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SARRERA.

I.1.- HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN XEDEA.
Dokumentu hau sartzen da Olaberriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren barruan, eta
Olaberriko Udalak eskatuta egin da; bertan biltzen diren erabakien bitartez, Olaberriko Arau
Subsidiarioetako erabakiak berrikusten dira, bai eta harrezkero izapidetu eta behin betiko
onartu diren aldaketak ere. Arau Subsidiarioak Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen
Kontseiluan onartu ziren behin betiko, 2005eko irailaren 13ko ebazpen bidez. Dokumentu
horiek guztiek Olaberriko hirigintza-araubide orokorraren abiapuntua osatzen dute.
Proiektuaren xedea Olaberriko hirigintza modu integralean antolatzea da; Olaberriak 698
hektareako hedadura du eta, 2012. urteko urtarrilaren 1ean, Estatistikako Institutu
Nazionalak bildutako datuen arabera 941 biztanle zituen.
Halaber, proiektuaren helburua da plangintza orokorra egiteko tresna bat eskaintzea
herriari, gizartearen, ekonomiaren, kulturaren eta hirigintzaren arloetan egun bizi dugun
egoerara egokituta, aplikatu beharreko legeriari eta, bereziki, lurzoruaren eta hirigintzaren
arloetan indarrean dagoen legeria berriari jarraiki.
Egun indarrean dauden Arau Subsidiarioak berrikusteko prozesua 2011. urtean hasi zen
eta prozesu horren ondorio da plana. Azken urteotan hainbat jende lan eta lan aritu da
plana lortzeko: plana idazteaz arduratu den talde teknikoa, udalbatza, Administrazioaren
beste organismo batzuk (informazioa eman dute eta horri buruzko txostenak egin dituzte),
bai eta herritarrak ere, oro har; izan ere, inkesten eta bilera publikoen bitartez herriaren
garapenari buruz zer pentsatzen zuten adierazteko aukera izan baitute.
Dokumentu hau zortzi urterako da.
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I.2.-INDARREKO LEGEGINTZA ESPARRUA.
2006. urteko irailean Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Lege berria hasi zen indarrean; erreferentziako lege-esparru berria
ezartzen da lege horren bidez eta dokumentu hau esparru horri egokitzen zaio.
Hori alde batera utzita, indarrean dagoen hirigintzako lege-esparrua Lurzoruari buruzko
maiatzaren 28ko Estatuko 8/2007 Lege berriak ere definitzen du, batez ere balioespenen
arloan; bai eta indargabetu gabeko gainerako lege-testu eta araudiek ere:
Era berean, hirigintzako araudietan biltzen diren aurreikuspenak betetzeaz gain, hainbat
arlotako xedapenetan ezartzen dena ere bete beharko da. Horiek guztiek, zuzenean edo
zeharka, hirigintzan eta, beraz, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako edukietan duten
eragina eztabaidaezina da. Arlo honetan eta gure kasuan, aipamen berezia merezi dute
jarraian adieraziko ditugun hauek guztiek:
* Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legea, 1990eko
maiatzaren 31koa.
* 1492/2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Lurzoruaren Legearen Balorazioen
Erregelamendua onartzen duena.
* 11/2008 Legea, azaroaren 28koa, Hirigintza-jarduerek sortutako gainbalioetan
erkidegoak izan behar duen parte-hartzea aldatzekoa.
* 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa.
* 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa.
* Euskal Kultur Ondareari buruzko Legea, 1990eko uztailaren 3koa.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Legea, 1994ko ekainaren 30ekoa,
1997ko martxoaren 14ko legearen bidez aldatua eta honen garapenerako sustatutako
xedapenen bidez osatua.
* 2000ko ekainaren 20ko Dekretua, erauzketa-jarduerek kaltetutako natura-guneak
leheneratzeari buruzkoa.
* 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua, Gipuzkoako errepide eta bideena, 2000ko
abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez
aldatua.
* 1997ko abenduaren 4ko Legea, Irisgarritasuna sustatzekoa.
* 1998ko otsailaren 27ko Lege Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena
Babestekoa; Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen
duen 2003ko uztailaren 22ko Dekretuaren bidez garatu da eta horiekin bat etorriz,
Proiektuen ingurumen inpaktuaren ebaluaziorako Araudia (1998ko irailaren 30eko
Errege Dekretua).
* 1999-2010 urteetarako Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra
arautzen duen Legea, eta bai berau aldatzeko, bai berau garatzeko gero promulgatutako
gainerako xedapenak.
* 2001eko uztailaren 20ko Ur Legearen Testu bategina, eta arlo horretan indarrean
dagoen gainerako araudia.
* 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
* 2002-2020 eperako Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategia, 2002ko
ekainaren 4koa.
* 2002ko abenduaren 30eko Dekretua, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa
babestuei buruzkoa.
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* Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua, 606/2003 Errege Dekretua, maiatzaren
23koa.
* Herri Administrazioen Ondareari buruzko Legea, 2003ko azaroaren 3koa.
* 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa.
* Trenbidearen Sektorearen Legea, 2003ko azaroaren 27koa, eta horren Araudia, 2004ko
abenduaren 30ekoa.
* Foru Agindua, 2004ko maiatzaren 12koa, bisoi europarraren kudeaketa-plana onesten
duena, baita beste xedapen batzuk ere fauna babesteko eta kudeatzeko.
* 2005eko otsailaren 4ko Legea, Lurzorua Ez Kutsatzekoa eta Kutsatutakoa Garbitzekoa.
* Aplikagarriak diren Europako askotariko zuzentarauak.
Kontuan izan behar diren lege-xedapenen ibilbide honetan, eta erabat zehatza ez bada ere,
aintzat hartu behar dira, halaber, 1997ko otsailaren 11ko Dekretuaren bidez onartutako
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak ere.
Modu osagarrian, testuinguru honetan behin betiko
Lurraldearen Arloko Planak (LAP) ere aintzat hartuko dira:







onespena

duten

askotariko

Beasain-Zumarragako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana (LZP),
irailaren 29ko 534/2009 Dekretuaren bidez behin betiko onetsia.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana -isurialde kantauriarra-, 1998ko abenduaren 22ko Dekretu bidez behin betiko
onetsia.
Ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana, 2004ko abenduaren 21ean behin betiko onetsia.
Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana, 2002ko maiatzaren 14an behin betiko
onetsia.
EAEko Heze-guneen Lurraldearen Arloko Plana, 2004ko uztailaren 27an onetsia
behin betiko.
Gipuzkoako Hiri-Hondakinen Azpiegituretako Lurraldearen Arloko Plana.

Bestalde, gaur egun Lurraldearen Arloko Plan asko ari dira izapidetzen:





Gipuzkoako bizikleta-bideen Lurraldearen Arloko Plana, behin-behineko
onarpenerako dokumentua.
EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, behinbehineko onarpenerako dokumentua.
Kultura Ondarearen Lurraldearen Arloko Plana, aurrerapen-dokumentua.
Etxebizitzen sustapen publikorako lurzorua antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

Kontuan izan behar diren beste plan edo dokumentu batzuk ere aipatu nahi ditugu:








Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030.
Euskal Autonomia Erkidegoko 2007-2012 aldirako Landa Garapen Programa.
Olaberriko Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana (HAPOa ildo estrategikoetan
zehaztutako helburuetara egokitzea eta Tokiko Ekintza Planean zehaztutako
ekintzak gauzatzera bideratutako ekarpenak egitea).
EAEko Biodibertsitate Estrategia 2009-2014.
Olaberriko udalerrian egoten diren eta katalogatuta dauden fauna espezieak
Kudeatzeko Planak: sai zuria, ferra-saguzar handia, Geoffroy saguzarra eta bisoi
europarra.
EAEko korridore ekologikoen sarea.
Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 eta EAEko III.
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Ingurumen Esparru Programa
Klima-aldaketaren aurkako Euskal Plana 2008-2012.
Gipuzkoan ura modu iraunkorrean erabiltzeko jarraibideak.

Paragrafo honetan berariaz adierazi diren lege-xedapenek ez dute agortzen indarrean
dagoen lege-esparrua. Ildo horretatik, kontuan hartu behar dira zuzenean edo zeharka Arau
Subsidiarioen eraginpean dauden baina aipatu ez diren lege-xedapenak ere.

-8-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

MEMORIA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

I.3.- PLANGINTZAREN FIGURA HAUTATZEA
Planteatutako helburuak, hau da, udalerriko hirigintzaren plangintza orokorra (udalplangintzarako Arau Subsidiarioak) berrikusteak Olaberriko lurraldearen antolamendu
integrala egin ahal izateko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea eskatzen du, legeria
horri egokituta.
Egoera horretan, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra tresna egokia da proposatutako
helburua betetzeko, betiere aplikatu beharreko lege-esparruari jarraiki.

I.4.- EGUNGO HIRIGINTZA EGOERA.
2011ko irailean, Olaberriko plangintza orokorra berrikusteko prozesuaren barruan,
"Olaberriko udalerriaren hirigintzako plangintza orokorraren lurraldearen gaur egungo
baldintzekiko egokitzapena baloratzeko aurreko txostena" idatzi zen eta, txosten horretan,
nahiko zehatz deskribatzen da proiektu hau lantzen hasteko hirigintza-egoera eta, beraz,
hara joko dugu.
Laburpen modura, Arau Subsidiarioak behin betiko izaeraz 2005. urtean onartu zirela
aipatuko dugu, eta Arau Subsidiario horiek eta geroago behin betiko izaeraz onartu diren
aldaketek ere osatzen dute plan hau idatzi aurretiko udalerriko erreferentziako plangintza
orokorra.
Arau Subsidiarioen garapen-maila zein den ikusita, eta kontuan izanik indarreko
antolamendu-dokumentuan estrategikotzat jotzen ziren irizpide eta helburuak, Olaberriko
udal-plangintza berrikustea egokia zela ondorioztatu zen, egungo hirigintza-egoera
zehazten duten zenbait zirkunstantzia dela-eta:


Alde batetik, urte horietan hirigintzako garapentzat aurreikusitako lurzoru ia denak
garatu dira eta garatu gabe geratu direnen kasuan, egoera ekonomikoarekin edo
jabetzarekin loturiko zirkunstantzien ondorioz, horien garapena ez da bideragarria;
beraz, kasu horiek berriz aztertu beharko dira.



Bestetik, hirigintza-arloko lege berri asko daudenez, lurraldearen antolamendua lege
berri horietara egokitzea komeni da, kasu gehienetan jasangarritasunaren eta
interes publikoaren alde egiten baitute.



Halaber, indarreko arauetan proposatutako helburu gehientsuenak betetzea edo
abiaraztea lortu dugu; beraz, hirigintzaren eta gizartearen arloan helburu berriak
finkatzea komeni ote den aztertu beharko genuke.



Bizitegiei dagokienez, aurreikusitako etxebizitza berrien % 80 ez da eraiki baina
lurzorua bai garatu da, berrikuspenerako helburutzat proposatu zen muga hori
gainditzeko.



Bestalde, aurreikusitako industria-lurzoruen % 80 baino gehiago garatu da, eta
udalerrian jarduera ekonomikoetara bideratutako lurzoru guzti-guztiak zehatzmehatz antolatuta daude.
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Azkenik, planean proposatutako biztanle kopurura iritsi ez den arren, etxebizitza
bakoitzeko biztanle-ratioa nabarmen murriztu dela ikusi da; beraz, udalerriaren
barruko bizitegi-eskaintzak eta zerbitzu-eskaintzak berriz aztertu beharko lirateke.

Ondorio modura, berrikusketa hau egitean, besteak beste, hirigintza-eskaintza udalerriaren
eta bertako biztanleen egoera sozial eta ekonomikoetara egokitzeko helburuaren epeak
neurtu egin beharko dira, betiere neurri egokian, etorriko diren belaunaldien etorkizuna
babestuta eta ingurumena arian-arian hobetuta, landa-lurzoruen antolamendu egokiaren
bitartez.
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I.5.- DOKUMENTUA IDAZTEA ETA IZAPIDETZEA. JENDAURREKO
INFORMAZIOA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA.
Proiektu hau etengabeko lan-prozesuaren, bateratze-lanaren, hedapenaren, partehartzearen eta erabakien emaitza da, eta hauek dira prozesu horren mugarri nagusiak:
-

-

-

-

2011ko irailekoa den dokumentu honen aurkezpena “AURREKO TXOSTENA,
OLABERRIKO
UDALERRIAREN
HIRIGINTZAKO
PLANGINTZA
OROKORRAREN EGOKITZAPENA BALORATZEKO LURRALDEAREN GAUR
EGUNGO BALDINTZEKIN”.
2012ko uztailean Plangintzaren Aurrerapena idaztea, eta hainbat aukera aintzat
hartzea, bai eta Ebaluazio Bateratuaren Ingurumen Azterlana ere; azterlan hori
Ekos ingurumen-aholkularitzak idatzi zuen, uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuari
jarraiki.
Aurrerapena igortzea Gipuzkoako Foru Aldundira, dagokion organoak
aurretiazko txostena eman ahal izateko, hain zuzen, Ingurumen-inpaktuaren
baterako ebaluazio-prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003
Dekretuan aurreikusten dena.
Prozesua jendaurrean jartzea 3 hilabetez, 2012ko urrian hasita.
Txosten teknikoa egitea, Aurrerapena 2013ko apirilean jendaurrean aurkezteko
izapidearekin lotuta.
2013ko apirilaren 3an, ingurumen-eraginaren txostenari buruz egindako
aurretiazko txostena jasotzea.
2013ko maiatzaren 23an, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako zuzendari nagusiaren idazkia jasotzea, Plan Orokorrak bete
beharreko ingurumen-izapideei dagokienez.
2013ko maiatzaren 24an, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika
Sailak Olaberriko plan orokorra berrikustean aplikatu beharreko egoitzakuantifikazioari buruz idatzitako txostena jasotzea.
Plangintzako irizpideak, helburuak eta soluzio orokorrak berresteko
udalbatzaren erabakia 2011ko azaroaren 17an hartuta, zeinak bideratzen baititu
hartu beharreko soluzioak eztabaidatutako aukeretara.
2014ko urtarrilaren 30ean Plan Orokorraren hasierako onespenaren
udalbatzarraren erabakia eta bere jendaurreko erakustaldia 2014ko otsailaren
5ean Gipuzkoako Buletin Ofizialean publikatua.
Behin-behineko onespenaren udalbatzarraren erabakia, 2014ko ekinaren 19ko
alegazioak aurretik onartuta edo gaitzetsita.

Hobetzen jarraituko den prozesu luze eta konplexu horren ondorioz, dokumentu honetan
biltzen da Olaberriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren eduki osoa, ekainaren 30eko
2/2006 Legearen eta aplikatu beharreko gainerako legeen erabakien esparruan berau
izapidetzerakoan onartutako erabakiekin bat etorriz.
Dokumentu honen osagarri da Plan honekin batera aldi berean eta bat etorrita idatzi eta
izapidetu zen Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluazioaren dokumentua;
Ebaluazio horren gehigarria Ingurumenaren gaineko Eraginaren Aurretiazko Txostenari
erantzuteko idatzita eta udalerriaren Azterketa Akustikoa ere bai.
Lehen aipatu ditugun “Informazioa eta Diagnostikoa” dokumentuan eta “Aurrerapena”
dokumentuan oinarrituta idatzi behar da, bai eta Udalak berretsitako irizpide eta
helburuetan ere, gaiarekin loturik hartu diren erabakiak alde batera utzi gabe eta, azkenik,
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baita ere hasierako eta behin-behineko onespenerako dokumentuetan.
Halaber, Administrazioarekiko lankidetzan eta, bereziki eta besteak beste, honako erakunde
hauek guztiek emandako informazioan eta lana egiteko faseetan emandako txostenetan
ere oinarritu da. Hona hemen erakunde horiek, besteak beste: Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako departamentua, Eusko Jaurlaritzaren
Lurralde Antolamendurako Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen
Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitate Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen eta Lurraldearen Antolamendu Saileko Uren Zuzendaritza, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Bide Azpiegituretako Departamentuko Kudeaketa eta Plangintza Zuzendaritza
Nagusia, eta IHOBE Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoa.
Bestalde, Plan Orokorrari lotuta, ingurumenaren gaineko eraginaren aurretiazko txostena
ere biltzen du Plan Orokorrak, lehen esan bezala eta aurretxostena betetzen dela
egiaztatzen duen memorian ere esanbidez adierazten denez.
Proposamenean, herritarren artean aldez aurretik egin diren inkesten esparruan bildutako
ildo orokorrak ez ezik, Udalak sustatuta jendeak parte hartzeko egin den prozesuaren
ekarpenak ere txertatzeko ahalegina egin da, dela plangintzaren Aurrerapena jendaurrean
jartzeko testuinguruan, dela lanak gauzatu diren bitartean sortu diren plangintza-batzorde
guztietan.
Jendaurrean jartzeko garai horietan, Udalak dokumentua zehatz-mehatz ezagutzea sustatu
du eta, horretarako, planaren berri emateko ikus-entzunezkoak prestatu ditu, proiektua
ezagutarazteko hainbat saio antolatu ditu (orokorrak eta sektorialak), lan-saioak, eta
Udalaren webgunean argitalpenak ere egin ditu. Ekimen horiei guztiei esker, eztabaida
handia sortu da eta jendeak ere iradokizun eta alegazio asko egin ditu.
Planaren Aurrerapenari buruzko iradokizunak ez ditugu hemen bilduko, Plan Orokorraren
espedienteak jasota daudelako, baina iradokizun horien guztien ondorioz, Aurrerapena
aldatu egin zen iradokizunei erantzuteko txostenean txertatutako ebazpen-proposamenari
partzialki jarraiki. Hona hemen horren edukia:
Plan Orokorraren aurrerapena jendaurrean jartzeko aldian aurkeztu diren
iradokizunak aintzat hartu eta horien edukia aztertu ostean, planean bildutako
irizpide eta helburuak berresteko proposatu zaio Olaberriko Udalari, honako
zuzenketa hauek eginda:

1. Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazioaren 5.2.9 paragrafoaren
erredakzioa aldatzea ondoren adierazten den bezala:





Hurrengo taulan, kontuan hartutako ingurumen-aldagaiak jasotzen dira
eta horien afekzioa deskribatzen da, honako tipifikazio hau kontuan
izanik:
Negatiboa.
Ez da afekzio maila aldatzen.
Ez du bereizten aukeren artean.
Taulak aipatu paragrafoari atxikita

2. Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazioaren 5.2.9.1 paragrafoaren
erredakzioa aldatu, “potentzialki kutsatutako gune”-ei dagokien lerroan ondoren
adierazitako eran:
Ez da afekzio maila aldatzen
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Tiro platoko jarduerak bere hondakinen kudeaketa zein lur mugimenduen
kasuetan zoruaren kontrola inplikatzen du. Hori dela eta, kokapena
mantentzeak arazo honen bikoiztea saihestuko luke, beste kokapen berri
bati eraginez.

3. Plan Orokorraren espedienteari erantsi orain dela gutxi egindako zoruaren laginen
ziurtagiriak. Basozabal errekastoan ur analisiak egin.

4. Plangintza Orokorraren espedienteari, Ingurumeneko Organoari izapidea hasi den
unean indarrean zegoen araudiaren arabera prozedura jarraitu behar den argitzeko
eskaera agiria, atxikitzea.

5. Tiro zelaiaren neurriko mugaketa egitea, bere muga gutxienez, Santiagoko Bidearen
trazatutik hiru metro atzeratuz.

6. Santa

Luzia bizitegi-gunearen eraikigarritasuna murriztea, urbanistikoki,
ekonomikoki zein ingurumen ikuspuntutik bideragarria izango den eremu iraunkor
baten garapen helburuak lortzeko behar-beharrezkoa denari mugatua.

7. Tiro zelairako ekipamendu zoru eremu berri baten kalifikazioa bideratzearen aukera
berrikustea, aztertutako kokapenen batean, bi eremuen elkarbizitza hirigintza
egoera ahalbidetzeko Plangintza Orokor honen indarraldian zehar, jardueraren
lekualdatze ordenatua eduki ahal izateko, gelditzerik gabe.

8. Miraballes baserrian egin daitezkeen jarduketak ezabatzea, birgaitze zein mantenu
lanak izan ezik.
Beste alde batetik, eta zentzu berdinean, alegazioen azterketak planean hurrengo
zuzenketak sartzea ekarri du berekin:

1. Santa Lutziko eremuan aurreikusitako antolamendua aldatzea, inguruan dagoen
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

tentsio altuko lerrotik eraikina urruntzeko.
Ostolaza eremuaren aurreikuspenak aldatzea, egungo Arau Subsidiarioetan
daudenetara doitzeko.
Praxair eremuaren muga aldatzea, gaur egun kamioiak aparkatzeko erabiltzen den
industriagunea sartuz.
Herrigune eremuaren hirigintza fitxa aldatzea, San Joan 5 eta 11 zenbakietan
kokatutako eraikinetarako aurreikusitako eraikuntza-parametroak doitzeko.
Udalaren arkitektura-ondarearen katalogoa aldatzea, Kultura Ondarearen
Zuzendaritza – Euskal Kultura Ondarearen Zentroak zehaztutako gomendioak
kontutan hartuz.
Dokumentuaren memorian justifikatzea gaur egun Ihurreko auzoko etxebizitzen
besterentzea eta errepideen eta espazio publikoen lagapena, eta prozesu horrek
duen eragina Olaberriako udalak, Arcelor Mittal enpresak eta bizilagunek duten
negoziazioetan. Hori guztia, eremuko errepideentzako irtenbide egokiena lortzeko
helburuarekin.
Nekazaritza eta abelzaintzarako eraikin berrien gehienezko azalera handitzea,
eraikitako 1000 m²-ra arte.
Lurzoru hiritarrezinean eraikinen arteko tartearen atalean hurrengo azalpena
sartzea: Lurzatiaren eta bideen mugak: lurzatiaren eta bideen mugarako gutxieneko
tarteak eraikinaren altueraren berdina izan beharko du, betiere muga horretara
begira dagoen fatxadari dagokionez; nolanahi ere, 3 metrotik gorakoa izan beharko
du.
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Beste alde batetik, “Olaberriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Eranskina” deritzon
dokumentua egin da, 2014ko Urriaren 13an egindako 4/2012 sesioan Euskal Herriko
Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen Osoko Bilkuraren akordioaren eta Olaberriako
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren tramitazioaren barnean Eusko Jaurlaritzako Enplegu
eta Gizarte Politiketako Saileko Etxebizitza Sailburuordetzak, Ur Agentziak, Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen eta lurraldearen
ordenazioaren Departamentuek egindako sektore eta ingurumeneko txostenen zuzenketak
jasotzen ditu.
Laburtuz, aipatutako Plan Orokorra Eranskinaren zuzenketak hurrengoak dira:
EAELAB-AREN OSOKO BILKURAREN AKORDIOA










Urbanizagarria ez den lurzoruan erabilpen eta eraikinen araubidearen erregulazioa
egokitu beharko da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko2/2006 Legearen 31. Artikuluan
ezarritakoaren arabera.
Agiri grafikoetan sartu beharko ditu ingurumen ibilbideen sarea.
Saltoki handien eremuen araudia egokitu.
Altune eremuko erabilpenen araubidea berraztertu.
Arroen Bulegoetan izapidetu beharko den baimen espediente bat sartzeko beharra
adierazi, zortasun eta zaintza eremuetan.
Lurpeko ibilguen kartografia aurkeztu.
Lurrazaleko Ur Kontinentalen 2008/418 Zuzentarauaren betetzea tiro zelaiaren kasuan.
Plan Orokorrean jasotzen diren ur-bolumenen justifikazioa.
Gipuzkoako Uren Partzuergoaren aldeko txostenak saneamendurako proposatutako
irtenbidean.

UR AGENTZIAREN TXOSTENA





Arroen Bulegoetan izapidetu beharko den baimen espediente bat sartzeko beharra
adierazi, zortasun eta zaintza eremuetan.
Lurpeko ibilguen kartografia aurkeztu.
Gipuzkoako Uren Partzuergoaren aldeko txostena saneamendurako eta urhornidurarako proposatutako irtenbideetan.
Lurrazaleko Ur Kontinentalen 2008/418 Zuzentarauaren betetzea tiro zelaiaren kasuan.

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDRAULIKOAREN TXOSTENA








Patxi Lasa ur-biltegiari aipamena eta Altune biltegiaren kokapena jaso beharko dira.
Honen harira adierazi beharra dago txostenean “depósito Patxo Lasa” deritzona Plan
Orokorrean Gainera biltegia deritzona dela, eta Altune biltegiak momentu honetan
Altune industrialdeko hidranteen sistemari ur-hornidura eta presioa ematea besterik ez
duela xedetzat.
Lurpeko ibilguen kartografia aurkeztu.
200/2013 Errege Dekretuaren arabera baliabide-hidrikoen beharren kalkulu berria.
Arroen Bulegoetan izapidetu beharko den baimen espediente bat sartzeko beharra
adierazi, zortasun eta zaintza eremuetan.
Jabari publiko hidraulikoen zortasun eremuetan gaur egungo eraikinak antolamenduz
kanpo bezala zehaztea.
A.U.14 eremuaren antolamendua zortasun eremuaren ibai ertzen landaredia
hobetzeko beharrezkoa dela sartzea.
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10. Zuzkidura Jarduketa eta 11.1 Jarduera Integratua eremuen antolamenduak
zortasun eremuaren ibai ertzen landaredia hobetzeko beharrezkoa dela sartzea.
Hurrengo aipamena jaso: Jabari publiko hidraulikoaren zortasun guneari dagokion 5 mko zabalera ezingo dela betegarriz okupatu, eta eremu hori pasatzeko libre gelditu
beharko da, oztoporik gabe eta ingurumenarekin zerikusia duten erabilerentzat.
Azaldu beharko da antolamenduaren fasean plomua gehiago zabaltzea eragozteko
babeserako neurriak eta neurri zuzentzaileak jaso beharra.

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIKO
INGURUMEN
ETA
LURRALDEAREN
ANTOLAMENDUAREN INGURUMEN-INPAKTUAREN TXOSTEN BEHIN BETIKOA.


Babes bereziko nekazaritza zonaldeari dagokion urbanizagarria ez den lurzoruaren
zonifikazioa aldatu.

Beraz, honako Olaberriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Testu Bateratuak
“Olaberriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Eranskina” deritzon dokumentuak egindako
aldaketak jasotzen ditu, baita 2015eko maiatzaren 19ko Foru Aldundiko Diputatuen
Kontseiluaren ebazpeneko akordioan jasotako presioak ere, non erabaki zen dokumentuari
behin betiko onespena ematea jarraian azaltzen den berezitasunarekin.
Hori dela eta, tiro-zelairako erabiliko den lurzoru hiritarrezina Kirol-ekipamendurako
Sistema Orokorra bezala kalifikatzearen behin betiko onespena ez da onartu, beraz berriro
jartzen dira indarrean eremu horietarako 2005eko irailaren 13an onetsitako Arau
Subsidiarioen zehaztapenak.
Aipatutako akordioaren zehaztapenen bigarren atalean erabaki zen tiro zelairako lur
hiritarrezinaren Kirol-ekipamendurako Sistema Orokorraren kalifikazio orokorraren behin
betiko onespena ezestea.
Udalbatza ez dago ados Foru administrazioaren iritziarekin, beraz erabaki du zehaztapen
horren aurka Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusian dagokion Administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa aurkeztea.
Errekurtsoaren ebazpenaren jurisdikzio ibilbidea denboran luzatuko da. Horregatik,
antolamendu osoaren dokumentuaren aurreikuspenen gehienezkoak gauzatu eta garatu
ahal izateko, Udalbatzak ez du beste erremediorik eduki eta Foru ebaspena aintzat hartu
eta tiro zelaiaren eremuan jasotako lurrak D.50. Landa Guneak. Ingurumen Hobekuntzako
Guneak bezala kalifikatu behar izan ditu honako testu bateratuan, ordenantza orokorren
11.artikuluan zehaztutako erabileren araudiaren arabera.
Hori guztia egin da Udalak antolatutako herritarren parte-hartze programaren arabera.
Prozesu horren guztiaren ondorioz, Plan Orokorraren dokumentu hau udalerriaren
premiekin bat datorren proposamena dela esan dezakegu, interes publikoaren
mendekotasun-printzipioan oinarritzen den plangintza-ahalmena baliatzean.
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I.6.- PROIEKTUAREN EDUKIA
Proiektu honetan, hirigintza-arloan indarrean dagoen legedian eskatzen diren erabaki eta
dokumentu guztiak biltzen dira.
Zehazki, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan honako dokumentu hauek sartzen dira:
*
*
*
*
*

"A. Memoria" dokumentua.
"B. Hirigintza Arauak" dokumentua.
"C. Hirigintzako Ondarearen Katalogoa" dokumentua.
"D. Planoak" dokumentua.
"E. Ekonomia- eta finantza-arloetako bideragarritasunaren azterlana" dokumentua.

"A. Memoria" dokumentuan, alde batetik, memoria orokor bat dago eta aurkeztutako
proposamenen deskribapenaz eta justifikazioaz gain, informazio zehatza ere biltzen du;
proposatutako antolamenduaren motibazioa txertatuta dago, garapen jasangarriaren
printzipioan oinarrituta, bai eta ingurumenaren gaineko eraginaren aurretiazko txostena
betetzeari buruzko justifikazio-memoriaren laburpena ere. Ingurumenaren gaineko
Eraginaren Ebaluazioko dokumentuari "gehigarri" moduan erantsita dago, oso-osorik.
Bestalde, "B. Hirigintza Arauak" dokumentuak bi zati ditu, bereiziak baina elkarren osagarri.
Lehenengo zatia "Arau Orokorrak" dira, arauetan bertan azaltzen diren baldintzetan
aplikatzekoak Olaberria herri osoan. Bigarren zatia "Hirigintza Eremuetako Arau
Partikularrak" dira eta eremu horietako berariazko hirigintza-araubidea zehazten dute.
Horretaz gain, Udalak egoki iruditzen zaizkion hirigintzako, eraikuntzako eta
jasangarritasuneko udal-ordenantzak eta lizentziak bideratuko ditu, Lurzoruari buruzko
Legean bildutako erabakiak garatuz.
"C. Hirigintzako Ondarearen Katalogoa" dokumentuak aurrekoaren antzeko irismena du
izaera arauemaileari dagokionez, eta aurrekoari oso lotuta dago; artearen, kulturaren edo
historiaren ikuspegitik interes handikoak direlako zaindu eta gorde beharreko udalerriko
elementu natural eta eraikiak zehazten ditu.
“D. Planoak” dokumentuan dokumentazio grafikoa biltzen da, eta informazio-planoak,
antolamendukoak eta izaera ilustratiboa dutenak bereizten dira.
Planoak egin ahal izateko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ortofotoa eta kartografia hartu dira
oinarritzat, bai eta Olaberriko Udalak emandako hiri-eremuetako kartografia ere.
Azkenik, “E. Ekonomia- eta finantza-arloetako bideragarritasunaren azterlana”
dokumentuan proposamenaren bideragarritasunaren azterketa egiten da, plana gauzatzeko
eperako.

Adierazitako dokumentu horien guztien multzoak osatzen du Olaberriko Hiri Antolamenduko
Plan Orokor hau, indarrean dagoen Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legearen 62. artikuluan esanbidez zehazten dena betez.
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ANTOLAMENDUAREN PROPOSAMENA.

II.1.- ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK.
HELBURU ESTRATEGIKOAK.
Bildutako informazioaren, egindako diagnostikoaren, planteatutako aukeren, jendearen
parte-hartzearen, eskatutako txostenen, udalbatzak hartutako erabakien eta, finean, orain
arte egindako prozesuaren ondorioz, Plan Orokor hau egiterakoan kontuan hartu beharreko
oinarrizko helburu hauek proposatu dira:
HELBURU OROKORRAK


Plangintzaren bidez bete beharreko premiak zeintzuk diren zorrotz aztertzea,
aurreikusitako garapenak ez daitezen gaindimentsionatu eta, nolanahi ere,
Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroetako, Lurraldearen Zatiko Planetako eta
Lurraldearen Arloko Planetako erabakietara egokituta.



Hazkunde demografikoa lurzoruaren artifizializaziotik bereiztea; horretarako, lurzoru
antropizatuak berrerabiltzea sustatu eta lehenetsi behar da, urbanizatu gabeko
lurzoru naturalen artifizializazioaren gainetik. Hori lortzeko, lehendik dauden hirisareen optimizazio funtzionala eta eraldaketa bultzatzen da, birgaitzearen,
berregituraketaren edo berritzearen bitartez, bai eta baztertutako guneak
berreskuratzea ere, lurzorua eta baliabideak optimizatzeko estrategiatzat.



Olaberriko plangintza Lurraldearen Antolamendurako tresnekin (LAG, LZT, LAP eta
abar) eta ondoko herrietako plangintzekin koordinatzea.

INGURUMEN ARLOKO HELBURUAK


Ingurumen-kalteen prebentzioari lehentasuna ematea kalteak zuzendu eta
konpentsatzearen gainetik; horretarako, zuzeneko eta zeharkako afekzioak murriztu
behar dira.



Ditugun baliabide hidrikoak eta lurraldearen karga-ahalmena aintzat hartzea
lurzorua dimentsionatu/sailkatu/kalifikatzeko garaian.



Baliabide eta bitarteko hidrikoak zaindu, babestu eta leheneratzea –ur kontinentalak
lurpekoak edo gainazalekoak, eta iturburuak.



Garapen berriek ingurumenean duten eragina minimizatzea eta, horretarako,
urbanizatu behar diren sektoreen lokalizazioak eta diseinuak zehazteko garaian,
ahalik eta eragin txikiena dutenak hautatu behar dira; hala nola, arrisku naturalen
eraginpean dauden tokiak (urpean gera daitezkeen eremuak,
100 urteko errepikatze-denbora dutenak, edo malda handiko guneak eta abar) edo
arrisku teknologikoen eraginpean daudenak (suteak, isuriak eta abar izateko
arriskua duten jarduerak), edo intereseko habitat naturalak nahiz paisaia-kalitatea
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duten guneak dituztenak. Hartara, dibertsitate biologikoari eta habitat naturalen
dibertsitateari eutsiko zaio, hirigintza-garapenetik salbuetsita eta/edo natura-guneak
hiri-bilbean txertatuta.


Dibertsitate biologikoaren galera gelditzea Batasunaren intereseko habitat eta
babestutako guneen funtzionamendu iraunkorra lehengoratuz eta babestuz, baina
gune horietatik kanpo dauden eremuen nahikotasuna, koherentzia eta
konektibitatea babesteari ere arreta jarri behar zaio. Ildo beretik, landaretza
kontserbatuko da, bereziki,
basoak
eta
ur-bazterreko
landaretza,
eta
lehentasunezko banaketa-guneak, interes bereziko eremuak eta mehatxatutako
flora- eta fauna-espezieen gune sentikorrak babestuko dira, kudeaketa-plana izan
ala ez izan.



Plangintzan paisaiaren faktorea integratzea, Paisaiaren Europako Hitzarmenean
ezartzen den moduan, bere babesa, kudeaketa eta antolamendua sustatuz.



Ingurune garbia eta osasungarria bermatzea, airearen kalitatea hobetuta.



Baliabideen balantzean (ura, energia eta materialak) eragin negatiboa murriztea, bai
eta eragindako hondakin eta kutsatzaileak ere, dela eraikuntzan, oro har (eraikinak,
egiturak, hirigintza), dela horien funtzionamenduagatik; eta zikloak ixtera bideratu
behar da.

EKIPAMENDUEKIN LOTURIKO HELBURUAK


Ekipamendu berrien premia kuantifikatzea eta justifikatzea. Horretarako, igerileku
eta kirol-pisten jabeekin akordioak egiteko aukera edo prestasuna balioetsi behar
da, ekipamendu publikoko sistema orokorraren erabilera esleitzearren eta, hartara,
ez da lurzoru berririk beharko erabilera horietarako.



Kirol-jardueretan –igerilekua, tiro-zelaia eta kartinga- ingurumenaren gaineko
eragina mugatzea, bai natura-baliabideen gaineko eraginari dagokionez
(lurzoruaren kalitatea, uraren kalitatea eta abar), bai kokatuta dauden inguruneko
biztanle eta erabiltzaileengan eragin ditzaketen eragozpenei dagokienez.



Tiro-zelaiarentzat beste kokapen batzuk prestatzea, hiri-lurzoruetatik urrunago baina
jarduera modu ordenatuan lekualdatzeko aukera izanik, jarduera bera eten behar
izan gabe.



Hilerriarentzat beste kokapen bat prestatzea; izan ere, gaur egun hiri-bilbean
integratua dago baina etorkizunean beste nonbait jarriz gero, egun okupatuta
dagoen lurzoru hori libre geratuko da eta ingurune horretarako egokiagoak diren
beste erabilera batzuetara bideratu ahal izango da.



Beharrezkoak diren ekipamenduak garatzea, tokikoak nahiz udalaz gaindikoak. Hori
guztia lortzeko, eraikitako eta urbanizatutako ondare guztia birgaitzea, beharrezkoak
diren hiri-eraldaketako eta -berroneratzeko esku-hartzeak ahalbidetuta.



Bide-azpiegiturak eta zerbitzu-azpiegiturak ezartzea: telekomunikazioak, gasa, urhornidura, energia elektrikoa, argiak, saneamendua eta abar; udalerria lurraldetestuinguruan txertatzea eta udalerriaren irisgarritasuna bermatzearren.
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BIZITEGI ERABILEREKIN LOTURIKO HELBURUAK


Hirigune berria lehendik urbanizatuta dagoenaren inguruan eta egungo hiri-bilbean
oinarrituta ezartzea; hartara, mugikortasun jasangarria ahalbidetuko da garraio
publikoa erabilita, oinez eta bizikletaz, eta azpiegitura (bideak) eta zerbitzu berrien
premia minimizatu (hornidura, saneamendua, elektrizitatea, gasa, telefonia,
hondakin-bilketa eta abar).



Herriaren oinarrizko izaera sustatzea habitat moduan, etxebizitza oinarrizko
eskubidetzat bermatuta kokapenari, irisgarritasunari, kalitateari eta prezioari
dagokienez baldintza egokietan.



Bertako biztanleria gaztea finkatzea eta biztanleak erakartzea; horretarako,
lurzoruaren eskaintza nahikoa eta kontrolatua sortu behar da, kokapen, prezio eta
tipologia egokietan, lehendik daudenekin erlazio egokian eta lurraldearen
egokitasuna kontuan hartuta.



Herriko gizarte-ongizatea hobetzea, honako hauek bermatuta: herritarren
integrazioa, kultura eta hezkuntza eskura izatea, hornidurak, ekipamenduak,
bizilekua, bai eta herritarren gainerako oinarrizko eskakizunak ere, baina betiere
kontsumoa kontrolatuta eta oreka lortzea xede izanik, gizarte-ongizatea murriztu
gabe.



Proposatu behar diren soluzioak udalaz gaindiko ikuspegitik sustatzen direnekin
integratzea eta koordinatzea.



Hiri-izaerako erabileretara bideratutako lurzoruaren kontsumoa minimizatzea;
horretarako, lurralde-planen ondoriozko premiei erantzuteko soilik erabili ahal
izango dira eta lehendik dagoen hiriguneak eskain ditzakeen baliabideen erabilera
optimizatu beharko da. Hori lortzeko, hiri-lurzoruan hornidura-jarduketak indartuko
dira, eraikigarritasun haztatuaren hazkundearen bitartez.



Hiri-eremuko lurzoruaren erabilerak arautzea,
ahalbidetuta bateragarriak diren kasu guztietan.



Lehendik dauden nukleoen kasuan, kokaleku horien jarraian kuantifikatu, kokatu eta
ordenatzea egin beharreko bizitegi-garapen berriak, toki horretan berezkoak diren
soluzio tipologikoen bidezko ezarpena aurreikusita eta eragiten duten lurzoruaren
kontsumoarekiko proportzioan. Horretarako, lehendik dauden bide-azpiegituren eta
bide-bilbeen jarraian egin beharko da hazkunde berria.



Dentsitate handiagoko hirigune trinko eta askotarikoei lehentasuna ematea,
dentsitate ertaina izanik; hartara, ahal den heinean, dentsitate txikiko edo oso txikiko
bizitegi-garapen berriak egitea eta etxebizitza isolatu edo atxikien tipologia
saihestuko da. Indarrean dagoen planeamenduan jada aurreikusita dauden
jarduketa txikiak salbuespen izango dira; izan ere, hiri-eredu sakabanatua eta
barreiatua sustatzen dute, lurzoru, energia eta material asko kontsumitzen dutela.
Horretarako, Lurzoruari buruzko Legearen estandarretara egokitutako dentsitateak
dituzten sektoreak diseinatuko dira eta, beraz, eraikuntza irekiak izango dira,
blokean garatuta.

dibertsitatea

eta

nahasketa
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Bizitegi-eraikinen baldintza akustikoak hobetzeko jarduketak ezartzea, eraikin zahar
nahiz berrietan. Horretarako, herriko zarata-mapa aztertu behar da eta, gero,
iragaitzazko berdegune bat sortzea sustatuko da, N1 errepidetik eta Ihurre inguruko
fabriketatik datozen zaraten aurrean barrera egin dezan.



Lurzoru berrien okupazioa murrizteko estrategiaren barruan, Ihurreko eskola
zaharren ondare eraikiari balio handiagoa ematea; hartara, bizitegi-erabilerarako
birgaitu ahal izango dira baina aldaketa horrekin batera, baratze ekologikoak izango
dituzten etxebizitzekin loturiko lurzati bat ere sortuko da, hiriko bizitegitarako
erabileratik bereizten den beste erabilera bat ezarrita.

LURZORU URBANIZAEZINAREKIN LOTURIKO HELBURUAK


Lurzoru urbanizaezina behar bezala antolatzea, LAGetan , Goierriko Eremu
Funtzionaleko LZTan eta Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko LAPan ezarritako
antolamendu-kategorien bitartez (eta jarduera sustatuen, onargarrien eta
debekatuen matrizea aplikatzea), landa-ingurunea zainduta; horretarako oreka lortu
beharko da, garapen ekonomikoaren, ekosisteman betetzen duen eginkizunaren
(lehengaien hornidura, ingurunearen kontserbazioa eta abar) eta ingurumenarekin
eta paisaiarekin loturiko kalitate-baldintza egokien artean.



Esku-hartzeko, erabilerako eta eraikuntzako araubidea arautzea landa-lurzoruan,
ingurune horretan berezkoak diren balioak babestuta, biodibertsitatea ahalbidetuta
eta, aldi berean, produktibitatea sustatuta, betiere produktibitate hori lehen
sektorearen garapenarekin, kalitate bereziko lurraldeaz baliatzearekin eta
paisaiaren antolamenduarekin loturik dagoela.



Landa-ingurunean dauden eraikinen erabilera arautzea, lurraldearen ezaugarrien
kontserbazioa bermatuko duten neurriak indartuta, lehendik dauden eraikinetan
hainbat etxebizitza eginez.



Baserriak euren lursailetatik bereiztea eragotziko duten araugintza-neurriak
ezartzea. Horretarako, lehendik dauden eraikinei atxikitako gutxieneko lur-zati
zatiezinak arautuko dira.



10.000 m² arteko landa-lurzatiak banantzeko aukera ahalbidetzea, betiere landaingurunea koniferoen sail masiboetatik babestuta.



Paisaiarekin eta ingurumenarekin loturiko balioen babesa arautzea.

JARDUERA EKONOMIKOEN LURZORUAREKIN, LURZORU INDUSTRIALAREKIN ETA
HIRUGARREN SEKTOREKO LURZORUAREKIN LOTURIKO HELBURUAK


Jarduera ekonomiko industrialetara edo hirugarren sektoreko jarduera
ekonomikoetara bideratutako lurzoruak zehaztea, antropizatu gabeko lurzoruaren
okupazio berriak ezabatuta. Horretarako, jarduera ekonomikoen lurzoru berriak ez
dira berriz sailkatuko.



Lehendik dauden industria-lurzoruak kontserbatzeko, birgaitzeko eta hedatzeko
neurriak arautzea, hornidura-jarduketak ahalbidetuta hiri-lurzoruaren eremuetan
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eraikigarritasun haztatua areagotuz, besteak beste, 24.1 Zuzkidura Jarduketan
gertatzen den bezala.


Jarduera ekonomikoen erabilerak finkatzea, herrian dauden jarduera industrialak,
merkataritzakoak edo hirugarren sektorekoak baldin badira.



Ibar inguruan gainerako jarduera ekonomikoen garapenerako gune handiak
kalifikatzea, industria-erabilerakotzat hartuta eta merkataritza-erabilerak horietatik at
utzita.



Aurreko plangintzetan jada onartuta zeuden hirigintza-aurreikuspenetako erabileraeta eraikigarritasun-baldintzei eustea Plan Orokor honetan.



Lurraldearen Zatiko Planean zehazten denari jarraiki, Ihurreko gasolindegiaren eta
Ibaiondoko 7. eremuaren arteko gunean hirugarren sektorerako eremu bat sortzea.

AZPIEGITUREKIN LOTURIKO HELBURUAK


Udalerriko azpiegituren ezarpena hobetzea eta indartzea, batik bat, teknologia
berriekin lotura dutenak.



Lehen dauden errepidezko eta oinezkoentzako komunikazio-ibilbideak prestatzea
eta hobetzea, bide-sare integratzailea eta ingurunearekin integratua lortzearren.
Horretarako, lehendik dauden ibilgailuetarako sarearen zirkuituei eutsi egingo zaie,
eta oinezkoentzako nahiz txirrindularientzako zirkuituak eta zirkuitu mistoak
bultzatuko dira, hainbat ibilbideren balioa handituta, hala nola, Done Jakue bideari
dagokiona eta LZPan definitutako tokiko irisgarritasun-sare nagusia.



N1 errepidearen paralelo, beste bide bat sortzea kanpoko trafikoak Ihurreko
gunearen bitartez desbideratzeko.



Castillo Hotelaren ondoko bide-gurutzean trafikoa arautuko duen biribilgune berria
prestatzea.



Espazio publikoak hobetzeko neurriak ezartzea, dela herrigunean, dela Errekalden,
hirigintzako jarduketa arrunten bidez.

KULTURA ETA ARKITEKTURA ONDAREAREKIN LOTURIKO HELBURUAK


Tokiko arkitektura-ondarearen balioa handitzen eta kontserbazioan lagunduko duten
araugintzako neurriak ezartzea, batik bat, Done Jakue bidearekin loturikoa, baserri
zaharrak, Gurutze Deunaren baseliza, eliza eta abar.

Aipatu ditugun irizpideak ez daude kontrajarrita Beasain-Zumarraga Eremu Funtzionaleko
Lurraldearen Zatiko Planaren proposamenak bideratzen dituzten irizpideekin; Olaberria
plan horretan sartzen da.
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Izan ere, lurralde-antolamenduan aipatzen den ereduari erantzuteko erronka proposatzen
da plangintzan, hirigintza-antolamenduko zehaztapenak gauzatuta, eta lehendik daudenak
aintzat hartuta, beharrezkoak diren erabilerak araututa eta lurraldean integratuta, aipatutako
irizpide eta helburuei erantzunez.
II.2.- EAEko LAGetan EZARRITAKO IRIZPIDEAK.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroek (LAG) Olaberriko
udalerria sartzen dute bere osotasunean Beasain-Zumarragako Eremu Funtzionalaren
barnean (Goierri), eta bertan ezartzen den lurraldearen eremuak ezartzen duen erlaziosistemak identifikatzen ditu udalerriaren oinarrizko komunikazio azpiegituratzat errepide
hauek: N-1 errepidea eta Lazkaotik Ihurre auzora iristeko Olaberriko herrigunetik igarotzen
den GI-3560 errepidea.
Goierriko Eremu Funtzionalari dagokion Lurraldearen Zatiko Plana onartzen ez zen
bitartean, Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroetan Plan Orokorrak idazteko
prozesuan, etxebizitzen arloan gehieneko aurreikuspen batzuk ezartzen zituzten.
Eskualdeko Lurraldearen Zatiko Plana onartu delarik, kopuru hori aldatu egin da eta
bizitegi-garapenetarako lurzoru-eskaintza kalkulatzeko sistema berria ezarri da planean,
baina gaur egun, bizi dugun egoera ekonomikoa ikusita, Eusko Jaurlaritza Lurraldearen
Antolamendurako Gidalerroak berriz berrikusten ari da eta, nola ez, bizitegietarako
lurzoruaren eskaintzaren kuantifikazioa berriz ere egokituko dute.
Ziurgabetasun-egoera honetan, izapidetzen ari den plan orokorrean aurreikusi beharreko
gutxieneko eta gehieneko garapenei buruzko iritzia eskatu zaio Eusko Jaurlaritzaren
Lurralde Antolamendu Sailari eta txosten hau jaso dugu udalaren eskaerari erantzuteko.
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II.3.- BEASAIN-ZUMARRAGA EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO
PLANAREN ETA LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN
ONDORIOZKO IRIZPIDEAK
II.3.1.- BEASAIN-ZUMARRAGA EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO
PLANA
LAGen arabera Olaberria biltzen duen Eremu Funtzionalari (Beasain-Zumarraga) dagokion
Lurraldearen Zatiko Plana idatzi da berriki eta 2009ko irailaren 29ko 534/2009 Dekretu
bidez onartu da behin betiko.
Jarraian, eta laburpen adierazgarri moduan, Olaberria eraginpean hartzen duten BeasainZumarragako LZParen hainbat zehaztapen aurkeztuko ditugu, bai eta horiek aztertu ostean
ateratako zenbait ondorio ere:
Ingurune fisikoaren antolaketa. Babestu, hobetu eta/edo leheneratu beharreko
garrantzi handiagoko eremuak

Dokumentu honi erantsita dagoen Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako
Ebaluazioan zehatz-mehatz zehaztu, aztertu eta garatzen dira aurreko zehaztapen horiek.
Ingurune fisikoaren antolaketa. Antolatzeko kategoriak eta bestelako erreferentziak
-26-
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Lurraldearen Zatiko Planaren dokumentazioa aztertu ostean, Planaren dokumentuan
aztertu eta zehazten diren honako zehaztapen hauek ondorioztatu dira:
- Udalerrian Babestu, Hobetu eta/edo Leheneratu beharreko Eremuak definitzea,

LZParen zehaztapenei jarraiki.
- Ingurune Fisikoa Antolatzeko Kategoriak definitu eta arautzea bakoitzaren baldintza

eta ezaugarriak, potentzialtasuna eta harrera-ahalmena aintzat hartuta, LZParen
eta/edo LAGen irizpideekin bat etorriz.
Plan Orokorraren behin betiko dokumentuan ingurune fisikoaren azterketa egiten denean,
babestu beharreko 5 gune mota bereizten dira; hona hemen:
D.10.- Babes Bereziko landa-zonak.
D.20.- Lur gaineko urak babesteko landa-zonak eta horien babes-eremuak.
D.30.- Nekazaritza eta abeltzaintzako landa-zona eta landazabala.
D.40.- Basoko landa-zonak.
D.50.- Ingurumena hobetzeko landa-zonak.
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Horretaz gain, gainjarritako baldintzatzaileak udalerriko lurraldearen eremu jakin batzuen
izaeraren edo ezaugarrien ondoriozko erregulazio osagarria ezartzeko premiagatik ezarri
dira: “korridore ekologikoak” direlako edo urez bete daitezkeen zonatzat hartzen direlako.
Lurzoru urbanizaezinaren kategorizazioaren eta Plan Orokor honetan proposatutako
erabileren erregulazioaren azterketatik ondorioztatutako erabilera-matrizea honako hau da:

-28-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

MEMORIA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

-29-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

MEMORIA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

Garraio-sarea eta bide-komunikazioak.

- Ihurren, herri barruko bide nagusia Hiri Zentraltasuneko Ardatz bihurtzea.
- Lurzoru-erreserben premiari eta Beasain eta Olaberria herrietako hego-konexioa -

Ihurren barrena, N-1 errepidetik- hobetzeko beharrezkoak diren antolamenduaurreikuspenei dagokienez, eta bide-sistema horrek udalaren eremua eta eskumena
nabarmen gainditzen duenez, oraindik definitu gabe dagoen azpiegitura hori
gauzatu ahal izateko, azpiegitura definituko duten azterlan teknikoak egin beharko
dira.
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Zerbitzuen oinarrizko azpiegiturak.

- Lurraldearen Zatiko Planean, Lazkao-Olaberria-Idiazabal bigarren mailako

telekomunikazio-saretzat proposatutako jarduketa nabarmentzen da, Ibar inguruan.
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Asentamendu-sistema. Bizitegitarako lurzoruak, lurzoru industrialak eta hornidurakoak

BIZITEGI

ERABILERAKO

ASENTAMENDUETARAKO

LURZORUAREN

ANTOLAMENDUA ETA LURZORU POLITIKA
Bizitegi-asentamenduei buruzko atala memoria honen II.2 paragrafoan deskribatu dugu, eta
hazkunderako irizpide egokientzat hartu da LAGetako berrikuspenean zehaztutakoa; hau
da, gutxienez 36 eta gehienez 52 etxebizitza berri egitea LZPan aurreikusitakoen ordez
(gutxienez 101 eta gehienez 166), edo Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika
Sailaren txostenean aipatzen direnen ordez (gutxienez 82 eta gehienez 141).
Abiapuntu horretatik abiatuta eta LZPko jarraibideei jarraiki, honako helburu hauek finkatu
dira:
- Herriguneko nukleoan, bizitegitarako eskaintza emango da, arlorik urbanizatuenen

eskaintzaren hautabide gisa; baina, neurrizko hazkuntza izango da, intentsitate
baxukoa eta dagoen azpiegitura-mailari edo hiri-mailari egokitutako motak.
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- Antolamendurako konponbideek hiri-egitura eta -morfologia babestu behar dute, bai

eta hirigintza-, tipologia-, arkitektura- eta ingurumen-balioak ere.
- Olaberrian, indarreko araudian biltzen diren etxebizitza babestu motetako bat

eraikitzera bideratuko diren lurzoruen garapen txikia aurreikusten da, baina ez da
baztertzen aukerako jardunik edo jardun asistematikorik, eskaera antolatu batean
oinarrituta.
JARDUERA

EKONOMIKOETARAKO

ASENTAMENDUETARAKO

LURZORUAREN

ANTOLAMENDUA ETA LURZORU POLITIKA
Lurraldearen Zatiko Planean, lehentasunezko izaera duen nahitaez antolatu beharreko
erreferentetzat hartzen da hirugarren sektorera bideratutako esparrua antolatzea Castillo
Hotelaren inguruan, gasolindegiaren eta Beasaingo kiroldegiaren artean.
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Udalaz gaindiko ekipamenduen eta espazio libreen sistema

LZPan Ibilbideen Ingurumen Sarea proposatzen da eta udalerriari dagokionez, ibilaldi bigun
bat, oinezkoentzako ibilbideak eta bidegorriak sartzen dira, baina lurzoru urbanizaezinean
barrena landa-ingurunean txertatutako ibilbideen katalogoa eginda aukera hori zabaldu
egingo da.
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Lurralde-ereduaren eskema

-35-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

II.3.2.-

MEMORIA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

LURRALDEAREN ARLOKO PLANAK

Jada aurrez landutako dokumentuetan nahikoa erreferentzia egin zaie haiei, eta hemen
nabarmendu beharrekoa hauxe da: Plan Orokorrean biltzen den proposamena bat dator
indarrean dauden eta Olaberriko lurraldean eragina duten Lurraldearen Arloko Planetako
irizpideekin, arauekin eta irtenbideekin.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planaz eta Ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak
sortzekoaz ari gara zehazki.
Horien artean, Ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak
sortzeko Lurraldearen Arloko Planean agertzen da konplexutasun handiena azterketari
dagokionez, eta horretarako, eranskinaren 27.f artikuluan oro har xedatzen denez,
Olaberria “B” kategoriako udalerria edo eskualdeko udalerri nagusien kategoriakoa izaki,
plataforma zelaituaren gehieneko azalera garbia 40.000 m² da eta eraikitako gehieneko
sabai-azalera 13.000 m².
Muga horrek zer esan nahi duen interpretatzeko, merkataritzako ekipamendu handiei
dagokienez, Dekretuaren eranskinaren 13. eta 14. artikuluetan adierazten dena aipatuko
dugu; hona hemen eduki garrantzitsuena:
Saltoki handia. Definizioa eta sailkapena.
Araudi honen ondorioetarako, Saltoki Handitzat edo Astialdiko eta Zerbitzuetako Zentrotzat
hartzen da merkataritzako, astialdiko eta ostalaritzako zerbitzuen hainbat ekipamendu
(elikagai-unitate handia, merkataritza-galeria, gaikako denda handiak, multizinemakonplexua, astialdiko zentroak, hotelak, jatetxeak eta kafetegiak, gasolina-zerbitzugunea
eta abar) kontzentratuta metatzen dituen hirugarren sektoreko eraikuntzako hirigintzaezarpen oro, baldin eta orokorrean, enpresa, establezimendu edo jarduera desberdinetan
zatikatzen dela ere, jarraian adierazitako hirigintza-magnitude orokorretara iristen bada:
– Plataforma zelaitu, libre eta eraikiaren azalera garbia: 15.000 m2.
– Eraiki daitekeen sabai-azalera: 5.000 m2.
…
Saltoki handien lurralde-mailako arautzea.
Saltoki handien kokapena eta dimentsionamendua erabakitzeko, Euskal Autonomia
Erkidegoko udalerrien sailkapen bat ezartzen da hainbat alderdi kontuan hartuta:
komunikabideen sareekiko kokapen estrategikoa, biztanleria, espazio-erabilgarritasuna eta
mota honetako zentroak hartzeko hirigintza-egokitasuna; eta lehen ere esan dugunez,
Olaberria B kategorian sartzen da: Eskualdeko udalerri nagusien kategorian.
Horri dagokionez, plataforma zelaituaren azalera garbi gisa, eraiki daitekeen lurzoruaz gain,
aparkalekuak, sarbideen barne-sarea eta zerbitzu-espazio eta perimetroko berdegune
guztiak zenbatuko direla ere aipatzen da. Esparru gordinari dagokionez, lur-erauzketek,
lubetek eta ibilgu publikoek, hala badagokio, okupatutako zonak besterik ez dira
salbuetsiko.
Eraiki daitekeen sabai-azalera gisa, sotoko solairuan, behe-solairuan eta goiko solairuetan
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eraikitako azalera guztiak zenbatuko dira, hauek bereziki salmenta-azalerari nahiz beste
edozein erabilera osagarriri atxikita daudela ere; aparkalekurako azalerak salbuetsita, ez
baitira zenbatzen.
Saltokiaren gehienezko dimentsionamenduari buruzko muga hauek, halaber, jarduera
ekonomikoetarako poligono batean edo plataforma logistiko batean instala litezkeen
merkataritza eta astialdiko establezimendu txikiagoen edo marka desberdinetakoen batura
orokorrari aplikatuko zaizkiola ere xedatzen da.
Aurreko irizpideak aintzat hartuta, jarduera ekonomikoen ekipamenduen eremuak mugatu
eta zenbatu behar direla proposatu da eta, zehazkiago, Ihurreko ibar-inguruan dauden
merkataritza-eremuak; izan ere, lurzoruen okupazio-maila handiena lurralde horrek baitu
eta, are gehiago, ondoko udalerriekin mugakide dela kontuan izanik.
Horri dagokionez, Plan Orokorrean ekonomia-jardueretarako lurzoruak eta merkataritzaekipamenduak garatzeko eta zenbatzeko oinarrizko irizpideak finkatzen dira; hona hemen:





Jarduera ekonomikoen erabilerak finkatzea, herrian dauden jarduera industrialak,
merkataritzakoak edo hirugarren sektorekoak baldin badira.
Ibar inguruan gainerako jarduera ekonomikoen garapenerako gune handiak
kalifikatzea, industria-erabilerakotzat hartuta eta merkataritza-erabilerak horietatik at
utzita.
Aurreko plangintzetan jada onartuta zeuden hirigintza-aurreikuspenetako erabileraeta eraikigarritasun-baldintzei eustea Plan Orokor honetan.
Lurraldearen Zatiko Planean zehazten denari jarraiki, Ihurreko gasolindegiaren eta
Ibaiondoko 7. eremuaren arteko gunean hirugarren sektorerako eremu bat sortzea.

Aipatu ditugun printzipioak eta Ihurreko ibarraren lurralde-konfigurazioa oinarritzat hartuta,
jarduera ekonomikoetarako (industriakoak edo hirugarren sektorekoak) lurzoruaren bost
eremu mugatu dira merkataritza-ekipamenduak arautzeari dagokionez. Hona hemen
irizpide mugatzaileak:
1. Udalaz gaindiko ardatz egituratzaile bat egotea, N-1 errepidea, alegia, eremua
luzetara banatzen duela iparraldetik hegoaldera.
2. Ihurreko bizitegi-auzoa, nagusitasunaren eta banaketaren elementu gisa, eta horren
erabilera ez da oso bateragarria jarduera ekonomikoekin.
3. Lurraldearen Zatiko Planean tratamendu bereizia duen eremu bat mugatzea,
hirugarren sektoreko erabileretarako eremua, alegia, Ihurreko gasolindegiaren eta
Ibaiondoko eremuaren arteko gunean.
4. N1 errepidearen hego-ekialdean hirigintza-eremu bereizi bat egotea: pabilioi
handiko zonetan dauden jarduera ekonomikoak biltzen ditu eta, horri esker,
merkataritza-ekipamendu handiak egiteko aukera egotea ekarri du.
Eremu horien kuantifikazioa eta mugaketa, saltoki edo merkataritza-ekipamendu handien
erregulazioari dagokionez, honako hau da:


Altune inguruko merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremua.

Hirigintza-eremu hauek biltzen ditu:
22. HE Karobi-Azpia
23. HE Karobi
24. HE Altune
25. HE Arcelor 1
26. HE Herribaso
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Eremuaren guztizko azalera 250.759 m² da eta plangintzan aurreikusitako sestra gaineko
guztizko eraikigarritasuna 137.854 m².
Eremu honetan planteatzen da erabileren antolamendu bat non industria-erabilera
bultzatzen da eta hirugarren sektoreko erabilerak mugatu edo debekatzen dira, eremuaren
zerbitzurako ostalaritzako jarduera puntualak edo komunitatearen zerbitzurako azpiegituren
jarduerak izan ezik, zeintzuk nolabait hirugarren sektoreko erabilera bezala ulertu
daitezkeen, esaterako, Ibilgailuen Azterketa Teknikoentzako Estazioak edo antzerako
erabilerak.


Ibaiondo inguruko merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremua.

Hirigintza-eremu hauek biltzen ditu:
7. HE Ibaiondo
8. HE Olaondo
Eremuaren guztizko azalera 30.737 m² da eta plangintzan aurreikusitako sestra gaineko
guztizko eraikigarritasuna 17.616 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualdeko udalerri nagusien kategoriakoa izaki,
eremua ez da iristen plataforma zelaituaren mugara; hau da:
40.000 m².
Bestalde, hirugarren sektoreko edo merkataritzako erabileretara bideratutako eraikitako
gehieneko sabai-azaleraren muga 13.000 m² da, eta Plan Orokorra onartu den unean
erabilera horretara bideratutako jarduerak finkatuta geratu dira.
Gaur egun, gutxi gorabehera 7.565 m²(s) hirugarren sektoreko erabileretara bideratuta
daudenez eremuan, 5.435 m² horretarako gaitzea baimen daiteke.


Arcelor inguruko merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremua.

Hirigintza-eremu hauek biltzen ditu:
9. HE Basozabal
10. HE Arcelor
11. HE Iturralde
12. HE Iñausti
13. HE Nissan
Eremuaren guztizko azalera 157.922 m² da eta plangintzan aurreikusitako sestra gaineko
guztizko eraikigarritasuna 113.652 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualdeko udalerri nagusien kategoriakoa izaki eta
plataforma zelaituaren muga 40.000 m² duenez, ezin izango da eremuaren azalera
handitzea proposatu ere egin, hirugarren sektoreko erabilera berriak sortzeko.
Bestalde, hirugarren sektoreko edo merkataritzako erabileretara bideratutako eraikitako
gehieneko sabai-azaleraren muga 13.000 m² bada ere, Plan Orokorra onartu den unean ez
dago erabilera horretara bideratutako jarduerarik.
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Carrefour inguruko merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremua.

Hirigintza-eremu hauek biltzen ditu:
20. HE Laulagun
21. HE Carrefour
15. HE Praxair
16. HE Aldanondo
17. HE Bikuña
18. HE LIDL
19. HE Kooperatiba
Eremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan aurreikusitako sestra gaineko
guztizko eraikigarritasuna 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriakoa edo eskualdeko udalerri nagusien kategoriakoa izaki
plataforma zelaituaren muga 40.000 m² duenez, ezin izango da eremuaren azalera
handitzea proposatu ere egin, hirugarren sektoreko erabilera berriak sortzeko.
Bestalde, hirugarren sektoreko edo merkataritzako erabileretara bideratutako eraikitako
gehieneko sabai-azaleraren muga 13.000 m² denez, eremuan ezin da hirugarren sektoreko
jarduera gehiago ezarri, gaur egun azalera hori gainditu egiten baita..
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II.4.- AINTZAT HARTUTAKO AUKERAK.
Plangintzaren Aurrerapena dokumentuan hainbat aukera eta hautabide hartu ziren kontuan,
eta eztabaida bizia eragin zuten Olaberrian.
Aurrerapena jendaurrean jarri ostean irizpideak eta helburuak finkatu ostean eta harrezkero
egin den lan jarraituaren ondorioz, Plan honetan biltzen diren aukerak, hautabideak ondu
egin dira; eta hori kontrastatutako konponbide berrien emaitza izan da.
Hori horrela izanik, Plan Orokorraren eduki garrantzitsuena lurzoru urbanizaezinak
antolatzera eta landa-inguruneak babestera bideratu da, bizitegi-garapenetarako lurzoru
berrien okupazioa minimora murriztu da, eta industriarako, jarduera ekonomikoetarako edo
ekipamenduetarako lurzoruen antolamendu berriak ezabatu egin dira, lehen aipatu
ditugunez gain.
Mugikortasunari dagokionez, iraganetik iritsi zaigun funtzionamenduaren eskemari,
funtsean, eutsi egin zaio eta udalerrien arteko trafikoak finkatu dira; hala nola, N-1
errepidearen korridorea eta Ihurretik Lazkaora doan GI-3560 errepidearen zirkulazioardatza.
Herrigunearen eta Herribasoko igoeraren arteko gunean pista mugitzea edo bikoiztea
erabaki da.
Beste bide berri bat sortzea proposatu da Ihurreko beheko biribilgunetik Carrefour zentrora,
N-1 errepidearekiko paralelo. Errepide horren trazadura zehatza Olaberriko udala, Ihurreko
bizilagunak eta Arcelor Mittal enpresa gaur egun sartuta dauden lurren lagapenen eta
besterentzeen inguruko negoziazioak konpontzen diren momentuan doituko da.
Eta azkenik, landa-bide nagusien sare bat diseinatu da 5 ibilbidetan oinarrituta eta Done
Jakue bidea ere barnean hartuta; ibilbideen zati bat trafikora zabalik egongo da eta oinezko
nahiz txirrindularientzako ere izango dira oso-osorik.
Plan Orokorra idaztean, jasangarritasun-irizpideak etengabe erabiltzeak eragin du dauden
proposamenak finkatzea, ibilgailuen, oinezkoen eta txirrindularien sistema hobetzen duten
jarduera puntualak gauzatuz; orain ez gara balioesten hasiko Plan Orokor honek bere gain
nekez har ditzakeen jarduerak, udalaz gaindikoak izateagatik, edo gaur egungo egoera
ekonomikoan txertatzeko zailak izateagatik. Zehazki, Goierriko Eremu Funtzionaleko
Lurraldearen Zatiko Planean aurreikusitako lotura funtzionalari buruz ari gara, IhurreArcelor inguruan.
Bizitegi-premiari erantzuteko proposatu diren aukerei dagokienez, Plan Orokorrean jada
urbanizatuta dauden bizitegitarako lurzoruei balioa ematearen alde egin da, horien
eraikigarritasuna eta erabilera-intentsitatea modu kontrolatuan eta indarreko legediaren
arabera areagotuta, eta garapen-eremu berri bakarra proposatuta Santa Luzia gunean;
gune horretan, hasieran aurreikusitako etxebizitza kopurua 18ra murriztea aurreikusi da.
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruei dagokienez, ez da beste aukerarik proposatu,
aurreko araudian jada kalifikatutako lurzoruak finkatu baitira.
Ekainaren 30eko 2/2206 Legearen edukiari jarraiki, espazio libreen eta ekipamenduen
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neurriak ezartzera jo da, eta hauen kokapen estrategikoari dagokionez, aurrez aintzat
hartutako irizpideei erantzuna eman zaie.
Prozesuan ez dira zalantzan jarri hasieran landa-ingurunea babesteari eta horren bokazioxedeari lotzeari dagokienez ezarritako jarraibideak. Hori horrela izanik, Plan Orokorrak ez
du hiri-orbana lurraldera zabaltzen. Aitzitik, nabarmen mugatzen du; izan ere, aurreko
plangintzan Herrigunerako aurreikusitako kirol-ekipamenduko gunea ezabatu da, landaingurunean lehendik zeuden erabilerei eutsi egin zaie nahiz eta ez duten landa-izaera hori:
tiro-zelaia, kartinga eta autoeskola.
Horretaz gain, tiro-zelaiaren kirol-erabilerarako lurzoru urbanizaezinaren eremu berri bat
kokatzea proposatu da, gaur egungo tiro-zelaia modu ordenatuan desegiteko asmoz eta
ekipamendu horren lurzorua berreskuratzeko, ingurumenaren ikuspegitik.
Horiek dira, besteak beste, prozesuaren jarraipenean aintzat hartu diren aukera
esanguratsuenak, interes publiko orokorrerako tamaina edo irismen global txikiagoa duten
eremuen antolamendurako egindako beste hainbat gogoeta ere alde batera utzi gabe.
Horrela, bada, hurrengo idatz-zatian azterketa horren edukia txertatu da, aintzat hartutako
ikuspegi bikoitza, hirigintzari eta ingurumenari buruzkoa, integratzea justifikatzeko.
Horrelako plangintza batek aukera ematen du bai landa-lurraldeari eta bai hiri-eremuari
dagokien balioa emateko eta birkualifikatzeko, lurzoru berrien artifizializazioan ia eragin
gabe; eta horrekin batera, Planaren indarraldirako udalerriak izan dezakeen eskariari
erantzuna emateko aukera ematen du.

II.5.- INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN BATERAKO EBALUAZIOA
TXERTATZEA
II.5.1.- AURREKARIAK
Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 41.
artikuluan eta Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen
duen uztailaren 22ko 3. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Hiri Antolamenduko Plan Orokorren
kasuan, onartu ahal izateko ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazioprozedura bete behar dute.
Era berean, Plan eta programa jakin batzuek ingurumenaren gainean izan dezaketen
eraginaren ebaluazioari buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legea indarrean hasi zen (Estatuko
oinarrizko legea). Lege horren helburuak bat datoz aurreko legediaren helburuekin.
Prozesu horretan, besteak beste, Plan Orokorraren eraginpean dagoen eremuaren
ingurumen-esparruaren diagnostikoa, azterketa eta balioespena egin da, eta 2013ko
apirilaren 8an Olaberriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Ingurumenaren gaineko
Eraginaren Aurretiazko Txostena lortu zen; txosten horretan, dokumentuaren alderdi jakin
batzuetan gehiago sakondu behar zela aipatzen zen.
Dokumentu honen eranskinean aztertu, deskribatu eta formalizatu ditugu alderdi horiek.
Dokumentua hasierako azterlanez eta deskribatutako eranskinean bildutako edukiez
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osatuta dago; bertan, aintzat hartutako aukerei dagokien ingurumen-azterlana ere egiten
da, bai eta sorrarazitako eraginen identifikazioa eta balioespena ere.
II.5.2.- PLAN AKUSTIKOAK ETA BABES AKUSTIKO BEREZIKO GUNEAK.
Plan Orokor hau garatzean egin beharreko plan akustikoen bitartez babes akustiko
bereziko guneak ezarriko dira, eta Plan Orokorraren ingurumenaren gaineko eraginaren
azterketari erantsitako zarata-mapetan egiaztatutako edo aurreikusitako kutsadura
akustikoari aurre egiteko neurriak -prebentziokoak eta zuzentzaileak- ezartzea dute xede,
soinu-mailak indarrean dagoen araudian ezarritako mugen azpitik egon daitezen.
Udalaren hirigintza-araudia osatu beharko da ordenantza espezifiko baten bitartez,
udalaren plan akustiko(et)an bildutako informazioa eta proposamenak arautzeko.
Horren guztiaren oinarri, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio-dokumentuaren
bitartez, lurraldearen azterketa akustikoa biltzen da plan orokorrean; azterketa egiteko,
eredu matematiko iragarleak erabili dira eta, horiei esker, eragin akustikoa ebaluatu eta
gune akustikoen mugaketa aztertzeko aukera dago, bai eta horiek murrizteko neurri
egokiak hartzeko aukera ere.
Antolamenduko guneetako erabilerak zehazteko garaian, jardueren ondoriozko zaratek
beste erabilera batzuetan izan ditzaketen efektuak aintzat hartzen dira eta, horri esker, izan
daitezkeen eragozpenak ezabatzeko neurriak erabaki daitezke.
Planean Ld, Le eta Ln zarata-mailak aplikatuko dira, eta eremu akustikoetan aplikatu
beharreko mailak betetzen diren egiaztatzeko ebaluatuko dira, bai eta azpiegiturek eragiten
dituzten soinu-mailak ebaluatzeko ere, zortasun akustikoak mugatzearren.
Igorle akustikoei aplikatu beharreko muga-balioak betetzen direla egiaztatzeko zarataren
ebaluazioa egingo da eta, bertan, Planaren azterketa akustikoaren tauletan ageri diren
indize akustikoak aplikatuko dira.
Aplikatu beharreko legerian aipatzen denez, administrazio eskudunek egoki iritzitako neurri
zehatzak ezarriko dituzte Ekintza Planetan, eta neurri horien bitartez, muga-balioak edo
administrazio horiek hautatzen dituzten bestelako irizpideak gaindituz gero gauzatu
beharreko lehentasunezko ekintzak zehaztuko dira. Nolanahi ere, neurri horiek zarataren
mapa estrategikoetan ezarritako gune garrantzitsuetan aplikatu beharko dira.
Hirigintza-fitxetan definitutako Azterketa Akustikoak egingo dira zarataren arloan indarrean
dauden lege eta arauetan xedatutakoaren arabera; hona hemen lege eta arau horiek:







Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002/49/EE Zuzentaraua, 2002ko
ekainaren 25ekoa, Ingurumen-zarataren Ebaluazioari eta Kudeaketari buruzkoa.
Europako Batzordearen Gomendioa, 2003ko abuztuaren 6koa, aireontziek eta
ibilgailu nahiz trenen trafikoak eragiten duen zarata industriala eta dagozkien
emisio-datuak kalkulatzeko berrikusitako behin-behineko metodoei buruzko
Jarraibideei buruzkoa.
37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa.
1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko
37/2003 Legea garatzen duena, ingurumenaren zarataren ebaluazioari eta
kudeaketari dagokienez.
1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko
37/2003 Legea garatzen duena, zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta
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emisio akustikoei dagokienez.
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko ingurumena babesteari buruzkoa.
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari
buruzkoa.
Zarata Mapak egiteko Gida Metodologikoa, Eusko Jaurlaritza, 2005eko maiatzekoa.
Zarata-mapak egiteko eta Zarataren eraginpean egotearekin loturiko datuak
ekoizteko jardunbide egokien gida, Europako Batzordearen Zarataren eraginpean
egoteari buruzko lan-talde aholkulariarena, 2007ko abuztuaren 13ko bigarren
bertsioan.

Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren eranskinaren 8. puntuan ondorioak
eta gomendioak biltzen dira, eta garapen berriei dagokienez, honako honetan oinarritzen
dira:
Egindako azterketa akustikoaren helburua maila akustikoak aztertzea da, gaur
egungo egoeran, bai eta Olaberriko HAPOan aurreikusitako garapen berrietako
maila akustikoak aurreikustea ere, betiere garapen berritzat hartuta lurzoru
urbanizagarrian kokatzen direnak (1367/2007 EDaren 2. art.).
Gaur egungo egoeran atera diren emaitzetan nabarmentzekoa da guneak
arriskugarriagoak direla akustikaren aldetik:
Ihurre bizitegi-auzoa eta N-1 autobiatik eta industria-jardueratik hurbil dauden
etxebizitza sakabanatuak.
Gune horietan, maila akustikoak kalitate akustikoaren helburua gainditzen du,
eta ingurumen-zaratan eragin handiena duten guneak N-1 autobia eta industriajarduera dira.
Etorkizuneko egoeraren azterketa akustikoa eginez gero, zona finkatu
arriskugarrienak gaur egungo egoerako berak dira…
Olaberriko HAPOan aurreikusitako eta hiru-lurzoruan kokatuta dauden
jarduketa-eremuetan, helburua erreferentziako mailak (kalitate akustikoko
helburuak) lortzea da.
Jarduketa-eremu horietan, kalitate akustikoaren helburuak betetzen dira, eta
soilik “Eskola Zaharra” 9. eremuan aurreikusten da helburuak gaindituko direla,
gauean. Beraz, “Eskola Zaharra” eremurako azterketa espezifiko zehatzagoa
egitea gomendatzen da: fatxadako mailak altuera guztietan aztertu beharko
lirateke, ez soilik 4 metroko altueran, azterketa honetan egin den moduan.
Gaur egungo egoeran kalitate akustikoaren helburuak gainditzen dituzten gune
urbanizatuei dagokienez, Zaratari buruzko 37/2003 Legearen 25. artikuluari
jarraiki, Udalak babes akustiko bereziko gune izendatu beharko ditu eta,
gainera, Zonako Plan Espezifiko bat egin beharko du, honako alderdi hauek
zehaztuta: - neurri zuzentzaileak, - gauzatzeko arduradunak, - aurrekontua eta
finantzaketa (ahal izanez gero).
Babes akustiko bereziko zona horien helburua zera izango da, eraikinaren
barruan maila akustikoak betetzea; eta zonako plan espezifikoaren bitartez,
soinu-ingurunea hobetzea aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak
bete arte.
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II.5.3.- INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN AURRETIAZKO TXOSTENA
BETETZEARI BURUZKO JUSTIFIKAZIO MEMORIA.
EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 62. artikuluan
xedatzen denari jarraiki, jarraian, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Aurretiazko Txostena
betetzeari buruzko justifikazioa zehaztuko dugu.
Lehenik, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluazioaren Azterketa Plan
Orokorraren dokumentu honetan bilduta dagoela esan behar dugu, horretarako idatzi baita.
Azterketa hori, orain arte, bi fasetan egin da.
Alde batetik, Plan Orokorraren Aurrerapenarekin batera izapidetu den dokumentu bat eta,
bestetik, INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN AURRETIAZKO TXOSTENARI
BURUZKO JUSTIFIKAZIO MEMORIA izena duen dokumentua; azken hori Ekos Estudios
Medioambientales enpresak egin du eta eranskin gehigarri bat da.
Memoria hori Plan Orokor honen eranskin gisa txertatuta dago eta honako eskema honen
arabera egituratzen da:


Informazio osagarria, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako
Ebaluazioaren Azterketan txertatu beharrekoa (IEATaren 2. atala)



HAPOaren eraginpeko eremuaren ingurumenaren azterketa, diagnostikoa eta
balioespena.



Babes Bereziko kategorian edo antzeko beste batean sartzeko moduko
kontserbazio-balio handiena duten landaredi formazioak eta habitatak
identifikatu eta mugatzea.



Eremu narriatuak identifikatzea, etorkizunean udalak ingurumena hobetzeko
jarduketak egin ditzan



Mugikortasuna eta garraioa



Teknikoki arrazoizkoak diren aukeren ingurumen-azterketa eta erabakitako
konponbidearen justifikazioa (IEATaren 2.2 atala)



Bizitegitarako lurzorua



Tiro-zelaia
Aukerak hautatzea
0. aukera: gaur egungo kokapena;
1. aukera: Altuneko kokapena;
2. aukera: Betegarriaren kokapena;
3. aukera: Urkaundieta erreka;
Aukeren azterketaren sintesia



HAPOan bildutako jarduketen eraginen identifikazioa eta balorazioa



Herrigunen biztanleria haztearen eragina
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LUEaren antolamenduak naturaren eta nekazaritzaren baliabideetan duen
eragina; Proposatutako antolamenduak nekazaritza-ekoizpenean izango
duen eragina (2.3 atala, 4. paragrafoa)
Tiro-zelaiak gaur egun duen kokapenean eragiten duen eragina aztertzea
Tiro-zelaiaren baldintza teknikoak
Landareen gaineko eragina
Lurzoruaren gaineko eragina
Uraren gaineko eragina
Kutsatzaileen sakabanaketaren azterketa
Zarataren efektua
Tiro-zelairako neurri babesle eta zuzentzaileen proposamena
Tiro-platerak biltzea
Berunaren mobilizazioa saihestea lurzorua desazidotzearen bitartez
Bioerremediatzea
Zelaiko landaredia kudeatzea
Beruna berreskuratzea eta birziklatzea tiro-zelaia martxan dagoen bitartean
Tiro-zelaiaren balio-bizitza amaitzen denean beruna berreskuratzea eta
birziklatzea Lur gaineko uraren kalitatea kontrolatzea analisien bitartez
Eraiste-fasean dekantazio-baltsa bat jartzea Basazabal errekan
Bestelako hondakinak
kudeatzea
Proposatutako neurrien kostu ekonomikoa, gutxi gorabehera
Planaren ondorioak ikuskatzeko eta ingurumen-helburuak betetzeko programa.
Hasierako Onespeneko dokumentuaren Ikuskapen Programa egokitzea
Ingurumen-helburuen jarraipena egiteko adierazleak
Olaberriko HAPOaren berrikuspenaren azterketa akustikoa: zarata-mapak egitea
Kartografia
1. mapa. Eraginpeko etxebizitzak
2. mapa. Tiro-zelairako neurri babesle eta zuzentzaileak
I. ERANSKINA - LURZORUAREN KALITATEA EZAUGARRITZEA OLABERRIKO
(GIPUZKOA) TIRO ZELAIAN - EMAITZAK AURRERATZEKO TXOSTENA -, EKOS
ESTUDIOS AMBIENTALES S.L.U., 2013ko IRAILA
II. eranskina - OLABERRIKO TIRO ZELAIAK ERAGITEN DUEN INGURUMEN
ZARATAREN MAILA NEURTZEA GERTUKO ETXEBIZITZETAN, AAC ACÚSTICA +
LUMÍNICA, 2013ko URRIA
Plan Orokorrean aurreikusitako ingurumen-helburuak betetzen direla adierazten duten
aurreko puntu horietaz gain, Planaren Memoriaren dokumentuetan eta Ordenantzetan
beste alderdi batzuk ere garatu dira; hala nola, zonifikazio akustikoa eta eremu bakoitzeko
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kalitate akustikoaren helburuak, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren
afekzioak, ur-ibilguen ertzetako jarduketa motak eta abar.
Beraz, Ekos Estudios Medioambientales enpresak idatzi duen INGURUMENAREN
GAINEKO ERAGINAREN AURRETIAZKO TXOSTENA BETETZEARI BURUZKO
JUSTIFIKAZIO MEMORIAk eta Plan Orokorraren arau partikularretan eta ordenantzetan
txertatutako zehaztapenek paragrafo hau betetzen dela justifikatzen dute.
Esan beharra dago 2015eko maiatzaren 19ko behin betiko onespenaren akordioak ez duela
onartzen tiro zelairako erabiliko den lurzoru hiritarrezina Kirol-ekipamendurako Sistema
Orokorra bezala kalifikatzea, beraz hemen aipatutako tiro-zelai horri dagozkion erreferentzia
guztiak balio gabe gelditzen dira.

II.6.- BIZTANLERIAREN HAZKUNDEARI BURUZKO HIPOTESIA.
Olaberrian 941 biztanle daude 2012ko uztailean.
Egindako azterketen arabera, azken 6 urteotan (2006. urteko erroldatik) hazkunde
demografiko txikia gertatu da: 29 biztanle gehiago daude, hau da, % 3,18ko hazkundea
izan da aldi horretan.
2001. urtean hasi eta etengabea izan den hazkunde hori joeratzat har daiteke, baina
aurreko hamarkadarekin alderatuz gero, 1991ko erroldatik 2001ko erroldara bitarte 219
biztanle gutxiago zeudela ikusiko dugu, hau da, biztanleriaren % 19,50eko jaitsiera; izan
ere, 80ko hamarkadaren amaieran 1.422 biztanle ziren. Beraz, jokabide-aldaketa
garrantzitsua eta demografiaren egonkortasun handiagoa zegoela esan dezakegu,
gizartearen zahartze-fenomenoa alde batera utzita.
Alderdi horiek eta beste hainbat balioespen kontuan izanik, gaur egungo biztanleria
egonkortu egingo dela esan dezakegu eta, horren ondorioz, Planaren aplikazioaldian
biztanleriari eutsi egingo zaiola proposa daiteke hipotesi modura.
Dena den, etxebizitza bakoitzeko biztanleen ratioa etengabe gutxitzen ari da, bai
udalerrian, bai eskualdean; hortaz, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu Sailak eremu funtzionaleko Lurraldearen Arloko Planaren aurreikuspenetan nahiz Lurraldearen
Antolamendurako Gidalerroen helburuak berrikustean proposatutako bizitegi-parkearen
hazkunde txikia doitu egin dezakegu.

II.7.- BESTELAKO IRIZPIDEAK ETA UDALAREN HELBURUAK.
Aurreko paragrafoetan adierazitako helburu eta irizpide orokorrez gain, hemen, udalerriak
planteatu dituen beste helburu eta irizpide zehatzago batzuk aipatuko ditugu.
Bizitegi-eskaintzari dagokionez, bizitegi-eskaintza horri erantzuteko lurzoru berriaren
kontsumoa mugatzearekin loturiko helburuak ezarri dira Planean; hala badagokio, garapen
berrietarako izango diren lurzoruak Herrigunean lehendik dauden hiriguneen segidan
egongo direla aurreikusten da; eta esku-hartzeak, ahal bada, hiri-garapenean jada
txertatuta dauden lurzoruetan egitea, berroneratzea eta horien aprobetxamendua
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ahalbidetuta; betiere udal-proiektuaren jasangarritasun-irizpideei, ingurumenaren gaineko
eraginaren baterako ebaluazio-azterketari eta parte-hartze publikoaren prozesuak
eragindako erabakiei jarraiki.
Era berean, horretarako, eraikuntza irekiko bizitegi tipologiak aukeratzea irizpidetzat finkatu
da, lorategidun eraikuntza isolatuko tipologien aukera minimizatu eta optimizatuta.
Hiri-espazio publikoaren birkualifikazioa ere proposatu da, motorrik gabeko mugikortasuna
ere sustatzearren; hartara, irisgarritasuna bermatzen da eta erabileraz gozatzeko aukera
dago. Hori lortzeko, bide-sistema dibertsifikatzea proposatu da, bai eta oinezko eta
txirrindularientzako bideak espezializatzea ere, landa-eremuetan.
Helburu horiei jarraiki, beste helburu batzuk proposatzeko premia sortu da, proposatutako
epemugan hornidura egokiak lortzea ahalbidetzearren. Herritarren zerbitzura dauden
espazio libreen eta kulturako, asistentziako eta abarreko ekipamenduen antolamenduari
buruz ari gara.
Era berean, udalerrian beharrezkoak diren zerbitzuetako eta komunikazioetarako
azpiegiturek azpiegiturei eusteko helburua proposatu da; izan ere, garapen berri gutxi
proposatu direnez, bai ur-hornidura, bai herrirako bide-irisgarritasuna (oinezkoena eta
ibilgailuena) bermatuta daudela uste dugu.
Halaber, landa-ingurunea antolatzeko garaian, ingurune horretarako nabarmendutako
potentzialaren arabera egiteko helburua proposatu da; horretarako, bizitegi-erabilera
autonomoetarako eraikin berrien ezarpena saihestuko da, eta abeltzaintzako, nekazaritzako
eta basogintzako ustiapenarekin loturiko ezarpenen ezarpena eta/edo birgaitzea, txandaka,
arautuko da, bai eta lehendik dagoen ondare eraikian egindako esku-hartzeak eta
narriatutako inguruneak berroneratzea ere, ingurumenaren aldetik hobekuntza ahalbidetuta.
Horren guztiaren emaitza gisa, dokumentu honetan zortzi urteko eperako soluzioak txertatu
behar dira, udalerriaz gaindiko izaera duten lurralde-antolamenduko ekimenak bilduz eta
ondoko udalerrietan formulatu diren ekimenak ere aintzat hartuta, betiere eskualdearen
ikuspegitik begiratuta; eta hauek dira soluzio horien funtsak: lehendik dagoen ondarea
finkatzea, birgaitzea, optimizatzea eta hobetzea; oro har, udal-barrutia antolatzea, eta oso
bereziki, garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, ingurunea zaintzeko baldintzak
antolatzea; bizitegi-lurzorua eskaintzea, berriro urbanizatzeko baldintza egokiak arautuz,
beharrezko ekipamenduak hartzeko egokiak diren lursailen antolamendua aurreikusiz eta
udalerrian ingurumenaren prestakuntza sustatuz.

II.8.- ESKU HARTZEKO PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA
II.8.1.-

DESKRIBAPEN OROKORRA.

Olaberriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra honako lege hauen arabera idatzi da:
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea; Lurzoruaren Legearen
testu bategina onartzen duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua;
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten
premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretua; eta Hirigintzako estandarrei
buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretua.
Planaren proposamenak berori gauzatzeko behar izan diren bi urte baino gehiagoko
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prozesuan hartutako erabaki eta zehaztutako helburuekin bat datoz.
Proposamenak bi alderdi izan ditu kontuan: alde batetik, lehendik zeuden existentzia
fisikoak, hau da, biztanleria eta edozein motatako kokalekuak bai eta fauna, egungo
landaredia, nekazaritzako erabilerak, azpiegiturak eta abar ere; eta bestetik, bidean dauden
proposamenak eta etorkizunera begira planteatzen diren proiektu, premia, ekimen eta ideia
berriak.
Udalerriaren lurraldearen gaineko esku-hartze ereduan sakon aztertzen da bere garaian
onartutako Arau Subsidiarioen bitartez ezarritako abiapuntuko eredua, eta azterketa horrek
helburu bikoitza du: jasangarritasunaren printzipioa kontuan hartzea eta antolamendudokumentua indarrean dagoen legediaren arabera egokitzea.
Horretarako, hainbat irtenbide eskaintzen dira Planean, eta hurrengo paragrafoetan
deskribatuko ditugu, dagozkien arloko ikuspegietatik begiratuta.
Hala, bada, proposamena lehendik dauden azpiegiturak optimizatzeko eta hobetzeko
ikuspegitik egituratzen da, bide-ardatz berriak egitea saihestuz.
Halaber, aztertu diren ingurumen-adierazleak kontuan hartzeko orduan ikusi denez, Plan
Orokorraren bitartez lurzoruaren erabileraren optimizazioa ere lortu nahi dugu; horretarako,
Plana garatzeko artifizializatu beharreko azalera murriztu da, aurreko Arau Subsidiarioetan
aurreikusitakoarekin konparatuta.
Bestalde, Plana gauzatzean ondorioztatuko diren izaera orokorreko eta tokiko beharrezko
espazio libreen hornidura ere aurreikusten da proposamenean.
Planak landa-lurzorua antolatzen du, horren lehen mailako garapena sustatuz eta berezko
balio naturalistikoak zainduz; helburu hori lortzeko, bizitegi-erabilera autonomoetara
bideratutako eraikuntza berriak ezartzea saihestuko da, eta nekazaritzako, abeltzaintzako
eta basogintzako ustiapenarekin lotutako eraikuntzen ezarpena eta/edo birgaitzea nahiz
aurretik zegoen ondare eraikian esku hartzea arautuko da.
Arautze horren bidez, hornidurako eta bizitegitarako erabilera askotarikoak hartzeko
hirigunearen erabilera optimizatzea lortzen da. Esku-hartze eredu horrekin, bizitegi- edo
industria-eremu berriek lurzorua estentsiboki eta modu neurrigabean okupatzea saihesten
da, bai eta horiekin lotutako azpiegitura berriak ezartzea ere, eta aldi berean, lurzoru horri
lehen mailako garapenerako balioa emateko helburuari erantzuten dio.
Halaber, ondare arkitektonikoaren, arkeologikoaren eta naturalistikoaren katalogo bat ere
biltzen da Planean, bertan zehaztutako elementuen babesa arautu ahal izateko.
Bestalde, bestelako zehaztapenak ere biltzen dira eta hurrengo paragrafoetan zehatzmehatz deskribatuko ditugu.
II.8.2.II.8.2.1.-

LURRALDEAREN EGITURA ORGANIKOA ETA ZONIFIKAZIO GLOBALA.
LURRALDEAREN EGITURA ORGANIKOA

Plan Orokorrean, udalerriaren egitura eratzen duen oinarrizko egitura osatzen duten
elementu bereziak antolatzen dira; II.1.1. planoan grafikoki irudikatuta dago.
Olaberria hiru azpiegitura-ardatz nagusitan oinarrituta egituratuta dago. Alde batetik, Oria
ibaia, ipar-mendebaldean. Beste alde batetik, N-1 errepidea, udalerriaz gaindiko bidea eta
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lurraldea egituratzen duena; hori ere ipar-mendebaldean dago, Ihurre inguruan. Eta
azkenik, eskualdeko GI-3560 errepidea, Ihurre eta Errekalde auzoak lotzen dituena
Herriguneko nukleotik igarota.
Hiru elementu horietaz gain, Sustraitz erreka ere elementu egituratzailea da; izan ere, bitan
banatzen du udalerriaren lurraldea, mendebaldetik ekialdera. Lurralde batek bi hegal ditu
iparraldera begira, eta beste bat hegoaldera begira; malda etenak egiten ditu eta Oria
ibaiaren ondoan 170 kotatik 700 kotaraino iristen da Irumugaeta inguruan, Idiazabal,
Lazkao eta Olaberria arteko banalerroan.
Lurraldearen egitura organikoa, bestalde, izaera orokorreko ekipamenduek osatzen dute;
ugariak dira eta funtzio asko betetzen dituzte: hezkuntza, kirola, kultura, laguntza, osasuna,
administrazioa, aisialdia, eta abar.
Lurraldearen egitura organikoa osatzen duten elementutzat finkatu dira, halaber,
azpiegitura-sareko elementu bereziak eta, zehazki, Urkaundietalako araztegia, urhornidurako sarea eta dauden ur-biltegiak.
Gainera, Lurraldearen Egitura Organikoa osatzen dute Ingurumen Korridoreen Sareak,
Tokiko Irisgarritasuneko Sare Nagusian Oinezkoen eta bidegorrien ibilbideek osatua,
Ibilbide Bigunak Natura, Ondare eta Turismoaren arloan interesdun elementuen artean, eta
Beste ibilbide eta Oinezkoentzako Zirkuituak.
Azkenik, udal-egituraren azken elementua parkeak dira; udalerrian estrategikoki kokatuta
eta sakabanatuta daude, eta udalerriko espazio libreen sistema orokorra osatzen dute.
Ategorrietako parkea, Ihurre auzoko goiko aldean; tokiko irisgarritasuneko korridorea
babestekoa, Carrefour inguruan dagoena, eta herrigunean daudenak, funtsean.
Elementu horiei guztiei udal-hilerria gehitu behar zaie, bai eta hilerria kokatzeko lurzoru
berriaren proposamena ere, herrigunetik zertxobait urrunago gaur egungoa baino.
Oinarrizko egitura horrekin, Olaberria egoki txertatzen da bere inguruan, eta aztergai dugun
epemugarako barne-egitura egokiaz hornituta dago.
II.8.2.2.ZONIFIKAZIO
URBANIZAEZINEAN

GLOBALERAKO

PROPOSAMENA

LURZORU

Aurreko guztiarekin bat etorriz, udalerriaren zonifikazio globalaren antolamendurako
proposamena egin da; II.1.2.a eta II.1.2.b planoetan grafikoki adierazita dago eta jarraian
deskribatuko dugu.
Olaberriko Lurzoru Urbanizaezina antolatzeko eta zonifikatzeko proposamenaren oinarrian
lurraldearen ahalmena eta baliabideak adierazten dituzten adierazle eta aldagai nagusien
balioespena dago, bai eta herrian errotutako erabilera eta balioena ere.
Proposatu nahi den lurralde-ereduan ere oinarritzen da proposamena, bai eta horretarako
aurreikusten diren ekimenetan ere, hirigintzaren ikuspegitik nahiz ingurumenaren
ikuspegitik begiratuta eta aurreko arrazoi multzoarekin bat etorrita.
Ingurune fisikoa antolatzeko eta zonifikatzeko proposamena egiteko, natur baliabideek batzuk “berriztaezinak” dira- eta landa-lurzoruak gaur egungo testuinguruan betetzen duten
eginkizuna kontuan izan da, hau da, gizarteak eskaera berriak dituen eta lurraldearen
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egitura ekonomikoa aldatu den testuinguru honetan.
Hala, bada, landa-lurzoruan Zona Globalak identifikatzea proposatzen da, eta lurralde
horretan izaera homogeneoko esparruak bereiziko dira, horien harrera-ahalmena kontuan
hartuta; hartara, erabilera-araudi berezia aurreikusiko da horietako bakoitzerako.
Testuinguru horretan ulertu behar dira erabilera jakin batzuk zaintzeko eta mantentzeko, eta
beste erabilera batzuk hobetzeko, berroneratzeko, beste erabilera batzuetara bideratzeko
edo berreskuratzeko proposamenak, edo erabilera berriak ezartzeko proposamenak. Hori
guztia lurralde honetako natur baliabideak, funtsezko prozesu ekologikoak eta paisaia
babesteko sistema bat adosteko beharretik planteatzen da, garapen integratu bat
bermatzeko eta etorkizuneko belaunaldien ongizatea kolokan ez jartzeko.
Proposatutako Zonak bat datoz Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen
Antolamendurako Gidalerroetan –LAG– definitutako kategorien tipologiekin, eta Olaberriko
ezaugarrietara egokitzeko doikuntza txikiak egin dira, lurralde berezi honen antolamendu
egokia egin ahal izateko.
Bestalde, lurraldearen zonifikazioa definitzeko eta zehazteko nahiz bertako erabilerak eta
jarduerak arautzeko, indarrean dauden lurraldearen arloko planetako edukia eta beste
hainbat lege hartu dira kontuan; besteak beste: Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
Babesteko 16/1994 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko
otsailaren 27ko 3/1998 Legea, eta Lurzorua Ez Kutsatzeko eta Kutsatutakoa Garbitzeko
otsailaren 4ko 1/2005 Legea.
Zonetako tipologiak honako hauek dira:













Babes Bereziko Landa Zonak.
Lur gaineko urak babesteko Landa Zonak eta horien babes-eremuak.
Nekazaritza eta abeltzaintzako Landa Zonak eta landazabala.
Basoko Landa Zonak.
Ingurumena hobetzeko Landa Zonak.
Bide Komunikazio Motordunen Sistema Orokorrak.
Motorrik gabeko Bide Komunikazioen Sistema Orokorrak.
Espazio libreen Sistema Orokorrak.
Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorrak.
Ekipamenduko Sistema Orokorrak.
Zerbitzu-azpiegituren Sistema Orokorrak.
Lurzoru urbanizaezineko ekipamendua.

Antolamendu Zona horietaz gain, udalerriko hainbat eremutan gainjarritako baldintzatzaile
batzuk kontuan hartzeko beharra planteatzen da; baldintza horiek zona bakoitzaren arautze
osagarria izango dira, eta baliabide edo balio gehigarriren bat babesteko helburua izango
dute.
Beraz, lehenago zehaztutako Antolamendu Zonetako bakoitzerako modu orokorrean
proposatuko diren erabilerak eta jarduerak, dagozkien gainjarritako baldintzatzaile(eta)tik
sortutako zehaztapenak kontuan hartuta arautuko dira.
Hona hemen proposatu diren gainjarritako baldintzatzaileak:



Korridore ekologikoak
Urez bete daitezkeen zonatzat hartzen diren zonak.

Baldintzatzaile horietakoren bati lotutako eremuak II.1.2.a eta II.1.2.b planoetan grafikoki
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irudikatuta daude, eta Hirigintza Arau Orokorren 11. artikuluan araututa daude.
Zonifikatzeko proposamena gidatu duen helburu nagusia hauxe izan da: Olaberriko lurzoru
urbanizaezinaren balio naturalistikoak, paisaia-balioak eta produkzio-balioak mantentzea,
sustatzea eta berroneratzea; halaber, beste helburu hauek ere baditu: lurzoruaren
ahalmenaren arabera egokiagoak diren beste erabilera batzuetara bideratzea hainbat
eremu, eta ingurumenaren ikuspegitik aldatuta, degradatuta edo kaltetuta daudenak
berreskuratzea eta hobetzea.
Azken batean, lurzoru urbanizaezina nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako
erabileraren garapenera bideratzea dakar horrek, bai eta aisialdiko, turismoko, kulturako,
pedagogiako... jardueretara ere, baina, betiere, jarduera horiek interesa izan dezaketen
elementuen -esate baterako lurzoruaren, uraren, faunaren, floraren, paisaiaren eta abarrenkontserbazioa eta babesa errespetatzen eta bermatzen dituztenean eta lurralde horren
oreka globalean eta ingurumenari eta ekologiari dagozkionean funtsezko aldaketarik
eragiten ez dituztenean, ingurune horretan integratuz, 3/98 Legeko helburuekin bat etorriz.
Oro har, Antolamendu Zonen identifikazioa eta horietan gara daitezkeen jardueren eta
erabileren araudia deskribatu aurretik, abeltzaintzako eta nekazaritzako ustiapenari lotuta
ez dagoen etxebizitza isolatuetarako eraikin berriak ezartzea debekatuta dagoela
azpimarratu behar da. Lur hiritarrezineko baimen eta lizentzien gaietako jarduketak
koordinatzen dituen azaroaren 24ko 82/1998 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera,
udalek, dagokion lizentzia eman aurretik, proiektatutako eraikinak abeltzaintzako edo
nekazaritzako ustiapen batekin duen lotura nahiz proposatutako eraikinaren edo
eraikuntzaren eta garatu behar den jardueraren arteko egokitasuna baloratuko duen
txosten bat eskatu beharko diote Gipuzkoako Foru Aldundiaren Landa Ingurunearen
Garapenerako Departamentuari, halaxe ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroetan.
Jarraian, proposatutako Antolamendu Zona bakoitza deskribatuko dugu, bai eta aurrez
zehaztutako gainjarritako baldintzatzaileak ere; zona horiek Hirigintza Arau Orokorretan
arautuko dira eta berariazko mugaketa II.1.2 planoan jasota dago.
LAGetako izen bereko antolamendu-kategoriari dagozkion Babes Bereziko Antolamendu
Zonak: naturaren, kulturaren eta paisaiaren aldetik kalitate eta interes handia duten
Olaberriko eremuak.
Babes bereziko zonetan sartzen dira Balio Estrategiko Handiko Abeltzaintzako eta
Nekazaritzako eremuei atxikitako lurraldearen zatiak: haltzadi kantauriarrak, pagadi
azidofilo atlantiarrak eta harizti azidofiloak.
Balio handiko zona horiek herriko mendebaldean dauden hegaletan kokatzen dira,
Idiazabalekin mugan; eta harizti eta pagadiak lurralde osoan sakabanatuta daude, basozonekin tartekatuta.
Nekazaritza eta abeltzaintzako zonak eta landazabala multzoan askotariko eta ahalmen
agrologiko desberdineko lurzoruak biltzen dira; batik bat, belardien, bazkalekuen, bazkalaboreen eta abarren erabilerara bideratzen dira, bokazioaren ikuspegitik begiratuta beste
zona batzuk baino egokiagoa delako erabilera horretarako, berezko ezaugarriak aintzat
hartuta.
Trantsizioko edo Tarteko Landa Paisaia esaten zaien zonak biltzen ditu, bai eta Balio
Estrategiko Handiko abeltzaintzako eta nekazaritzako lurzorua ere.
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Beraz, Olaberriko ahalmen agrologiko handiena duten lurzoruak ere sartzen dira, hau da,
batik bat nekazaritza-bokazioa duten lurzoruak.
Lurzoru horiek ezaugarri fisiko eta kimiko onak dituzte, nutrizio-elementuetan aberatsak
dira, eta kolore- eta egitura-aldaketak pairatzen dituzte harkaitzen in situ edafizazioaren
edo aldaketaren ondorioz.
Malda handi samarrak dituzten gunetan garatzen dira: kasu gehienetan % 10etik % 30era
bitartekoak izaten dira, baina gune oso zehatzetan % 30etik gorakoak ere izan daitezke.
Oro har, sakonera erabilgarri txikiko lurzoruak izaten dira (50 cm edo gutxiago), fisiografia
irregularragoaren eta mikrotopografia gorabeheratsuaren ondorioz; izan ere, horrek
higadura- eta metaketa-prozesuak eremu zehatz batzuetan kokatzea ahalbidetzen du.
Baldintza topoedafikoak kontuan hartuta, lurzoru horiek egokiak dira landaredia iraunkorra,
belarkara edo egurkara jasateko, eta bertako produkzio-prozesua hobetu egin daiteke
ereiteak, ongarriak, artaldeen zatiketa arrazionala, eta abar erabiliz gero. Horien guztien
kudeaketa txarraren ondorioz landarediaren agortu eta lurra bera gal daiteke.
Olaberriko Plan Orokorrean horrela zehaztutako zonak beheko hegaletako zonetan eta,
zehazkiago, mendietako hegal ertainetan kokatzen dira, haran hondoetako alubioi eta
kolubioien zonen ondoan.
Horrelako lurzoruetan abeltzaintzako jarduerak bultzatuko dira, eta landa-inguruneko
jarduerak garatu eta sustatuko dira, nekazaritzakoak zehazkiago, horretarako egokienak
diren lurzoruetan.
Abeltzaintza-jardueratzat hartzen da edozein azienda mota haztearekin lotura duena, bai
eta larrugintzarako animalien hazkuntzan jarduten duten abeltxeak eta ehizarako espezieen
produkzioa ere; animalien bazkarako larreak eta laboreak lortzeko lurraren prestakuntza
ere hemen txertatuko da. Abeltzaintzako ustiapenarekin lotutako kultura-ohitura artean
(bazka-laboreen, zelaien eta larreen erabilera) honako hauek daude: belar-sastrakak
garbitzea, ongarritzea, segaz ebakitzea –eskuz edo baliabide mekanikoen bitartez–,
landare-osasunerako produktuak aplikatzea, siloratzeak, bilketak, lurra harrotzea eta
ereitea.
Bestalde, onargarritzat jotako erabileren kontrola zaindu eta sustatuko da, erabilera horiek
beharrezkoak izan baitaitezke udalerrian nekazaritza-jarduerarekin aurrera jarraitzeko; horri
esker, ingurune fisikoari lotutako jarduera ekonomikoaren garapenari eutsi edo hori
handitzea ahalbidetzeaz gain, paisaia zaintzea –bereziki, nekazaritza-inguruetako paisaia–
eta ekosistemak eta natura-baliabideak zaintzea sustatuko du.
Onar daitezkeen jarduerei dagokienez, honako hauek aipatu behar dira: aisialdiko jarduera
estentsibo eta intentsiboak, ingurumenaren hobekuntza, basogintzako erabilera,
baimendutako nekazaritza-jarduerekin zuzenean lotutako eraikuntza eta instalazioak nahiz
erabilgarritasun publikoa dutenak edo gizarte interesekoak direnak, ehizarekin eta
arrantzarekin lotutako jarduerak (erabilera horiek berariaz debekatuta ez dauden zonetan,
babestutako espezieak eta indarrean dagoen legeria errespetatuz), nekazaritza-industriak
(lehen transformaziokoak eta bigarren transformazioko onargarriak, baina azken horiek
lehen transformaziokoak ere egiten direnean soilik), aireko lineak, lurpeko lineak, A motako
izaera linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak, B motako izaera linealeko zerbitzuen
instalazio teknikoak, landa-bideak, pistak eta garraiorako bideak, eta ekipamenduetarako
eta hirugarren sektoreko erabileretarako eraikinak.
Deskribatutako jarduera horiek gehienak ezartzeko ingurumenaren gaineko eraginaren
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ebaluazioa egin behar da, kasuaren arabera sinplifikatua edo indibidualizatua, eta
ebaluazio horretan, besteak beste, neurri zuzentzaileak eta inguruan integratzeko modua
zehaztu beharko dira; eragin larria sortuko duten aprobetxamenduen, azpiegituren edo
eraikuntzen kasuetan, ingurumen-ezaugarri desberdineko eremuak biltzen dituen
antolamenduko zona zabal honen barnean hainbat irtenbide ebaluatzeko aukera balioetsiko
da.
Zona horietan asko daudela kontuan hartuta, etxebizitzari dagokionez, baserri horiek
birgaitzea sustatuko dela esan behar da. Etxebizitza-izaera duten eraikinak zaharberritzeari
eta eraberritze integralari dagokionez, berriz, txabolak, behin-behineko eranskinak eta
inguruko teilatupeak desagertuko dira, eta eraikinaren balio arkitektonikoak edo historikoak
errespetatuko dira, halakorik izango balu.
Abeltzaintzako ustiapenei lotutako eraikuntzen azalerak bat etorri beharko du ustiapenaren
produkzio-ahalmenarekin (onar daitezkeen basogintzako eta nekazaritzako erabileren
kasuetan bezalaxe).
Lurzatietan itxiturak ezartzen direnean heskaiak erabili beharko dira (hori da irtenbiderik
onena, izan ere, zuhaixka itxurako landareen eragin estetikoari eta natura-ingurunean
duten ekintza positiboari esker, basa-faunaren babesleku bihurtzen baitira, izurriteak
kontrolatzen dituzten intsektiboroak hartzen dituzte, haizeteetatik babesten dute eta
laboreei itzal egiten diete...); bestela, fabrikako obrako hormak, zurezko hesiak eta
alanbrezko langak erabiliko dira; horien gehieneko altuerak zehaztu egin beharko dira.
Zona horietan esanbidez debekatuta daude, besteak beste: nekazaritzako ustiapenari lotu
gabeko familia bakarreko etxebizitza isolatua, zabortegiak, hondakindegiak nahiz aurretik
zeuden guneetan oinarritzen ez diren hirigintza-hazkuntzak.
Beharrezkoa da lurzoru horiek babestea nekazaritzakoak eta abeltzaintzakoak ez diren
erabileren (basogintzako erabilerak, adibidez) presioaren aurrean, udalerriak nekazaritzako
eta abeltzaintzako jarduerak garatzen eta sustatzen jarraitzeko, eta ongi zaindutako
nekazaritza-paisaiarekin, ingurunea errespetatzen duen paisaiarekin gozatu ahal izateko.
Ildo horretatik, ez dugu ahaztu behar abeltzaintzak eta nekazaritzak landa-paisaia eratzeko
eta kontserbatzeko eragin handiena dutela. Dena den, behin-behineko beste erabilera
horien ezarpena, eta zehazki, basogintzako erabileraren ezarpena, “baso-zonetara”
bideratuko da nagusiki, erabilera horiek hartzeko bokazio bereziagoa duten eremuak baitira
horiek.
Laborantzarako Gutxieneko Unitateari dagokionez, uztailaren 4ko 19/1995 Legearen 23.
artikuluan zehazten denez, baserri-jabego batek izan behar duen gutxieneko azalera
funtsezko landaketa-lanak etekin askiesgarria lortzeko moduan egiteko adinakoa izango da,
lan horiek egiteko baliabide arruntak eta teknikoak erabiliz eta inguruko nekazaritzaren
ezaugarri sozialak eta ekonomikoak kontuan hartuz.
Gutxieneko azalera horren azpitik ezingo dira jabego nagusiaren lurzatiak zatitu edo
banatu, eta beraz, zatiketak edo banaketak egiteko ekintza edo negozio juridikoek –
borondatezkoak edo ez– ez dute inolako baliorik izango, 19/1995 Legearen 25. artikuluan
bildutako salbuespen kasuetan izan ezik
Baso Zonak honako hauei dagozkie nagusiki: VII. mota agrologikoko lurzoruak eta VI.
motakoak, bereziki VI2 azpimotakoak, erabilera-gaitasun urria eta malda handiak
dituztenak (% 30etik gorakoak gehienak), testura heterogeneoak eta harri ugari dituztenak
lurrazalean zein lurpean, emankortasun txikikoak eta sakonera erabilgarri aldakorrekoak,
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lodiera txikiko (30 cm baino gutxiago) lurrak nagusi direla.
Erliebe irregular eta kalpartsuko eremuak dira, eta higadurak eragin handia du, lurra
etengabe gaztetuz eta horren bilakaera saihestuz; gainera, harkaitzaren eta lurraren arteko
ukipena irregularra da. Urte osoan edo zati handi batean ur gehiegi izaten da lurzoru
horietan, drainatzea ez da egokia, batzuetan gehiegizkoa ere bada, eta materia
organikoaren edukia handia izaten da, oro har; materia organikoa oso motel txertatzen da
materia mineralean.
Berezko ezaugarri horiek, bokazioarekin bat ez datozen erabileren garapenarekin batera,
hegalen ezegonkortasun-egoerak eragin ditzakete, eta beraz, eraldaketak eta ingurumenarriskuak. Lurra ez bada babesten lurra bera finkatzeko espezieekin (zuhaitzekin nagusiki),
denborak aurrera egin ahala eta hainbat arrazoirengatik, harkaitza lurrazalera irteten da
eta, beraz, lur-geruza murrizten da edo galtzera ere iritsi daiteke; horregatik, baliabide hori
agortu egin daitekeenez, babestu egin behar da. Hala, bada, higadura jasateko arrisku
handia duten eremuen kasuan, eremu horiek basogintzako erabilerara bideratzea
proposatzen da, eta lurzoruaren egonkortasunari eragiten dioten eta higadura-prozesuak
sustatzen dituzten jarduerak saihestu behar dira.
Horrelako zonak Urbarandiko hegalean, Urkanundietan eta Añoan kokatuta daude, hau da,
250 kotatik 700 kotara bitarte dauden hegaletan eta, funtsean, iparraldera begira.
Lurraldearen antolamendua aurrera eramatean, alde batetik, basogintzako erabilera
finkatuko da bokazio hori duten zonetan eta, bestetik, beste zona batzuk beren
bokazioarekin bat datorren erabilerara bideratuko dira.
Horren ondorioz, zona horietan basogintzako erabilera modu antolatuan eta zehaztu gabe
sustatuko da, masen produkzio jasangarria bermatuta, lurralde bakoitzean jarduera eta
zeregin jasangarrienak sustatuta, bai eta egoki iritzitako mugak ere, natura-arriskuak
minimizatzeko eta paisaiarekin bat egiteko.
Honako jarduera hauek onartuko dira eremu horietan: kontserbazioarekin eta
ingurumenaren hobekuntzarekin lotutakoak, jarduera zientifikoak eta kulturalak, ehizarekin
eta arrantzarekin lotutako jarduerak (erabilera horiek esanbidez debekatuta ez dauden
zonetan, babestutako espezieak eta indarrean dagoen legeria errespetatuz) eta aisialdi
estentsiboa.
Halaber, baso-ustiapenari lotutako eraikuntzak eta azpiegiturak, hala nola tresneria,
makineria eta produktuak biltegiratzeko eta kontserbatzekoak, egurra ateratzeko bideak,
egurra prozesatzeko edo pilatzeko parkeak edo biltegiak, suteak zaintzeko instalazioak,
suebaki faxak eta eremuak, ur-puntuak, itxiturak eta hesiak, baina, betiere, horiek kokatuta
dauden ustiapenaren edo ustiapenen produkzio-ahalmenarekin lotuta daudenean eta
inguruan modu egokian integratzen direnean.
Besteak beste, onargarriak izan daitezkeen jardueren artean ere honakoak sartzen dira:
aisialdi intentsiboa, aireko lineak, lurpeko lineak,lehentasuneko garraiobideak, B motako
izaera ez-linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak, eta zabortegi eta hondakindegiak,
betiere, justifikatuta daudenean eta ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egin
ondoren, kasuaren arabera indibidualizatua eta sinplifikatutakoa, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren aurretiazko baimena eskuratu ondoren.
Halaber, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenen ezarpena eta bizitegi-erabilera,
hirugarren sektoreko nahiz ekipamenduen erabilerak onartuko dira, betiere horiei guztiei
dagokien araudi espezifikoa kontuan hartuta.
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Debekatutako jardueren artean honako hauek proposatzen dira: nekazaritzako industriak
(bertako zuhaitzen lehen transformazioa egingo duten zerrategiak ezartzeko aukera
balioetsiko da) eta eraikuntza-erabilerak, onargarriak direnak izan ezik.
Ibaien Ibilguei dagozkien Landa Zonak eta horien Babes Eremuak ur-ibilguetan
aplikatzen dira, eta horien babes-eremuetara ere hedatzen dira, EAEko Ibaien eta Erreken
Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin eta horri buruz Euskal Herriko
Lurraldearen Antolamendurako Batzordean (EHLAB) planteatzen diren irizpideekin bat
etorriz; horiei Plan Orokor honetan berariaz formulatutakoak gehitu behar zaizkie.
Ura ziklo hidrologikoaren bitartez berritzen da, eta beharrezko kopuruaz gain, erabiltzeko
kalitate egokia ere izan behar du; halaber, ura modu jasangarrian erabili behar da.
Ildo horretan, Uraren Legearen 1. artikuluak honako hau esaten du: “lurrazaleko ur
kontinentalek nahiz lur azpiko ur berriztagarriek, guztiek ziklo hidrologikoan integratutakoek,
baliabide bateratu bat osatzen dute, interes orokorraren menpe, eta estatuko jabari
publikoaren zati dira jabari publiko hidrauliko moduan”. Ur horien babesa Euskal Autonomia
Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen II. Tituluko II.
Kapituluan ere jasotzen da (ibilgu eta urbazterren korridore-izaera eta abar), bai eta III.
Tituluko II. Kapituluan, Ingurugiro-zona sentikor gisa jasota daude (dauzkaten ingurugirobalio eta beren hauskortasuneko ezaugarri bereziengatik ingurugiroa gehiago kaltetzeko
modua dagoenekoak).
Lur gaineko uren babesak ur-ibilbideen ibilguei eta ertzei eragiten die; horregatik, babeslerro edo -zona batzuk ezarri dira, eta horietan garatu nahi diren erabilerak eta jarduerak
kontrolatzen dira, hainbat faktore kontuan hartuta: ur-ibilbidearen maila edo kategoria,
lurzoruaren sailkapena, balio naturalistikoa eta kulturala, ingurumenak izan ditzakeen
arriskuak (uholdeak, higadura-arriskuak edo lur-mugimenduak), eta abar.
Informazio eta Diagnostikoari buruzko dokumentuan jasotzen dena gogoratuz, Olaberriko
sare hidrologikoa iparraldeko arroari edo isurialde kantauriarrari dagokio osoki, eta zehazki,
Oria ibaiaren arroari.
Behin betiko izaeraz 1998ko abenduaren 22an onartu zen EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin bat etorriz, lurzoru urbanizaezineko ibaiibilguen ertzetan, lur gaineko uren babes-eremuak 30 metroko zabalera izango du ertz
bakoitzean I. eta II. mailetako ibaien tarteetan (adar-arroa: 10
C ≤ 100 Km ); 15
metroko zabalera 1
C ≤ 10 Km -ko adar-arroa duten erreken edo errekastoen kasuan,
0 mailako tarteetan; eta bost metroko zabalera ur-isurketa gisa hartzen diren gainerako
ibilguen kasuan, 1 Km2 baino gutxiagoko adar-arroa dutenetan eta 00 mailakoak direnetan.
Aipaturiko erretiro horiek lur naturalaren alterazioa dakarten esku-hartze guztietan
aplikatuko dira (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo eraikitzeetan, finko nahiz
desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango
dira nekazaritzako eta basozaintzako zereginak, obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei
dagozkienak edo ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatu
eta aztertutakoak.
Aurreko lerrokadan ezarritako muga orokorren osagarri gisa, landa-eremuan ibilguen
aldeetako bakoitzean 100 metroko zabalerako zerrenda edo tartea ezarri da (Uren 29/1985
Legean ezarritako polizia-zona) eta, zerrenda horretan, lurzoru urbanizaezinaren berezko
eraikuntzak, jarduerak eta lurzoruaren erabilerak soilik onartuko dira.
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Eremu hauetan jarduketak egiteko irizpide orokorrak honako hauek dira: uren kalitatearen
kontserbazioa eta berreskurapena sustatzea, ibilguen eta ibai-ertzen okupazioa edo
aldaketa saihestea, arrisku naturalen ondorioz gerta daitezkeen kalteak minimizatzea,
eremu horien balio ekologikoa gordetzea eta berreskuratzea eta ibilguak ingurunean
integratzea.
Susta daitezkeen erabileren artean, honako hauek proposatzen dira: ingurumena
kontserbatzea, berreskuratzea eta hobetzea (batez ere isurketak egiten diren zonak,
degradatuta edo aldatuta dauden ibai-ertzak eta zuhaitzik ez dutenak), soildutako ibaiertzak ingurune horrekin lotutako espezieekin birpopulatuz, ibilguen arloko organismoak
horretarako baimena eman ondoren.
Erabilera onargarri gisa, intereseko zonetako ibai-ertzei buruzko araudi espezifikoa betez
betiere, ondo kontserbatutako landarediari dagokionez eta bisoi europarrarentzat interes
berezia duten guneak zainduz (gainjarritako baldintzatzailea), uholdeei aurre hartzeari eta
arautze hidraulikoari buruz eta hirigintza osagaiarekin ere bat etorriz, honako hauek
proposatzen dira: aisialdi estentsiboa eta intentsiboa, ehizarekin eta arrantzarekin lotutako
jarduerak (erabilera horiek esanbidez debekatuta ez dauden zonetan, babestutako
espezieak eta indarrean dagoen legeria –foru-aginduak barnean hartuta– errespetatuz),
jarduera zientifikoak eta kulturalak eta ingurumenaren hezkuntzarekin lotutakoak,
basogintzako erabilera, berotegiak, nekazaritza, abeltzaintza, aireko eta lurpeko lineak,
ustiapenarekin lotutako bizitegi-erabilera, erabilgarritasun publikoa eta gizarte-interesa
duten eraikinak, garraiobideak, aireko lineak eta A eta B motako izaera ez-linealeko
zerbitzuen instalazio teknikoak.
Honako erabilera hauek debekatzen dira: nekazaritzako industriak, zabortegiak eta
hondakindegiak (3 Km2 baino gutxiagoko adar-arroa duten errekastoen kasuan izan ezik),
materialen biltegiak edo metaketak, bai eta aldi baterako direnak ere, instalazio
arriskutsuak, publizitate-kartelak eta -seinaleak, eta abar; hau da, esanbidez onartzen ez
diren erabilera guztiak, lurzoru naturalaren edozein eraldaketa eragin dezaketenak,
deskribatutako irizpide orokorra bete ahal izateko.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei dagokienez, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean onartutako jarduerak izaki, jarduera horien
garapena modu jasangarrian sustatu behar dela adierazten da, urak kutsatzeko arriskurik
ez izateko.
Ildo horretatik, nekazaritzarekin eta ingurumenarekin lotutako neurri gisa, emari iraunkorra
duten ibaien edo erreken ertzetan, 10 metroko zabalerako tartean, inolako landaketarik ez
egitea gomendatzen da; ongarriak eta pestizidak ez erabiltzea, eta tarte horretan surik ere
ez egitea; bestalde, gainerako ibai-ertzetan landare-osasunerako produktuak eta ongarriak
modu egokian eta arrazionalean erabili behar dira. Bertan garatzen den landaredi zurkara
errespetatu eta zaindu behar da; abereak ibilguen ertzetara hurbiltzea saihestu behar da;
simaurrak eta mindak biltzeko guneak modu egokian isolatu behar dira (biltegi itxiak);
erabilera horien isurpenak kontrolatu behar dira, modu intentsiboan garatzen badira, eta
abar.
Lurpeko azpiegitura linealen instalazioak ibilguen ondoan ezartzeari dagokionez
(kolektoreak, urak eroatekoak, gasbideak, telekomunikazio-sareak, eta abar), EAEko Ibaien
eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planeko C.4. paragrafoan definitzen
dena kontuan hartuta, 15 metroko erretiro-tartea aplikatuko da landa-eremuan, lehendik
dagoen bide edo tokiko errepide baten azpian kokatuta dauden kasuetan izan ezik, eta
neurketa ibilgutik hasitako proiekzio horizontaletik eta emariaren noranzkoarekiko
perpendikular egingo da. Muga hori ez da bete beharko kolektoreak eta bestelako hodi
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hidraulikoak izanik, behar bezala justifikatzen badira.
Ibai-ibilguaren buruan lur-berdinketak edo hondakin inerteen zabortegiak sortzeko aukerari
dagokionez, esan behar da 3 Km2 baino gutxiagoko adar-arroko erreketan errektifikazioak
baimendu ahal izango direla, agintaritza hidraulikoak ezarritako baldintzetan eta adar-arro
osoari dagokion azterketa hidraulikoa idatzi ondoren nahiz neurri zuzentzaileak zehaztuko
dituen ingurumenaren gaineko eraginaren azterketa egin ondoren.
Goian adierazitakoez gain, kontuan izan behar da EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak
Antolatzeko
Lurraldearen
Arloko
Planean,
Olaberriko
ur-ibilguen
ertzetako
ingurumenarekin, osagai hidraulikoarekin eta hirigintzarekin lotuta hainbat muga ezartzen
dituela, eta muga horiek deskribatutako araudi orokorrekiko gainjarritako baldintzatzaile
gisa hartu behar dira, hiri-eremurako formulatzen diren proposamenekin integratuta.
Ingurumenari dagokion osagaia kontuan hartuta, ur-ibilgu guztien ertzetako baldintza
naturalak babesteko beharra adierazten da, erriberako landaredi urriaren kontserbazioa eta
hobekuntza sustatuz, eta horren bilakaera klimax-etapa baterantz bultzatuko duen izaera
biguneko esku-hartze birsortzaileak erabiliz, nahiz degradatutako edo eraldatutako ibilguen
eta ertzen berreskurapena sustatuz berroneratzeko eta leheneratzeko zereginen bitartez
(garbiketa, erriberako espezieen birpopulatzea haltzak, sahatsak, eta abar sartuz bost
metroko gutxieneko zerrendan). Ibai-sareari dagokion korridore ekologikoaren funtzioa
berreskuratzeko beharrezko lanak sustatzea garrantzitsua da.
Ingurumena Hobetzeko Zonetan honako hauek txertatzen dira: Olaberriko lurzoru
urbanizaezineko eremu edo inguruak, gizakiak lurralde horretan garatutako hainbat
jardueraren ondorioz gertatutako eraginak edo inpaktuak dituztenak; inguru horietan,
espazio degradatu eta eraldatu horiek, berreskuratzeko aukera emango duten jarduketak
beharrezkoak dira.
Lurzoru mota horretan sastraka eta harizti degradatuen guneak biltzen dira.
Legearen ikuspegitik begiratuta, lurzorua babesteko beharra honako lege hauetako hainbat
artikulutan jasota dago: Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko
otsailaren 27ko 3/1998 Legean; Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean, eta
bereziki, Lurzorua Ez Kutsatzeko eta Kutsatutakoa Garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005
Legean.
Berreskuratu beharreko eremuen lehenengo multzo bat hainbat zaborgunerekin lotuta
dago; zabortegiak aktiboak eta jarduerarik gabekoak dira eta iparraldean, Ihurre eta Altune
ingurutik hurbil kokatuta daude, Adif-ek egindako zabortegian.
Ingurumenaren ikuspegitik begiratuta, garrantzitsua da lurzoru horiek berreskuratzea eta
lehentasunezko lurzoruak izatea erabilera berriak ezarri behar direnean, erabilera
horietarako lurzoru natural berriak okupatu aurretik.
Landa-ingurunean txertatutako mota guztietako Sistema Orokorrei dagokienez, motordun
nahiz motorrik gabeko komunikazio-sistemak aintzat hartu behar dira, Gipuzkoako Errepide
eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duen ekainaren 6ko 1/2006 Foru
Dekretu Araudian lehen auzialdian arautzen diren erabilera eta zortasun berezkoekin.
Bestalde, espazio libreen sistema orokorrek –esate baterako, ekipamendukoak–, hau da,
aurreikusi diren bi hilerrietarako eremuak, uraren, saneamenduko, energia elektrikoaren,
telekomunikazioetako eta abarreko azpiegituren sistema orokorrek lurraldearen egitura
organikoaren beste atal bat osatzen dute.
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Udalerriko lurzoru motekin bukatzeko, lurzoru urbanizaezineko ekipamendu pribatu eta
publikoak aipatuko ditugu, hau da, kartinga, tiro-zelaia edo autoeskola.

II.8.2.3.- KALIFIKAZIO GLOBALARI GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK
Bestalde, formulatu diren proposamen osagarriak ere deskribatuko ditugu hemen,
gainjarritako baldintzatzaileen menpe dauden hainbat eremu mota azpimarratzeko;
hirigintza-arau orokorretan esanbidez arautu da eremu horietan aplikatu beharreko araudia.
Alde batetik, EAEko Korridore Ekologikoen Sarea, Europako Kontseiluaren 1992ko
maiatzaren 21eko 92/43/CEE Zuzentarauaren 10. artikuluan finkatu diren ildoei jarraiki.
EAEko Korridore Ekologikoen Sarea horren bitartez, espezie basatien migrazioa, banaketa
geografikoa eta trukaketa genetikoa hobetuko duten paisaiako elementuen multzoa
kudeatu nahi da.
Udalerriko lurraldearen zati handi bat EAEko Korridore Ekologikoen Sarean sartuta dagoela
kontuan izanik, Sareko elementuetarako helburuak aipatuko ditugu.
Espazio-nukleoetan, osotasun ekologikoari eustea eta, hala badagokio, hobetzea, bai eta
habitat eta xede-espezieen erreserba-leku izateko eginkizunari dagokionez ere.
Lotura-eremuetan, espazio-nukleoaren arteko eskala-elementu izaki, osotasun ekologikoari
eustea eta, hala badagokio, hobetzea.
Lotura-korridoreen eta moteltze-eremuen kasuan:




Eraginei aurrea hartzea.
Berezko landaredia kontserbatzea, eta behar izatekotan, berritzea.
Nekazaritzako, basogintzako, abeltzaintzako eta ehizako aprobetxamenduen
ustiapen jasangarria.

Urez bete daitezkeen zonei dagokienez, dagokien arloko legediaren bitartez arautzen dira,
lege horietan ezarritako mugekin; ibaien eta erreken ibilguekin bat datoz lurraldean.
Zona horietan debekatuta dago lurzorura kutsatzaileak isur ditzaketen erabilerak ezartzea,
zuzenean edo zeharka uraren kalitateari eragin diezaioketelako.
Simaurtegi berriak, minda-putzuak, lurperatzeko hobiak, bizkarroi-gabetzeko bainuontziak
nahiz kutsatzaileak sor ditzaketen abeltzaintzako bestelako azpiegiturak esanbidez
debekatzen dira, eta horiek guztiak ezartzeko beste kokagune batzuk bilatu beharko dira.
Beste kokagunerik aurkitzea ezinezkoa den kasuetan, eta hala egiaztatzen duen ikerketa
egin ondoren nahiz dagokion erakundeak baimena eman ondoren, ezarri ahal izango dira
baina neurri zuzentzaile zehatzak finkatuko dira horretarako.
II.8.2.4.- ZONIFIKAZIO GLOBALERAKO PROPOSAMENA HIRI LURZORUAN ETA
LURZORU URBANIZAGARRIAN
Bestalde, Plan Orokorrean hiri-lurzoruen eta lurzoru urbanizagarrian multzoaren zonifikazio
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globala ere zehaztu da, eta horretarako Hirigintza Arau orokorretan araututako zonen
tipologia sistematiko zehatz bat aurreikusi da; tipologia horiek zona zehatzak adierazten
dituzte eta dokumentuaren II.1.5.-Zonifikazio Globala planoan grafikoki identifikatuta daude;
zona horiek modu zehatzagoan arautu dira hirigintza-eremuen arau partikularretako
bakoitzean.
Zona horietan honako hauek sartzen dira: Herriguneko gunea bera eta ibar-ingurua, Ihurre
auzoa eta auzo horren iparraldea, hegoaldean eta mendebaldean kokatutako jarduera
ekonomikoen garapenak.
Jarraian, identifikatutako zona globalen tipologiak zerrendatuko ditugu:
A.10.- ERAIKUNTZA IREKIKO BIZITEGI ZONAK.
Funtsean, Ihurreko bizitegi-auzoko eraikinak eta Herriguneko esku-hartze zehatz bat
sartzen dira, batik bat, Santa Lutzi sektoreari dagokiona; mugaketa zehatz bat eta lurzorua
erabiltzeko eta eraikitzeko baldintzen erregulazioa proposatu dira horietarako, eremuak
birgaituta, martxan jarrita eta balioa emanda.
A.20.- ERAIKUNTZA ISOLATUKO EDO DENTSITATE TXIKIKO BIZITEGI ZONAK.
Ezarpen-eredu jakin baten arabera garatutako zona finkatuak dira; hain zuzen ere,
lurzatietan familia bakarreko, bi etxebizitzako edo etxebizitza askoko eraikin atxiki eta
isolatuak dituen ereduarekin.
B.10.- JARDUERA EKONOMIKOETARAKO ZONAK.
Finkatutako jarduera ekonomikoak hartzen dituzten edo erabilera eta jarduera ekonomikoak
hartzeko proposatzen diren eremuak dira.
Zona horietan, batik bat, industria-erabilerak eta hirugarren sektoreko erabilerak nahiz bi
horiekin bateragarriak direnak ezartzeko eta eraikitzeko baldintzak arautzen dira planean.
E.10.- BIDE KOMUNIKAZIO MOTORDUNEN SISTEMA OROKORRA.
Udalerria egituratzen duten elementuen artean, iragaitzazko fluxuak eta udalerriko sarbide
nagusia antolatzen dituzten bide sare nagusiak (lehen aipatu dugu zeintzuk diren) hartu
dira kontuan.

E.10.- MOTORRIK GABEKO BIDE KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA.
Udalerria egituratzen duten elementuen artean, Beasain eta Idiazabal lotzeko Olaberritik
igarotzen den herriko sarbide nagusiaren ardatza eta udal-sarean txertatutako
oinezkoentzako nahiz bizikletentzako bideak hartu dira kontuan.
E.20.- MOTORRIK GABEKO BIDE KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA.
Udalerria egituratzen duten elementuen artean, Beasain eta Idiazabal lotzeko Olaberritik
igarotzen den herriko sarbide nagusiaren ardatza eta udal-sarean txertatutako
oinezkoentzako nahiz bizikletentzako bideak hartu dira kontuan.
Tokiko Sarbide Sare Nagusiko oinezkoentzako eta bidegorrien sare honetaz gain, eta
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Gohierriko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialean zehaztutako Ingurumenibilbideen Sareari erantzuna emanez, natura, ondare eta turismoaren arloan interesdun
elementuen arteko Ibilbide Bigunak sartu dira, baita beste ibilbide eta oinezkoentzako
zirkuitu ere.
F.10.- ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA.
Lehen esan dugunez, lurraldearen egitura organikoaren egituraketan egokitzat jo da
udalerria benetan egituratzen duten parkeetara bideratutako elementuak identifikatzea;
elementu horiek sistema orokorren maila dute, aplikatu beharreko lurzoruaren legeriarekin
bat etorrita.
F.20.- HIRI INGURUNEKO IBAI IBILGUEN SISTEMA OROKORRA.
Ingurune urbanizaezinean ibai-ibilguen izaera berdina dutela, EAEko Ibaien Ertzak
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean xedatutako zehaztapenetara egokitzen dira.
G.10-60.- KOMUNITATEAREN EKIPAMENDURAKO SISTEMA OROKORRAK.
Udalerria egituratzen duten elementuen artean, egoki iruditu zaigu, halaber, Hirigintza Arau
orokorretan tipifikatutako hainbat ekipamendu kontuan hartzea; ekipamendu horiek
hirigintza-eremuetako arau partikularretan zehatz-mehatz zerrendatuta ageri dira.
H.10.- ZERBITZU AZPIEGITUREN SISTEMA OROKORRA.
Udalerria egituratzen duten elementuen artean, Plan Orokor honetan zerbitzu-azpiegituren
sareko elementu berezi batzuk ere hartu dira kontuan.

II.8.3.- ETXEBIZITZA.
Plan Orokorraren espedientean lehenago ere adierazi denez, Eustaten arabera, Olaberriko
biztanleria Herrigunen, Ihurren eta udalerriko gainerako eremuetan banatuta bizi da; gutxi
gorabehera eta, hurrenez hurren, % 26, % 48 eta % 24 dagokio bakoitzari.
Bestalde, 1981-2001 aldian biztanle kopurua murriztu egin da pixkanaka: 1422 biztanletik
904 biztanlera. 2006. urtetik aurrera eta, besteak beste, Arau Subsidiarioak onartzearen
ondorioz, biztanleriak gora egin du 2001eko 904 biztanle horietatik abiatuta eta 2012an 941
biztanle daude.
Eustaten datu horien arabera, udalerrian 310 familia edo bizikidetza-unitate bizi dira; horrek
esan nahi du okupatutako etxebizitza bakoitzeko biztanleen ratioa 2,92 dela.
Okupatu gabeko etxebizitzari dagokionez, eraikitzen ari direnak eta txandakako etxebizitzaparkea multzo horretan sartzen dira; etxebizitzen % 17,55 dago okupatu gabe eta, egin
diren arloko azterketetan ongi ikus daitekeen moduan, benetan hutsik dagoen
etxebizitzaren ehunekoa ez da oso garrantzitsua eta ez du eskariari erantzuteko adina
ahalmen. Okupatu gabeko etxebizitza gehienak Ihurre auzoan daude, jabetza pribatuko
auzoan, eta landa-ingurunean.
Esan behar dugu azken urteotan biztanle kopuruari eusten ari zaiola eta gorakada txiki bat
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ere izan dela; beraz, orain arteko joera –jaitsiera demografiko handiko joera– aldatu egin
da.
Egoera horrek Planaren epemugarako ezarritako udal-helburua justifikatzen du.
Horretarako, hala ere, etxebizitza erabiltzeko eta okupatzeko jarraibide berriak kontuan
hartuta, Plan Orokorrean etxebizitzaren arloan eskaintza osagarria egitea beharrezkoa da,
betiere Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak LAGetan eta Goierriko LZPan proposatutako
irizpideei jarraiki.
Jokabidearen ildo horiek kontuan izanda planaren epemugan 2,1eko ratioa lor daitekeela
aurreikus badaiteke ere –Europako herrialde askoren kasuan bezalaxe; izan ere, badirudi
une honetan muga hor dagoela–, Plan Orokorrean garapen jasangarriago baten aldeko
apustua egin da, eta 2015. urterako eskaintza okupatutako etxebizitzen 2,3ko batez
bestekoan oinarrituta egitea proposatzen da; bien bitartean, hutsik dauden etxebizitzen
ehunekoa murrizteko ahalegina egingo da, eta etxebizitzaren batez besteko neurria ere
txikituko da, okupazio-baldintza berrien arabera, baina, betiere, ongizate-mailari eutsiz eta
etxebizitza txikiegiak saihestuz. Inguruetako migrazio-fenomenoak Olaberrira iritsiko balira,
joera aldatu egingo litzateke eta, ziurrenik, etxebizitzen okupazioaren ratioaren murrizketa
jarraituagoa sustatuko du joera berri horrek, Plan Orokorrean planteatzen denaren bidetik.
Beraz, Planean identifikatzen diren jarduketa integratu berrien –hornidurakoak edo
isolatuak– eskaintza 85 etxebizitzen inguruan ezartzea proposatzen da, urteko 10
etxebizitza eraikitzeko ahaleginari eutsiz; hala, bada, azaldutako egoerari erantzun egokia
bezain zorrotza emango litzaioke.
Goian adierazitako egoeren arabera, Plan Orokorraren proposamenak honako koadro hauetan
adieraziko ditugu, lehenengoan hiri-lurzoruaren datuak , eta bigarrenean lurzoru
urbanizagarriari dagozkionak:
HIRIGINTZA
Lehendik
Etxeb. berrien
Antolatutako
EREMUA HIRI
dagoen etxeb.
kop.
etxeb. kop.
Etxeberri
6
1
5
Etxeberripe
12
0
12
Elizondo
32
0
32
Belakasoro Berri
6
0
6
Galarregi
5
0
5
Herriguneko gainerakoa
118
118
0
Ihurre
221
221
0
Eskola zaharra
9
4
5
GUZTIRA
409
344
65
HIRIGINTZA EREMUA
LURZORU
Santa Lutzi
GUZTIRA

Antolatutak
o etxeb kop
18
18

Lehendik
dagoen etxeb
0
0

Etxeb. berrien
kop
18
18

Taula horietan ez dira aintzat hartu landa-eremuetan dauden etxebizitzak, ez eta jarduera
ekonomikoenak ere.
Taula horietan, halaber, garapen berriko etxebizitzatzat hartu dira aurreko plangintzan
zehatz-mehatz antolatuta egon arren, obra-lizentziarik ez dutenak.
Beraz, Plangintzan guztira 83 etxebizitza aurreikusi dira; zenbateko horrek gainditu egiten
du Goierriko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planean ezarritako gutxienekoa, hau
da, 82 etxebizitza, memoria honen II.2 paragrafoan deskribatu dugunez.
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Eremu bakoitzerako aurreikusitako sestra gaineko bizitegi-erabilerako eraikigarritasunari
dagokionez, hurrengo taulan gainazalen laburpen bat aurkeztuko dugu.
HIRIGINTZA
EREMUA HIRI
Etxeberri
Etxeberripe
Elizondo
Belakasoro Berri
Galarregi
Herriguneko gainerakoa
Ihurre
Eskola zaharra

Antolatutako Lehendik
dauden etxeb.
etxeb. m²(s)
698
223
1.400
5.230
960
805
26.88
26.88
28.38
28.38
1.308
654

HIRIGINTZA EREMUA
LURZORU
Santa Lutzi

Antolatutak
o etxeb. kop.
2.688

Lehendik
dagoen etxeb.

Etxeb. berriak
m²(s)
475
1.400
5.230
960
805
654
Etxeb.
berrien kop.
2.688

II.8.4.- JARDUERA EKONOMIKOAK.
Behin baino gehiagotan esan dugunez, Plan Orokorrean une honetan jarduera
ekonomikotzat kalifikatutako lurzoruak finkatu dira eta ez da aurreikuspen lurzoru-okupazio
berririk xede horretarako, Oriaren Ibarrean banatutako zuzkidura-jarduketa eta isolatutako
jarduketa batzuk izan ezik.
Nolanahi ere, jarduera ekonomikoetarako bi erabilera-eremu daude oraindik, baina
antolamendu xehatua izan baduten arren, oraindik ez dira garatu. Lurzoru horiek 25.
hirigintza-eremua – Arcelor 1 eta 26. hirigintza-eremua – Herribaso dira.
Bi eremu horien eraikuntza-parametroak zehatz-mehatz azalduta daude bakoitzaren
hirigintza-fitxan. Hona hemen:
HIRIGINTZA
EREMUA HIRI
25. HE Arcelor 1
26. HE Herribaso

Eremuaren
azalera
42.01
60.09

m²(s)
30.00
33.00

Okupazioa
23.06
19.15

Beraz, industrialdeetan dauden pabilioietan eta jada hiritartutako lurretan, jarduketa zehatz
txiki batzuez gain, Plan Orokorrean jarduera ekonomikoetara bideratutako sabaiaren
63.000 m²-ko erreserba ezartzen da.
II.8.5.- KOMUNIKAZIO SISTEMA.
Udalerrian dagoen komunikazio-sistema lehen ere deskribatu dugu.
Planaren arabera, sistema hori, oro har, udalaren ikuspegitik begiratuta nahikoa eta egokia
da; baina sistema horretatik abiatuta, Ihurre auzoan dagoen trafiko parasitoaren gatazka
konpondu behar da.
Alegia, merkataritza-zentroak auzoko kaleetan eragiten duen auto-trafikoa, udalerriaz
gaindiko erakarpen-elementua den aldetik.
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Urtean joan, urteak etorri, konponbide ugari eta kaskarren bitartez arazoa konpontzen
saiatu izan da, baina arazoa osotasunean hartu behar da: N-1 errepidearekiko paralelo,
ertzeko bide berri bat zabaldu behar da, auzo-trafikoa eta eskualdeko trafikoa bereizteko.
Hona hemen arazo hori konpontzeko Plan Orokorrean aurreikusi den eskema:

Bestalde, lurzoru-erreserben premiari eta Beasain eta Olaberria herrietako hego-konexioa
-Ihurren barrena, N-1 errepidetik- hobetzeko beharrezkoak diren antolamenduaurreikuspenei dagokienez, eta bide-sistema horrek udalaren eremua eta eskumena
nabarmen gainditzen duenez, oraindik definitu gabe dagoen azpiegitura hori gauzatu ahal
izateko, azpiegitura definituko duten azterlan teknikoak egin beharko dira.
Alabaina, Castillo hoteleko bidegurutzean kokatu behar den biribilgunea Planaren barruan
balioetsi eta bideratu da, baina LZPan aurreikusitako esku-hartze eremu horri partzialki
baino ez dio erantzungo.
Halaber, eta komunikazioen sistema orokorra hobetzearren, Ihurre eta Lazkao lotzeko
herrigunetik barrena igarotzen den errepidea zabaltzea aurreikusi da; hartara, autoek
segurtasun handiagoz egin ahal izango dituzte aurreratzeak.
Bestalde, Plan Orokorrean argi eta garbi adierazi nahi izan da maila txikiagoko
komunikazio-sistema bat ezarri behar dela, bai ibilgailuentzat, bai oinezko nahiz
bizikletentzat, lurzoru urbanizaezin guztian; sistema txikiago horren bitartez trafikoa
antolatuko da, lurraldea egituratuko da eta oinezkoak txertatzeko elementu izango da.
Planean hainbat ibilbide aztertu eta eskema gisa proposatu dira, eta horien ondorioz,
lurzoru urbanizaezineko bide-sare nagusia eratu da. Hona hemen ibilbideak:
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Bestalde, Plan Orokorrean Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepide-sarea finkatzen da; II.1.1
eta II.1.2 planoetan hori guztia esanbidez identifikatuta dago.
Proposatutako esku-hartzeei esker, udalerriko mugikortasuna berriz diseinatu ahal izango
da eta, dauden distantziak kontuan izanik, motorrik gabeko moduei emango zaie
lehentasuna.
Trafikoaren udal-kudeaketa eta Olaberriko herritarrek egoki iritzita hartzen dituzten neurriak
alde batera utzita, Plan Orokorrean zirkulazio-eredu berri bat antolatzea sustatzen da; eredu
hori jarraian dauden grafikoetan deskribatuta dago, gutxi gorabehera, eta plangintzan
proposatzen diren konponbideen aukerak erakusten dituzte.
Alde batetik, oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna antolatzeko eskemen zirriborroak
daude, baina oso trafiko gutxi dagoenez, motordunarekin bateragarria da.
Eta hori guztia lortzeko ez da azpiegitura-obra handirik edo neurriz kanpoko baliabiderik
behar; kokapen estrategikoetan eta zehatzetan modu koordinatuan esku hartuz gero,
emaitza ikusgarriak lor daitezke eta landa-eremuko mugikortasuna nabarmen hobetzeaz
gain, ingurunea birkualifikatu ere egingo da.
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Lurzoru urbanizaezineko mugikortasunarekin loturik proposatu diren grafikoetan ikus
daitekeenez, herriko auzo guztiak lotzen dituzten ibilbideen sarea antolatu da.
Ideia horretan sakonduz, Plan Orokorrak bat egiten du Eremu Funtzionaleko LZPan
aipatzen den tokiko irisgarritasuneko korridorearen proposamenarekin; horretarako,
azpiegitura hori gauzatzeko mekanismoak egituratu eta aurreikusitako gainerako
korridoreekin egituratzen ditu.
Aparkatzeko tokiei eta garajeei dagokienez, gaur egun, herritarren premiak betetzeko
nahikoa den aparkaleku bat bada herrian, funtsean, Herrigune inguruan; beraz, doikuntza
zehatzak ez badira, ez da bestelako jarduketarik aurreikusten.
Nolanahi ere, espazio publikoen sestrapean garajeak eraikitzea ahalbidetzen da Plan
Orokorrean; aukera horrek etorkizunean sor daitezkeen premiei erantzuteko parada eman
dezake.
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Ekintza horiei guztiei espazio publikoaren hirigintzan, oro har, birkualifikazioa eta
hobekuntza sustatuko dituzten guztiak gehitu behar zaizkie, sarbidea eta motorrik gabeko
mugikortasuna eta, bereziki, oinezko mugikortasuna sustatuko dutenak.

II.8.6.- ESPAZIO LIBREEN SISTEMA.
Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriak udalerriko Espazio Libreen Sistema Orokorraren
eraketa ia osorik berretsi du eta parke-sare dibertsifikatu bat proposatu du, funtsean,
bizitegi-garapenetan txertatuta.
Hori horrela izanik, 13.858 m²-ko espazio libreen sistema orokorraren kalifikazioa aurreikusi
da Ihurreko goiko aldean, auzoaren eta eskola zaharren artean. Beste eremu bat Idiazabal
eta Beasain lotzeko Olaberritik igarotzen den oinezkoen eta bizikleten bidearen babes-zona
da; 45.905 m² ditu. Azkenik, beste hiru eremu Herrigune inguruan kokatuta daude eta
guztira 13.254 m² dituzte.
Guztira, beraz, 73.017 m²-ko Hiri Parkearen Sistema Orokorra aurreikusi da, hau da,
biztanle bakoitzeko 77 m²-ko ratioa.
Espazio libreen sistema orokorra Planaren II.1.1, II.1.3 eta II.1.5 planoetan adierazita dago
grafikoki.
Aurreikuspen honek udalerriaren beharrei egoki erantzuten die, eta parkeen kokapena
nahiko orekatua da hiri-eremuan; bestalde, aplikatu beharreko hirigintza-legerian eskatzen
den eskaera betetzen du.
Planean egiten den proposamen globalean, gauzatzeko azken urterako gaur egungo
biztanle kopuruaren antzekoa aurreikusi da, hau da, 941 biztanle; baina Eusko Jaurlaritzak
egin duen bizitegi-eskaintza kuantifikatzeko tauletan, 2021. urterako 713 biztanle teoriko
ezartzen dira.
Kalkulu ez-ziur hori 2013. urteko biztanle kopuruan oinarrituta egin da, hau da, 813 biztanle;
baina gure ustez, espazio libreen sistema orokorraren eskaintza kuantifikatzeko egokiagoa
da Planean aurreikusitakoa, hau da, 941 biztanleko kopuruari eustea.
Hori horrela izanik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
78.1 artikuluari jarraiki, hasiera batean, espazio libreen sistema orokorrerako gutxienez
lurzoruaren 5 m²-ko azalera antolatu beharko litzateke plangintzan aurreikusitako biztanle
bakoitzeko, hau da, 4.680 m²-ko azalera gutxienez.
Antolatutako lurralde-eredua egituratzen duten bost parkeek, guztira, 77.595 m²-ko azalera
hartzen dutela kontuan hartuta, legeak ezarritako gutxieneko estandarra betetzen da, ongi
bete ere.
Aurrekoa alde batera utzita, Plan Orokorrean espazio libreen tokiko sistema identifikatu da
eta II.4.1 planoan grafikoki irudikatuta dago.
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II.8.7.- KOMUNITATEAREN EKIPAMENDUA.
Plan Orokorrean, aurretik dagoen ekipamenduen sistema finkatu da, eta bertan esku
hartzeko aukera ematen du, hori hobetu eta handitu ahal izateko.
Tokiko mailan ekipamenduen arloan ez da gabeziarik antzeman, baina horiek kokagune
berezian kokatuta daudela ikusi da, eta lurraldean oreka sustatuko duten hornidura berriak
ezartzeko aukera balioetsi da, Herrigune inguruan.
Ekipamenduen tipologien zehaztapena sumatu diren beharren arabera egin da: Herrigune
inguruan eskola-ekipamendua eta udal-hilerrirako eremu berri bat aurreikusteko aukera
aipatu da, hiri-bilbetik urrunago.
Planaren arabera, ekipamendu horietako batzuk udalerriko ekipamenduen sistema
orokorrean txertatzen dira; II.1.6 planoan grafikoki irudikatuta dago. Bertan honako
ekipamendu hauek txertatu dira: gizartearen, kulturaren, kirolaren, irakaskuntzaren arlokoak
eta askotarikoak.
Dena den, ekipamenduen tokiko sistemen sarea osatzeko, hornidurak ezarriko dira lurzoru
urbanizagarrietan eta 2/2006 Legearekin bat etorri beharko dute nahitaez. Hartara,
planaren epemugan ekipamenduaren arloko beharrei egoki erantzuteko lurzatiak eta
askotariko edukiontziak eskuratuko dira, herritarrengandik hurbil.
II.8.8.- HIRI ZERBITZUEN AZPIEGITURAK.
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak proiektua bideragarria egiteko beharrezkoak diren hirizerbitzuen azpiegitura-sareei dagozkien eskemak definitu ditu, egun duten eraketan
oinarrituta eta modu integralean formulatzen diren proposamenei erantzuteko.
Eskema horien bitartez azpiegitura horietako bakoitzaren oinarrizko sarea definitzen da, eta
jarduketa urbanizatzaileen programetan kontuan izan beharreko oinarrizko erreferentzia
dira, aurreikusitako jarduketa integratuak gauzatu aurretik.
Bildutako informazioarekin bat etorrita, II.02.1, II.02.2, II.02.3, II.02.4, II.02.5 eta II.02.6
planoetan grafikoki adierazten diren eskemak proposatu dira. Hurrengo epigrafeetan
deskribatuko ditugu.
II.8.8.1.- UR HORNIDURAKO ETA BANAKETAKO SAREA.
Sare hori II.02.1 - Ur-hornidurako sarearen eskema orokorra planoan deskribatzen da.
Olaberrian dauden azpiegiturak, uraren horniduraren eta banaketaren ikuspegitik
begiratuta, nahikoak dira Plan Orokorrean udalerriko hiriguneetarako aurreikusitako
urbanizazio berriak urez hornitzeko.
Gaur egun, ur sanitarioaren biltegiak hiru zonatan daude. Lehena Urbaundi inguruan dago
eta, oro har, 900 m3-ko edukiera du. Sustraitz Urbaundi esaten zaie biltegi horiei;
inguruetan dauden akuiferoetatik eta harpenetatik elikatzen dira eta, gutxi gorabehera, 380
kotan kokatuta daude.
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Biltegi horietatik bi hodi ateratzen dira. Lehenengoaren bitartez, urak Gainerako biltegira
eramaten dira; 265 kotan kokatuta dago eta 1500 m3-ko edukiera du. Halaber, Olaberriko
herrigunera ere eramaten dira urak, 295 kotatik 325 kotara bitarte. Bigarren hodiak
aipatutako biltegiak zuzenean lotzen ditu; bulkatzeko hodia da, ponpatze-sistema eta guzti,
eta Urbaunditik hiriguneak hornitzeaz gain, agorte larrian herriguneari ur-zerbitzua
eskaintzea du xede.
Bestetik, Gainerako biltegitik herriko behealdea hornitzen da. Ihurreko guneak, 201
sektorea zena, Herribaso, Altune, Arcelor, eta abar, 165 kotatik (Arcelor inguruan) 230
kotara bitarte (Herribaso inguruan) biltegi horretatik hornitzen dira.
Horretaz gain, uraren goi-hornidurako hodi bat ere bada: Arriaranetik abiatu eta Gainerako
biltegia hornitzen du Ihurren dagoen ponpatze-sistema baten bitartez.
Azkenik, Altuneko poligonoan 500 m²-ko ur-biltegi bat eraiki da berriki; poligonoko hidrantesistemak hornitzen ditu, bai eta Herribason eraikiko den poligonoa ere.
Aipatutako biltegi horiek eta hiri-garapenak kokatuta dauden kotei dagokienez, 15 mca-ko
presioa eta emaria gainditzen dituen hornidura bermatuta dago une oro.
Uraren eskari berriaren kalkulua egiteko, ekainaren 7ko 400/2003 Errege Dekretua erabili
da, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Plan Hidrologikoa onesten duena.
Beraz, etxeetako erabilerarako ur-eskariari dagokionez, eta guztira 85 etxebizitza berri
eraikitzea aurreikusten denez, indarrean dagoen araudian jada antolatutakoez gain,
udalean guztira 427 etxebizitza izango dira, kalkulua egiteko, okupazio-indizea 3 biz/etxeb.
eta hiri-hornidura 210 k/biz/egun baino kaltegarriagoak aintzat hartu dira (400/2003 Errege
Dekretuaren 35. Artikuluaren arabera, 101 eta 2.000 biztanle bitarteko udalerri batentzat),
beraz udal-kontsumorako batez besteko eskaria 269,01 m³/egun izango da, eta Planak
aurreikusitako jarduketa berrientzat (85 etxebizitza berri) 53,55 m³/egun besterik ez a (85
etxe x 3 bizt/etxe x 210 l/bizt/egun).
Udalerri guztiko industria-kontsumoari dagokionez, (400/2003 Errege Dekretuaren 38.
Artikuluaren arabera, ezarriko den industria mota zehaztu gabe), 4.000 mO/ha/urte-ko
eskaria aurreikusten da, jarduera ekonomikoen eremuek 530.8917 m²-ko azalera izanik,
eta, beraz, jarduera ekonomiko horiek 581,70 m³/egun-eko batez besteko eskaria izango
dute.
Hutsik dagoen industria lurrean zentratuz, hau da, Herribasoko eremuan, Plan Orokorrean
aurreikusitako eskari berria 66,79 m³/egun izango litzateke (60.095 m² x 4.000 m³/ha/urte).
Bi bolumenak jaso daitezke Gainera eta Urbaundiko biltegiek duten egungo 2400 m³-ko
edukieran.
Banaketa-sareei dagokienez, Herrigune inguruan 201 etxebizitza, Ihurre inguruan 221 eta
gainerakoan 116 etxebizitza daudela kontuan izanik, erreferentziako oinarrizko araudietatik
(Eraikuntzari buruzko Arau Teknologikoak, esaterako) ateratako datuen arabera 630
l/biz/egun hornitzeko 125 mm-ko hodi bat nahikoa da eta, gaur egun, Olaberriko kontsumoa
askoz ere txikiagoa da.
Beraz, dauden banaketa-sareak eta metaketa-biltegiek neurri egokiak dituzte udalerrirako
aurreikusitako erabilerari aurre egiteko, aurreikusitako biztanle-hazkundeak barnean
hartuta.
Ur-hornidurako eta -banaketako sare berrien ibilbideak eraikinik hartuko ez duten eta
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sarbidea etengabe libre izango duten espazio publikoetan barrena joan beharko du.
Hirigintza-proiektuei, bideei, eraikinei eta abarri dagokienez, lehen dauden ur-hodietan
aldaketarik egin behar izanez gero, sustatzailearen erantzukizuna izango da zerbitzu horiek
berrezartzea eta, hala badagokio, desbideratzea, baina zerbitzuak une oro martxan egon
beharko du eta funtzionamenduko azken baldintzak bermatuta.
Banaketa-sare berriak sare-itxurakoak izango dira, zerbitzua hobea izango dela eta sarean
presioak eta emariak hobeto banatuko direla bermatzeko; era berean, hodi-amaieran ura
kutsatzea saihestu beharko da.
Proiektuan bildutako sarea osatzen duten elementuetan erabili beharreko materialen eta
sareen diseinuak bat etorri beharko du Olaberriko Udalaren Zerbitzu Teknikoek emandako
zehaztapenekin.
II.8.8.2.- SANEAMENDU SAREA.
Ur beltzen sarearen eskema orokorra II.02.2 planoan deskribatzen da.
Euri-uren sarearen eskema orokorra II.02.3 planoan deskribatzen da.
Plan Orokorrean aurreikusitako bizitegi-jarduketa bakarra Santa Lutzi sektoreari dagokio,
eta eremu horretan 18 etxebizitza berri eraikitzea aurreikusita dago. Ur beltzen kolektoreari
dagokion gutxieneko eskaria 150 mm da, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren zehaztapenen
arabera.
Eremuaren mendebaldean kokatuta dagoen kolektoreak 420 etxebizitzen isurketak
hartzeko huste-ahalmena du; beraz, kolektore hori nahikoa da herriguneko etxebizitza
berrien isurketak biltzeko.
Bizitegitarako nahiz jarduera ekonomikoetarako hirigintza-eremu berrietako saneamendusareak modu bereizian diseinatuko dira, hau da, sare independente moduan, bata ur
beltzetarako eta bestea euri-uretarako. Nolanahi ere, sare horien ibilbideak eraikinik
hartuko ez duten eta sarbidea etengabe libre izango duten espazio publikoetan barrena
joan beharko du.
Hirigintza-proiektu bakoitzak honakoak landu beharko ditu: saneamendu-urak –ur beltzak
nahiz euri-urak– husteko beharrezkoak diren hodien eta instalazioen diseinua, sare berrien
eta sare orokorren edo gaur egun dauden sareen artean egin beharreko lotuneak, eremu
bakoitzean aurreikusitako beharren arabera; eta, bestalde, jarduketa-eremuaren eta
hustuketa egin nahi den sarearen ezaugarrien hirigintza-garapena.
Euri-uren sarearen kasuan, jarduketa berrien bitartez, hartzaile izango den baliabidean –
hodi biltzailea edo ibilgua– egindako aldaketek isurketak egiteko eskatutako parametroak
betetzen dituztela bermatu behar da, eta ur horiek hartzen dituen baliabidearen edukiera
gainditzen ez dela ziurtatuko da; kasu partikular bakoitzean baliabide horien
funtzionamendu egokia lortzeko beharrezkoak diren aldaketak eta hobekuntzak egingo dira.
Hirigintza-proiektuetan, bideetan, eraikinetan eta abarretan, lehen dauden saneamendusareetan aldaketarik egin behar izanez gero, sustatzailearen erantzukizuna izango da
zerbitzu horiek berrezartzea eta, hala badagokio, desbideratzea, baina zerbitzuak une oro
martxan egon beharko du eta funtzionamenduko azken baldintzak bermatuta.

II.8.8.3.- ENERGIA ELEKTRIKOAREN SAREA.
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Sare elektrikoaren eskema orokorra II.02.5 planoan deskribatzen da.
Bizitegitarako eta industriarako etorkizuneko hirigintza-eremuetan (jada antolatuta daude
hirigintzari dagokionez), udalerrian dauden 13.200 volt-eko (erdi tentsioa) lineen bidez
eskuratuko dute energia elektrikoa. Herrigunearen inguruan berriki transformazio-zentro
berria ezarri dela kontuan izanik, egun dagoen sareak nahikoa ahalmen eskaintzen du
Santa Lutzin aurreikusi den bizitegi-garapenerako.
Jarduera ekonomikoen Herribaso eta Arcelor 1 eremuetan, eta potentzia handiagoa behar
denez, onartutako hirigintza-proiektuan jada aurreikusita dauden transformazio-zentroak
ezarriko dira edo enpresa hornitzailearen zehaztapenei kasu egingo zaie. Zona horietan,
bezeroen hornidura behe-tentsioan (380 volt) o erdi-tentsioan (13.200 volt) egingo da, eta
kontsumitzailearen eskariaren arabera ezarriko da irizpidea.
Gaur egungo saretik Transformazio Zentroetara egin beharreko harguneak lur azpitik
egingo dira beti, horma bikoitzeko eta 160 mm-ko diametroko polietilenozko tutuekin; tutu
horiek hormigoian txertatuko dira.
Bizitegi-zonetan nahiz industria-zonetan, behe-tentsioko edo erdi-tentsioko banaketa lur
azpitik egingo da, eta kasu horretan ere hormigoian txertatutako horma bikoitzeko eta 160
mm-ko diametroko polietilenozko tutuak erabiliko dira zeregin horretarako; bestalde,
konpainia hornitzaileak (Iberdrola) araututako kutxatilak erabiliko dira.
Dagozkien jarduketa integratuetako
zehaztapena barne hartuko da.

hirigintza-jarduketarako

programetan

sarearen

II.8.8.4.- GAS SAREA.
Gas-sarearen eskema orokorra II.02.4 planoan deskribatzen da.
Bizitegitarako hirigintza-eremu berrietara gasa banatzeko, gaur egun dagoen banaketasaretik egingo da, dentsitate ertaineko polietilenozko tutuekin eta 100 mm-ko diametroa
gainditu gabe. Banaketa hori B erdiko presioan egingo da.
Hirigintza-eremu industrialen hornidura onartutako hirigintza-proiektuko zehaztapenen eta
konpainia hornitzailearen jarraibideen arabera egingo da.
Banaketa-sarean, gutxienezko diametroa 63 mm izango da eta 32 mm-ko diametroa duen
tutuak erabili ahal izango dira harguneetan.
II.8.8.5.- TELEFONIA SAREA.
Telefonia-sarearen eskema orokorra II.02.6 planoan deskribatzen da.
Telekomunikazioen banaketa bizitegitarako nahiz industriarako hirigintza-eremuetan lur
azpiko kanalizazio bidez egingo da beti.
Udalerrian dagoen telekomunikazio-sarea zabaltzeko asmoa dago, Ihurreko ibar-ingurua
herrigunearekin lotuko duen zuntz optikoko linea baten bitartez, Beasaingo mugan
konektatuta; hartara, Herriguneko inguru guztian beharrezkoak diren zerbitzu telematikoak
eta ahots- eta datu-zerbitzuak eskuratu ahal izango dira.
Sare berriak dentsitate ertaineko eta 125 mm-ko diametroko polietilenozko tutuak erabiliko
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dira Euskaltelen kasuan, eta 110 mm-ko PVCko tutuak Telefónica-ren kasuan; ahots- eta
datu-lineak tutu horietatik igaroko dira.
Bi konpainia horien kanalizazioak zanga-zulo beretik igaro ahal izango dira, eta tutuak
hormigoian txertatuta joango dira. Konpainiek zanga-zulo berbera erabili ahal izango dute,
baina kutxatila berberak ez; Euskaltelen kasuan kutxatilak HF motakoak izango dira, eta HF
eta DF motakoak Telefónica-ren kasuan, eta hainbat modelotakoak Telefónica-k izan
ditzakeen kameretarako. Kutxatilak eta kamerak aurrez fabrikatutakoak nahiz in situ
egindakoak izan daitezke. Kanalizazio orokorretan, salbuespen gutxi batzuetan izan ezik,
konpainia bakoitzak lau tutu eduki ahal izango ditu gehienez.
Sare orokor horietatik konpainia operadoreek Telekomunikazioen Azpiegitura Komunen
kutxatiletara harguneak egingo dituzte; kutxatila horiek HF motakoak izango dira, eta
lurzatiaren mugetan kokatuko dira; kutxatilaren barneko hargunea egiteko 63 mm-ko
diametroko zortzi tutu erabiliko dira.
Telekomunikazioen Azpiegitura Komunen kutxatila bat ezarriko da eraikin bakoitzean,
eraikina bizitegitarako nahiz industriarako izan.

II.9.- PLANA GARATZEA ETA GAUZATZEA.
II.9.1.- SARRERA
Deskribatutako zonifikazio globalerako proposamenek udalerriaren lurraldearen
antolamendu fisikoa adierazten dute, eta udalerrian erabilera globalen ezarpenak arautzen
dituzte.
Plan honetan, plana bera garatzeko eta gauzatzeko beharrezkoak diren zehaztapen
zehatzak biltzen dira. Besteak beste, jarraian aipatuko diren gaiei buruzko proposamenak
azpimarratu behar dira:
* Lurzoruaren sailkapena.
* Eraikigarritasunaren esleipena eta banaketa.
* Antolamendu xehatua zehazteko irizpideak.
* Plangintza gauzatzeko irizpideak.
Hala ere, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan ezarritako eta antolamenduarekin
lotutako aurreikuspenak, zenbait kasutan osatu egin beharko dira horiek garatzea eta
gauzatzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren aurreikuspenekin: plangintza xehatua idaztea
eta izapidetzea, hirigintza-jarduketen programak eta kudeaketa-proiektu espezifikoak,
dokumentuan bertan esanbidez zehazten diren zehaztapenekin nahiz arlo horretan
indarrean dagoen legeriatik eratorritakoekin bat etorriz. Halaber, beste zehaztapen batzuk
ere dagozkien udal-ordenantzen bidez arautuko dira.
Horretaz gain, gai honekin lotuta planteatutako proposamenak azaldu aurretik, beste bi gai
hauei dagokienez ere hainbat zehaztapen egitea beharrezkoa da: udalerriko hiri-lurzoruen
eta lurzoru urbanizagarrien multzoa hirigintza-eremuetan mugatzea, eta plangintzaren eta
udalerriak mugakide dituen udalerrien arteko koordinazioa.
II.9.2.-HIRIGINTZA EREMUAK MUGATZEA
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Aurreko Arau Subsidiarioetan erabili zen, jada, hiri-lurzoruen eta urbanizagarrien multzoan
hirigintza-eremuak identifikatzeko teknika, edukiaren adierazpen argia eta sistematikoa
lortzeko.
Dokumentu honetan ere hirigintza-tratamendu bereizia merezi duten lurralde-eremu
autonomoak mugatu dira, eta bereizketa hori Plan Orokorrak berak kasu bakoitzean
honako alderdi hauei dagokienez planteatzen dituen irizpide guztiak kontuan hartuta egin
da:
*
*
*
*
*

Aurreko hirigintza-araubidea finkatu den ala ez.
Eraginpeko lursailen hirigintza-sailkapena.
Egiturazko antolamendurako proposamenak eta lursail horien kalifikazio globala.
Antolamendu xehatuko proposamenak.
Planteatuko diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko aurreikuspenak.

Dokumentu honek, hala ere, eremu horien eta eremuen identifikazioaren zehaztapen berria
ezarri du. 27 eremu mugatu dira eta II.01.4 planoan identifikatu dira, bakoitzari
erreferentziako toponimo bat esleituta. Horien zerrenda eta azalera antolamenduaren
ezaugarriak biltzen dituzten koadroetan deskribatu dira.
Hirigintza-eremuak bereiztean, praktikan, horietako bakoitzean
Hirigintza Arau Partikular homogeneoak arautzeko aukera dago.

aplikatu

beharreko

II.9.3.- PLANGINTZA MUGAKIDE DIREN UDALERRIEKIN KOORDINATZEA
Oro har, eta hirigintza-legerian biltzen diren askotariko ñabardurak alde batera utzi gabe,
udalerri berean txertatutako lursailen multzoak osatzen du Hiri Antolamenduko Plan Orokor
baten eremua, baina plan hori onartzean sor daitezkeen eraginak –gauzatzeko baldintzak,
derrigortasuna eta abar– ezin dira beste udalerri batzuetara hedatu.
Baina lurraldearen errealitatea bera, continuum bat den heinean, askotan udalerri bateko
zein beste bateko muga administratibo zorrotz eta itxien baitan sailkatzea zaila izaten da.
Horregatik, lurraldearen antolamendu-tresnak eta, bereziki, EAEko Lurraldearen
Antolamendurako Gidalerroak nahiz Lurraldearen Zatiko Planak garrantzitsuak dira,
berorietako erabakiek eta proposamenek udal-mugak gainditzen baitituzte.
Horrela, bada, arlo horietan indarrean dauden tresnetan bildutako proposamenetara
nahitaez egokitu beharra alde batera utzi gabe, bai udalerrien ertzetako hirigintzaantolamenduaren zehaztean, bai dagozkien aurreikuspenak gauzatzean, kasuan kasu
eraginpean hartutako Udalbatza guztien arteko koordinazioa eta lankidetza ezinbestekoak
dira.
Kasu honetan, Olaberrian txertatutako lursailak dira proiektu honen erreferentzia-esparrua;
beraz, lehen esan dugunez, proiektua onartzearen ondoriozko eraginak ezin izango dira
udalerriaz haratago hedatu.
Baina hainbat udalerrirekin mugakide izaki, batez ere Beasain, Idiazabal eta Lazkao herrien
kasuan, proposamenak koordinatzea ezinbestekoa da, funtsean, irisgarritasunarekin eta
azpiegiturekin loturiko gaiei dagokienez.
Nolanahi ere, esan behar dugu arlo horretan ez dagoela gatazka espezifikorik.
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Ildo beretik, Plan Orokorrean, bide-komunikazioen arloan erabakitako konponbideak
txertatzen dira eta lurraldearen egitura organikoa identifikatzen duen II.1.1 planoan ongi
adierazten da hori guztia.
Oro har, proposatutako konponbideak lurraldearen continuumaren antolamenduan
txertatzen dira eta ez dute inolako betebeharrik eragiten ondoko udalerrientzat; indarrean
dagoen lurzoruari buruzko legearen arabera, ondoko udalerri horietara idatzitako
plangintzaren Aurrerapena bidali zen, horren berri izan zezaten. Bestalde, ikuspegi global
baten ondorio izan daitezkeen konponbide alternatiboak ere ez dira hipotekatu.
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II.9.4.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENAREN ARLOKO IRIZPIDEAK, HELBURUAK ETA
PROPOSAMENAK.
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko Legean ezarritakoari jarraiki,
Plan Orokor honetan udalerriko lur guztiak sailkatu behar dira, eta legean bereizten diren
lurzoru motetako batean sartu: hiri lurzoruak, lurzoru urbanizagarriak eta lurzoru
urbanizaezinak.
Plan Orokor honen kasuan, agindu hori, besteak beste, honako irizpide hauen arabera
egokituta bete da:
II.9.4.1.- HIRI LURZORUA.
Lehen adierazitako legean eta, zehazki, lege horretako 11. artikuluan hiri-lurzorutzat jotzeko
ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten lurrak hiri-lurzoru izango dira.
Gainera, artikulu horretan bertan xedatutakoaren arabera, lurzoru mota horren barruan bi
kategoria bereiziko dira:
A.- Hiri-lurzoru finkatua.
Klase eta kategoria horretan sartuko dira 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko Legearen “11.3.a” artikuluan, besteak beste, xedatutako eskakizunak
betetzen dituzten lursailak.
Horrelakoak izango dira honako baldintza hauek betetzen dituzten hiri-lurzoruak:
a) Edo urbanizatuta eta eraikita daude eta egoera horretan finkatu dira, betiere horietan
baimendutako eraikigarritasun haztatuari dagokionez beherantz egokitzeko aukera alde
batera utzi gabe.
Bestalde, eraikigarritasun haztatuaren hazkunde-aurreikuspena eginez gero, hirilurzoruaren lursailak finkatugabetzat sailkatuko dira.
b) Edo eraikigarriak dira eta eraikita daude, eta orubetzat hartzeko bete beharreko
eskakizunak betetzen dituzte.
c) Edo eraikigarriak dira eta ez daude eraikita, eta ez dituzte betetzen orubetzat hartzeko
bete behar diren eskakizunak; orube bihurtzeko, irismen mugatuko hirigintza-obrak
egikaritu behar dira baina obra horien kostu ekonomikoak ez ditu gainditu behar
indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideak.
Zehazki, “195.1” artikuluan xedatutakoari jarraiki, dagokion udal-lizentzian baimendutako
eraikuntza-obraren gauzatzeko aurrekontuaren % 5eko edo gutxiagoko kostua izan
beharko dute obra horiek.
d) Edo ez dira eraikigarriak eta urbanizatuta daude, eta egungo egoera horretan finkatuta
daude, urbanizazio hori hobetzeko jarduketak aurreikusteko aukera alde batera utzi
gabe.
e) Edo ez dira eraikigarriak eta irismen eta kostu mugatuko hirigintza-obrak egikaritzeko
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zain daude, eta finkatutako hiri-bilbearen barruan kokatuta daude.
Zehaztapena hirigintza-plangintzan bertan egin ahal izango den arren, finkatutako hirilurzoruaren behin betiko zehaztapena honako bi alderdi hauen baterako ebaluazioaren
bitartez ere egin ahal izango da: batetik, plangintza horretan ezarritako antolamenduaurreikuspenena, eta, bestetik, aurreikuspen horiek gauzatzeko fasean egiaztatzen diren
datuena eta informazioarena, dagokion eraikuntza-proiektua izapidetzea barnean hartuta.
Une hori gauzatze-fasearekin bat dator, eraikuntza-proiektu hori izapidetzearekin batera
edo modu osagarrian.
Kategorizazio hori hirigintza-plangintzan esanbidez jasota dagoen kasuetan ere, horren
behin betiko zehaztapena gauzatze-fasean egiaztatutako informaziotik eta datuetatik
ondorioztatutakoaren menpe egongo da. Informazio eta datu horiek hirigintza-plangintzan
jasotakoen desberdinak diren ondorioak ateratzeko bidea ematen badute, lursailak hirilurzoru kategorian sartzeko baldintza lursail horiekin bat datorrena izango da, eta horrek ez
ditu aldatuko plangintzako egiturazko antolamenduaren nahiz antolamendu xehatuaren
aurreikuspenak.
Edonola ere, Plan Orokorrean nahiz plangintza xehatuan jasota daudela ere, lurrak
finkatutako hiri-lurzorutzat kategorizatzeak antolamendu xehatuko zehaztapenaren izaera
izango du.
B.- Finkatu gabeko hiri-lurzorua.
Klase eta kategoria horretan sartuko dira 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko Legearen “11.3.b” artikuluan, besteak beste, xedatutako eskakizunak
betetzen dituzten lursailak.
Horren barruan lurzoruen bi azpikategoria bereizten dira:
a) Urbanizazio finkaturik ez duen finkatu gabeko hiri-lurzorua.
Lurzoruaren klase eta kategoria horretan sartuko dira, besteak beste, Lege horren
“11.3.b.1” artikuluan xedatutako eskakizunak betetzeaz gain, horietan aurreikusten den
antolamendua gauzatzeko jarduketa integratuko eremuetan barne hartzen direnak edo
horietan atxikitzen direnak.
Halakotzat hartuko dira Plan honetan bertan eta berau garatzeko sustatzen den
plangintza xehatuan esanbidez hala sailkatzen eta kategorizatzen diren lurrak.
b) Eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko hiri-lurzorua.
Klase eta kategoria horretan sartuko dira Lege horren “11.3.b.2” artikuluan, besteak
beste, xedatutako eskakizunak betetzen dituzten lursailak. Hori horrela izanik, eskakizun
horiekin bat etorriz, aurreko kategorian edo azpikategorietan sartzeko eskakizunak
betetzen ez dituzten hiri-lurzoruak hartuko dira halakotzat, baldin eta horietan
eraikigarritasun haztatua handitzea aurreikusten bada.
Baina aurreko erabilera eta etorkizunerako aurreikusitakoa berbera denean,
eraikigarritasun haztatu horren handitzea hirigintza-eraikigarritasuna ere handitu delako
egin ahal izango da. Bestalde, erabilera aldatzen bada, dagozkien erabileren haztapenkoefizienteak aplikatzean lortutako emaitza hartuko da kontuan.
Halakotzat hartuko dira honako hauen baterako ebaluazioan halakotzat jotzen diren
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lursailak: alde batetik, hirigintza-plangintzan bertan ezarritako antolamenduaurreikuspenena; eta, bestetik, aurreikuspen horiek gauzatzeko fasean egiaztatzen diren
datuena eta informazioarena, dagokion eraikuntza-proiektua izapidetzea barnean
hartuta.
Ebaluazio hori gauzatze-fasean egingo da, eraikuntza-proiektu hori izapidetzearekin
batera edo modu osagarrian.
Kategorizazio hori hirigintza-plangintzan esanbidez jasota dagoen kasuetan, horren
behin betiko zehaztapena gauzatze-fasean egiaztatutako informaziotik eta datuetatik
ondorioztatutakoaren menpe egongo da. Informazio eta datu horiek hirigintzaplangintzan jasotakoen desberdinak diren ondorioak ateratzeko bidea ematen badute,
lursailak hiri-lurzoru kategorian sartzeko baldintza lursail horiekin bat datorrena izango
da, eta horrek ez ditu aldatuko plangintzako egiturazko antolamenduaren nahiz
antolamendu xehatuaren aurreikuspenak.
Edonola ere, Plan Orokorrean nahiz plangintza xehatuan jasota daudela ere, lurrak
finkatutako hiri-lurzorutzat kategorizatzeak antolamendu xehatuko zehaztapenaren
izaera izango du.
Plan honen “II.01.3” planoan hiri-lurzorutzat sailkatutako lursailak mugatu dira. Eremuaren
azalera osoa, gutxi gorabehera, 785.592 m² da. Gutxi gorabehera, Olaberriaren guztizko
azaleraren % 11,25 osatzen dute.
Horretaz gain, plan honetan bertan mugatutako Hirigintza Eremuetako (HE) Arau
Partikularretan kasuz kasu azaltzen dira berorietan sartzen diren lursailen hirigintzasailkapenerako aurreikuspenak.
II.9.4.2.- LURZORU URBANIZAGARRIA.
Guztira 65.925 m² sailkatu dira lurzoru urbanizagarri sektorizatutzat. Lurzoru horien
aurreikuspena bera bat dator Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 14. artikuluan,
besteak beste, ezarritako irizpideekin.
Dokumentuaren “II.01.3” planoan hiri-lurzoru mota horretan sailkatutako lursailak mugatu
dira. Gutxi gorabehera, Olaberriaren guztizko azaleraren % 0,94 baino ez dute osatzen.
Horretaz gain, plan honetan bertan mugatutako Hirigintza Eremuetako (HE) Arau
Partikularretan kasuz kasu azaltzen dira berorietan sartzen diren lursailen hirigintzasailkapenerako aurreikuspenak.
II.9.4.3.- LURZORU URBANIZAEZINA.

Guztira 6.131.459 m² sailkatu dira lurzoru urbanizaezintzat.
Dokumentuaren “II.1.3” planoan lurzoru urbanizaezintzat sailkatutako lursailak mugatu dira.
Gutxi gorabehera, Olaberriaren guztizko azaleraren % 87,81 osatzen dute.
II.9.5.- PLANGINTZA GAUZATZEA
Hirigintza-antolamendua gauzatzea prozesu konplexua da, eta askotariko izaera eta
irismena duten fase eta osagaiek osatzen dute.
-78-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

MEMORIA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

Horrela, bada, salbuespenenak salbuespen, fase bereizietan definitutako eta/edo
gauzatutako erabaki eta jarduketen emaitza da gauzatze hori; hona hemen fase horiek:
hirigintza-plangintza bera; Hirigintza Jarduketen Programa formulatzeko unea eta
testuingurua, betiere beharrezkoa bada; berdinbanaketaren proiektuak; hirigintza-obren
proiektuak; eraikuntza-proiektuak; urbanizazioa eta eraikuntza gauzatzea eta abar.
Une honetan, horri dagokionez eta besteak beste, jarraian adieraziko ditugun
aurreikuspenak biltzen dira Plan Orokor honetan, aurrerago adieraziko ditugun premisetan
oinarrituta. Zehazki:
1.- Egiturazko antolamenduaren berezko maila duten gauzatzeko aurreikuspenak.
Besteak beste, honako alderdi hauek zehazteko helburua duten aurreikuspenak dira:
A.- Proposatutako garapenak gauzatzeko sekuentzia eta estrategia, jarduketa integratuekin
lotutakoak bereziki; hala, bada, jarduketa horretan lehentasunen ordena zehaztu behar
da, bai eta baldintzatzaileak ere.
B.- Aurrekoarekin estu-estu lotuta, udalerriko sistema orokorretako sarea garatzeko eta
gauzatzeko sekuentzia eta estrategia –dagokien gauzatze-eremuetan atxikitzea edo
txertatzea barnean hartuta–, horiek lortzeko eta, hala badagokio, lanak gauzatzeko eta
ordaintzeko.
C.- Garapen-plangintza lantzeko eta onartzeko epeak.
2.- Antolamendu xehatuaren berezko maila duten gauzatzeko aurreikuspenak.
Aurreikuspen multzo hori hiri-lurzorutzat sailkatutako lursailetara mugatzen da, eta kasu
bakar batean lurzoru urbanizagarria ere biltzen du; horren antolamendu xehatua Plan
Orokor honetan bertan definitu da. Zehazki, aurreikuspen horiek, besteak beste, honako
helburu hauek dituzte:
A.- Gauzatze-eremuak jarduketa integratuen bitartez mugatzea; hor sartzen diren lursailek
nahiz, hala dagokionean, horietan atxikitzen direnek osatzen dituzte, dagozkien
Hirigintza Jarduketen Programak egiteko.
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Plan honetan, eremu horiek mugatu egin dira, eta urbanizazio finkatua ez duen finkatu
gabeko hiri-lurzorutzat sailkatutako lursailak hartzen ditu eraginpean.
Aurreikuspen horiek dagozkien Hirigintza Eremuetako Arau Partikularretan adierazi
dira, eta Plan Orokor honetako planoetan grafikoki irudikatu dira.
B.- Hornidura-jarduketak egiteagatik eraikigarritasun haztatua handitzearen ondorioz finkatu
gabeko hiri-lurzorutzat sailkatutako lursail eta lurzatiak identifikatzea.
C.- Jarduketak isolatuak egiteagatik finkatutako hiri-lurzorutzat sailkatutako orube eta
lurzatiak identifikatzea.
D.- Erabileren haztapen-koefizienteak zehaztea, hirigintza-arloan indarrean dagoen
legerian ezarritakoarekin bat etorriz, operatibotzat jo behar diren egoera guztietan
aplikatzeko; hala ere, koefiziente horiek aurrerago egingo diren hirigintza-jarduketen
programan edo berdinbanatzeko proiektuetan eguneratu ahal izango dira.
Koefizienteak proposatzeko garaian, lurzoruaren merkatua, babes ofizialeko
etxebizitzen nahiz etxebizitza tasatuen gehieneko salneurria eta planaren gauzatzeeperako aurreikusi diren igurikapenak kontuan hartu dira.
Bestalde, hiri-lurzoruak nahiz lurzoru urbanizagarriak direnez eta horien antolamendu
xehatua Plan Orokor hau garatzeko sustatuko den plangintza xehatuan definituko denez,
horrelako aurreikuspenak plangintza xehatu horretan zehaztuko dira.
A Halaber, gauzatze-unitateen mugaketak eta horietako bakoitzari dagokion jarduketasistemaren zehaztapenak hirigintza-arloan indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideen
araberakoak izango dira.
Dena den, oro har eta egin beharreko salbuespenak salbuespen, aurreikuspen horiek
honako hauen bitartez zehaztea komeni da: Hirigintza Jarduketen Programen bitartez,
horien formulazioa egitea beharrezkoa denean, edo indarrean dagoen legerian helburu
horrekin araututako prozedura autonomoaren bitartez.
3.- Eraikigarritasuna, hirigintza gauzatzeko testuinguruan eta, zehazki, hori esleitu eta
banatzeari dagokionez.
Hirigintza-plangintzan bertan edo plangintza horretan ezarritako antolamendua gauzatzeko
fasean zehazten bada ere, honako premisa terminologiko hauetan oinarrituta jorratuko da
eraikigarritasunaren erregulazioa –banatzeari eta esleitzeari dagokienez–:
A.- Eraikigarritasun haztatua.
Hirigintza-eremu jakin batean aurreikusitako eraikigarritasun homogeneizatuaren edo
guztizko haztatuaren baliokidea da.
Zehazki, eremu horretan aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunari aurreikusitako
erabileren haztapen-koefizienteak edo homogeneizazio-koefizienteak aplikatzearen
ondoriozko eraikigarritasuna da.
Plan Orokor honetan, haztapen-koefizienteak honako metodologia honen arabera
zehazten dira:
Oinarrizko arau hauek aplikatu behar dira:
2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 20koa, Lurzoruari buruzko Legearen
testu bategina onesten duena.
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1492/2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Lurzoruaren Legearen Balorazioen
Erregelamendua onartzen duena.
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
Haztapen-koefizienteak kalkulatzeko honako balio hauek izan dira kontuan:
- Salmenta balioa:

- Etxebizitzak:
- Garajeak:
- Hirugarren sektorea:

- Eraikuntza-balioa: - Etxebizitzak:
- Garajeak:
- Hirugarren sektorea:

1.709 €/m²
625 €/m²
850 €/m²
650 €/m² x 1,28 = 832 €m²
320 €/m² x 1,28 = 409,60 €m²
300 €/m² x 1,28 = 384 €m²

Lurzoru urbanizatuaren balio eragingarria formula honen bitartez lortzen da:
LBE = (Bs/K – Be)
Azalpena:
K, Koefizientea, gastu orokor guzti-guztiak haztatzen dituena, finantzaketarekin,
kudeaketarekin eta sustapenarekin loturikoak ere barnean hartuta; halaber,
eraikigarritasuna gauzatzeko beharrezkoa den higiezin-sustapeneko jardueraren
enpresa-etekin arrunta ere biltzen du. K koefiziente horren balioa, oro har, 1,40 izango
da.
Bs = Balioa salmentan; hain zuzen ere, bukatuta dagoen higiezin-produktuaren
dagokion erabilerako eraikinaren metro koadroaren salmenta-balioa, estatistikari
dagokionez adierazgarria den merkatu-azterketa batean oinarrituta kalkulatuta betiere,
metro koadro eraikigarri bakoitzeko eurotan.
Be = Balioa eraikuntzarena, dagokion erabilerako eraikinaren metro koadro bakoitzeko
eurotan. Honela lortzen da emaitza: obra gauzatzeko kostuak, gastu orokorrak eta
eraikitzailearen industria-etekina, eraikuntza kargatzen duten zergen zenbatekoa,
proiektuak egiteagatik eta obrak zuzentzeagatik profesionalei ordaindu beharrekoa, eta
higiezina eraikitzeko beharrezkoak diren bestelako gastuak gehituta.
Hortaz:
Bizitegi-erabilerako lurzoru urbanizatuaren hondar-balioa.
LBE =
(1.709/1.4)-832 = 388,71 euro
Haztapen-koefizientea = 1,000
Garaje-erabilerako lurzoru urbanizatuaren hondar-balioa.
LBE =
(625/1.4)-409,60 = 36,82 euro
Haztapen-koefizientea = 0,10
Hirugarren sektoreko erabilerako lurzoru urbanizatuaren hondar-balioa.
LBE =

(850/1.4)-384 = 223 euro

Haztapen-koefizientea = 0,57
Zenbait eremutan erabilera nagusia bakarra izaten da: esate baterako, industria-81-
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eremuetan, hasierako haztapen-koefizientea 1 da, eta garapen-tresnan zehaztuko dira
zehaztasun handiagoz koefiziente horiek; kasu horretan, Hirigintza Jarduketen
Programan.
Bestela esanda, eraikigarritasun haztatua bat dator eremu horretan aurreikusitako
hirigintza-eraikigarritasunaren guztizkoarekin, betiere termino homogeneizatuetan edo
ekonomikoetan adierazia eta/edo birmoldatua.
Bidezko salbuespenak alde batera utzi gabe, gauzatze-unitatearen berdinbanatzeko
proiektuan zehaztu beharko da.
Salbuespen horietako batzuk segidan azalduko ditugun biak dira edo izan daitezke.
Lehenak sustatu beharreko Hirigintza Jarduketen Programan zehaztea eskatuko du,
edo hirigintza-plangintzan bertan zehaztea, bidezkoa irizten bazaio.
Bigarrenak eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko hiri-lurzoruetan du
eragina, baina gauzatzeko unitate bat mugatzea bidezkoa ez den kasuetan, eta,
horrenbestez, berdinbanatzeko proiektua formulatzea bidezkoa ez den kasuetan.
Hortaz, kasu horietan, eraikuntza-proiektuan bertan zehaztu beharko da
eraikigarritasun hori eta/edo haren osagarri.

B.- Batez besteko eraikigarritasuna.
Eremu jakin baten eraikigarritasun haztatua hari egotz dakiokeen azalerarekin
zatitzearen ondoriozko eraikigarritasuna da.
Eraikigarritasun haztatua finkatzen den unean bertan eta dokumentu berean zehaztuko
da.
4.- Hirigintza gauzatzeko eremuak. Horiek identifikatzeko eta mugatzeko irizpideak.
Eremu horiek indarrean dagoen hirigintza-legerian arautzen dira.
Zehazki, legeria horretan araututako jarduketa modalitateetako edo motetako bakoitzarekin
lotzen diren lursailek osatzen dute. Jarduketa modalitate edo mota horien artean honako
lau hauek bereizten dira: jarduketa isolatuak, hornidura-jarduketak, jarduketa integratuak,
eta sistema orokorretako eta tokiko sistemetako sareen hornidura publikoak gauzatzeko
jarduketak.
Plan Orokor honetan zein horren garapenean sustatzen den plangintzan biltzen diren
aurreikuspenak gauzatzeari dagokionez, jarduketa modalitate horietako bakoitzarekin –
zehazki, aipatutako lehenengo hirurekin– lotzen diren eremuen mugaketa eta dagozkien
gauzatze-unitateen mugaketa, aurreko “1”. paragrafoan azaldutako zehaztapenetara
egokitzeaz gain, honako premisa hauetara ere egokituko da:
A.- Kasuan kasu, eremu horietan sartuko dira, alde batetik, ondorio guztietarako biltzen
dituzten lursailak eta, hala badagokio, horiei atxikitakoak.
B.- Eremu horietan bildutako eta/edo horiei atxikitako lursailtzat hartuko dira kasuan kasu
proposatzen den hirigintza-garapenari lotzen zaizkion lursail guztiak, irabazi-asmoko
erabileretarako izan edo hornidura publikoetarako izan.
C.- Aurrekoaren ildotik, garapen horiekin lotzen diren hornidura publiko orokorretarako eta
tokikoetarako lursail guztiak bilduko dira eremuetan edo atxikiko zaizkie eremuei, bai
Administrazioak lursail horiek eskuratzeko, bai dagozkien obrak egiteko eta
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ordaintzeko, hala badagokio.
D.- Horregatik, hain zuzen ere, hornidura orokorren nahiz tokikoen estandarrei erantzuteko
beharrezkoak diren lursail guztiak bilduko dira eremuetan edo atxikiko zaizkie eremuei,
indarrean dagoen hirigintzaren arloko legeriarekin bat etorrita, dagozkion hirigintzagarapenaren testuinguruan antolatu behar direnean.
E.- Proposatutako helburuak –aurrekoak ere bai– betetzeko beharrezkoa bada, eremu
horiek fisikoki elkarren segidakoak izan daitezke, edo ez.
Espazioan elkarren segidan dauden edo ez dauden hiri-lurzoruak izaki, eremu horiek
osatzeko garaian dagozkion lursailak eremu horietan txertatu edo eremu horiei atxiki
ahal izango zaizkie.
Bestalde, lurzoru urbanizagarriak izanez gero, eremu horiek osatzeko garaian, bereziki
elkarren segidan dauden lursailak eremu horietan bilduko dira eta elkarren segidakoak
ez direnak eremu horiei atxikiko zaizkie.
F.- Gauzatze-unitate horri atxikita egongo da bertan proposatutako hirigintza-garapenari
lotutako lursailen multzoa, indarrean dagoen legerian araututako landaredi-estandarrari
erantzun ahal izateko, horiek espazioan elkarren segidan dauden edo ez dauden alde
batera utzita.
Irizpide horri berari jarraituko zaio proposatutako garapenarekin lotutako beste edozein
hornidura orokor edo tokikoaren kasuko esku-hartzeetan, betiere hori aplikatzea egoki
iritziz gero.
G.- Aurreko irizpideak aplikatuta, gauzatze-eremuak askotariko errealitateez osatuta egon
daitezke; besteak beste:
* Espazioan elkarren segidan dauden edo ez dauden baina argi eta garbi mugatuta
dauden eremuak.
* Lursail eta/edo espazio bereziak, elkarren segidan daudenak edo ez daudenak, edo
linealak ere izan daitezke, sestra gainean nahiz sestrapean kokatutakoak eta
horniduretara bideratzen direnak; hala nola landaredia, zerbitzu-azpiegitura jakin
batzuk (ura, saneamendua, elektrizitatea, telefonia, telekomunikazioa…).
* Lau jarduketa modalitateetako baten bitartez gauzatzeko erabakiak hartzeko unean,
grafikoki (une horretan egindako planoetan horiek jasota) zein testu bidez identifika
daitezkeen lursailak.
5.- Hiri-lursailen eta lursail urbanizagarrien jabeen betebeharrak. Hirigintza-kargak. Batzuen
eta besteen irismena.
Hiri-lursailen eta lursail urbanizagarrien jabeen betebeharrak zehazteko eta dagozkien
hirigintza-kargen irismena eta hedadura zehazteko, indarrean dagoen hirigintza-legerian
ezarritakoari jarraituko zaio.
Testuinguru horretan, eta aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat etorrita, betebehar eta
karga horiek dagokien gauzatze-eremuan aurreikusitakoak eta/edo horren ondoriozkoak
izango dira; gauzatze-eremu hori aipaturiko paragrafoan azaldutako irizpideen arabera
identifikatu eta/edo mugatuko da.
6.- Hirigintzako obra-proiektuen modalitateak eta horiek formulatzeko irizpideak.
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Aurreko aurreikuspenen osagarri, proiektuan bildutako hirigintza-obrak zehazteko eta
gauzatzeko beharrezkoak diren proiektuak lantzeko irizpideak zehazten dira, batik bat,
horien eraginpean dauden eremuen mugaketari dagokionez eta xede horrekin landu eta
sustatu beharreko proiektu mota identifikatzeari dagokionez.
Hauek dira xede horrekin sustatu beharreko proiektu motak:
A.- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko Legearen 194. artikuluan
araututako hirigintza-proiektuak.
B.- Hirigintza-obra osagarrien proiektuak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen
195.1. artikuluan arautzen direnak eta, hala badagokio, jarduketa isolatuetan
beharrezkoak diren hirigintza-obrak zehazteko sustatuak.
C.- Lege horren 195.2. artikuluan arautzen diren gainerako lanen proiektuak.

II.10.- PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA EREMUEN ARABERA.
II.10.1- OLABERRIKO HIRIGUNEA. HERRIGUNE INGURUA
Olaberriko hirigunea, Herrigune inguruan, handiena da baina ez da biztanle gehien biltzen
dituena.
Lurraldearen goiko aldean garatzen da, Oria ibaiaren eta Sustraitz errekaren ibilguen arteko
banalerroan.
295 kotatik 325 kotara bitarte dago.
Plan Orokorrean, lehendik dagoen hiri-eredua finkatzen da eta hirigunea birkualifikatzea
proposatzen da, lurralde-baliabidearen optimizazioan oinarrituta.
Hartara, lehendik dauden eraikin, erabilera eta tipologiak finkatzen dira, eta lurzati jakin
batzuetan eraikigarritasuna handitzeko eragiketa zehatzak definitu dira; izan ere, lurzati
horietan hirigintza-lanak egin badira ere, oraindik ez da eraikuntzarik egin.
Belakasoroko ipar-mendebaldeko zonan aurreikusitako hirigintza-garapenari eutsi zaio,
aurreko Arau Subsidiarioetan aurreikusita baitzegoen, baina hainbat arrazoirengatik ez zen
gauzatu.
Bestalde, Bikarioetxe eta Etxeberri etxearen artean dagoen zona berriz definitu da: lehendik
aurreikusitako eraikigarritasuna handitu da baina etxebizitza kopurua aldatu gabe.
Hain justu eremu horren gainean, Etxeberri etxean hornidura-jarduketa bat egitea
proposatu da, plazan kokapen garrantzitsua duen eraikin horren ordez sei etxebizitzako
bloke bat egiteko.
Era berean, elizaren iparraldean dagoen eremua eraldatu egingo da: hornidurako 4
jarduketa gauzatuko dira, eraiki gabe dagoen hiri-lurzoru eskasari ahalik eta errendimendu
handiena ateratzearren.
Bukatzeko, Santa Lutzin 18 etxebizitza hartzeko ahalmena duen lurzoru urbanizagarriko
sektore bat sailkatzea proposatu da; hartara, aipatu ditugun aurreikuspen guztiak aintzat
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hartuta, datozen 8 urteotarako bizitegi-eskaintzaren premia estali ahal izango da.
Bestalde, ekipamendu-hornidurak lurraldean dibertsifikatuta egoteari dagokionez, Plan
Orokorrean aurreko Arau Subsidiarioetako aurreikuspenei eusten zaie baina Herrigunen
eskola-garapen bat ezartzeko lurzati bat esleituta.
II.10.1.1.- EREMUAK MUGATZEA
1. HIRIGINTZA EREMUA: HERRIGUNE
1.1 Jarduketa Isolatua: Galarregi
1.2 Jarduketa Isolatua: Eskola
1.3 Jarduketa Isolatua: Kaiola Etxea
1.4 Jarduketa Isolatua: San Juan 11
1.1 Hornidura Jarduketa: Elizondo 1
1.2 Hornidura Jarduketa: Elizondo 2
1.3 Hornidura Jarduketa: Elizondo 3
1.4 Hornidura Jarduketa: Elizondo 4
1.5 Hornidura Jarduketa: Etxeberri
2. HIRIGINTZA EREMUA: ETXEBERRIPE
3. HIRIGINTZA EREMUA: BELAKASORO BERRI
5. HIRIGINTZA EREMUA: SANTA LUTZI
II.10.1.2.- ERAIKIGARRITASUN FISIKOA
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 77. artikuluko 1. eta 4. puntuetan
xedatzen denez, erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eta jarduketa integratu bidez
egikaritzen diren hiri-lurzoru finkatugabeetan, eraikigarritasun fisikoak edo gordinak 0,25
m²(s)/m² baino handigoa eta 2,3 m²(s)/m² baino txikiagoa izan behar du.
Herrigune inguruan, hirigintza-eremu hauek soilik garatuko dira 2.a: Etxeberripe, 3.a:
Belakasoro eta 5.a: Santa Lutzi.
Lurzoruari buruzko Legearen 35. artikuluan xedatutako definizioari jarraiki, eremu horien
eraikigarritasun fisikoa, hurrenez hurren, honako hau da: 1.960 m², 2.100 m² eta 4.448 m².
Sistema orokorrak alde batera utzita, eremuen azalerak 2.414 m², 6.346 m² eta 4.201 m²
dira; beraz, eraikigarritasun fisikoak honako hauek izango dira: 0,81 m²(s)/m², 0,33 m²(s)/m²
eta 1,05 m²(s)/m², hortaz, legezko eskakizunak betetzen dituzte.
II.10.2.- IHURREKO HIRIGUNEA
Dokumentu honetan behin eta berriz esan dugunez, Ihurre auzoa, oraingoz, eremu pribatua
da eta jabe bakarra du: Arcelor Mittal enpresa, lehen Jose María Aristrain zena.
Berezitasun horregatik, eta N-1 errepideak eta eremua sortu zuen enpresak berak eragiten
duen kutsadura akustikoaren eraginpean dagoelako, zona horretan ez da jarduketarik
aurreikusi, auzo barruko trafikoa ezabatzeko bide berriaren aurreikuspena ez bada.
II.10.3.- IBAR INGURUA
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Ibar inguruan, lehen ere esan dugunez, hainbat jarduera ekonomiko garatzen dira;gehienak
jada garatuta daude eta aurreko plangintzen arabera arautzen dira, hein handi batean.
Hala ere, zenbait eremutan jarduketa isolatuak, hornidurakoak eta integratuak proposatzen
dira, eta gainerako eremuak finkatu egingo dira.
Hartara, lehen auzialdian hiri-lurzoruaren honako eremu hauek finkatu dira:
7. eremua. Ibaiondo
9. eremua. Basozabal
12. eremua. Iñausti
13. eremua. Nissan
16. eremua. Aldanondo
19. eremua. Kooperatiba
20. eremua. Laulagun
21. eremua. Carrefour
23. eremua. Karobi
24. eremua. Altune
27. eremua. Igerilekuak
Bestalde, honako hirigintza-eremu hauetan eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu
gabeko lurzoruetako jarduketak proposatzen dira edo jarduketa isolatuak dituzte:
8. eremua. Olaondo
A.I. 8.1
HJ 8.1
HJ 8.2
10. eremua. Arcelor
10.1 HJ
10.2 HJ
11. eremua. Iturralde
11.1 IA
14. eremua. Hornitegia
14.1 HJ
15. eremua. Praxair
15.1 JI
15.2 JI
17. eremua. Bikuña
17.1 JI
18. eremua. LDL
18.1 JI
22. eremua. Karobi Azpia
22.1 HJ
22.2 HJ
22.3 HJ
24. eremua. Altune
24.1 HJ
25. eremua. Arcelor 1
25.1 IA
26. sektorea. Herribaso
26.1 IA
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KATALOGOA.

Katalogoa honako lege hauen arabera egiten da: indarrean dagoen Lurzoruari buruzko
Legea, Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Natura Babesteko Legea, 1994ko ekainaren 30ekoa.
Aldez aurretik informazio-prozesua burutu zen, arloko txostenak bildu ziren eta landa-lana
egin zen; horren guztiaren ondorioz, Plan Orokorraren Katalogoa landu dugu, hirigintzaarloko tresna dena, arloan indarrean dagoen legerian ezarritako mekanismoen osagarri.
Udalerrian interes kulturala edo naturalistikoa duten ingurune edo elementuak ere txertatu
dira.
Hori horrela izanik, dokumentuaren katalogo honetan, katalogatutako elementu eta eraikin
arkitektonikoak, arkeologikoak eta historikoak zerrendatzen dira, eta aplikatu beharreko
araudi espezifikoa ere zehazten da; arau horiek Plan honen Hirigintza Arau Orokorretan
biltzen dira.
Zerrenda osatzeko, honako hauetan bildutako informazioa eta datuak hartu ditugu
abiapuntu: lehendik dauden inbentarioetan, aplikatu beharreko Dekretuetan –betiere horien
lurralde-xedea Olaberria izanik–, eta Arkeolan-ek udalerriko ondare eraikiari buruz egindako
informazio-lanean.
Batik bat, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Kultura Zuzendaritzak eta Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitate Zuzendaritzak
egindako txostenak hartu dira aintzat.
Horrekin guztiarekin bat etorrita, Katalogoa egiteko garaian eraikinen edo babes motaren
baten xede diren zonen lau tipologia bereizi ditugu:
1.- Euskal Herriko Erkidegoak deklaratutako edo espedientea irekitako ondasun higiezinak.
2.- Euskal Herriko Erkidegoak Monumentu / Monumentu multzo bezala deklaratzeko
proposatutako ondasun higiezinak.
3.- Udal mailan babesteko proposatutako ondasun higiezinak.
4.- Presuntzio arkeologikodun eremuak.
Babes maila bakoitzean, lehen hiru kasuetan egin beharreko esku-hartzeek bat etorri
beharko dute, besteak beste, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei
buruzko 317/2002 Dekretuan xedatutakoarekin.
Laugarren tipologiari dagozkion higiezin eta elementuetako esku-hartzeak, aldiz, Euskal
Kultur Ondareari buruzko 1990eko uztailaren 3ko Legean xedatutako araubideari atxikiko
zaizkio –lehen tipologiako izaera arkeologikoa dutenen kasuan bezalaxe–, bai eta Balizko
Arkeologia Gunetzat hartzeko Deklarazioa egiten duen Ebazpenean xedatutakoari ere.
Nolanahi ere, Katalogo honetan bildutako elementu eta eraikin arkitektonikoak eta
arkeologikoak Euskal Kultur Ondareari buruzko 1990eko uztailaren 3ko Legean xedatutako
araubideari atxikiko zaizkio, bai eta horiei buruz eman diren edo etorkizunean eman
daitezkeen xedapen espezifikoetan eta proiektu honetan bertan xedatutako araubideari ere.
Baina Katalogo honetako zerrendan biltzen diren eta Balizko Arkeologia Guneen
erregimenari atxikita dauden elementu eta arloak arrazoi arkeologikoengatik babesteari
buruzko araudia dagokion arloko espedientearen testuinguruan definituko da.
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Katalogatutako elementuak dokumentu honetako II.3.1 planoan nahiz Katalogoan bertan
identifikatuta daude; Katalogoaren memorian datu gehiago ere zehazten dira.
III.-

AURREIKUSITAKO GARAPENAK PROGRAMATZEKO IRIZPIDEAK.

Indarrean dagoen hirigintza-legeriaren arabera, Plan Orokorretan Ekonomia- eta finantzaarloetako bideragarritasunaren azterlana txertatu behar da; Plan honetan bada horrelako
dokumenturik eta horra jotzen dugu hemen.
Bestalde, indarreko legeriaren arabera hirigintza-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren
oinarrizko udal-estrategia bat zehaztu behar da, dela antolamendua zehazteko, dela
gatazkak konpontzeko oinarritzat hartzearren; estrategia hori oinarri hartuta, funtsezko
lehentasunak ezarriko dira, bai eta Planean aurreikusitako jarduketak programatzeko
jarraibideak ere.
Horren ondorioz, Hirigintza Arau Orokorretan eta mugatutako hirigintza-eremu bakoitzaren
Arau Partikularretan proposatzen dira proposamenak kudeatzeko eta gauzatzeko bete
beharreko epeak.
Programazioaren osagarri, identifikatu eta proposatu diren jarduketa integratuetako
bakoitzeko hirigintza-jarduketako programetan biltzen diren zehaztapenak ezarriko dira, epe
horien arabera.
Aurreikusitako jarduketak ez direnez oso handiak, eta kasu gehienetan orubeak edo
hornidura-eremuak direnez, aurreikusitako garapen guztiak lehen fase berean gauzatzeko
aukera proposatu da, Plan Orokorraren indarraldiko lehen lau urteetan, eta bigarren
laurtekorako geratuko litzateke Santa Lutzi sektorearen garapena.
Programazio hori Planaren aurreikuspenak eraginkorrak izan daitezen egin da, eta jabetzaeskubidearen ikusmoldeari jarraiki; horren ondorioz, Hirigintza Arauetan finkatu dira
gauzatzeko epeak.

Donostia, 2016ko apirila
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
Juridikoa
Pedro Izaskun Miguel A. Irazabalbeitia - Arquitecto
Arquitecto

Aholkularitza
Idoia Arevalo

-88-

MEMORIA

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

IV.-

TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

ANTOLAMENDUAREN EZAUGARRIAK BILTZEN DITUZTEN KOADROAK.

Jarraian, proposatutako antolamendua laburbiltzen duten hiru koadro aurkeztuko ditugu,
Plan Orokorraren proposamenaren irakurketaren osagarri:
1.- Hirigintza Eremuen identifikazioa
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
HIRIGINTZA EREMUA
2.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

HERRIGUNE
ETXEBERRIPE
BELAKASORO BERRI
IHURRE
SANTA LUTZI
ESKOLA ZAHARRA
IBAIONDO
OLAONDO
BASOZABAL
ARCELOR
ITURRALDE
IÑAUSTI
NISSAN
HORNITEGIA
PRAXAIR
ALDANONDO
BIKUÑA
LDL
KOOPERATIBA
LAULAGUN
CARREFOUR
KAROBI AZPIA
KAROBI
ALTUNE
ARCELOR 1
HERRIBASO
IGERILEKUAK

Lurzoruaren sailkapena

HIRI LURZORUA
LURZORU URBANIZAGARRIA
LURZORU URBANIZAEZINA
UDALERRIA

785.592 m²
65.925 m²
6.131.459 m²
6.982.976 m²
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3.- Zonifikazio globala
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4.- Lurzoruaren Erabileren matrizea
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