)
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Interesekoak izan daitezkeen beste elementu batzuk
. Iartza etxea.
. Iturri-uraska
. Jauregi Goena baserria (Altzo Muino)
. Oregi baserria (Altzo Muino-Txarama)
. “Imazen Pagoa” zuhaitza (Altzo Muino)
. Aizpe baserria (Altzo Muino)
. Lizarribar baserria (Altzo Muino)
. Borda baserria (Altzo Azpi)
. Altzo Azpiko apaizetxea (Altzo Azpi)
. “Konde Errota” errota (Altzo Azpi)
. Ipintza Haundi baserria (Altzo Azpi)
. Artzadun “Domingorena” baserria (Altzo Muino)
. Mendizabal baserria (Altzo Muino)
. Zialtzeka baserria (Altzo Muino)
. “Altzoko Errota” errota.
. Aizpe baserriaren ondoko iturria (Altzo Muino)
. “Errota Txiki” errota (Altzo Azpi)
. Olazabal Haundi baserria (Altzo Azpi)
. Arrieskalletako galtzada.
. Pagoaundi (Tumulua)
. Artzadun Bitarte baserria.
. Berakoetxea baserria.
. Otsabioko dolmena.
. Azterreka Goikoa errota.
. Jauregiberri baserria
. Zuaznabar Goikoa baserria
. Izagirre baserria
. Borda baserri ondoko ur biltegia
. Erdi Aroko dobelak
. Altzoko erraldoiaren monumentua
2.3- Arkeologia ondarea

Kalifikatutako kultur ondasunak
Jarraian datozen monumentu megalitikoak Altzoko udalerrian daude:
Otsabio-Zarateko estazio megalitikoa. (Pagoaundiko tumulua eta Otsabioko trikuharria
barne). Edozein jarduketa egiteko, kultura ondareari buruzko 7/1.990 Legeari jarraitu
behar zaio.
Monumentu izendatu beharreko intereseko arkeologia guneak
. Olazabaleko San Salbador eliza
Monumentu izendatu beharreko intereseko arkeologiaguneei 7/1990 legeak bere 45.5
artikuluan zehaztutako babes erregimena ezarriko zaie.
Bestalde, Gipuzkoako Lurralde Historikoko estazio megalitiko guztiei Monumentu
Multzoaren kategoria eman zaie, 2001eko otsailaren 5eko (2001eko martxoaren 5eko
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Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 45 zenbakia) ebazpenean aurreikusitako
babes erregimena bete beharko dutelarik.
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 1997ko irailaren 11n emandako ebazpenaren
barne dauden eremu eta elementuak.
“A” mailako Ustezko Arkeologiaguneak.
- Etxeberri baserria.
- Arretxe baserria.
- Berakoetxea baserria.
- Artzadun Domingonea baserria.
- Artzadun Bitarte baserria.
- Aispe baserria.
- Goikoetxe baserria.
- Jauregi baserria.
- Oiarbide baserria.
- Legarre baserria.
- Izagirre baserria.
- Yatza baserria.
- Zuaznabar Goikoa/Aita Karmeldarren baserria.
- Olazabal baserria.
- Ipintza Aundi baserria.
“B” mailako Ustezko Arkeologiaguneak.
- Jasokundeko Andre Mariaren eliza.
- Santa Barbara ermita.
“D” mailako Ustezko Arkeologiaguneak.
- Azterreka Goikoa errota.
- Altzoko errota Goikoa/San Salbador Goikoa errota.
- Altzoko errota Bekoa/ San Salbador Bekoa errota.
Eremu horietan derrigorrez bete beharko da uztailaren 3ko 7/1990 legean, Kultur
Ondareari buruzkoan, 49. artikuluan xedatzen dena.

2.4. Interes bereziko eraikinak eta elementuak babesteko erregimena.
Lau babes erregimen ezartzen dira:
- Babes erregimen zorrotza.
Erregimen zorrozpean dauden ondasunetan egin daitezkeen interbentzioak
parekagarriak dira Zaharberritze interbentzioekin, eta zehatzago esanda, Zaharberritze
Zientifiko eta Kontserbatzaileko interbentzioekin, ekainaren 30eko 214/1996
Dekretuaren arabera, eta Eusko Jaurlaritzaren Ondare hiritartu eta eraikia birgaitzeko
jarduerei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren arabera.
* Babes erregimen zorrozpean dauden elementu arkitektonikoak.
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. Arretxe baserria.
. Zuaznabar Haundi baserria.
. Legarre baserria.
. Etxeberri baserria.
. Iriarte baserria.
. San Salbador eliza.
. Jasokunde eliza.
. Altzo Azpiko apaizetxea (Altzo Azpi)
-

Babes erregimen ertaina

Babes erregimen honen pean dauden ondasunetarako, bolumetria, kanpo itxura eta
tipologia nahiz egitura banaketa errespetatzen duten interbentzioak proposatzen dira;
interbentzio horiek Birgaitze kategorian sartzen dira eta, zehatzago esanda,
Zaharberritze Zientifiko eta Kontserbatzailearen kategorian, lehen aipatutako
ekainaren 30eko 214/1996 Dekretuaren eta abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren
arabera.
Babes erregimen ertainaren pean dauden arkitektura elementuak.
. Santa Barbara ermita (Altzo Muino)
. Jauregi baserria (Altzo Muino)
. Oiarbide baserria (Altzo Muino)
. Goikoetxe baserria (Altzo Muino)
. San Salbador Behekoa errota (Altzo Muino)
. Apaizetxea (Altzo Muino)
. Udaletxea (Altzo Muino)
. Altzoko pilotalekua (Altzo Muino)
. Elizako pilotalekua (Altzo Muino)
. Zuaznabar Barrena baserria (Altzo Azpi)
- Oinarrizko babes erregimena.
Oinarrizko babes erregimenaren pean dauden ondasunetarako, bolumetria, kanpo
itxura eta oinarrizko tipologia nahiz egitura banaketa errespetatzen duten
interbentzioak proposatzen dira, egituraren material generikoa mantenduz.
Interbentzio horiek lehen Birgaitze kategorian sartzen dira, eta zehatzago esanda,
Finkatze edota Kontserbazio eta Apaintasun kategorietan, lehen aipatutako ekainaren
30eko 214/1996 Dekretuaren eta abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren arabera.
Zaharberritze interbentzioak ere egin daitezke, goragoko babes mailetakoez gainera.

* Oinarrizko babes erregimenpean dauden arkitektura elementuak.
Aurreko zerrendan aipatu ez diren eta 2.2 puntuan zehazten diren intereseko eraikin
eta elementuak oinarrizko babes erregimenpean egongo dira.
- Babes erregimena hirigintzako jarduketetan
Babes erregimen honen pean dauden ondasunetarako, abenduaren 30eko 317/2002
Dekretuan xedatutakoa proposatzen da.
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3. HIRIGINTZAKO ARAUAK.
BABESTEKO ARAUAK.

KATALOGATUTAKO

HIRIGINTZA

ONDAREA

3.1. Katalogatutako elementuen babes erregimena formulatzea.
Indarrean dagoen hirigintza legerian xedatutakoari jarraiki, katalogo honen helburua,
besteak beste, Altzoko udalerrian dauden eraikinak eta ondasun eta elementu
naturalak zenbatzea da. Izan ere, ondasun eta elementu horiek, kultura, historia,
ekologia edo natura aldetik, zientzia aldetik eta abar duten interesa dela eta, hondatu
ditzaketen ekintzetatik babestu behar dira.
Zerrenda hau katalogatutako elementuen zerrendak osatzen du, eta dokumentu
honetan bertan aurki daiteke.
Ondasun eta elementu horiek guztiak dokumentu honetan zehazten diren eta
indarrean dauden bestelako lege xedapenen babes erregimenpean daude.

3.2 Katalogatutako ondasun eta elementuen babes erregimen orokorra.
- Katalogatutako ondasun eta elementuak ezingo dira hondatu. Dena dela, baliorik
gabeko eranskinak edo benetako balioa duten elementuak gutxiesten dituztenak
kentzeko lanak egin ahal izango dira.
- Aldez aurretik beharrezko udal baimena eskatu ondoren, ondasunaren jabeak edo
sustatzaileak proiektatutako lanak egokiak diren kontsultatuko du udaletxean.
Kontsulta hori ezarritako babes neurriak betetzen diren jakiteko egingo da, baita
eraikinean babestu beharreko elementu ezberdinak zein diren zehazteko ere.
Horretarako, jabeak edo sustatzaileak aurreproiektu bat edo egin nahi dituen lanak
zehazki azaltzen dituen dokumentu bat aurkeztu beharko du udaletxean.
Udalak, aipatutako kontsulta aztertu ondoren, ebazpen bat emango du, eta ebazpen
horretan, lanetarako baimena emateaz gain, baldintza gehigarriak ere eman ditzake.
Hala ere, jabeak edo sustatzaileak baimen eskaera zuzenean bete dezake. Hala ere,
aurkeztutako proiektua gauzatu ahal izateko, udal ebazpenean zehaztutako baldintzak
bete beharko dituzte, eta kasu batzuetan, igorritako txosten teknikoek babes neurriak
betetzen ez direla esaten badute, eskaera atzera bota dezake udalak.
- Kontsulta edo eraikuntza proiektua edo lan proiektua dagokien erakundeetara bidali
beharko da, hau da, Eusko Jaurlaritzara edo Gipuzkoako Foru Aldundira, betiere
proiektatutako lanak erakunde horietan esku hartzeko ahalmen legala badute.
- Katalogatutako ondasunetan egiten diren lanek aurreko ataletan zehaztutako
ebazpenetan xedatutako babes baldintzak bete beharko dituzte.
- Eraikinak edo elementuak aurri egoeran daudela zehazteko, Euskal Kultura
Ondareari buruzko 7/1990 legeak 36. artikuluan xedatutako prozedurak jarraitu
beharko dira.

CATALOGO
KATALOGOA
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- Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak 1997ko irailaren 11n emandako
ebazpenaren barne dauden eremu eta elementuak, ebazpen horretan zehazten den
babes arkeologikoaren erregimenpean egongo dira.

Altzon, 2011ko urrian

Celia Lana Ranz

Miren Muñagorri Mugica

Maider Romo Arizmendi

M. Jose Moreno Juan

CATALOGO
KATALOGOA
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Ondoren, Altzo Muinoko “1. Sektorea-Azpiko Kale”-ko J.I.1 eta J.I.2, Altzo Azpiko “2.
Sektoreko” J.I.3 eta Amategiko "3. Sektoreko” J.I.4 Jarduketa Integratuak erantsi dira.
“1. SEKTOREA” ALTZO MUINO
Lurzoruaren sailkapena: LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA
Azalera: 9.512,36 m2
Eraikigarritasun fisikoa: 3.848,00m2 (0.41 m2/m2)
•

77.3 artikulua (gehienezko eraikigarritasun fisikoa): 0.41 m2/m2 < 1.1 m2/m2

•

77.4 artikulua (gutxieneko eraikigarritasun fisikoa): 0.41 m2/m2 > 0.40
m2/m2

•

79.2 artikulua (Tokiko Sistemen sareko zuzkidurak):
-

a)Tokiko sistemak: 4.457,53 > 1.539,2 m2 (10m2/25m2 sestra
gainean)
Gune berdeak: 1.966,24 m2 > 1.426,85 m2 (9.512,36ren %15)
b)Aparkalekuak: 54 = 54 (0.35 leku/25m2 pribatua)
44 > 23 (0.15 leku / 25m2 publikoa)
c)Ekip. Pribatua: 154m2 = 154 m2 (1m2/25m2 sestra gainean)
d)Landaredia: 32 zuhaitz = 32 zuhaitz (1/etxeb.)

J.I.1 JARDUKETA INTEGRATUA::
Lurzoruaren sailkapena: LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA
Azalera: 4.725,16 m2
Eraikigarritasun fisikoa: 1.952,00m2
- a)Tokiko sistemak: 2.132,74 m2 > 780,80 m2 (10m2/25m2 sestra
gainean)
Gune berdeak: 713,23 m2> 708,77 m2 (4.725,16ren %15)
- b)Aparkalekuak: 27 = 27 (0.35 leku/25m2 pribatua)
29 > 12 (0.15 leku / 25m2 publikoa)
- c)Ekip. Pribatua: 78m2 = 78m2 (1m2/25m2 sestra gainean)
- d)Landaredia: 16 zuhaitz

J.I.2 JARDUKETA INTEGRATUA:
Lurzoruaren sailkapena: LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA
Azalera: 4.787,20 m2
Eraikigarritasun fisikoa: 1.896,00m2
- a)Tokiko sistemak: 2.324,79 m2 > 758,40 m2 (10m2/25m2 sestra
gainean)
Gune berdeak: 1.253,01 m2 > 718,08 m2 (4.787,20ren %15)
- b)Aparkalekuak: 27 = 27 (0.35 leku/25m2 pribatua)
15 > 11 (0.15 leku / 25m2 publikoa)
- c)Ekip. Pribatua: 76m2 = 76m2 (1m2/25m2 sestra gainean)
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-

d)Landaredia: 16 zuhaitz

ALTZO AZPI “2. SEKTOREA”

Lurzoruaren sailkapena: LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA
Azalera: 4.882,28 m2 (2.648 m2 garbi)
Eraikigarritasun fisikoa: 2.016,00m2 (0.76 m2/m2)
•

77.3 artikulua (gehienezko eraikigarritasun fisikoa): 0.76 m2/m2 < 1.1 m2/m2

•

77.4 artikulua (gutxieneko eraikigarritasun fisikoa): 0.76 m2/m2 > 0.40
m2/m2

•

79.2 artikulua (Tokiko Sistemen sareko hornidurak):
-

a)Tokiko sistemak: 1.201,08 m2 > 806 m2 (10m2/25m2 sestra
gainean)
Gune berdeak: 409,30 m2 > 397 m2 (2.648m2-ren %15)
b)Aparkalekuak: 28 = 28 (0.35 leku/25m2 pribatua)
21 > 12 (0.15 leku / 25m2 publikoa)
c)Ekip. Pribatua: 81m2 = 81 m2 (1m2/25m2 sestra gainean)
d)Landaredia: 8 zuhaitz = 8 zuhaitz (1/etxeb.)

AMATEGI “3. SEKTOREA”
J.I.4 JARDUKETA INTEGRATUA:
Lurzoruaren sailkapena: LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA
Azalera: 2722,70 m2
Proiektatutako planta okupazioa: 1.613,00 m2

77.5 artikulua (eraikuntzaren okupazioa) :
1613 / 2722.7=0.59, hau da, %59>%30exijitua
79.3 artikulua (zuzkidura publikoak):
Proiektatutako tokiko sistemak: 1.099,77: m2 / 326,72: m2 / %12: 2722,70 / m2:
Proiektatuta gune berdeak: 989,88 m2 > 163,36m2 (2722,70 m2-ren %6)

Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoru Publikoa
Sortzeko Lurraldearen Arloko Planaren 11. Artikulua betetzeko:
a) Eraikuntzako aprobetxamendua gehienez:
1613 / 2722.7=0.59, hau da, %59 < okupazio max. sektoreko azal. %65
1613 / 2722.7=0.59, hau da, %95 < okupazio max. sektoreko azal. %95
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b) Interes publiko eta sozialeko zerbitzuak:
48m2 = 48m2 (1613m2-ren %3)
c) Aparkalekuak:
16 = 16 (1 leku/100m2 eraikitako sabaia)
3 = 3 (min. %20 publikoko leku guztietan)
d) Tokiko zuzkidura publikoak
1.099,77 m2 > 408,40 m2 (2722,70 m2-ren %15)
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Bizitegi eskaintzaren kuantifikazioa.
Hona hemen udal plangintza berriak erantzun beharreko gai inportanteenetako bi:
batetik, indarreko aldian zehar premiei erantzuteko beharrezkotzat jotzen den etxebizitza
kopurua kuantifikatzea; eta bestetik, etxebizitza horiek non kokatu zehaztea.
Etxebizitzen eskaintza kuantifikatzeari dagokionez, lehen zehaztutako datu estatistikoen
arabera, datu hauek hartu dira abiapuntutzat:
•

Denbora tartea: 2.018

•

Udalerriaren gaur egungo biztanleria: 400 bizt. (2008)

•

Populazio tartea: azken 5 urteotako batez besteko hazkundeari eutsiz gero (%5),
ezarritako denbora tartea iristerako guztira 600 biztanle egongo direla aurreikusten
da.

•

Familiaren batez besteko tamaina: Familiaren batez besteko neurrian ez da
aldaketarik egon azken 12 urtean eta, ondorioz, gaur egun bezala, etxebizitzako 3,4
biztanle aurreikusten da.

•

Gaur egun okupatutako etxebizitza kopurua: 117 etxebizitza.

•

Etxebizitzak hutsik: 33 etxebizitza.

•

Gaur egungo etxebizitzak guztira: 150 etxebizitza.

Udalerrian etxebizitzetan duten ahalmenaren azterketa egiteko erabili den kalkulu
irizpidea Lurralde Antolamendurako Artezpideen dokumentuak behin-behineko
izaerarekin ezarritakoa izan da, Tolosaldeko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko
Plana behin betiko onartu bitartean.
Horrenbestez, azaldutako abiapuntuko
eranskinaren arabera, hau ateratzen da:
•

datuetan

oinarrituta,

aipatu

LAAen

1.5

1. Osagaia. Lurralde ereduaren inplikazioak.
Udalerria habitat alternatiboetan dago, baina ez da beharrezkotzat jo puntu honi
lotutako hazkunderik sartzea.
C1 = 0 etxebizitza.

•

2. osagaia. Hazkunde demografikoa.
Populazio tartea – Egungo populazioa = 600-400 = 200 bizt.
200 bizt. / 3,4 bizt./etxeko.
C2 = 59 etxebizitza.

•

3. Osagaia. Familia egituraren bariazioa.
C3 = 0 etxebizitza.

•

4. Osagaia. Zurruntasunaren zuzenketa.
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Udalerria 6. mailan dago EAEko hiri hierarkiari dagokionez, eta, ondorioz,
eskaintzaren 0,35eko zurruntasun koefizientea dagokio.
(egun okupatutako etxebizitzak + C2 + C3 ) x 0,35
(117 + 59 + 0 ) x 0,35
C4 = 62 etxebizitza.
•

5. osagaia. Bigarren bizitetxea.
C5 = 0 etxebizitza.

GUZTIRA: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 = 121 etxebizitza.
Emaitza horren arabera, LAAek gehienez 121 etxebizitza antolatzeko aukera onartzen
dute.
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamenduko Zuzendaritzak uztailaren 3an egindako
txostenaren arabera, egiten ari den berrikuspen prozesua dela eta, gehienezko eskaintza
hori 57 etxebizitzara mugatzen da; kalkulu zehatza ez da txostenean jaso. Edonola ere,
azken zifra horretan ez da sartzen barne erreforma edo zaharberritzeko interbentzioetatik
etor daitekeen eskaintzaren zatia.
Gutxienez azken urteotan ikusitako joera sendotuko dela planteatuz gero, hau da, urteko
4-5 etxebizitzako eskaintza efektiboaren aurreikuspena, eta eskari hori 10 urteko denbora
tarte baterako proiektatuz gero, proposatu beharreko eskaintza totala 40-50 etxebizitza
izango litzateke gutxi gorabehera.
Horrenbestez, aurreko argudioak kontuan hartuta, planteatzen da 40 etxebizitza
planteatzea. Hipotesi horrek azken urteotako bizitegi hazkundearen dinamika mantentzea
dakar; baita erregresio demografiko nahiz biztanleen zahartze prozesuak
alderantzikatzea bultzatuko duten neurriak hartzeko premia azpimarratzea ere.
Kontuan hartu beharreko kontu gehigarri bat, bizitegien kuantifikazioarekin lotuta
dagoena, babes publikoko edo prezio mugatuko etxebizitzen sustapenari buruzko
kuantifikazioaren zehaztapena da, deskribatutako testuingurua aintzat hartuta.
Horri dagokionez, aipatu behar da gai horri buruz aplikatu beharreko legeriak, 3.000
biztanletik beherako udalerri batez ari garenez, ez duela Plan Nagusian babes publikoko
edo prezio mugatuko etxebizitzak sustatzera espresuki zuzendutako tipologiak
aurreikustera behartzen.
Indarrean dauden arauen garapenean, 8 etxebizitza tasatu egin dira, eta Udalak erabaki
du Plan Orokor honetan ahalik eta babes publikoko etxebizitzarik gehien sartzea, dagoen
eskariari erantzun ahal izateko.
Gaur egun, Altzoko udalerrian 150 etxebizitza dago guztira (117 okupaturik daude eta 33
hutsik), eta plan honetan 40 etxebizitza berri garatzea proposatzen da, aurreko Arau
Subsidiarioetan azaltzen ziren eta garatu gabe dauden biez gainera. Horrek etxebizitza
kopuru osoa %26 haztea ekarriko du. Bizitegi zoruaren eremuari dagokionez, indarreko
Arau Subsidiarioetan 54.817,6 m2 zeuden eta planteatzen dena da bizitegi zorua 14.394
m2 berrirekin handitzea; horrek ekarriko luke gaur egungo bizitegi zorua %26 haztea.
Horren ondorioz, etxebizitzak eraikitzeko lizentziak ematearen erritmoa izan daiteke 4
etxebizitza urteko, 10 urteko aldirako.
Hiri Antolamendurako Plan Orokor honetarako ezarritako irizpide eta helburuei
egokitutako proposamen honekin, aipatutako 10 urteko epean aurreikusten den bizitegi
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garapenari lotutako edozein premia beteta geratzen dela jotzen da. Plan Orokor honetan
aplikatu nahi diren programazio eta gestio mekanismoen bitartez, horretarako
aurreikusitako uneetan lurzoru horien erreserba benetan erabilgarri izango dela behar
bezala bermatuko dela ziurtatu beharko da, eta hala, orube eraikigarrien atxikipena
ekidingo da. Une jakin batean bizitegi hazkundeari loturiko justifikatutako premia berri
edo desberdinak agertuz gero, plangintzako elementuak aldatzeko dagokion espedientea
edo, hala dagokionean, plangintzaren berrikuspena sustatu beharko da.
Nahiz eta legez Altzoko udalerriari ez dagokion babes erregimenen bateko etxebizitza
kopuru jakin bat erreserbatu beharra, proposatutako 40 etxebizitza berrietatik 24 Babes
Publikoko Araubide motaren batera zuzenduko dira (%60).
Eraikuntzen tipologiari dagokionez, proposatutako 40 etxebizitzetatik 24 (%60) pisu
blokeetan eraikiko dira (B+2P gehienezko profilarekin), eta gainerakoak, 16 etxebizitza
(%40), familiabakarrekoak izango dira (binakatua edo atxikia), Altzo Muino eta Altzo Azpi
nukleoan kokatuta.
Bizitegi lurzoruaren antolamendu fisikoak Aurrerapenean adierazitako egituraketa
orokorraren ereduari dagokio. Guztira, Altzon antolatutako bizitegi lurzoru berriak 1,43
ha-ko azalera betetzen du, hau da, batez besteko dentsitatea izango da 27,97 etxebizitza
ha-ko.

Altzo, 2011ko urria

Celia Lana Ranz

Maider Romo Arizmendi

Miren Muñagorri Mugica

M. Jose Moreno Juan
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1.- SARRERA.
2/2006 Legea garatzen eta osatzen duen 105/2008 Dekretuaren 31. artikuluaren babesean,
Udal Ogasunaren iraunkortasun ekonomikoari buruzko dokumentu hau idatzi da, Plan
Orokorraren dokumentu honetan aurreikusitako jarduketak direla eta.
2.- UDAL AURREKONTUAREN BIDERAGARRITASUNA – KONTZEPTUAK.
Kontua da udal diruzaintzaren inbertsio ereduari jarraipena ematea 2010-2018 aldirako
adierazten diren hirigintza helburuak lortzeko, izan ere, horixe baita oraintxe hasten den Hiri
Antolamendurako Plan Orokorra gauzatzeko ezartzen den gutxi gorabeherako epea.
Horretarako, azken zortzi urteetako egikaritze aldian izandako interbentzio mailari buruzko
konparaziozko azterketa bat izango da abiapuntua, eta hala, oinarrizko erreferentzia maila bat
ezarri ahal izango da, modu prospektiboan udal aurrekontuaren bideragarritasunaren oinarriak
finkatzeko baliagarria izango dena.
2.1.1. Tokiko Administrazioaren diru sarreren atala, kapitulu hauek osatzen dute:
- DIRU SARRERA ARRUNTA:
I. KAPITULUA Zuzeneko Zergak.
II. KAPITULUA Zeharkako Zergak.
III. KAPITULUA Tasak.
IV. KAPITULUA Transferentzia arruntak.
V. KAPITULUA Ondarezko diru sarrerak
- KAPITAL SARRERA:
VI. KAPITULUA Inbertsioak besterentzea
VII. KAPITULUA kapital transferentziak
VIII. KAPITULUA Finantza aktiboak
IX. KAPITULUA Finantza pasiboak

2.1.2. Tokiko Administrazioaren gastuen atala, kapitulu hauek osatzen dute:
- GASTU ARRUNTA:
I. KAPITULUA Langileen ordainsariak
II. KAPITULUA Ondasun eta zerbitzuen erosketa
III. KAPITULUA GASTU ARRUNTAREN interesak
IV. KAPITULUA Transferentzia arruntak
V. KAPITULUA Erantsitako kredituak.
- KAPITAL GASTUA:
VI. KAPITULUA Erantsitako inbertsioak-kredituak
VII. KAPITULUA kapital transferentziak
VIII. KAPITULUA Finantza aktiboak
IX. KAPITULUA Finantza pasiboak.
SARRERA ARRUNTAREN eta GASTU ARRUNTAREN arteko aldea INBERTSIOAREN
kapituluari esleitzen zaion aurrekontu marjina da.
Hori goraka zuzendu da, sarrerei buruzko VII. kapituluaren arabera –hau da, diru laguntzak–
edo sarrerei buruzko IX. Kapituluaren arabera –hau da, maileguak–, kasua zein den.

IRAUNKORTASUN EKONOMIKOARI BURUZKO MEMORIA
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3. 2001-2008 ALDIA, ALTZO
Urteko inbertsioa:
2009................. 336.613,01 €
2008................. 114.855,22 €
2007................. 261.695,98 €
2006................. 171.489,85 €
2005................. 123.405,18 €
2004................. 77.251,16 €
2003................. 259.324,02 €
2002................ 359.355,64 €

Guztira, 2002-2009 aldiko inbertsioen batura: 1.703.990,10 €
4.- PLAN OROKORREAN AURREIKUSITAKO SISTEMA OROKORRETAKO JARDUKETA
PUBLIKO NAGUSIAK
(2010-2018 ALDIA).

Ekonomia eta Finantza Azterketa, jurisprudentziak plangintza orokorrean adierazten duenez,
aurreikusitako jarduketa desberdinen finantzaketa ildo nagusiak zehazteaz arduratzen da, kasu
honetan, Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko jarduketena.
Dokumentu horrek aukera ematen du planeko proposamen nagusietako bakoitzaren
inbertsioaren kostua ebaluatzeko, bideragarria den ala ez zehazteko. Inbertsioa erantzukizun
publikokoa izango da, baina ez bakarrik udalarena, izan ere, lurralde interakzioaren eta
elementu juridiko-politikoen eskumen banaketaren ondorioz, Ekonomia eta Finantza Azterketa
interes eta eskumen publikoen bat egite hori koordinatzeko elementu gisa egituratzen da
Altzoko udalerrirako.
Azpiegitura handiekin lotutako jarduketa batzuk dimentsio fisiko handikoak direnez eta haien
eragina Euskal Herri osora zabaltzen denez, nasai gainditzen dituzte Altzoko Udalaren
aurrekontu gaitasuna eta eskumenak. Ondorioz, Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak hainbat
administrazio mailaren arteko eskumenen koordinazioa islatuko du; horien artean: Altzoko
Udala bera, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Estatua edo beste edozein erakunde
publiko. Gainera, plana nahikoa malgua izango da, parte hartzen duten administrazioei
legokiekeen unean uneko inbertsio gaitasunera bizkor egokitzea ziurtatzeko, legez
planifikagarria den baina ekonomikoki zalantzaz beterik dagoen agertoki batean, non ezer gutxi
aurreikus daitekeen.
Jarraian datorren taulan, Plan Orokorrean jasotako Sistema Orokorretako jarduketa nagusiak
eta garrantzi handiko azpiegitura eta zuzkidura interbentzioak adierazten dira, baita jarduketok
udal ekimen publikoari nola atxikitzen zaizkion ere.
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ALTZOKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN ALDIA (2010-2018).
Sistema orokorrak eta tokiko ekipamenduak. Egikaritze materialaren aurrekontua
1. SISTEMA OROKORRA (HERRIKO PLAZA)
EKIPAMENDU KOMUNITARIOA...……………………………………………..1.050.000 € (2)

2. SISTEMA OROKORRA (ESKOLA)
ESKOLA EKIPAMENDU KOMUNITARIOAK
Lehendik dagoen eraikigarritasuna %30 handitzea………………………………………… (1)

(1) Arloko Administrazio Eskudunari dagokio.
(2) Eremuaren eta udal programazioaren beharren arabera.

Plan Orokorrean proposatzen diren inbertsioak ez dagozkie eremuak garatzeko beharrezkoak
diren sistema orokorrei. Egun dauden tokiko ekipamenduak handitzeko aukerez eta udalari
egindako hirigintza lagapenen ondorioz area bakoitzean aurreikusitako ekipamenduez ari gara.
Plan Orokorreko inbertsioen zenbateko osoa, egindako kalkuluaren arabera, gutxi
gorabeherako zifra hau da: 1.050.000 euro inguru egikaritze materialean. Kopuru hori Herriko
Plaza Sistema Orokorrerako aurreikusitako zuzkidura eraikinaren eraikuntzari dagokio.
Inbertsioen zenbateko osoa, 1.249.500 € inguru (kontrata aurrekontuari dagokiona) izango
dena, Altzoko Udalaren gaitasun ekonomikoa kontuan hartuta eta Plan Orokorra garatzeko
inbertsio epea 8 urtekoa dela kontuan hartuta, bere gain har dezake Udalak.
Instalazio, zerbitzu, konexio eta hargune orokorren azpiegiturak ezartzeko kostuak area
bakoitzaren hirigintza kargatzat jotzen dira. Eta horiek abiarazteari eta ondoriozko zerbitzuak
emateari dagokienez, zati bat Udalak hartuko du bere gain, Udalak bere gain hartzeko
modukoa baita, batez ere kontuan hartzen badugu Ur Partzuergoak bere gastuak ordainduko
dituela.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO_A.DEFINITVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA_BEHIN BETIKO ONARPENA

5.- UDAL ADMINISTRAZIOAREN GAITASUN EKONOMIKOAREN JUSTIFIKAZIOA.
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOARI BURUZKO AZTERKETA PROSPEKTIBOA

2002-2009 aldiko batez besteko inbertsioa ezarrita (212.998,76 euro/urteko) eta inbertsioaren
urteko programazio batekin, egikaritutako obrarekiko inbertsio parametroak honelaxe ezar
litezke, eurotan:

Inbertitzeko
gaitasuna
Planeko
jarduketen
ondorioz
egikaritu
beharreko
jarduketak

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

212.999

212.999

212.999

212.999

212.999

212.999

212.999

212.999

212.999

156.187

156.187

156.187

156.187

156.187

156.187

156.187

156.187

156.187

Hurrengo ziklorako (2010-2018) sarrera arruntaren aurreikuspena kontuan hartuta, ez du
defizitik ekartzen Udalak beharrezko dituen sarreren totalarekiko. Edonola ere, Udalak bere
gain har dezake betiere, batez ere Udal Administrazioak bere “Lurzoru Ondare Publikotik”
jasoko duen aktiboen bolumena kontuan hartuta, zeina aginduz ezarria baitago, Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 111. eta ondorengo artikuluei jarraituz.
Nolanahi ere den, udal programazio ekonomikoaren bideragarritasuna egiaztatuta dago.

Altzon, 2011ko urrian

Celia Lana Ranz

Miren Muñagorri Mugica

Maider Romo Arizmendi

M. Jose Moreno Juan
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