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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“1. HIRIGINTZA EREMUA: HERRIGUNE”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori Olaberriko herriguneari dagokio eta udalerriaren erdigunean kokatuta dago. Eremuaren hedadura
II.01.4 planoan zehaztu da. Jarduketa Eremuak mugatzea.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 123.156 m² da.
Bizitegitarako eta zuzkiduretarako ingurunea da eta zati handiena finkatuta dago, baina badira zenbait
jarduketa isolatu, zuzkidurakoak eta integratuak, eremuan txertatzen direnak.
1. HE - Herriguneren barruan, “1.1 JI - Galarregi” Jarduketa Isolatua aurki daiteke, eta aurreko Arau
Subsidiarioetako 44. sektorearen Herrigune Berria C eremuan kokatutako a.2 /c.1 lurzatiari dagokio. Era
berean, “1.2 JI - Eskolak” Jarduketa Isolatua ere mugatzen da; gaur egun, partzialki urbanizatuta dago,
eskola berriarentzat modu osagarrian egindako kirol-zelaiei dagokienez. Baita ere “1.3 JI – Kaioa etxea”
Jarduketa Isolatua, hórrela deitzen den etxea handitzeko aukera ematen duena, eta “1.4 JI – San Juan 11”
Jarduketa Isolatua, Olaberriko hiri-lurzoruaren mugapenaren lehenengo dokumentuan lurzati horri ematen
zion gehienezko eraikigarritasuneraino eraikitzeko eskubidea jasotzen duena, gaur egun osorik egin ez dena.
Horretaz gain, Zuzkidurako bost Jarduketa zehaztu dira. Honako hauek: alde batetik, “1.1 ZJ - Elizondo 1”,
“1.2 ZJ - Elizondo 2”, “1.3 ZJ - Elizondo 3” eta “1.4 ZJ - Elizondo 4”; gaur egun urbanizatuta dauden 4 lurzati
dira (orubeak) eta elizaren eta frontoiaren iparraldean kokatuta daude, hegoaldetik Elizondo kalearekin muga
egiten dutela.
Eta bestetik, “1.5 ZJ - Etxeberri” Zuzkidurako bosgarren Jarduketa gaur egun Etxeberri etxea dagoen
lurzatian definituta dago; jarduketaren helburua lurzati horren egungo eraikuntza-aprobetxamendua indartzea
da eta, horretarako, San Joan kalearen segidan aurrealde eraikia eratuko da, Atxeberripe eremuaren jarraian.
Azkenik, Herrigune inguruan hiru jarduketa integratu kokatzen dira; bakoitzaren hirigintza-fitxan zehaztuta
daude.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Olaberriko herrigunea finkatzea, bai eraikinak, bai urbanizazioa, eta gaur egungo izaerari eustea,
dentsitate txikiko bizitegi-eraikinekin.

-

Ondare eraikiaren birgaitze-prozesua ahalbidetzea eta espazio publikoak berriz urbaniza daitezen
sustatzea, tokiko zerbitzuen azpiegituren antolamendua barnean hartuta.

-

Eraikitzeko baldintzak eta eremuko bizitegi-erabileraren intentsitatea arautzea.

-

Kaioa etxea handitzeko aurreko plangintzetan zehaztutako aukera mantentzea.
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Aurreko plangintzetan Kaioa etxea handitzeko aukera aipatzen zenez, aukera horri eustea, egun
duen azaleraren berdina handituta.

-

Aurreko plangintzan aurreikusi bai baina gauzatu ez ziren eraikuntza-jarduketei eustea, puntu jakin
batzuetan

aurreikusitako

eraikigarritasuna

gehituta,

jada

artifizializatuta

dauden

lurzoruak

baliatzearren antolatutako bizitegi-aurreikuspen berriak kokatzeko.
-

Etxeberri lurzatian, gaur egun finkatuta dagoen hirigintza-eraikigarritasuna handitzea, 6 etxebizitzako
bloke bat garatzeko.

-

Elizegi etxea antolamenduz kanpokotzat jotzea eta toki horretan erabilera publikoko aparkaleku bat
eta arkupedun zona bat aurreikustea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “A.10. Eraikuntza irekiko bizitegi-zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “A.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………………1.881 m².
B.- Eraikuntza-baldintzak. Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu da, bai eta
bizitegi-erabilera nagusiarekin bateragarri diren erabilerei dagokien eraikigarritasuna ere, mugatutako
Zuzkidura Jarduketako eremuetan izan ezik.
“1.5 ZJ - Etxeberri” zuzkidura-jarduketan 698 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri da sestra
gainean, etxebizitzak egiteko, eta 279 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, garaje-erabileretarako eta
etxebizitzen erabilera osagarrietarako. Horretarako, Etxeberri etxea eraitsi egin beharko da; egun dugun
kartografiaren gainean egindako neurketaren arabera, etxearen eraikigarritasuna 223 m²(s) da.
Balkoiak arotzeriako eta beirazko elementuen bitartez ixtea baimenduko da, betiere eraikigarritasuna
gehitu gabe, baldin eta jarduketaren helburua balkoi eta terrazak babestea bada, bide publikotik horietara
bidegabe ez sartzearren; halaber, eraikinen inguratzaile termikoa hobetzeko eragiketetan ere
baimenduko da.
Itxitura horiek egin ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira: Bide
publikotik bidegabe ez sartzeko babes-jarduketetan.


Balkoiaren edo terrazaren lurzoruaren goiko aldeak gutxienez 2,5 metroko altueran egon
beharko du eta pertsonak edo ibilgailuak ibiltzeko zabalik dagoen erabilera publikoko espazio
baten gainean, espazioaren jabaria edozein izanik ere. Balkoiaren edo terrazaren kanpoko
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ertzetik neurtuko da altuera, eta lursailaren puntu horretako sestraren gainean.


Erabilera pribatuko lurzoruaren gainean kokatuta dauden balkoi eta terrazak, lurzoruaren
kanpoko ertza pertsonak edo ibilgailuak ibiltzeko zabalik dagoen erabilera publikoko lurzoruetatik
1,5 m baino gutxiagora baldin badago horizontalean, lurzoruaren jabaria edozein izanik ere, eta
horretaz gain, 2.1 puntuan aipatzen den altuera-baldintza betetzen dutenak.



Balkoi eta terrazen itxiturak elementu horietara begira dauden geletako aireztatze- eta
argiztatze-baldintzak bete beharko ditu, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren zehaztapenen arabera.



Baimendutako balkoi eta terrazetako itxituraren arotzeriak ezin izango du balkoiaren edo
terrazaren ertzetik kanpora atera, lehendik dagoen baranda edo karela baino gehiago ez
behintzat. Balkoiaren edo terrazaren egiturazko lauzaren ertza (emokadurak barnean hartuta)
lehendik dagoen barandaren edo karelaren kanpoko planotik ateratzen baldin bada, lauza
horren ertzeko lerroak definituko du itxitura berriaren gehieneko lerrokadura.



Arotzeriak, materialak, diseinua eta kolorea bateratuak izango dira atari bakoitzean, eta
konposizio-irizpide bakarrari jarraituko diote.

Eraikinen inguratzaile termikoa hobetzeko eragiketetan:


Atari oso batean, eraikinaren isolamendu-baldintzak justifikatuta hobetzearren, inguratzaile
termikoan jarduten den aldi orotan, eraikinaren solairu guztietan balkoiak ixtea baimenduko da
eta balkoiaren azalera handitu ahal izango da, gehieneko hegala aldatu gabe betiere, beroa
jasotzeko elementuak ezartzeko. Balkoiaren itxitura eta, hala badagokio, handitze hori ez da
aintzat hartuko eraikigarritasuna gehitzeari dagokionez.



Fatxada aldatzeko baimen-eskaerarekin batera, horri buruzko baterako azterlana ere aurkeztu
beharko da; azterlan hori aldatu ahal izango da, Udalak aldatu behar dela iritziz gero, betiere
justifikatuta.

C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia bizitegi-erabilera da.
Erabilera bateragarrietarako zehaztapenak Ordenantza Orokorren 11. artikuluan zehaztutakoak izango
dira.
1.2.- “A.20. Eraikuntza isolatuko edo dentsitate txikiko bizitegi-zonak”.
Irabazi-asmoko zona globalak dira, erabilera pribatukoak, eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen dira.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....101.774 m².
B.- Eraikuntza-baldintzak. Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu da, bai
eta bizitegi-erabilera nagusiarekin bateragarri diren erabilerei dagokien eraikigarritasuna ere, mugatutako
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Zuzkidura Jarduketako eremuetan izan ezik.
“1.1 JI - Galarregi” Jarduketa Isolatuan, orain dagoen orube horretan 805 m²(s)-ko eraikigarritasuna
ezarri da sestra gainean, eta 630 m²(s)-koa sestrapean; eraikigarritasun hori bizitegi-erabilerari eta
erabilera osagarriei dagokie, aurreko Arau Subsidiarioetako 44. sektorearen Arloko Planari jarraiki,
Herrigune berria C zonari eta, batik bat, a.2 /c.1 lurzatiari dagokienez.
“1.3 JI - Kaioa etxea” Jarduketa Isolatuan, 417,60 m²(s)-ko eraikigarritasuna handitzea zehazten da
sestra gainean; eraikigarritasun hori bizitegi-erabilerari eta erabilera osagarriei dagokie, eta horietatik
247,68 m² gaur egun jada eraikiak daude, beraz 169,92 m²(t)-ko eraikigarritasuna gelditzen da egin ahal
izateko.
“1.4 JI – San Juan 11” Jarduketa Isolatuan, orain dagoen orube horretan 450 m²(s)-ko gehienezko
eraikigarritasuna ezartzen da sestra gainean; eraikigarritasun hori bizitegi-erabilerari eta erabilera
osagarriei dagokie, eta horietatik 357,60 m² gaur egun jada eraikiak daude, egungo 2 etxebizitzen
Exekuzio Proiektuaren arabera, beraz 92,40 m²(t)-ko eraikigarritasuna gelditzen da egin ahal izateko.
“1.1 ZJ - Elizondo 1”, “1.2 ZJ - Elizondo 2” eta “1.3 ZJ - Elizondo 3” Zuzkidura Jarduketetan, sestra
gaineko hirigintza-eraikigarritasunak 1.360 m²(s), 1.360 m²(s) eta 1.360 m²(s) dira, hurrenez hurren,
lehendik dauden lurzati bakoitzean; eraikigarritasun horiek etxebizitza-erabilerari eta erabilera osagarriei
dagozkie, eta sestrapean ez da eraikigarritasun ezarri, a priori. Inguru horretako orografia oso
konplikatua denez, egin beharreko xehetasun-azterketan sestrapeko eraikigarritasuna antolatzen bada,
aipatutako guztizko eraikigarritasunetik kendu beharko da.
“1.4 ZJ - Elizondo 4” Zuzkidura Jarduketan 1.150 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri da sestra
gainean; eraikigarritasun hori bizitegi-erabilerari eta erabilera osagarriei dagokie. Aldiz, sestrapeko
eraikigarritasuna 455 m² da.
C.-

Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia bizitegi-erabilera da.
Erabilera bateragarrietarako zehaztapenak Ordenantza Orokorren 11. artikuluan zehaztutakoak izango
dira.

1.3.-

“E.10 – Bide Komunikazio Motordunen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “E.10” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
GI-3560 errepideari dagokio; errepidearen titular Gipuzkoako Foru Aldundia da.

A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………1.315 m² B.Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
1.4.-

“F.10 – Espazio Libreen Sistema Orokorra”
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Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.10” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Hiri-parke publikoen antolamenduari dagokio.
A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………13.256 m² B.Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
1.5.-

“G.10 – Komunitatearen ekipamendu sozial eta administratiboko sistema orokorra” zona.
Irabazi-asmorik gabeko zona globala da eta, oro har, “G.10” tipologiako zonetarako ezarritako arauen
arabera arautzen da.
Olaberriko Udaletxeari dagokio.

A.- Zona globalaren azalera ………………………………………………………271 m²
B.- Eraikuntza-baldintzak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu egin
da. Plan Berezi bat edo Xehetasun Azterketa bat idatziz gero, eraikigarritasuna gehitu ahal izango
da, Administrazioaren premien arabera.

b) Eraikinaren eitea arautzeko parametroak:
*

Eraikinaren profila:
Lehendik dauden profil-baldintzak finkatu egin dira.

*

Eraikinaren altuera:
Lehendik dauden altuera-baldintzak finkatu egin dira.

1.6.-

“G.20 – Kulturarekin lotutako Komunitatearen Ekipamenduko Sistema Orokorra” zona.
Irabazi-asmorik gabeko zona globala da eta, oro har, “G.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen
arabera arautzen da.
Udaletxearen, udal-frontoiaren eta eskola zaharren eraikinaren parean dagoen Ihurre Zaharra eraikinari
dagokio.

A.- Zona globalaren azalera ………………………………………………………398 m²
B.- Eraikuntza-baldintzak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu egin
da.
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b) Eraikinaren eitea arautzeko parametroak:
*

Eraikinaren profila:
Lehendik dauden profil-baldintzak finkatu egin dira.

*

Eraikinaren altuera:
Lehendik dauden altuera-baldintzak finkatu egin dira.

1.7.-

“G.30 – Kirolarekin lotutako Komunitatearen Ekipamenduko Sistema Orokorra” zona.
Irabazi-asmorik gabeko zona globala da eta, oro har, “G.30” tipologiako zonetarako ezarritako arauen
arabera arautzen da.
Udal-frontoiari dagokio; Udaletxearen atzeko aldean dago.

A.- Zona globalaren azalera ………………………………………………………1.206 m²
B.- Eraikuntza-baldintzak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu egin
da. Plan Berezi bat edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa bat idatziz gero, eraikigarritasuna
gehitu ahal izango da, Administrazioaren premien arabera.
b) Eraikinaren eitea arautzeko parametroak:
*

Eraikinaren profila:
Lehendik dauden profil-baldintzak finkatu egin dira.

*

Eraikinaren altuera:
Lehendik dauden altuera-baldintzak finkatu egin dira.

1.8.-

“G.40 – Irakaskuntzarekin lotutako Komunitatearen Ekipamenduko Sistema Orokorra” zona.
Irabazi-asmorik gabeko zona globala da eta, oro har, “G.40” tipologiako zonetarako ezarritako arauen
arabera arautzen da.
Frontoiaren aurrean dagoen lurzatiari dagokio, Ihurre Zaharra eraikinaren ondoan geratzen den kiroleremuaren aurrez aurre.

A.- Zona globalaren azalera ………………………………………………………2.340 m²
B.- Eraikuntza-baldintzak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
Olaberriko frontoiaren atzeko aldean, Komunitatearen Ekipamendurako lurzatiko eskola berriaren
kasuan, “1.2 JI - Eskolak” Jarduketa Isolatuko eremua ezarri da;
sestra gainean 2.100 m²(s)-ko eta sestrapean 700 m(s)-ko eraikigarritasuna zehaztu da,
hezkuntzarekin loturiko komunitatearen ekipamenduetarako betiere.
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Plan Berezi bat edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa bat idatziz gero, eraikigarritasuna gehitu
ahal izango da, Administrazioaren premien arabera.
b) Eraikinaren eitea arautzeko parametroak:
*

Eraikinaren profila:
Eskolaren eraikin berrirako III/I profila baimendu da.

*

Eraikinaren altuera:
Eskolaren eraikin berrirako 11 metroko altuera baimendu da.
Plan Berezi bat idatziz gero, altuera handitu ahal izango da, Administrazioaren premien arabera.

1.9.-

“G.60 – Komunitatearen ekipamenduko sistema orokorra, askotarikoa” zona.
Irabazi-asmorik gabeko zona globala da eta, oro har, “G.60” tipologiako zonetarako ezarritako arauen
arabera arautzen da.
San Joan Bataiatzailearen elizari dagokio, bai eta gaur egun Elizegi etxea dagoen tokian egin nahi den
arkupedun zonari ere.

A.- Zona globalaren azalera ………………………………………………………715 m²
B.- Eraikuntza-baldintzak:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
San Joan Bataiatzailearen elizaren kasuan, gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta
profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu egin da.
Proposatu den arkupedun zonari dagokionez, urbanizazioaren osagarri izango den zona irekia
izaki, a priori ez da eraikigarritasunik ezarri zona horretarako.
b) Eraikinaren eitea arautzeko parametroak:
*

Eraikinaren profila:
San Joan Bataiatzailearen elizaren kasuan, lehendik dauden profil-baldintzak finkatu dira.

*

Eraikinaren altuera:
San Joan Bataiatzailearen elizaren kasuan, lehendik dauden altuera-baldintzak finkatu dira.

2.-

Hirigintza-klasifikazioa.

Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.
3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Plan Orokorra zuzenean gauzatzea Jarduketa Isolatuetan, Zuzkidura Jarduketetan, azpiegiturak hobetzea eta
komunitatearen ekipamenduak gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa idatzita
gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.
4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
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Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian eremu
horretako esku-hartzeari ematen zaio lehentasuna, jada urbanizatuta dauden lurzoruen gainean zuzenean
egiteko jarduketak direlako.
Horretarako, Planaren gauzatzealdiko lehen lau urteetan garatu behar diren Jarduketa Isolatuak eta
Zuzkidura Jarduketak identifikatu behar dira.
IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.- Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan jasotakoak dira, bai eta
Ordenantza Orokorretako 14. artikuluan zehaztutakoak ere.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
Eremuko eraikinei eta erabilerei eutsi eta horiek finkatu egin dira, mugatutako jarduketa isolatuen eta
zuzkidura-jarduketen kasuetan aipatutako salbuespenak salbuespen.
C.- Bizitegi-lurzatietako eraikinen eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
Eraikinaren eitea arautzeko parametroak.
- Eraikinaren profila:
“1.1 JI - Galarregi” Jarduketa Isolatuan, aurreko Arau Subsidiarioetako 44. sektorearen Arloko
Planean zehaztutako profila baimendu da; Arau horiek Herrigune berria C zonari eta, batik bat, a.2
/c.1 lurzatiari buruzkoak ziren.
“1.3 JI - Kaioa etxea” Jarduketa Isolatuan, eraikin berria etxebizitza bati atxikiko zaio eta etxebizitza
horren antzeko profila baimendu da.
“1.4 JI – San Juan 11” Jarduketa Isolatuan, eraikin berria etxebizitza bati atxikiko zaio eta
etxebizitza horren antzeko profila baimendu da.
“1.1 ZJ - Elizondo 1”, “1.2 ZJ - Elizondo 2” eta “1.3 ZJ - Elizondo 3” Zuzkidura Jarduketetan,
eraikinaren profila Xehetasun Azterketa batean zehaztuko da eta gehienez ere 4 solairu baimendu
dira sestra gainean, eta 2 sestrapean; halaber, lurzatiaren goiko aldeko sestra-kotaren gainean
eraikina gehienez ere 2 solairu aterako da, Elizondo kalera begira dagoen aurrealdean.
“1.4 ZJ - Elizondo 4” Zuzkidura Jarduketan II(b)/I profila baimendu da. “1.3 ZJ Etxeberri” Zuzkidura Jarduketan III(b)/I profila baimendu da.
Komunitatearen Ekipamendurako “1.2 JI - Eskolak” lurzatiko eskola berriaren kasuan, III/I profila
baimendu da, baina ekipamenduaren premien arabera egokitzeko aukerarekin.
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- Eraikinaren altuera.
“1.1 JI - Galarregi” Jarduketa Isolatuan, gehienez ere 8,5 metroko altuera baimendu da, teilatuhegalera bitarte.
“1.3 JI - Kaioa etxea” Jarduketa Isolatuan, eraikin berria etxebizitza bati atxikiko zaio eta etxebizitza
horren antzeko altuera baimenduko da.
“1.4 JI – San Juan 11” Jarduketa Isolatuan, eraikin berria etxebizitza bati atxikiko zaio eta
etxebizitza horren antzeko altuera baimenduko da.
“1.1 ZJ - Elizondo 1”, “1.2 ZJ - Elizondo 2”, “1.3 ZJ - Elizondo 3” eta "1.4 ZJ - Elizondo 4" Zuzkidura
Jarduketetan, Xehetasun Azterketa idatzita zehaztuko da, baina lurzatiaren goiko aldeko sestrakotaren gainean eraikina gehienez ere 8 m aterako da teilatu-hegalera bitarte, Elizondo kalera
begira dagoen aurrealdean.
“1.5 ZJ Etxeberri” Zuzkidura Jarduketan, gehienez ere 12 metroko altuera baimendu da, teilatuhegalera bitarte.
Komunitatearen Ekipamendurako “1.2 JI - Eskolak” lurzatiko eskola berriaren kasuan, gehienez ere
11 metroko altuera baimendu da teilatu-hegalera bitarte, baina ekipamenduaren premien arabera
egokitzeko aukerarekin.
Nolanahi ere, eraikinen eitearen baldintza partikularrak Hiri Antolamenduko Plan Berezian edo Xehetasun
Azterketan egokitu ahal izango dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
“1.1 JI - Galarregi” Jarduketa Isolatuan, 5 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da.
“1.1 ZJ - Elizondo 1” Zuzkidura Jarduketan, 8 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da. “1.2
ZJ - Elizondo 2” Zuzkidura Jarduketan, 8 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da. “1.3 ZJ Elizondo 3” Zuzkidura Jarduketan, 8 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da. “1.4 ZJ Elizondo 4” Zuzkidura Jarduketan, 8 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da.
“1.5 ZJ Etxeberri” Zuzkidura Jarduketan, orain bat dagoen tokian 6 etxebizitza eraikitzea aurreikusi
da.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu. Lehendik dauden zortasunak finkatu dira.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Done Jakue bidea eta San Joan Bataiatzailearen eliza katalogoan sartu dira, “Euskal Autonomia
Erkidegoak Deklaratutako edo Deklaratzeko espedientea ireki dien Ondasun Higiezinak” mailan.
Era berean, San Joan Bataiatzailearen eliza katalogoan sartu da, “Euskal Autonomia Erkidegoak
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Deklaratutako edo Deklaratzeko espedientea ireki dien Ondasun Higiezinak” mailan eta "Euskal
Autonomia Erkidegoak Deklaratutako Balizko Arkeologia Guneak" mailan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
Urbanizazio-sestrak lehendik daudenetara egokituko dira, Plan Orokor honetako planoei eta grafikoei
jarraiki.
Urbanizazio-lanetan, kalitateak dagokion udal-ordenantzaren bidez arautuko dira.
2.- Hiri Lurzoruaren Kategorizazioa.
Aipatu ditugun Zuzkidura Jarduketen eremuak izan ezik, eremuaren gainerakoa hiri-lurzoru finkatua da,
baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta, dagozkien eraikinetako erreformak
direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio hirigintza-fitxa honen arabera.
Zuzkidura Jarduketen eremuei dagokienez, eraikigarritasuna gehitzeagatik finkatu gabeko hiri-lurzoruak
dira.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Kultura Ondarearen arloko balorazioaren azterketa igaro duten elementuak Ondare HistorikoArkitektonikoan txertatu dira. Elementuok Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legean aurreikusitako
mekanismoen bidez (monumentu kalifikatu eta inbentariatuak) babes legala jasotzeko proposatu dituzte.
Katalogatutako ondasun eta elementuak, kasu bakoitzean, Katalogatutako ondasun eta elementuen
zerrendan adierazitako babes-mailari lotuta geratuko dira. Babes-maila.
Babes-maila bakoitzean egin beharreko esku-hartzeek Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko
jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorri beharko
dute.
Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Finkatu gabeko hiri-lurzoruko esku-hartzeak Zuzkidura Jarduketak dira.
Eremuaren barruan ez da Jarduketa Integraturik zehaztu –aipatu diren Zuzkidura Jarduketetan izan ezik–,
finkatutako hiri-lurzoruak baitira.
Aurreikusi diren edo garatu gabe dauden jarduketa guztiak ekimen pribatukoak dira, eskolaekipamenduaren eraikina izan ezik; eraikin horren titular udala izango da.
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2.- Haztapen-koefizienteak.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da bizitegi-erabilera libre nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
Sestrapean antolatutako erabileretarako, 0,10 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Elizegi etxea antolamenduz kanpokotzat jo da.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak eta bideak hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina izan
dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Garapen-plangintza eta/edo urbanizazioko edo eraikuntzako proiektuak idazteko fasea:
- Kutsatuta egon daitekeen 20058-00043 kokalekua eremuan dagoenez, Lurzorua ez Kutsatzeko eta
Kutsatutakoa Garbitzeko 1/2005 Legean aurreikusitakoari jarraiki jardungo da.
- Espazio publikoetan eta eraikin berrien espazio komunetan, kontsumo txikia duten eta aldi berean
argiaren kutsadura saihestuko duten argiztapen-sistemak erabiliko dira.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa). Halaber, eraikin berrietan energia berriztagarrien (eguzki-energia, eolikoa eta abar)
sorkuntza-aukerak baliatzea ahalbidetuko da.
- Etxebizitza berrietan sortuko diren hondakin-urak saneamendu-sare orokorrera eramango dira eta
dagokion baimenean xedatutako isurtze-parametroak bete beharko dituzte.
- Inguruko ingurumen-ezaugarriak aintzat hartuta, eta eraikinak zona horretako paisaian integratu
daitezen, hainbat eraikuntza-baldintza zehaztuko dira (materialak, koloreak, morfologia, altuerak,
bolumenak eta abar), udalerriko eraikuntza-tipologiarekin eta estetikarekin bat etorrita.
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan beharko
dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
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- Eraikinen barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da,
hau da, pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta
eguzki-argia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Ahal dela, zarata-iturrietatik (herri
barruko bideak...) ahalik eta urrutien kokatuko dira zaratak kalte gehien egin diezaiekeen espazioak
(logela, egongela eta abar).
- Eraikuntzaren Kode Teknikoari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako, eta ura aurrezteko sistemak ezartzeko aukera
aztertuko da.
- Hiri-hondakinak gaika biltzeko egokitutako espazioak aurreikusiko dira.
Obra-fasea
- Hondakinak Kudeatzeko Programa gauzatuko da garapen berrien fase preoperazionalei eta obrafaseari dagokienez.
- Makinen mantentze-lanak egin behar izanez gero, eremu iragazgaitzetan edo iragazgaiztu eta
egokituetan egin beharko dira, lurzorua eta lur gaineko urak kutsa ez daitezen.
- Obratik bide publikora irtetean, errepideak garbitzeko arrabolak erabiliko dira eta ibilgailuak
presiozko uraren bitartez garbitu behar dira eskuz, bide publikora ateratzen direnean garbi egon
daitezen errepideak hondatu gabe. Horrekin batera, obraren inguruko bide publikoak egoera onean
izateko mantentze-lanak egingo dira.
- Airearen kalitatea gutxitzen duten partikula esekirik egon ez dadin, kamioiak eta/edo obrako
makineria ibiltzen diren bideak aldizka ureztatu egingo dira. Ureztatze horien maiztasuna tokiko
meteorologiaren eta obrako jardueraren intentsitatearen araberakoa izango da; euri gutxi egiten
duenean, haize handiko garaietan eta abar areagotu egin beharko dira.
- Makinek eragindako zarata eta emisio atmosferikoak ahalik eta txikienak izan daitezen, obran
dauden makina guztiek Ibilgailuen Azterketa Teknikoa gaindituta dutela egiaztatuko da, prebentzioneurritzat, eta motorrak, isilgailua eta abar behar bezala doituta daudela egiaztatu. Horretaz gain,
Kanpoan erabiltzen diren zenbait makinak ingurunera egiten dituzten soinu-igorpenak erregulatzen
dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua betetzen dela bermatu beharko da; bibrazioei
dagokienez, berriz, UNE 22-381-93 arauak agindutako mugak bete beharko dira.
- Lur-mugimenduak egin bitartean arkeologia-aztarnak agertzen badira, lanak bertan behera utziko
dira, eta, berehala, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio; hain
zuzen, departamentu horrek zehaztuko du zein neurri hartu behar diren.
- Ingurumena eta paisaia leheneratuko dira eta, prozesu horretan, eraginpeko zona guztiak bilduko
dira; hartara, inguruneko paisaian integratzea lortuko da.
- Obrak amaitzean, garbiketa-kanpaina bat egingo da obrek zuzenean eragin dituzten eremuetan eta
horien ondoko zonetan.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
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Eremuaren hirigintza-garapenetan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate
akustikoaren helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007
Legean eta, bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko
Legea garatzen da, zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Lurraldean gehienbat bizitegierabilerako lurzorua duten sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Bestalde, eraikin berriei dagokienez, Errege Dekretu horretan biltzen den honako taula honetan
ezarritako barne-kalitate akustikoaren helburuak bete behar dituzte nahitaez: “B taula: etxebizitzako,
bizitegitarako, ospitaleko, hezkuntzako edo kulturako erabileretara bideratutako eraikinetako barneespazio bizigarrian aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, zaratari dagokionez".
Urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretua ere aintzat hartu behar da; horren bitartez, Eraikuntzaren
Kode Teknikoaren «DB-HR Protección frente al ruido» oinarrizko agiria onartzen da eta Eraikuntzaren
Kode Teknikoa onartzeko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aldatzen da. Kalitatearen
helburuak honako taula honetan ikus daitezke:

Kalitate akustikoaren helburuak
Eraikinaren
erabilera

Esparru mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Etxebizitza

Gelak

45

45

35

Logelak

40

40

30

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Obrako berezko makinek zarata minimizatzeko beharrezkoak diren gailuak izango dituzte, eta honako
Zuzentarau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien,
kargagailuen eta pala kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko
abenduaren 22ko 86/662/EEE Zuzentarauan, eta 1995eko ekainaren 29ko 95/27/EE Zuzentarauan;
azken horren bitartez, Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien, kargagailuen eta pala
kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko abenduaren 22ko 86/662/EEE
Zuzentaraua aldatzen da. Horretaz gain, makineria behar bezala zainduko da eta beharrezkoak gerta
daitezkeen azterketak egingo zaizkio.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“2. HIRIGINTZA EREMUA. ETXEBERRIPE”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu horrek honako hauek ditu mugakide: iparraldean, etorkizunean egingo den aparkalekua; hegoaldean,
San Joan kalea; ekialdean, Zezilio Enea jatetxea dagoen eraikina; eta mendebaldean, etxebizitzen bi bloke,
Zebazelai kaletik bereiziz. Eremuaren hedadura II.01.4 planoan zehaztu da. Jarduketa Eremuak mugatzea.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 2.414 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Eremua antolatzea hirigintza-integrazioa lortzearren; horretarako, eraikuntza irekiko bizitegilurzoruaren erabilera proposatu da.

-

Tokiko espazio libreetara bideratutako azalera bat antolatzea, lorategi eta zuhaitzekin amaituko diren
berdeguneak sortuz.

-

Espazio publikoak antolatzea eta urbanizatzea, tokiko azpiegitura-zerbitzuak gauzatzea ere barnean
hartuta.

-

Eta, horren ondorioz, eraikuntza irekiko bizitegi-garapen berria antolatzea, gutxi gorabehera 12
etxebizitza hartzeko.

-

Hori lortzeko, eraikuntza-baldintzak eta eremuaren erabileraren intentsitatea arautzea.

-

San Joan kaleko bideei erantsitako aparkalekuen zuzkidura antolatzea.

-

Eremuan aurreikusitako etxebizitzen azalera erabilgarria handitzeko, eraikigarritasuna zertxobait
gehitzea aurreikusi da.

-

Aparkaleku berria, San Joan kaleko beheko bidea eta plaza oinezkoen ibilbide baten bitartez lotzea;
ibilbide horrek ingurunea egituratuko du eta dauden desnibelak gainditu.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “A.10. Eraikuntza irekiko bizitegi-zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “A.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
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A.- Zona globalaren azalera………………………………….....2.414 m².
B.- Eraikuntza-baldintzak. Hirigintza-eraikigarritasuna:
2.1 Jarduketa Integratuko Eremua mugatu da; 1.400 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna onartu da
sestra gainean, etxebizitzak egiteko, eta 560 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, garajeerabileretarako eta etxebizitzen erabilera osagarrietarako.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia bizitegi-erabilera da. Erabilera bateragarrietarako zehaztapenak Ordenantza Orokorren
11. artikuluan zehaztutakoak izango dira.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.

Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.
3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da, eta
antolamendu xehatua dokumentu honetan definituta egongo da.
4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.

A.- Programazio orokorraren araubidea:
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian eremu
horretako esku-hartzeari ematen zaio lehentasuna. Horretarako, Planaren gauzatzealdiko lehen lau urteetan
garatu beharreko jarduketa integratuko eremu bat identifikatu da.
B.- Hirigintza Jarduketa Programa (HJP) egiteko eta onartzeko epeak.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da; Programa
hori Udalean aurkeztu behar da, dokumentu hau behin betiko onartzen denetik kontatzen hasita lehen
laurtekoan.
IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.- Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek “Etxeberripe” 2. HEari dagokion fitxako 1. grafikoan jasota daude, bai eta Plan Orokor
honetako “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan ere.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
2.1 Jarduketa Integratuko Eremuan, Plan Berezi bat edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa bat
izapidetzeko aukera alde batera utzi gabe, honako zehaztapen hauek ezarri dira mugatutako lurzati
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bakoitzerako:
- “a.10.2.1” lurzatia: 700 m²(s) sestra gainean, etxebizitza librea eraikitzeko. Horren osagarri, lurpean
280 m²(s) okupatzeko baimena ere eman da.
- “a.10.2.2” lurzatia: 700 m²(s) sestra gainean, etxebizitza librea eraikitzeko. Horren osagarri, lurpean
280 m²(s) okupatzeko baimena ere eman da.
C.- Bizitegi-lurzatietako eraikinen eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
Eremuaren fitxako plano eta grafikoetan zehaztu dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
- “a.10.2.1” lurzatia: 6 etxebizitza gutxi gorabehera.
- “a.10.2.2” lurzatia: 6 etxebizitza gutxi gorabehera.
Erabilera bakoitza –bizitegi-erabilerak barnean hartuta– arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor
honetako B dokumentuaren 14. artikuluan tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko
zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Tokiko bideak osatzea aurreikusi da. Bideen urbanizazioaren sestra lehendik dauden eta segidakoak
izango diren sestretara egokituko da, Plan Orokor honetako planoei eta grafikoei jarraiki.
Urbanizazio-lanetan, kalitateak dagokion udal-ordenantzaren bidez arautuko dira.
Eremuaren barruan zehaztutako Jarduketa Integratuaren urbanizazio-proiektuan jabari publikoko
elementuen berariazko adierazpenak bilduko dira.
2.- Hiri Lurzoruaren Kategorizazioa.
Eremu osoa eraikigarritasuna gehitzeagatik eta urbanizazio-lanengatik finkatu gabeko hiri-lurzoruari dagokio.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Ez da ezarri gainjarritako baldintzarik.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
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Jarduketa integratuko eremu (2.1 JI) bakarra mugatu da hirigintza-eremuaren antolamendurako eta
eremu horren mugak grafikoki adierazi dira Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.05" planoan;
eremuaren azalera 2.414 m² da.
Eremua garatzeko, dagokion Hirigintza Jarduketako Programa izapidetuko da; programa horretan,
gainera, gauzatze-unitatea(k) eta aplikatu beharreko jarduketa-sistema zehaztuko dira, baina ekimen
publikoko sistemari emango zaio lehentasuna.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da bizitegi-erabilera libre nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
Sestrapean antolatutako erabileretarako, 0,15 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
2.1 Jarduketa Integratuaren Hirigintza Jarduketako Programan ezarriko dira.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremu horretan ez dago antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Jarduketa integratu horren urbanizazio-kargak honako hauen urbanizazioari dagozkio: jarduketa
integratuko eremu osoko bideak, aparkalekuak, espazio libreak eta eraikin berria martxan jartzeko
beharrezkoak diren azpiegiturak.
Jarduketa integratuko urbanizazioa gauzatzea jarduketa hori sustatzen duenari dagokio, ezartzen den
jarduketa-sistema garatzean.
Jarduketa integratuko urbanizazioaren kargak jarduketa hori sustatzen duenak ordaindu beharko ditu,
oso-osorik.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Garapen-plangintza eta/edo urbanizazioko edo eraikuntzako proiektuak idazteko fasea:
- Espazio publikoetan eta eraikin berrien espazio komunetan, kontsumo txikia duten eta aldi berean
argiaren kutsadura saihestuko duten argiztapen-sistemak erabiliko dira.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa). Halaber, eraikin berrietan energia berriztagarrien (eguzki-energia, eolikoa eta abar)
sorkuntza-aukerak baliatzea ahalbidetuko da.
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- Etxebizitza berrietan sortuko diren hondakin-urak saneamendu-sare orokorrera eramango dira eta
dagokion baimenean xedatutako isurtze-parametroak bete beharko dituzte.
- Inguruko ingurumen-ezaugarriak aintzat hartuta, eta eraikinak zona horretako paisaian integratu
daitezen, hainbat eraikuntza-baldintza zehaztuko dira (materialak, koloreak, morfologia, altuerak,
bolumenak eta abar), udalerriko eraikuntza-tipologiarekin eta estetikarekin bat etorrita.
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan beharko
dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Eraikinen barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da,
hau da, pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta
eguzki-argia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Ahal dela, zarata-iturrietatik (herri
barruko bideak...) ahalik eta urrutien kokatuko dira zaratak kalte gehien egin diezaiekeen espazioak
(logela, egongela eta abar).
- Eraikuntzaren Kode Teknikoari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako, eta ura aurrezteko sistemak ezartzeko aukera
aztertuko da.
- Hiri-hondakinak gaika biltzeko egokitutako espazioak aurreikusiko dira.
Obra-fasea
- Hondakinak Kudeatzeko Programa gauzatuko da eraikin berrien fase preoperazionalei eta obrafaseari dagokienez.
- Makinen mantentze-lanak egin behar izanez gero, eremu iragazgaitzetan edo iragazgaiztu eta
egokituetan egin beharko dira, lurzorua eta lur gaineko urak kutsa ez daitezen.
- Obratik bide publikora irtetean, errepideak garbitzeko arrabolak erabiliko dira eta ibilgailuak
presiozko uraren bitartez garbitu behar dira eskuz, bide publikora ateratzen direnean garbi egon
daitezen errepideak hondatu gabe. Horrekin batera, obraren inguruko bide publikoak egoera onean
izateko mantentze-lanak egingo dira.
- Airearen kalitatea gutxitzen duten partikula esekirik egon ez dadin, kamioiak eta/edo obrako
makineria ibiltzen diren bideak aldizka ureztatu egingo dira. Ureztatze horien maiztasuna tokiko
meteorologiaren eta obrako jardueraren intentsitatearen araberakoa izango da; euri gutxi egiten
duenean, haize handiko garaietan eta abar areagotu egin beharko dira.
- Makinek eragindako zarata eta emisio atmosferikoak ahalik eta txikienak izan daitezen, obran
dauden makina guztiek Ibilgailuen Azterketa Teknikoa gaindituta dutela egiaztatuko da, prebentzioneurritzat, eta motorrak, isilgailua eta abar behar bezala doituta daudela egiaztatu. Horretaz gain,
Kanpoan erabiltzen diren zenbait makinak ingurunera egiten dituzten soinu-igorpenak erregulatzen
dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua betetzen dela bermatu beharko da; bibrazioei
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dagokienez, berriz, UNE 22-381-93 arauak agindutako mugak bete beharko dira.
- Lur-mugimenduak egin bitartean arkeologia-aztarnak agertzen badira, lanak bertan behera utziko
dira, eta, berehala, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio; hain
zuzen, departamentu horrek zehaztuko du zein neurri hartu behar diren.
- Ingurumena eta paisaia leheneratuko dira eta, prozesu horretan, eraginpeko zona guztiak bilduko
dira; hartara, inguruneko paisaian integratzea lortuko da.
- Obrak amaitzean, garbiketa-kanpaina bat egingo da obrek zuzenean eragin dituzten eremuetan eta
horien ondoko zonetan.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Eremuaren hirigintza-garapenetan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate
akustikoaren helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007
Legean eta, bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko
Legea garatzen da, zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Lurraldean gehienbat bizitegierabilerako lurzorua duten sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Bestalde, eraikin berriei dagokienez, Errege Dekretu horretan biltzen den honako taula honetan
ezarritako barne-kalitate akustikoaren helburuak bete behar dituzte nahitaez: “B taula: etxebizitzako,
bizitegitarako, ospitaleko, hezkuntzako edo kulturako erabileretara bideratutako eraikinetako barneespazio bizigarrian aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, zaratari dagokionez".
Urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretua ere aintzat hartu behar da; horren bitartez, Eraikuntzaren
Kode Teknikoaren «DB-HR Protección frente al ruido» oinarrizko agiria onartzen da eta Eraikuntzaren
Kode Teknikoa onartzeko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aldatzen da. Kalitatearen
helburuak honako taula honetan ikus daitezke:

Kalitate akustikoaren helburuak
Eraikinaren
erabilera

Esparru mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Etxebizitza

Gelak

45

45

35

Logelak

40

40

30

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
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areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Obrako berezko makinek zarata minimizatzeko beharrezkoak diren gailuak izango dituzte, eta honako
Zuzentarau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien,
kargagailuen eta pala kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko
abenduaren 22ko 86/662/EEE Zuzentarauan, eta 1995eko ekainaren 29ko 95/27/EE Zuzentarauan;
azken horren bitartez, Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien, kargagailuen eta pala
kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko abenduaren 22ko 86/662/EEE
Zuzentaraua aldatzen da. Horretaz gain, makineria behar bezala zainduko da eta beharrezkoak gerta
daitezkeen azterketak egingo zaizkio.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“3. HIRIGINTZA EREMUA. BELAKASORO BERRI”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu horrek honako hauek ditu mugakide: iparraldean, San Joan kalea eta Udalaren pareko aparkalekua;
hegoaldean,

lurzoru

urbanizaezina;

ekialdean,

Belakosoro

kaleko

bi

familiako

etxebizitzak;

eta

mendebaldean, herrigunearen erdialdea zona horretan dauden 2 eraikin isolatuekin lotzen duen errepidea eta
etxebizitza horietako baten lurzati pribatua. Eremuaren hedadura II.01.4 planoan zehaztu da. Jarduketa
Eremuak mugatzea.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 3.483 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Eremua antolatzea hirigintza-integrazioa lortzearren; horretarako, bizitegi-lurzorutzat erabiltzea
proposatu da, dentsitate txikiko eraikinean. Hori lortzeko, Herriguneko plazara begira, eraikuntzaakabera bat gauzatzea proposatu da; hartara, Udaletxearen eta Zezilio Enearen aurrez aurre dagoen
aurrealdea itxiko da.

-

Belakasoro kaleko familia bakarreko etxebizitzak herrigunearekin lotuko dituen errepide bat egitea.

-

Beraz, dentsitate txikiko eraikinean garapen berria antolatzea, bi familiako 3 etxebizitza hartzeko, hau
da, lurzati pribatua duten 6 etxebizitza.

-

Bideari erantsitako 8 aparkaleku, gutxienez, antolatzea, zona horretan egun daudenen osagarri.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “A.20. Eraikuntza isolatuko edo dentsitate txikiko bizitegi-zonak”.
Irabazi-asmoko zona globalak dira, erabilera pribatukoak, eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen dira.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....3.483 m².
B.- Eraikuntza-baldintzak. Hirigintza-eraikigarritasuna:
3.1 Jarduketa Integratuko Eremua mugatu da; gehienez 960 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna onartu
da sestra gainean, etxebizitzak egiteko, eta 432 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, proposatutako
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eraikin berrietan, garaje-erabileretarako eta etxebizitzen erabilera osagarrietarako.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia bizitegi-erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.

Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.
3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da.
4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.

A.- Programazio orokorraren araubidea:
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian eremu
horretako esku-hartzeari ematen zaio lehentasuna.
Horretarako, Planaren gauzatzealdiko lehen lau urteetan garatu beharreko jarduketa integratuko eremu bat
identifikatu da.
B.- Hirigintza Jarduketa Programa (HJP) egiteko eta onartzeko epeak.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da; Programa
hori Udalean aurkeztu behar da, dokumentu hau behin betiko onartzen denetik kontatzen hasita lehen
laurtekoan.
IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.- Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek “Belakasoro Berri” 3. HEari dagokion fitxako 1. grafikoan jasota daude, bai eta Plan
Orokor honetako planoen dokumentuan jasotako “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan ere.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
3.1 Jarduketa Integratuko Eremuan, Plan Berezi bat edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa bat
izapidetzeko aukera alde batera utzi gabe, honako zehaztapen hauek ezarri dira mugatutako lurzati
bakoitzerako:
- “a.10.3.1” lurzatia: 320 m²(s) sestra gainean, etxebizitza librea eraikitzeko. Horren osagarri, lurpean
144 m²(s) okupatzeko baimena ere eman da.
- “a.10.3.2” lurzatia: 320 m²(s) sestra gainean, etxebizitza librea eraikitzeko. Horren osagarri, lurpean
144 m²(s) okupatzeko baimena ere eman da.

-24-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

- “a.10.3.3” lurzatia: 320 m²(s) sestra gainean, etxebizitza librea eraikitzeko. Horren osagarri, lurpean
144 m²(s) okupatzeko baimena ere eman da.
C.- Bizitegi-lurzatietako eraikinen eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
Eraikinaren eitea arautzeko parametroak.
- Eraikinaren profila:
II(b)/I profila baimendu da.
Bide nagusiaren parez pare kokatuko dira etxebizitzak; hortaz, lurzati pribatu nagusia lurzatien
atzeko aldean geratuko da.
- Eraikinaren altuera.
Gehienez ere 8,5 metroko altuera baimendu da teilatu-hegalera bitarte.
Nolanahi ere, eraikinen eitearen baldintza partikularrak Hiri Antolamenduko Plan Berezi edo Xehetasun
Azterketa baten bitartez egokitu ahal izango dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
- “a.10.3.1” lurzatia: 2 etxebizitza gutxi gorabehera.
- “a.10.3.2” lurzatia: 2 etxebizitza gutxi gorabehera.
- “a.10.3.3” lurzatia: 2 etxebizitza gutxi gorabehera.
- “a.10.3.4” lurzatia: 2 etxebizitza gutxi gorabehera.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Tokiko bideak osatzea aurreikusi da. Bideen urbanizazioaren sestra lehendik dauden eta segidakoak
izango diren sestretara egokituko da, Plan Orokor honetako planoei eta grafikoei jarraiki.
Urbanizazio-lanetan, kalitateak dagokion udal-ordenantzaren bidez arautuko dira.
Eremuaren barruan zehaztutako Jarduketa Integratuaren urbanizazio-proiektuan jabari publikoko
elementuen berariazko adierazpenak bilduko dira.
2.- Hiri Lurzoruaren Kategorizazioa.

-25-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

Eremu osoa eraikigarritasuna gehitzeagatik eta urbanizazio-lanengatik finkatu gabeko hiri-lurzoruari dagokio.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Ez da ezarri gainjarritako baldintzarik.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Jarduketa integratuko eremu (3.1 JI) bakarra mugatu da hirigintza-eremuaren antolamendurako eta
eremu horren mugak grafikoki adierazi dira Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.05" planoan;
eremuaren azalera 3.483 m² da.
Eremua garatzeko, dagokion Hirigintza Jarduketako Programa izapidetuko da; programa horretan,
gainera, gauzatze-unitatea(k) eta aplikatu beharreko jarduketa-sistema zehaztuko dira, baina ekimen
pribatuko sistemari emango zaio lehentasuna.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da bizitegi-erabilera libre nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
3.1 Jarduketa Integratuaren Hirigintza Jarduketako Programan ezarriko dira.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremu horretan ez dago antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Jarduketa integratu horren urbanizazio-kargak honako hauen urbanizazioari dagozkio: jarduketa
integratuko eremu osoko bideak, aparkalekuak, espazio libreak eta eraikin berria martxan jartzeko
beharrezkoak diren azpiegiturak.
Jarduketa integratuko urbanizazioa gauzatzea jarduketa hori sustatzen duenari dagokio, ezartzen den
jarduketa-sistema garatzean.
Jarduketa integratuko urbanizazioaren kargak jarduketa hori sustatzen duenak ordaindu beharko ditu,
oso-osorik.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Garapen-plangintza eta/edo urbanizazioko edo eraikuntzako proiektuak idazteko fasea:
- Espazio publikoetan eta eraikin berrien espazio komunetan, kontsumo txikia duten eta aldi berean
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argiaren kutsadura saihestuko duten argiztapen-sistemak erabiliko dira.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa). Halaber, eraikin berrietan energia berriztagarrien (eguzki-energia, eolikoa eta abar)
sorkuntza-aukerak baliatzea ahalbidetuko da.
- Etxebizitza berrietan sortuko diren hondakin-urak saneamendu-sare orokorrera eramango dira eta
dagokion baimenean xedatutako isurtze-parametroak bete beharko dituzte.
- Inguruko ingurumen-ezaugarriak aintzat hartuta, eta eraikinak zona horretako paisaian integratu
daitezen, hainbat eraikuntza-baldintza zehaztuko dira (materialak, koloreak, morfologia, altuerak,
bolumenak eta abar), udalerriko eraikuntza-tipologiarekin eta estetikarekin bat etorrita.
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan beharko
dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Eraikinen barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da,
hau da, pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta
eguzki-argia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Ahal dela, zarata-iturrietatik (herri
barruko bideak...) ahalik eta urrutien kokatuko dira zaratak kalte gehien egin diezaiekeen espazioak
(logela, egongela eta abar).
- Eraikuntzaren Kode Teknikoari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako, eta ura aurrezteko sistemak ezartzeko aukera
aztertuko da.
- Hiri-hondakinak gaika biltzeko egokitutako espazioak aurreikusiko dira.
Obra-fasea
- Hondakinak Kudeatzeko Programa gauzatuko da eraikin berrien fase preoperazionalei eta obrafaseari dagokienez.
- Makinen mantentze-lanak egin behar izanez gero, eremu iragazgaitzetan edo iragazgaiztu eta
egokituetan egin beharko dira, lurzorua eta lur gaineko urak kutsa ez daitezen.
- Obratik bide publikora irtetean, errepideak garbitzeko arrabolak erabiliko dira eta ibilgailuak
presiozko uraren bitartez garbitu behar dira eskuz, bide publikora ateratzen direnean garbi egon
daitezen errepideak hondatu gabe. Horrekin batera, obraren inguruko bide publikoak egoera onean
izateko mantentze-lanak egingo dira.
- Airearen kalitatea gutxitzen duten partikula esekirik egon ez dadin, kamioiak eta/edo obrako
makineria ibiltzen diren bideak aldizka ureztatu egingo dira. Ureztatze horien maiztasuna tokiko
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meteorologiaren eta obrako jardueraren intentsitatearen araberakoa izango da; euri gutxi egiten
duenean, haize handiko garaietan eta abar areagotu egin beharko dira.
- Makinek eragindako zarata eta emisio atmosferikoak ahalik eta txikienak izan daitezen, obran
dauden makina guztiek Ibilgailuen Azterketa Teknikoa gaindituta dutela egiaztatuko da, prebentzioneurritzat, eta motorrak, isilgailua eta abar behar bezala doituta daudela egiaztatu. Horretaz gain,
Kanpoan erabiltzen diren zenbait makinak ingurunera egiten dituzten soinu-igorpenak erregulatzen
dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua betetzen dela bermatu beharko da; bibrazioei
dagokienez, berriz, UNE 22-381-93 arauak agindutako mugak bete beharko dira.
- Lur-mugimenduak egin bitartean arkeologia-aztarnak agertzen badira, lanak bertan behera utziko
dira, eta, berehala, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio; hain
zuzen, departamentu horrek zehaztuko du zein neurri hartu behar diren.
- Ingurumena eta paisaia leheneratuko dira eta, prozesu horretan, eraginpeko zona guztiak bilduko
dira; hartara, inguruneko paisaian integratzea lortuko da.
- Obrak amaitzean, garbiketa-kanpaina bat egingo da obrek zuzenean eragin dituzten eremuetan eta
horien ondoko zonetan.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Eremuaren hirigintza-garapenetan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate
akustikoaren helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007
Legean eta, bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko
Legea garatzen da, zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Lurraldean gehienbat bizitegierabilerako lurzorua duten sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Bestalde, eraikin berriei dagokienez, Errege Dekretu horretan biltzen den honako taula honetan
ezarritako barne-kalitate akustikoaren helburuak bete behar dituzte nahitaez: “B taula: etxebizitzako,
bizitegitarako, ospitaleko, hezkuntzako edo kulturako erabileretara bideratutako eraikinetako barneespazio bizigarrian aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, zaratari dagokionez". Urriaren
19ko 1371/2007 Errege Dekretua ere aintzat hartu behar da; horren bitartez, Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren «DB-HR Protección frente al ruido» oinarrizko agiria onartzen da eta Eraikuntzaren Kode
Teknikoa onartzeko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aldatzen da. Kalitatearen helburuak
honako taula honetan ikus daitezke:

Kalitate akustikoaren helburuak
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Eraikinaren
erabilera

Esparru mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Etxebizitza

Gelak

45

45

35

Logelak

40

40

30

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Obrako berezko makinek zarata minimizatzeko beharrezkoak diren gailuak izango dituzte, eta honako
Zuzentarau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien,
kargagailuen eta pala kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko
abenduaren 22ko 86/662/EEE Zuzentarauan, eta 1995eko ekainaren 29ko 95/27/EE Zuzentarauan;
azken horren bitartez, Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien, kargagailuen eta pala
kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko abenduaren 22ko 86/662/EEE
Zuzentaraua aldatzen da. Horretaz gain, makineria behar bezala zainduko da eta beharrezkoak gerta
daitezkeen azterketak egingo zaizkio.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:

I.-

“4. HIRIGINTZA EREMUA. IHURRE”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-ekialdean dagoen bizitegi-zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Ihurre auzotik Olaberriko herrigunera igotzen den N-1-417-A errepidea; hegoaldean, Carrefour
eremua; ekialdean, landa-lurzorua eta Eskola Zaharra eremua; eta mendebaldean, N-1 errepidea. Eremuaren
mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, bizitegitarako hiri-lurzoru finkatuari dagokio, bai eraikinagatik, bai urbanizazioagatik,
baina N1 errepidearen ondoan dauden garajeen banda zabaltzeko aukera salbuespentzat hartuta,
ingurunearen hiri-irudia hobetzearren.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 54.387 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Lehendik dagoen bizitegitarako kokalekua finkatzea; horretarako, toki horretako ingurumena
hobetzeko neurriak hartzea aurreikusi da eta urbanizazio-elementuak egokitzeko aukera proposatu
da, irisgarritasuna hobetzearren.

-

Eraikinetara sartzeko irisgarritasuna lortzeko beharrezkoak diren neurriak antolatzea.

-

Hiri-parkearen sistema orokorra prestatzea, Ihurreko herrigunea eta eskola zaharren ingurua benetan
lotzea bermatzeko; hartara, herrigunera iristeko bidean oinarritzen den herrigune jarraitua sortuko da.

-

Aipatutako garaje horiek berreraiki eta birkokatzeko aukera ahalbidetzea, auzoko zona horren hiriitxura hobetzearren.

-

Babes akustikoko neurriak antolatzea, bai urbanizazioan, bai eraikina eraberritzeko eragiketetan, N1
errepideak eta Arcelor Mittal enpresak ingurunean eragiten duten inpaktu akustikoa minimizatzearren.

-

Lehen dauden errepidezko eta oinezkoentzako komunikazio-ibilbideak prestatzea eta hobetzea, bidesare 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 LZPan
definitutako tokiko irisgarritasun-sare nagusia. Halaber, Ihurreko bizitegi-zonatik igaro gabe,
ibilgailuak Carrefour Merkataritza Zentrora iristeko trafikoa arautu egin behar denez, merkataritzazentro horretara iristeko proposatu den bidegurutze baterako zuzeneko sarbidea aurreikusi da, bai
eta zuzeneko irteera bat ere, N-1 errepidetik datozen ibilgailuak arautzen dituen biribilgunera.
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N1 errepidera begira dagoen inguruan dauden garajeetako zenbait antolamenduz kanpokotzat jotzea,
lehen aipatu dugun bide hori egitearren.

-

Barneko bide-sistema aldatzea, eremuaren ekialdean beheko biribilgunea zuzenean Carrefourreko
eremuarekin lotuko duen ertzeko bide bat egiteko, auzoaren barruan trafiko “parasitorik” egon ez
dadin. Errepide horren proiektua Errepideen Foru Araudian zehaztutako diseinu-irizpideekin bat
etorriko da, eta horretarako trazadura seguru bat bermatzeko beharrezko lurzorua eskuratzeko
beharrezko neurriak ezarriko dira, behin lurraren jabetzaren arteko negoziazioak, bai pribatuak baita
publikoak ere, konpontzen direnean. Izan ere, Olaberriko Udala, auzoko bizilagunak eta Arcelor Mittal
empresa negoziazioetan dabiltza.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “A.10. Eraikuntza irekiko bizitegi-zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “A.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....37.633 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu da, bai
eta bizitegi-erabilera nagusiarekin bateragarri diren erabilerei dagokien eraikigarritasuna ere, mugatutako
Zuzkidura Jarduketako eremuan izan ezik.
4.1 Zuzkidura Jarduketan, sestra gaineko eraikigarritasuna 200 m²(s) handitzea ezarri da N-1
errepidearekiko paralelo dauden garajeetan, betiere garaje-erabilerarako.
Balkoiak arotzeriako eta beirazko elementuen bitartez ixtea baimenduko da, betiere eraikigarritasuna
gehitu gabe, baldin eta jarduketaren helburua balkoi eta terrazak babestea bada, bide publikotik
horietara bidegabe ez sartzearren; halaber, eraikinen inguratzaile termikoa hobetzeko eragiketetan ere
baimenduko da.
Itxitura horiek egin ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira: Bide
publikotik bidegabe ez sartzeko babes-jarduketetan.


Balkoiaren edo terrazaren lurzoruaren goiko aldeak gutxienez 2,5 metroko altueran egon
beharko du eta pertsonak edo ibilgailuak ibiltzeko zabalik dagoen erabilera publikoko espazio
baten gainean, espazioaren jabaria edozein izanik ere. Balkoiaren edo terrazaren kanpoko
ertzetik neurtuko da altuera, eta lursailaren puntu horretako sestraren gainean.



Erabilera pribatuko lurzoruaren gainean kokatuta dauden balkoi eta terrazak, lurzoruaren
kanpoko ertza pertsonak edo ibilgailuak ibiltzeko zabalik dagoen erabilera publikoko lurzoruetatik
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1,5 m baino gutxiagora baldin badago horizontalean, lurzoruaren jabaria edozein izanik ere, eta
horretaz gain, 2.1 puntuan aipatzen den altuera-baldintza betetzen dutenak.


Balkoi eta terrazen itxiturak elementu horietara begira dauden geletako aireztatze- eta
argiztatze-baldintzak bete beharko ditu, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren zehaztapenen arabera.



Baimendutako balkoi eta terrazetako itxituraren arotzeriak ezin izango du balkoiaren edo
terrazaren ertzetik kanpora atera, lehendik dagoen baranda edo karela baino gehiago ez
behintzat. Balkoiaren edo terrazaren egiturazko lauzaren ertza (emokadurak barnean hartuta)
lehendik dagoen barandaren edo karelaren kanpoko planotik ateratzen baldin bada, lauza
horren ertzeko lerroak definituko du itxitura berriaren gehieneko lerrokadura.



Arotzeriak, materialak, diseinua eta kolorea bateratuak izango dira atari bakoitzean, eta
konposizio-irizpide bakarrari jarraituko diote.

Eraikinen inguratzaile termikoa hobetzeko eragiketetan:


Atari oso batean, eraikinaren isolamendu-baldintzak justifikatuta hobetzearren, inguratzaile
termikoan jarduten den aldi orotan, eraikinaren solairu guztietan balkoiak ixtea baimenduko da
eta balkoiaren azalera handitu ahal izango da, gehieneko hegala aldatu gabe betiere, beroa
jasotzeko elementuak ezartzeko. Balkoiaren itxitura eta, hala badagokio, handitze hori ez da
aintzat hartuko eraikigarritasuna gehitzeari dagokionez.



Fatxada aldatzeko baimen-eskaerarekin batera, horri buruzko baterako azterlana ere aurkeztu
beharko da; azterlan hori aldatu ahal izango da, Udalak aldatu behar dela iritziz gero, betiere
justifikatuta.

C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia eraikuntza irekiko bizitegi-erabilera da; erabilera hori eta lehendik dauden erabilera
osagarriak finkatu egin dira.
1.2.-

“E.20 – Motorrik gabeko Bide Komunikazioen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Inguruko herriak elkarrekin lotzen dituen txirrindularientzako errepide-sareari dagokio.

A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………1.492 m² B.Eraikuntza-baldintza orokorrak:

Erabilera bateragarrietarako zehaztapenak Ordenantza Orokorren 11. artikuluan zehaztutakoak izango
dira.
1.3.-

“F.10 – Espazio Libreen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.10” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
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arautzen da.
Ihurre auzoa eskola zaharren eraikinarekin loturiko duen hiri-parke publikoaren antolamenduari dagokio.
A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………15.262 m²
B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea Zuzkidura Jarduketan, azpiegiturak eta irisgarritasuna hobetzea, eta
komunitatearen

ekipamenduak

gauzatzea,

dokumentu

honetan

aurreikusitako

egiturazko

zehaztapenetara egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun
Azterketa idatzita gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.
4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
Eremuko eraikinei eta erabilerei eutsi eta horiek finkatu egin dira, antolamenduz kanpokotzat hartutako
garajeak izan ezik eta mugatutako zuzkidura-jarduketaren kasuan aipatutako salbuespenak salbuespen.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
- Eraikinaren profila:
1.4 Zuzkidura Jarduketan I profila baimendu da.
- Eraikinaren altuera:
1.4 Zuzkidura Jarduketan gehienez 3,5 metroko altuera baimendu da.
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Nolanahi ere, eraikinen eitearen baldintza partikularrak Hiri Antolamenduko Plan Berezi edo Xehetasun
Azterketa baten bitartez egokitu ahal izango dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Ez dira ezarri, lehendik ezarritakoak finkatzeko aukera alde batera utzi
gabe. F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan ez dago elementu berezirik.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Zuzkidura Jarduketaren eremua izan ezik, eremuaren gainerakoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu
gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta, dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta,
soto berriak gauzatzeari ekiten bazaio.
Zuzkidura Jarduketaren eremuari dagokionez, eraikigarritasuna gehitzeagatik finkatu gabeko hirilurzoruak dira.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Lehendik dagoen zona urbanizatua da eta, gaur egungo egoeran, kalitate akustikoaren helburuak
gainditzen dituzten maila akustikoak ditu; beraz, Zaratari buruzko 37/2003 Legearen 25. artikuluari
jarraiki, Udalak babes akustiko bereziko zona izendatu beharko du eta, gainera, Zonako Plan Espezifiko
bat egin beharko du, honako alderdi hauek zehaztuta:
- neurri zuzentzaileak,
- gauzatze-arduradunak
- aurrekontua eta finantzaketa.
Babes akustiko bereziko zona horren helburua zera izango da, eraikinaren barruan maila akustikoak
betetzea; eta zonako plan espezifikoaren bitartez, soinu-ingurunea hobetzea aplikatu beharreko kalitate
akustikoaren helburuak bete arte.
Nolanahi ere, honako neurri zuzentzaile hauek gaituko dira:
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- Zarataren hedapena murriztea: Panel fonoxurgatzaileak erabiltzea eta material hori duten hesiak
erabiltzea obretan.
- Zuhaitz hostozabalen espezieak landatzea, lorategietan “estalki akustikoak” sortzeko.
- Kimatutako zuhaitz-masa murriztea: kimatzeak maiztasun txikiagoarekin egingo dira, estalki
akustikoei eusteko.
- Eraikinetan hartzeko neurriak: Eraikinak birgaitzeko proiektu arkitektonikoan, etxebizitzen
barrualdean kalitate akustikoaren eskakizunak betetzea eskatuko da.

VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da aurreikusi jarduketa integratu berririk.
2.- Haztapen-koefizienteak.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da bizitegi-erabilera libre nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabilera osagarrietarako.
Garaje-erabileretarako, 0,10 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da.
Hirugarren sektoreko erabilerarako, 0,57 balioa duen haztapen-koefizientea
ezarri da.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
N1 errepidearen ondoan, garajeak dituen eraikinaren zati bat antolamenduz kanpokotzat jo da; izan ere,
Ihurreko auzotik Carrefourrera joateko ibilgailuen irisgarritasuna hobetzeko proposamena dela-eta,
eraikin horren zati bat ezabatzeko proposamena egin da.
Antolamenduz kanpokotzat jotako eraikin zatia II.05 Gauzatzeko Araubidea planoan zehaztu da.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak eta bideak hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina izan
dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
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Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Indusketako edo betelanetako ezpondak proiektatu eta gauzatzeko garaian, bukatutako azaleretan
etorkizunean landaretza birgaitzeko –ereintzen, hidroereintzen eta/edo landaketen bitartez– egokiak
izatea kontuan izan beharko da.
Landare-espezie exotiko eta/edo inbaditzaileak gailentzea saihesteko, lur-mugimenduetako lanetan
jardunbide egokien berariazko kode bat zehaztuko da.
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean.
Ahal den guztietan, obretarako sarbideak lehendik dauden bideetatik egingo dira, sarbide berririk ez
egitearren. Sarbideak obraren hasieran zehaztuko dira.
Ahalik eta eremu gutxien iragazgaizteko xedez, urbanizazio-proiektuan iragazkorrak ez diren eremu
zolatuak mugatuko dira, lurraren berezko iragazte-ahalmenari eustea ahalbidetuta.
Lurzorua galtzea ezinbestekoa baldin bada, landare-lurra behar bezala metatuko da, gainerako lurzoruhorizonteetatik bereizita; ahal den heinean, obrak bertan egiten diren leheneratzeko lanetan eta
lorategiak sortzean erabiliko dira. Lurzoru mota horren soberakinak gertuko jomuga eraginkorretara
(obretako leheneratze-lanak, nekazaritza-lurrak hobetzeko…) eramango dira eta ez dira, inolaz ere,
betelanetarako isuriko, beste material mota batzuekin batera.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
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metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
- Solidoak ibai-ibilguetara herrestan eramateko arriskua saihestu edo minimizatzeko neurriak
aintzat hartu beharko dira urbanizazio-proiektuan. Horretarako, hainbat neurri hartuko dira; esate
baterako, dekantagailuak ezartzea (putzuak edo kutxatilak), jalkin-tranpak, iragazkiak, lastofardoak eta abar.
- Ustiapen-faseari dagokionez, Plan Orokor honetan proposatutako garapenen urbanizazioproiektuetan hiriko hondakin-urak eta euri-urak bereizteko sareak bildu behar dira. Plan Orokor
honetan biltzen diren garapen guztietan –lehendik daudenak edo aurreikusitakoak–, etorkizuneko
kolektore orokorrarekiko lotura aurreikusi beharko da eta sistema autonomoak beharrezkoak
izango balira, behin-behinekoz jarri beharko dira, kolektore berri hori funtzionamenduan jarri arte.
- Behar adinako espazio publikoak bideratuko dira hiri-hondakin solidoak gaika biltzeko
sistemetarako.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Eremuaren hirigintza-garapenetan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate
akustikoaren helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007
Legean eta, bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko
Legea garatzen da, zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Lurraldean gehienbat bizitegierabilerako lurzorua duten sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Bestalde, eraikin berriei dagokienez, Errege Dekretu horretan biltzen den honako taula honetan
ezarritako barne-kalitate akustikoaren helburuak bete behar dituzte nahitaez: “B taula: etxebizitzako,
bizitegitarako, ospitaleko, hezkuntzako edo kulturako erabileretara bideratutako eraikinetako barneespazio bizigarrian aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, zaratari dagokionez". Urriaren
19ko 1371/2007 Errege Dekretua ere aintzat hartu behar da; horren bitartez, Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren «DB-HR Protección frente al ruido» oinarrizko agiria onartzen da eta Eraikuntzaren Kode
Teknikoa onartzeko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aldatzen da. Kalitatearen helburuak
honako taula honetan ikus daitezke:

Kalitate akustikoaren helburuak
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Eraikinaren
erabilera

Esparru mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Etxebizitza

Gelak

45

45

35

Logelak

40

40

30

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Obrako berezko makinek zarata minimizatzeko beharrezkoak diren gailuak izango dituzte, eta honako
Zuzentarau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien,
kargagailuen eta pala kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko
abenduaren 22ko 86/662/EEE Zuzentarauan, eta 1995eko ekainaren 29ko 95/27/EE Zuzentarauan;
azken horren bitartez, Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien, kargagailuen eta pala
kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko abenduaren 22ko 86/662/EEE
Zuzentaraua aldatzen da. Horretaz gain, makineria behar bezala zainduko da eta beharrezkoak gerta
daitezkeen azterketak egingo zaizkio.
Mugikortasun-jasangarritasunaren gaineko eragina murriztera bideratutako
neurriak
Urbanizazio-proiektuen bitartez, mugikortasun-eredu jasangarrienak bultzatzeko baldintzak sustatu
beharko dira, eta horretarako oinezkoentzako bide edo espaloiak eta bidegorriak proposatuko dira.
Urbanizazio-proiektuak honako lege hauetan ezarritako xedapenak bete behar ditu: Irisgarritasuna
sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean, eta Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan.
2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Proposatutako eremuetako espazio publikoetan nahiz eraikin berrietako espazio komunetan,
honako arau hauetan xedatutakoa betetzen duten argiztatze-sistemak erabili behar dira: Kanpoko
argiteria-instalazioen energia eraginkortasunaren araubideari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008
Errege Dekretuan eta horri dagozkion Jarraibide tekniko osagarrietan –EA-01etik EA-07ra
bitartekoak–.
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- Proposatutako hirigintza-eremuen zonifikazio xehatua inguruko topografiari egokituko zaio, ahal
den heinean, lur-mugimenduak egiteko premiak eta mugimendu horiek paisaian izan ditzaketen
eraginak minimizatzeko.
- Inguruko ingurumen-ezaugarriak aintzat hartuta, eraikinak zona horretako paisaian integratu
daitezen eta intrusio bisualak saihestearren, hainbat eraikuntza-baldintza zehaztuko dira
(morfologia, materialak, koloreak, altuerak eta abar), udalerriko eraikuntza-tipologiarekin eta
estetikarekin bat etorrita.
- Eremuak urbanizatzean, zolatu daitezkeen eremu ez-iragazkorrak mugatzeko ahaleginak egingo
dira, lurrak berez duen iragazte-ahalmenari eustearren. Oinezkoen espazioetan eta ibilgailubideetan, euria iragazten uzten duten materialak erabiltzea proposatuko da: aparkaleku berdeak,
lorategidun lauza txikiak...
- Zarata xurgatzeko ahalmen handiko zoladura drainatzailea erabiliko da.
- Garapen berriko eremuetan, interes handieneko landaretza-orbanak (landaretza autoktonoa eta
ibai-ertzeko landaretza) errespetatu eta integratu egingo dira.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat. Etxebizitzaren
barruan bertan ere urak bereizteko aukera aztertuko da, ur horien kalitatearen arabera: ur beltzak
(komun-ontzikoak) eta ur grisak (komuneko gainerakoa, arraskakoa eta garbigailukoa).
- Urtarrilaren 19ko 47/2007 Errege Dekretu bidez ezarritako oinarrizko prozedurari jarraiki,
Eraikinaren Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria eskuratu behar da.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“5. HIRIGINTZA EREMUA. SANTA LUTZI”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori Olaberrik herrigunearekiko mugakide den zonari dagokio eta herrigunearen ipar-ekialdean
dagoen hegal arineko zenbait lursail ere biltzen ditu. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira.
Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 5.830 m² da.
Hirigintza-eremua SEKTORE bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Eremua antolatzea hirigintza-integrazioa lortzearren; horretarako, eraikuntza irekiko bizitegilurzoruaren erabilera proposatu da.

-

Tokiko bide-sistemaren jarraitutasuna ebaztea eremuan; izan ere, Herribasoko industria-eremuaren
beheko aldera doan landa-errepidearekin komunikatzen duen bidearen hasiera baita.

-

Tokiko espazio libreetara bideratutako azalera bat antolatzea, lorategi eta zuhaitzekin amaituko diren
berdeguneak sortuz.

-

Espazio publikoak antolatzea eta urbanizatzea, tokiko azpiegitura-zerbitzuak gauzatzea ere barnean
hartuta.

-

Eta, horren ondorioz, eraikuntza irekiko bizitegi-garapen berria antolatzea, gutxi gorabehera 18
etxebizitza hartzeko.

-

Hori lortzeko, eraikuntza-baldintzak eta eremuaren erabileraren intentsitatea arautzea.

-

Bide-sistemari erantsitako aparkalekuen zuzkidura antolatzea, maniobrak egiteko behar izango diren
zonak ere aurreikusita.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA / HIRIGINTZA ARAUBIDE OROKORRA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “A.10. Eraikuntza irekiko bizitegi-zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “A.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....5.830 m².
B.- Eraikuntza-baldintzak. Hirigintza-eraikigarritasuna:
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5.1 Jarduketa Integratuko Eremua mugatu da; gehienez 3.080 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
onartu da sestra gainean –horietatik 392 m²(s) hirugarren sektoreko erabileretara bideratuko da eta
2.688 m²(s) bizitegi-erabilerara–, eta 1.368 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean.
C.-

Erabilera-baldintzak:

Erabilera nagusia bizitegi-erabilera da; erabileraren intentsitatea, gutxi gorabehera, 18 etxebizitza-unitatera
mugatu da baina Arloko Planean aldatu ahal izango da, beherantz edo gorantz.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.

Eremu osoa LURZORU URBANIZAGARRI sektorizatutzat sailkatu da.
3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Arloko Plana idatzi, izapidetu eta onartu beharko da eremuaren antolamendu xehatua zehazteko.
4.A.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Programazio orokorraren araubidea:

Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian, eremuko
esku-hartzea bigarren jarduketa-fase bati atxikitzen zaio, hirigintza-hutsuneak jalkinez bete ostean.
Horretarako, Planaren gauzatzealdiko bigarren laurtekoan garatu beharreko jarduketa integratuko eremu bat
identifikatu da.
B.- Arloko Plana egiteko eta onartzeko epeak.
Antolamendu xehatua zehazteko, Arloko Plana izapidetu eta onartu behar da Hiri Antolamenduko Plan
Orokorra onartu eta bosgarren urtetik aurrera.
IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.- Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Antolamendu xehatuaren baldintzak nahitaezko Arloko Planari lotzen zaizkio. B.Lurzatien eraikigarritasuna.
Egiturazko antolamenduan esleitutako eraikigarritasuna abiapuntu hartuta, lurzati bakoitzaren
eraikigarritasun-baldintzak Arloko Planari lotzen zaizkio.
C.- Bizitegi-lurzatietako eraikinen eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
- Eraikinaren profila:
Sektorean, beheko solairuan hirugarren sektoreko erabilera duten blokeetan gehieneko profila
III(b)/II baimendu da; beheko solairuan etxebizitzak dituztenen kasuan, aldiz, II(b)/II.
- Eraikinaren altuera.
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Sektorean, beheko solairuan hirugarren sektoreko erabilera duten blokeetan gehienez 12,00
metroko altuera baimendu da; beheko solairuan etxebizitzak dituztenen kasuan, aldiz, 8,5
metrokoa.
Nolanahi ere, zehaztapen horiek dagokion Arloko Planean egoki daitezke. D.- Erabilera xehatuko zonen
erabilera-baldintza partikularrak.
“5.1 Santa Lutzi” Jarduketa Integratuan gutxi gorabehera 18 etxebizitza berri egitea aurreikusi da.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arloko Planaren bitartea jabari-baldintza partikularrak eta lurzati pribatuaren gainean izan ditzakeen
zortasun publikoak zehaztuko dira, betiere antolamendu xehaturen arabera.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Tokiko bideak osatzea aurreikusi da. Bideen urbanizazioaren sestra lehendik dauden eta segidakoak
izango diren sestretara egokituko da.
Urbanizazio-lanetan, kalitateak dagokion udal-ordenantzaren bidez arautuko dira.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Ez da ezarri gainjarritako baldintzarik.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Jarduketa integratuko eremu (5.1 JI) bakarra mugatu da hirigintza-eremuaren antolamendurako eta
eremu horren mugak grafikoki adierazi dira Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.05" planoan;
eremuaren azalera 5.830 m² da baina sektoreko Arloko Planaren bitartez egokitu ahal izango da.
Eremua garatzeko, dagokion Hirigintza Jarduketako Programa izapidetuko da; programa horretan,
gainera, aplikatu beharreko jarduketa-sistema zehaztuko da.
Hirigintza-jarduketako programan aplikatu beharreko jarduketa-sistema zehaztuko da, baina ekimen
pribatuko sistemari emango zaio lehentasuna.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak.
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1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da bizitegi-erabilera libre nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabilera osagarrietarako.
Garaje-erabileretarako, 0,10 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da.
Hirugarren sektoreko erabilerarako, 0,57 balioa duen haztapen-koefizientea
ezarri da.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
5.1 Jarduketa Integratuaren Hirigintza Jarduketako Programan ezarriko dira, baina sektoreko Arloko
Planaren bitartez egokitu ahal izango dira.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Jarduketa integratu horren urbanizazio-kargak honako hauen urbanizazioari dagozkio: jarduketa
integratuko eremu osoko bideak, aparkalekuak, espazio libreak eta eraikin berria martxan jartzeko
beharrezkoak diren azpiegiturak.
Jarduketa integratuko urbanizazioa gauzatzea jarduketa hori sustatzen duenari dagokio, ezartzen den
jarduketa-sistema garatzean.
Jarduketa integratuko urbanizazioaren kargak jarduketa hori sustatzen duenak ordaindu beharko ditu,
oso-osorik.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Garapen-plangintza eta/edo urbanizazioko edo eraikuntzako proiektuak idazteko fasea:
- Espazio publikoetan eta eraikin berrien espazio komunetan,
kontsumo txikia duten eta aldi berean argiaren kutsadura saihestuko duten argiztapen-sistemak
erabiliko dira.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa). Halaber, eraikin berrietan energia berriztagarrien (eguzki-energia, eolikoa eta abar)
sorkuntza-aukerak baliatzea ahalbidetuko da.
- Etxebizitza berrietan sortuko diren hondakin-urak saneamendu-sare orokorrera eramango dira eta
dagokion baimenean xedatutako isurtze-parametroak bete beharko dituzte.
- Inguruko ingurumen-ezaugarriak aintzat hartuta, eta eraikinak zona horretako paisaian integratu
daitezen, hainbat eraikuntza-baldintza zehaztuko dira (materialak, koloreak, morfologia, altuerak,
bolumenak eta abar), udalerriko eraikuntza-tipologiarekin eta estetikarekin bat etorrita.
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- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan beharko
dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Eraikinen barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da,
hau da, pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta
eguzki-argia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Ahal dela, zarata-iturrietatik (errepideak,
tiro-zelaia...) ahalik eta urrutien kokatuko dira zaratak kalte gehien egin diezaiekeen espazioak
(logela, egongela eta abar).
- Eraikuntzaren Kode Teknikoari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako, eta ura aurrezteko sistemak ezartzeko aukera
aztertuko da.
- Hiri-hondakinak gaika biltzeko egokitutako espazioak aurreikusiko dira.
Obra-fasea
- Hondakinak Kudeatzeko Programa gauzatuko da eraikin berrien fase preoperazionalei eta obrafaseari dagokienez.
- Makinen mantentze-lanak egin behar izanez gero, eremu iragazgaitzetan edo iragazgaiztu eta
egokituetan egin beharko dira, lurzorua eta lur gaineko urak kutsa ez daitezen.
- Obratik bide publikora irtetean, errepideak garbitzeko arrabolak erabiliko dira eta ibilgailuak
presiozko uraren bitartez garbitu behar dira eskuz, bide publikora ateratzen direnean garbi egon
daitezen errepideak hondatu gabe. Horrekin batera, obraren inguruko bide publikoak egoera onean
izateko mantentze-lanak egingo dira.
- Airearen kalitatea gutxitzen duten partikula esekirik egon ez dadin, kamioiak eta/edo obrako
makineria ibiltzen diren bideak aldizka ureztatu egingo dira. Ureztatze horien maiztasuna tokiko
meteorologiaren eta obrako jardueraren intentsitatearen araberakoa izango da; euri gutxi egiten
duenean, haize handiko garaietan eta abar areagotu egin beharko dira.
- Makinek eragindako zarata eta emisio atmosferikoak ahalik eta txikienak izan daitezen, obran
dauden makina guztiek Ibilgailuen Azterketa Teknikoa gaindituta dutela egiaztatuko da, prebentzioneurritzat, eta motorrak, isilgailua eta abar behar bezala doituta daudela egiaztatu. Horretaz gain,
Kanpoan erabiltzen diren zenbait makinak ingurunera egiten dituzten soinu-igorpenak erregulatzen
dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua betetzen dela bermatu beharko da; bibrazioei
dagokienez, berriz, UNE 22-381-93 arauak agindutako mugak bete beharko dira.
- Lur-mugimenduak egin bitartean arkeologia-aztarnak agertzen badira, lanak bertan behera utziko
dira, eta, berehala, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio; hain
zuzen, departamentu horrek zehaztuko du zein neurri hartu behar diren.
- Ingurumena eta paisaia leheneratuko dira eta, prozesu horretan, eraginpeko zona guztiak bilduko
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dira; hartara, inguruneko paisaian integratzea lortuko da.
- Obrak amaitzean, garbiketa-kanpaina bat egingo da obrek zuzenean eragin dituzten eremuetan eta
horien ondoko zonetan.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Eremuaren hirigintza-garapenetan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate
akustikoaren helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007
Legean eta, bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko
Legea garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Lurraldean gehienbat bizitegierabilerako lurzorua duten sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

60

60

50

Bestalde, eraikin berriei dagokienez, Errege Dekretu horretan biltzen den honako taula honetan
ezarritako barne-kalitate akustikoaren helburuak bete behar dituzte nahitaez: “B taula: etxebizitzako,
bizitegitarako, ospitaleko, hezkuntzako edo kulturako erabileretara bideratutako eraikinetako barneespazio bizigarrian aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, zaratari dagokionez". Urriaren
19ko 1371/2007 Errege Dekretua ere aintzat hartu behar da; horren bitartez, Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren «DB-HR Protección frente al ruido» oinarrizko agiria onartzen da eta Eraikuntzaren Kode
Teknikoa onartzeko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aldatzen da. Kalitatearen helburuak
honako taula honetan ikus daitezke:

Kalitate akustikoaren helburuak
Eraikinaren
erabilera

Esparru mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Etxebizitza

Gelak

45

45

35

Logelak

40

40

30

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Obrako berezko makinek zarata minimizatzeko beharrezkoak diren gailuak izango dituzte, eta honako
Zuzentarau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien,
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kargagailuen eta pala kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko
abenduaren 22ko 86/662/EEE Zuzentarauan, eta 1995eko ekainaren 29ko 95/27/EE Zuzentarauan;
azken horren bitartez, Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien, kargagailuen eta pala
kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko abenduaren 22ko 86/662/EEE
Zuzentaraua aldatzen da. Horretaz gain, makineria behar bezala zainduko da eta beharrezkoak gerta
daitezkeen azterketak egingo zaizkio.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
.-

“6. HIRIGINTZA EREMUA. ESKOLA ZAHARRA”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-ekialdean dagoen bizitegi-zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
mendebaldean Ihurreko eremua eta ekialdean, iparraldean eta hegoaldean, landa-lurzorua. Eremuaren
mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremua eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko bizitegitarako hiri-lurzoruari dagokio.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 4.557 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Lehendik dagoen eraikina finkatzea; horretarako, Olaberriko eskola zaharraren erabilera aldatu eta
bizitegi-erabilera esleituko zaio.

-

Aurreikusitako handitzeetarako antolamendu-baldintzak arautzea.

-

Eraikitzeko baldintzak eta eremuko erabileraren intentsitatea arautzea.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “A.20. Eraikuntza isolatuko edo dentsitate txikiko bizitegi-zonak”.
Irabazi-asmoko zona globalak dira, erabilera pribatukoak, eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen dira.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....4.557 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikinaren eitea finkatu da eta
eraikina 130 m² handitzeko aukera ere ezarri da; horren ondorioz, eremuaren eraikigarritasun haztatua
gehitu egingo da, dela proiektatutako eraikin berriarengatik, dela erabilera-aldaketagatik.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia dentsitate txikiko bizitegi-erabilera da.
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Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Plan Orokorra zuzenean gauzatzea Zuzkidura Jarduketan, azpiegiturak eta lehendik dagoen perimetroko
urbanizazioa hobetzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara egokituko den
Xehetasun Azterketa idatzita gara daitekeen eremuaren berrantolamendu xehatua alde batera utzi gabe.
4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez da
ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan jasotakoak dira, bai eta
Ordenantza Orokorretako 14. artikuluan zehaztutakoak ere.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzatiaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzatiko eraikinaren gehieneko profilari egun dagoen baldintzetan eutsi zaio, eta handitzelanetan aurreikusitako bi zonetan sestra gaineko solairu bateko profila ere gara daiteke.
* Eraikinaren altuera:
Lurzatiko eraikinaren gehieneko altuerari egun dagoen baldintzetan eutsi zaio, eta handitzelanetan aurreikusitako bi zonetako altuera bat dator finkatutako eraikinetako beheko solairuen
forjatuarekin.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Eremuan gutxi gorabehera 9 etxebizitza inguru egitea aurreikusi da.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren ordenantza
orokorretako 14. artikuluan tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Ez dira ezarri, lehendik ezarritakoak finkatzeko aukera alde batera utzi
gabe.
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F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa eraikigarritasuna gehitzeagatik finkatu gabeko hiri-lurzoruari dagokio.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Azterketa akustiko espezifikoa edo zehaztua egin beharko da eta fatxadako mailak altuera guztietan
aztertu beharko dira, etxebizitzak gauzatzeko proiektuaren aurretik edo horren osagarri; izan ere, zona
horretan Planaren helburu akustikoak partzialki gainditzen dira. Azterketa horren bitartez, eraikina
birgaitzean fatxadako itxituren nondik norakoak zehaztuko dira.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da aurreikusi jarduketa integratu berririk.
2.- Haztapen-koefizienteak.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da bizitegi-erabilera nagusirako eta horrekin bateragarriak
diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzekobaldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Ez dira ezarri
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
Urbanizazio-sestrak lehendik daudenetara egokituko dira, Plan Orokor honetako planoei eta grafikoei
jarraiki.
Urbanizazio-lanetan, kalitateak dagokion udal-ordenantzaren bidez arautuko dira.
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6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Garapen-plangintza eta/edo urbanizazioko edo eraikuntzako proiektua idazteko fasea:
- Kontsumo txikiko argiztapen-sistemak erabiliko dira kanpoaldean nahiz barrualdean. Kanpoaldean,
argi-kutsadura saihesteko diseinatuta egon beharko dute.
- Erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan beharko dute,
iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Eskola zaharraren eraikinaren barruan sortuko diren etxebizitza berrien barruko espazioen
antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da, pertsonak gehien ibiliko
diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzki-argia hobekien aprobetxatuko
den moduan, alegia. Zarata-iturrietatik (errepideak...) ahalik eta urrutien kokatuko dira zaratak kalte
gehien egin diezaiekeen espazioak (logela, egongela eta abar).
- Eraikuntzaren Kode Teknikoari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako, eta ura aurrezteko sistemak ezartzeko aukera
aztertuko da.
- Etxebizitza berrietan sortuko diren hondakin-urak saneamendu-sare orokorrera eramango dira eta
dagokion baimenean xedatutako isurtze-parametroak bete beharko dituzte.
- Oinezkoei eta txirrindulariei irisgarritasun egokia bermatuko zaie Ihurreko auzotik, eraikinarekin.
- Hiri-hondakinak gaika biltzeko egokitutako espazioak aurreikusiko dira.
Obra-fasea
- Hondakinak Kudeatzeko Programa gauzatuko da eraikin berrien fase preoperazionalei eta obrafaseari dagokienez.
- Obraren inguruko bide publikoak egoera onean izateko mantentze-lanak egingo dira eta, behar
izanez gero, airearen kalitatea gutxitzen duten partikula esekirik egon ez dadin, kamioiak eta/edo
obrako makineria ibiltzen diren bideak aldizka ureztatu egingo dira.
- Obran dauden makina guztiek Ibilgailuen Azterketa Teknikoa gaindituta dutela egiaztatuko da,
prebentzio-neurritzat, eta motorrak, isilgailua eta abar behar bezala doituta daudela egiaztatu.
Horretaz gain, Kanpoan erabiltzen diren zenbait makinak ingurunera egiten dituzten soinuigorpenak erregulatzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua betetzen dela bermatu
beharko da; bibrazioei dagokienez, berriz, UNE 22-381-93 arauak agindutako mugak bete beharko
dira.
- Ingurumena eta paisaia leheneratuko dira eta, prozesu horretan, eraginpeko zona guztiak bilduko
dira; hartara, inguruneko paisaian integratzea lortuko da.
- Obrak amaitzean, garbiketa-kanpaina bat egingo da obrek zuzenean eragin dituzten eremuetan eta
horien ondoko zonetan.
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Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Eremuaren hirigintza-garapenetan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate
akustikoaren helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007
Legean eta, bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko
Legea garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Lurraldean gehienbat bizitegierabilerako lurzorua duten sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Bestalde, eraikin berriei dagokienez, Errege Dekretu horretan biltzen den honako taula honetan
ezarritako barne-kalitate akustikoaren helburuak bete behar dituzte nahitaez: “B taula: etxebizitzako,
bizitegitarako, ospitaleko, hezkuntzako edo kulturako erabileretara bideratutako eraikinetako barneespazio bizigarrian aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, zaratari dagokionez". Urriaren
19ko 1371/2007 Errege Dekretua ere aintzat hartu behar da; horren bitartez, Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren «DB-HR Protección frente al ruido» oinarrizko agiria onartzen da eta Eraikuntzaren Kode
Teknikoa onartzeko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aldatzen da. Kalitatearen helburuak
honako taula honetan ikus daitezke:
Kalitate akustikoaren helburuak
Eraikinaren
erabilera

Esparru mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Etxebizitza

Gelak

45

45

35

Logelak

40

40

30

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Obrako berezko makinek zarata minimizatzeko beharrezkoak diren gailuak izango dituzte, eta honako
Zuzentarau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien,
kargagailuen eta pala kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko
abenduaren 22ko 86/662/EEE Zuzentarauan, eta 1995eko ekainaren 29ko 95/27/EE Zuzentarauan;
azken horren bitartez, Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien, kargagailuen eta pala
kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko abenduaren 22ko 86/662/EEE
Zuzentaraua aldatzen da. Horretaz gain, makineria behar bezala zainduko da eta beharrezkoak gerta
daitezkeen azterketak egingo zaizkio.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“7. HIRIGINTZA EREMUA. IBAIONDO”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-ekialdean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Beasain alderako udal-muga, Basazabal errekan; hegoaldean, N-1-417-A errepidea; ekialdean,
N-1 errepidea; eta mendebaldean, Oria ibaia. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza
Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta industriarekin eta hirugarren sektorearekin loturiko jarduera
ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 13.728 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Ibaiondoko eremua industria-lurzoru finkatuari dagokio, pabiloietan oinplanoko okupazioaren % 30era
bitarte egin daitezkeen solairuarteen garapenetarako izan ezik.

-

Lehendik dauden eraikuntza-aprobetxamenduei eustea, erabilerak eta eraikinak finkatuta, eta
solairuartean eraikitzea ere onartuko da, lehendik dagoen pabilioi bakoitzaren okupazioaren % 30era
arte, gehienez. Eraikigarritasuna gehitzeko jarduketa horietan Zuzkidura Jarduketen irizpideak bete
beharko dira.

-

Bidegorri bat gauzatzea N-1-417-A bidearen ondotik doan espaloian; GI-2632 errepidearen ondotik
Beasain aldera jarraituko du, egungo bide-komunikazioa eta oinezkoen komunikazioa hobetzeko
xedez. Horretarako, lehendik dauden ibilgailuetarako sarearen zirkuituei eutsi egingo zaie, eta
oinezkoentzako nahiz txirrindularientzako zirkuituak eta zirkuitu mistoak bultzatuko dira –hala nola
LZPan definitutako tokiko irisgarritasun-sare nagusia– eta Castillo Hotelaren ondoko bide-gurutzeko
trafikoak arautuko dituen biribilgune berria prestatuko da. Azpiegitura horiek ebazteko jarduketei
dagokienez, komunikazio-sistema orokor diren aldetik, eremua eraginpean hartu ahal izango dute.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....11.506 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.- “E.10 – Bide Komunikazio Motordunen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “E.10” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera (AG)……………………………………………1.009 m²
B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
1.3.-“E.20 – Motorrik gabeko Bide Komunikazioen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Inguruko herriak elkarrekin lotzen dituen txirrindularientzako errepide-sareari dagokio.
A.- Zona globalaren azalera (AG)……………………………………………359 m²
B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
1.4.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Oria ibaiaren eta Basazabal errekaren ibilguei dagokie, eremutik igarotzen direnean.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

…………………………………………………….854 m²
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B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lehendik dauden eraikinak finkatu dira, aplikatu beharreko arloko araudia alde batera utzi gabe.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea.
Lurzati bakoitzeko Zuzkidura Jarduketak, solairuartean eraikigarritasuna gehituz gero. Desjabetzea
eskuratzeko, eta urbanizazioa sistema orokorretarako.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian,
eremu horretako esku-hartzeari lehentasuna ematen zaio, oinezkoentzako nahiz txirrindularientzako
zirkuituak eta zirkuitu mistoak –hala nola LZPan definitutako tokiko irisgarritasun-sare nagusia–
bultzatzeko eta Castillo Hotelaren ondoko bide-gurutzeko trafikoak arautuko dituen biribilgune berria
prestatzeko premiei dagokienez.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da, gaur egungo baldintzetan finkatu ere,
baina solairuartean eraikitzeko aukera ere badagoela ere aipatu behar da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
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Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 30.737 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 17.616 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
B.10 lurzatiak pribatuak dira eta gainerako erabilerak, hau da, sistema orokorrak, aldiz, publikoak.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honetako zehaztapenen arabera.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan. LAP horren edukiari jarraiki, eraikinetan
Oria ibaiarekiko gutxienez 10,00 metroko atzerapena eta Basazabal errekarekiko gutxienez 5,00
metroko atzerapena utzi behar dira.
Era berean, Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru
Arau hori 2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez
aldatu da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
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eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki.
Beraz, Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren (gauzatze-unitateak) baldintzak.

Jarduketa-

sistema.
Ez da jarduketa-baldintzarik ezarri, a priori, baina salbuespen izango dira solairuarteetan edo sotoak
berreraikitzean eraikigarritasuna gehitzen zaien lurzati pribatuetara mugatutako Zuzkidura Jarduketetako
baldintzak.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
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3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Ez dira ezarri lurzati pribatuetan. Mugatutako sistema orokorrak desjabetze bidez lortuko dira,
urbanizazioa gauzatzeko lurzoruak eskuratzeko beharrezkoa izanez gero.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Landare-espezie exotiko eta/edo inbaditzaileak gailentzea saihesteko, lur-mugimenduetako lanetan
jardunbide egokien berariazko kode bat zehaztuko da.
Faunaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Aztergai dugun eremuaren barruan fauna mugitzeko eragozpen izan daitezkeen elementuak ez
sortzeko

beharrezkoak

desplazamenduetan

diren

neurriak

iragazkortasunean

hartuko
eraginik

dira;
ez

beraz,
izateko

behar
edo,

izanez

hala

gero,

faunaren

badagokio,

dagoen

iragazkortasun hori areagotzeko beharrezkoak diren neurriak bildu behar dira urbanizazio-proiektuan.
Paisaiaren gaineko eragina minimizatzeko neurriak
Urbanizazio-proiektuetan, behar izanez gero, Oria ibaiaren eta Basazabal errekaren ertzetan paisaiaren
gaineko eragina minimizatzeko neurriak zehaztuko dira.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei –baldin badaude– dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren
21eko 10/1998 Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari
buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
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metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaioketen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“8. HIRIGINTZA EREMUA. OLAONDO”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, N-1-417-A errepidea –Ibaiondo eremutik bereizten du–; ekialdean, N-1 errepidea; eta
mendebaldean, Beasain eta Olaberria lotzen dituen N-1-417-A errepidea. Eremuaren barruan, iparraldean
Castillo Hotela dago eta, hegoaldean, Ihurreko gasolindegia. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira.
Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru partzialki garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 17.009 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Zuzkidura Jarduketen eta jarduketa integratuko eremuak mugatzea.

-

Hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoetara bideratutako kokalekua finkatzea; horretarako, balizko
handitzerako aurreikusitako baldintzak berriz antolatu behar dira aplikatu beharreko araudi
orokorraren arabera, eta toki horretako ingurumena hobetzeko neurriak hartzea aurreikusi behar da.

-

Lehendik dauden zenbait eraikin handitzeko aukera izatea ordezte-eragiketen bitartez, lehendik
dauden industria-erabileren ordez hirugarren sektoreko erabilerak ezar daitezen, Goierriko
Lurraldearen Zatiko Planaren zehaztapenei jarraiki. Lehentasunezko izaera duen nahitaez antolatu
beharreko erreferentetzat hartzen da hirugarren sektorera bideratutako eremua antolatzea Castillo
Hotelaren inguruan, gasolindegiaren eta Beasaingo kiroldegiaren artean.

-

N-1 errepidetik lurzatietarako zuzeneko sarbidea ixtea, ibilgailuentzako sarrera N-1-417-A errepidetik
ezarrita.

-

Inguruko espaloiei jarraipena emango dien espaloi bat gauzatzeko aukera proposatzea, orain dagoen
orube hutsean eraikin berria gauzatzeko unean urbanizazio-karga moduan.

-

N-1-417-A errepidearekiko paralelo, bizikleta-bide bat egitea, lehendik dauden bide-komunikazioko
eta oinezkoen komunikazioko ibilbideak hobetzearren. Horretarako, lehendik dauden ibilgailuetarako
sarearen zirkuituei eutsi egingo zaie, eta oinezkoentzako nahiz txirrindularientzako zirkuituak eta
zirkuitu mistoak bultzatuko dira –hala nola LZPan definitutako tokiko irisgarritasun-sare nagusia– eta
Castillo Hotelaren ondoko bide-gurutzeko trafikoak arautuko dituen biribilgune berria prestatuko da.

-

Antolatzeko eta eraikitzeko baldintzak arautzea, bai eta eremuko erabileraren intentsitatea ere,
Olaberriko Arau Subsidiarioetan 12. eta 13. eremuetarako 2010eko azaroaren 16an behin betiko
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onartutako Aldaketa Puntualaren arabera.
-

Castillo Hotelarena izango den eraikina handitzeko eta N-1-417-A errepiderantz espaloi bat egiteko
aukera ahalbidetzea. Espaloi hori Udalari lagatzea urbanizatzen denean, eta nolanahi ere, hotelaren
handitzearen lehen okupazioa baino lehen.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....16.093 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
8.1 Jarduketa Integratuko Eremua mugatu da; gehienez 3.806 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
onartu da eta hortik 866 m²(s) sestrapeko eraikigarritasunari dagozkio eta 2.940 m²(s) sestra gainekoari,
Olaberriko Arau Subsidiarioetan 12. eta 13. eremuetarako 2010eko azaroaren 16an behin betiko
onartutako Aldaketa Puntualaren arabera.
8.1 zuzkidura-jarduketa mugatu da eta, bertan, gehienez 2.251 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
ezarri da sestra gainean, eta 928 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, jarduera ekonomikoetarako eta
hirugarren sektoreko erabileretarako.
Era berean, 8.2 zuzkidura-jarduketa mugatu Castillo Hotela handitu ahal izateko, eta, bertan, gehienez
960 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri da sestra gainean, eta 320 m²(s)-ko eraikigarritasuna
sestrapean, hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoetako erabileretarako.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Lurpeko ibai-ibilgu bati dagokio.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

……………………………………………………….55 m²
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B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lehendik dauden eraikinak finkatzen dira, aplikatu beharreko arloko araudia alde batera utzi gabe.
1.3.-

“E.20 – Motorrik gabeko Bide Komunikazioen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Inguruko herriak elkarrekin lotzen dituen txirrindularientzako errepide-sareari dagokio.

A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………916 m² B.Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Plan Orokorra zuzenean gauzatzea Jarduketa Isolatuetan, Zuzkidura Jarduketetan, azpiegiturak hobetzea eta
urbanizazioa gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara egokituko den
Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketak idatzita gara daitekeen
eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da.
4.A.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Programazio orokorraren araubidea:
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian
eremu horretako esku-hartzeari ematen zaio lehentasuna, jada urbanizatuta dauden lurzoruen gainean
zuzenean egiteko jarduketak direlako.
Horretarako, Planaren gauzatzealdiko lehen lau urteetan garatu behar diren Jarduketa Isolatuak,
Jarduketa Integratuak eta Zuzkidura Jarduketak identifikatu behar dira.

B.- Hirigintza Jarduketa Programa (HJP) egiteko eta onartzeko epeak.
8.1 Jarduketa Integratuaren Hirigintza Jarduketa Programa jada eginda eta onetsita dago.
IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
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Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
Eremuko eraikinei eta erabilerei eutsi eta horiek finkatu egin dira, mugatutako jarduketa integratuen eta
zuzkidura-jarduketen kasuetan aipatutako salbuespenak salbuespen.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
8.1 Zuzkidura Jarduketan II/I profila baimendu da gehienez.
8.2 Zuzkidura Jarduketan III/I profila baimendu da gehienez.
8.1 Jarduketa Integratuko eremuan gauza daitezkeen eraikin berrien kasuan, Olaberriko Arau
Subsidiarioetan 12. eta 13. eremuetarako 2010eko azaroaren 16an behin betiko onartutako
Aldaketa Puntualean erabakitako baldintzak bete beharko dira.
* Eraikinaren altuera:
8.1 Zuzkidura Jarduketan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
8.2 Zuzkidura Jarduketan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
8.1 Jarduketa Integratuko eremuan gauza daitezkeen eraikin berrien kasuan, Olaberriko Arau
Subsidiarioetan 12. eta 13. eremuetarako 2010eko azaroaren 16an behin betiko onartutako
Aldaketa Puntualean erabakitako baldintzak bete beharko dira.
Eremuaren gainerakoan, lehendik dauden eraikinen profilak eta eraikigarritasunak finkatu dira, baina
ordezteko eragiketetan III/I profila eta gehienez 10 metroko altuera bete beharko dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 30.737 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 17.616 m².
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Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Ihurreko gasolindegiaren eraikina katalogoan txertatuta dago, “Euskal Autonomia Erkidegoko
monumentu edo monumentu multzo izendatzeko proposatutako ondasun higiezinak" multzoaren
barruan.
Gasolindegia ezin izango da eraitsi eta, hala badagokio, iparraldeko bolumenaren barne-egitura eta
birgaitzeko edo eraberritzeko eragiketen barruan kaltetu diren elementuak ordeztea baino ez da
baimenduko. Kanpoko eiteari dagokionez, hobetzeko, finkatzeko, leheneratzeko eta izango duen
eginkizunera egokitzeko beharrezkoak diren obrak egin ahal izango dira. Barrualdean, egitura ordeztean
eraikina izango duen erabilerara egokitzeko beharrezkoak diren aldaketa tipologikoak egin ahal izango
dira. Jarduketa horietan kasuan kasu babestu beharreko balioak errespetatu beharko dira, bai eta
Olaberriko Arau Subsidiarioetan 12. eta 13. eremuetarako onartutako Aldaketa Puntualaren arabera
aplikatu beharreko hirigintza-araubidea ere.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
Eremu osoko bidegorri eta espaloien Urbanizazio Proiektua idatziko da eta elementu horiek
urbanizatzeko baldintzak arautu beharko ditu.
Eremuaren barruan mugatutako Jarduketa Integratuen eta Zuzkidura Jarduketen obra osagarriei eta
urbanizazioari buruzko proiektuan jabari publikoko elementuen berariazko adierazpenak bilduko dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Aipatu ditugun Zuzkidura Jarduketen eta Jarduketa Integratuko eremuak izan ezik, eremuaren
gainerakoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honen arabera.
Zuzkidura Jarduketen eta Jarduketa Integratuko eremuei dagokienez, eraikigarritasuna gehitzeagatik
finkatu gabeko hiri-lurzoruak dira.

-63-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Kultura Ondarearen arloko balorazioaren azterketa igaro duten elementuak Ondare HistorikoArkitektonikoan txertatu dira. Elementuok Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legean aurreikusitako
mekanismoen bidez (monumentu kalifikatu eta inbentariatuak) babes legala jasotzeko proposatu dituzte.
Katalogatutako ondasun eta elementuak, kasu bakoitzean, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako
“C. Katalogoa” dokumentuan txertatuta dagoen “Katalogatutako ondasun eta elementuen zerrenda.
Babes-maila” dokumentuan adierazitako babes-mailari lotuta geratuko dira. Babes-maila bakoitzean egin
beharreko esku-hartzeek Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko
abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorri beharko dute.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
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VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren (gauzatze-unitateak) baldintzak.

Jarduketa-

sistema.
Jarduketa integratuko eremu (8.1 JI) bakarra mugatu da hirigintza-eremuaren antolamendurako eta
eremu horren mugak grafikoki adierazi dira Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.05" planoan;
eremuaren azalera 1.374,20 m² da.
Eremua garatzeko, dagokion Hirigintza Jarduketako Programari dagokionez, jada behin betiko onetsita
dago. Beste alde batetik, beharrezko hirigintza-hitzarmena sinatuta dago eta hitzarmen-batzarra osatua.
Beraz, behin-betiko izapidetzearen kudeaketa tramiteak bukatzeko, birpartzelate-proiektua besterik ez
da falta.
Beste alde batetik, finkatu gabeko hiri-lurzoruko gainerako esku-hartzeak Zuzkidura Jarduketak dira.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da, a priori, jarduera ekonomikoen erabilera nagusirako
eta horrekin bateragarriak diren baimendutako erabileretarako. Jarduketa Integratuarentzat, onetsitako
Hirigintza Jarduketa Programan dauden koefizienteak mantentzen dira.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Gaur egun onetsita dagoen 8.1 Jarduketa Integratuaren Hirigintza Jarduketako Programan ezartzen dira.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Jarduketa integratu horren urbanizazio-kargak honako hauen urbanizazioari dagozkio: jarduketa
integratuko eremu osoko bideak, aparkalekuak, espazio libreak eta eraikin berria martxan jartzeko
beharrezkoak diren azpiegiturak.
Jarduketa integratuko urbanizazioa gauzatzea jarduketa hori sustatzen duenari dagokio, ezartzen den
jarduketa-sistema garatzean.
Jarduketa integratuko urbanizazioaren kargak jarduketa hori sustatzen duenak ordaindu beharko ditu,
oso-osorik.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak eta bideak hobetzeko lanak Administrazioak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina izan
dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
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1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-proiektuetan eta horien baldintza-agirietan, espazio libreetako landaketei dagokienez tokiko
ekotipoak erabiltzeari lehentasuna emango zaio eta, ahal dela, ziurtatuak izango dira. Aldi berean,
urbanizazio-proiektuetan, zehatz-mehatz mugatuko dira formazio erdi-naturaletara bideratutako espazio
berdeen azalerak eta espezie apaingarriei dagozkien azalerak.
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean.
Ahalik eta eremu gutxien iragazgaizteko xedez, urbanizazio-proiektuan iragazkorrak ez diren eremu
zolatuak mugatuko dira, lurraren berezko iragazte-ahalmenari eustea ahalbidetuta.
Lur-balantzearen eragina murrizteko neurriak
Lur-soberakinak Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko otsailaren
24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira. Dagozkien gauzatze-proiektuetan zehaztuko da lursoberakinen bolumena eta zertarako erabiliko diren.
Mailegu-materialek azterlanetan zehaztutako ezaugarri geoteknikoak bete beharko dituzte, bai eta
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen I. Eranskineko EBA-A
balioak ere.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
- Ustiapen-faseari dagokionez, Plan Orokor honetan proposatutako garapenen urbanizazio-
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proiektuetan hiriko hondakin-urak eta euri-urak bereizteko sareak bildu behar dira. Plan Orokor
honetan biltzen diren garapen guztietan –lehendik daudenak edo aurreikusitakoak–, etorkizuneko
kolektore orokorrarekiko lotura aurreikusi beharko da eta sistema autonomoak beharrezkoak
izango balira, behin-behinekoz jarri beharko dira, kolektore berri hori funtzionamenduan jarri arte.
- Behar adinako espazio publikoak bideratuko dira hiri-hondakin solidoak gaika biltzeko
sistemetarako.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Mugikortasun-jasangarritasunaren gaineko eragina murriztera bideratutako
neurriak
Urbanizazio-proiektuen bitartez, mugikortasun-eredu jasangarrienak bultzatzeko baldintzak sustatu
beharko dira, eta horretarako oinezkoentzako bide edo espaloiak eta bidegorriak proposatuko dira.
Urbanizazio-proiektuak honako lege hauetan ezarritako xedapenak bete behar ditu: Irisgarritasuna
sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean, eta Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Kultura-ondarearekin loturiko neurriak
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Baldin eta obretan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen
bada, zona horretako lanak bertan behera utziko dira behin-behinean; berehala jakinaraziko zaio
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari, eta hark erabakiko du zein neurri hartu behar
diren.
2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Proposatutako eremuetako espazio publikoetan nahiz eraikin berrietako espazio komunetan,
honako arau hauetan xedatutakoa betetzen duten argiztatze-sistemak erabili behar dira: Kanpoko
argiteria-instalazioen energia eraginkortasunaren araubideari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008
Errege Dekretuan eta horri dagozkion Jarraibide tekniko osagarrietan –EA-01etik EA-07ra
bitartekoak–.
- Eremuak urbanizatzean, zolatu daitezkeen eremu ez-iragazkorrak mugatzeko ahaleginak egingo
dira, lurrak berez duen iragazte-ahalmenari eustearren. Oinezkoen espazioetan eta ibilgailubideetan, euria iragazten uzten duten materialak erabiltzea proposatuko da: aparkaleku berdeak,
lorategidun lauza txikiak...
- Zarata xurgatzeko ahalmen handiko zoladura drainatzailea erabiliko da.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
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Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“9. HIRIGINTZA EREMUA. BASAZABAL”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-ekialdean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide: iparmendebaldean, Beasaingo udal-muga eta Oria ibaia; ekialdean, Olaberria eta Beasain lotzen dituen N-1-417A errepidea; eta hegoaldean, Arcelor eremua. Eremuaren hedadura II.01.4 planoan zehaztu da. Hirigintza
Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta industria-jarduerak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 11.627 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Lehendik dagoen eta industria-jardueretara bideratuko den kokalekua finkatzea, erabilerei eta
eraikinei eutsita.

-

Bide-komunikazioko ibilbideak hobetzearren, Castillo Hotelaren ondoan bidegurutzeko trafikoak
arautuko dituen biribilgune berri bat prestatuko da eta jarduketa horrek eremua eraginpean har
dezake.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....10.511 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da.
C.- Erabilera-baldintzak:
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Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Oria ibaiaren ibilguari dagokio, eremutik igarotzen denean.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

……………………………………………………….1.116 m²

B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lehendik dauden eraikinak finkatu dira, aplikatu beharreko arloko araudia alde batera utzi gabe.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORU finkatutzat sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Eraikinaren gaur egungo profila finkatu da.
* Eraikinaren altuera:
Lehendik dauden altuera-baldintzak finkatu dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
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tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 157.922 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 113.652 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honen arabera.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan. LAP horren edukiari jarraiki, eraikinetan
Oria ibaiarekiko gutxienez 10,00 metroko atzerapena utzi beharko da eremuan.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan adierazitako
kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber, honako lege
hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
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lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren (gauzatze-unitateak) baldintzak.

Jarduketa-

sistema.
Ez da jarduketa-baldintzarik zehaztu, a priori.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Horri buruz ez da baldintza berezirik zehaztu.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak eta bideak... hobetzeko lanak Udalak
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ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Landare-espezie exotiko eta/edo inbaditzaileak gailentzea saihesteko, lur-mugimenduetako lanetan
jardunbide egokien berariazko kode bat zehaztuko da.
Faunaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Aztergai dugun eremuaren barruan fauna mugitzeko eragozpen izan daitezkeen elementuak ez
sortzeko

beharrezkoak

desplazamenduetan

diren

neurriak

iragazkortasunean

hartuko
eraginik

dira;
ez

beraz,
izateko

behar
edo,

izanez

hala

gero,

faunaren

badagokio,

dagoen

iragazkortasun hori areagotzeko beharrezkoak diren neurriak bildu behar dira urbanizazio-proiektuan.
Paisaiaren gaineko eragina minimizatzeko neurriak
Urbanizazio-proiektuetan, behar izanez gero, Oria ibaiaren eta Basazabal errekaren ertzetan paisaiaren
gaineko eragina minimizatzeko neurriak zehaztuko dira.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei –baldin badaude– dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren
21eko 10/1998 Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari
buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintza-
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eremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
dakiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“10. HIRIGINTZA EREMUA. ARCELOR”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremua gehienbat Arcelor Mittal enpresari dagozkion lursailak biltzen dituen zonari dagokio. Eremuaren
hedadura II.01.4 planoan zehaztu da. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta industria-jarduera bat kokatzen da bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 119.131 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Industria-jardueretara bideratuta lehendik zegoen kokalekua finkatzea; horretarako, balizko
handitzerako aurreikusitako baldintzak berriz antolatu behar dira aplikatu beharreko araudi
orokorraren arabera.

-

Lehendik dauden eraikin eta erabilerei eustea, eta enpresaren industria-baldintzak hobetzeko
irizpidetzat, produkzio-zona eta administrazioko nahiz zerbitzuetako zona handitzeko aukera
proposatzea, Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7., 14., 15., 16. eta 19. eremuetako industrialdearen
Aldaketa Puntualeko zehaztapenei jarraiki.

-

Eremuaren mugak zehaztea.

-

Antolamenduaren baldintzak arautzea.

-

Eraikitzeko baldintzak eta eremuko erabileraren intentsitatea arautzea.

-

Zuzkidura jarduketa zortasun gunearen eta ibai ertzeko landaretzaren berreskurapenerako izan
beharko da.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
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Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....112.793 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gehienez 85.000 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri da sestra gainean eta industria-erabileretara
bideratuko da, Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7., 14., 15., 16. eta 19. eremuetako industrialderako
2006ko uztailaren 3an onartutako Aldaketa Puntualari jarraiki. Horretaz gain, eta irizpide orokortzat,
garaje-solairu bat onartuko da eraikinen azpian.
10.1 zuzkidura-jarduketa mugatu da eta, bertan, gehienez 5040 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
ezarri da sestra gainean, eta 2.520 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, jarduera ekonomikoetarako.
10.2 zuzkidura-jarduketa mugatu da eta, bertan, gehienez 10.170 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
ezarri da sestra gainean, eta 5.085 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, jarduera ekonomikoetarako.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Oria ibaiaren ibilguari dagokio, eremutik igarotzen denean, eta ibaiaren gainean hainbat zubi daude,
ibilgailuek eta oinezkoek erabiltzeko.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

…………………………………………………….6.338 m²

B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lehendik dauden eraikinak finkatu dira, ordezte-eragiketak eta aplikatu beharreko arloko araudiarekiko
lotura alde batera utzi gabe.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.
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IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da, bai eta hirigintza-fitxa honetan zehaztutako zehaztapenak
ere.
Sestra gaineko hirigintza-eraikigarritasuna gehitzea onartu da, Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7.,
14., 15., 16. eta 19. eremuetako industrialderako 2006ko uztailaren 3an onartutako Aldaketa Puntualean
xedatutako irizpideei jarraiki. Horretaz gain, eta irizpide orokortzat, garaje-solairu bat onartuko da
eraikinen azpian.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Eraikinen gaur egungo profila finkatu da. Lehendik dauden eraikinak ordezteko edo
handitzeko proposa daitezkeen eraikin berrien kasuan, enpresaren produkzio-premiaren
arabera egokituko dira eta Xehetasun Azterketa baten bitartez zehaztu.
* Eraikinaren altuera:
Lehendik dagoen eraikin finkatuaren altuera-baldintzak finkatu dira. Lehendik dauden
eraikinak ordezteko edo handitzeko proposa daitezkeen eraikin berrien altuerei dagokienez,
enpresaren produkzio-premiaren arabera egokituko dira eta Xehetasun Azterketa baten
bitartez zehaztu, betiere jarduera ekonomikoetarako lurzoruetarako oro har xedatutako
gehieneko mugak aintzat hartuta.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 157.922 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 113.652 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria izaki eta plataforma zelaituaren
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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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
Orokorrean, pasatzeko zortasun guneari dagokion 5 m-ko zabalera ezingo da betgarriez okupatu, eta
eremu hori pasatzeko libre gelditu beharko da, oztoporik gabe eta ingurumenarekin zerikusia duten
erabilerentzat.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Aipatu ditugun Zuzkidura Jarduketaren eremuak izan ezik, eremuaren gainerakoa hiri-lurzoru finkatua
da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta, dagozkien eraikinetako
erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio hirigintza-fitxa honen
arabera.
Zuzkidura Jarduketen eremuei dagokienez, eraikigarritasuna gehitzeagatik finkatu gabeko hiri-lurzoruak
dira.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan. LAP horren edukiari jarraiki, eraikinetan
Oria ibaiarekiko gutxienez 10,00 metroko atzerapena utzi beharko da eremuan.
Honi buruz esan beharra dago, jarduketa guztiek, bai Jabari Publiko Hidraulikoetan, baita zortasun eta
polizia guneetan edo gune urperagarrietan kokatzen direnak, Ibai Ertzen Erakunearen baimenespedientea jasan beharko dutela, zein URA-Ur Agentziaren Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan
tramitatu beharko da. Hau da 10.1 eta 10.2 zuzkidura-jarduketen kasua. Gainera, EAEko Ibaien eta
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean zehaztutako urrutiratze distantziak kontutan eduki
beharko dira.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
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adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Finkatu gabeko hiri-lurzoruko esku-hartzeak Zuzkidura Jarduketak dira. Eremuaren barruan ez da
Jarduketa Integraturik zehaztu.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Horri buruz ez da baldintza berezirik zehaztu.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
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Jabari publiko hidraulikoetako zortasun eremuetan kokatutako eraikinak antolamenduz kanpo gelditzen
dira. Nolanahi ere, ordezte-eragiketetan dagokion arloko araudian zehaztutakoa bete beharko da.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak eta bideak... hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Indusketako edo betelanetako ezpondak proiektatu eta gauzatzeko garaian, bukatutako azaleretan
etorkizunean landaretza birgaitzeko –ereintzen, hidroereintzen eta/edo landaketen bitartez– egokiak
izatea kontuan izan beharko da.
Faunaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Aztergai dugun eremuaren barruan fauna mugitzeko eragozpen izan daitezkeen elementuak ez
sortzeko

beharrezkoak

desplazamenduetan

diren

neurriak

iragazkortasunean

hartuko
eraginik

dira;
ez

beraz,
izateko

behar
edo,

izanez

hala

gero,

faunaren

badagokio,

dagoen

iragazkortasun hori areagotzeko beharrezkoak diren neurriak bildu behar dira urbanizazio-proiektuan.
Paisaiaren gaineko eragina minimizatzeko neurriak
Urbanizazio-proiektuetan, behar izanez gero, Oria ibaiaren ertzetan paisaiaren gaineko eragina
minimizatzeko neurriak zehaztuko dira.
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean.
Ahalik eta eremu gutxien iragazgaizteko xedez, urbanizazio-proiektuan iragazkorrak ez diren eremu
zolatuak mugatuko dira, lurraren berezko iragazte-ahalmenari eustea ahalbidetuta.
Lur-balantzearen eragina murrizteko neurriak
Lur-soberakinak Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko otsailaren
24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira. Dagozkien gauzatze-proiektuetan zehaztuko da lur-
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soberakinen bolumena eta zertarako erabiliko diren.
Mailegu-materialek azterlanetan zehaztutako ezaugarri geoteknikoak bete beharko dituzte, bai eta
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen I. Eranskineko EBA-A
balioak ere.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
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Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretua aplikatuko da, behar izanez gero; horren bitartez,
Eraikuntza sismoerresistentearen araua: zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02) onartzen da.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“11. HIRIGINTZA EREMUA. ITURRALDE”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Arcelor eremua; hegoaldean, Iñausti eremua; ekialdean, N-1 errepidea; eta mendebaldean, Oria
ibaia. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremua, gaur egun, garatu gabeko hiri-lurzorua da.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 9.563 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Industrialde bat prestatzea, N-1 errepide nazionalaren eta Oria ibaiaren zortasunetara egokituta.

-

Jarduketa Integratuko eremu bat eta Zuzeneko Jarduketako zona bat mugatzea ingurune horretan
gainazaleko aparkalekuak prestatzeko.
Zona hori Iñaustiko bidearekin komunikatzeko beharrezkoak diren irizpideak zehaztuko dituen

-

Urbanizazio Proiektua idaztea, Jarduketa Integratua garatuz, eta eremuaren gainerakoan,
urbanizazioko zuzkidura publikoetarako obra-proiektu bat, ingurune osorako aparkaleku-banda bat
gauzatzeko.
-

11.1

Jarduketa

Integratuko

jarduera

zortasun

gunearen

eta

ibai

ertzeko

landaretzaren

berreskurapenerako izan beharko da.
-

Antolatzeko nahiz eraikitzeko baldintzak eta eremuko erabileraren intentsitatea arautzea.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
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ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....8.130 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
11.1 Jarduketa Integratuko Eremua mugatu da; gehienez 3.150 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
onartu da eta hortik 1.050 m²(s) sestrapeko eraikigarritasunari dagozkio eta 2.100 m²(s) sestra
gainekoari.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Oria ibaiaren ibilguari dagokio, eremutik igarotzen denean.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

……………………………………………………….1.433

m² B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lurzoru mota horretarako berariazkoak,Ertzak Antolatzeko LAPean arautzen
direnak.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Plan Orokorra zuzenean gauzatzea azpiegiturak hobetzean eta urbanizazioa gauzatzean, dokumentu
honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia
edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa idatzita gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde
batera utzi gabe.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da.
4.A.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Programazio orokorraren araubidea:
Planaren gauzatzealdiko lehen lau urteetan garatu beharreko Jarduketa Integratua identifikatu da.
Jarduketa

Integratuaren

kanpoko

aparkalekuei

dagokienez,

txandakako

hobekuntza-jarduketak

administrazioaren ahalmen ekonomikoaren arabera gauzatuko dira.
B.- Hirigintza Jarduketa Programa (HJP) egiteko eta onartzeko epeak.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da;
Programa hori Udalean aurkeztu behar da, dokumentu hau behin betiko onartzen denetik kontatzen
hasita lehen laurtekoan.
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IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
11.1 Jarduketa Integratuan II/I profila baimendu da gehienez.
* Eraikinaren altuera:
11.1 Jarduketa Integratuan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 157.922 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 113.652 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.

-86-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Jarduketa Integratuari atxikitako Urbanizazio Proiektua idatziko da eta, horren bitartez, ingurune hori
Iñaustiko bidearekin –Arcelor eta Iturralde eremuak lotuta– komunikatzeko baldintzak arautuko dira.
Horretaz gain, gutxienez 30 auto sartuko diren aparkaleku bat prestatuko da Jarduketa Integratuko
eremuaren barruan.
Eremuaren gainerakoan, gainazalean gutxi gorabehera 50 toki gehiago eskainiko dituen aparkaleku bat
prestatuko du administrazioak.
Lehendik dauden sestrak ahalik eta gehien errespetatuko dira, ibai-ertzeko landaretzaren gain ahalik eta
eragin txikiena izatearren. Nolanahi ere, eremuaren urbanizazio-proiektuan neurri zuzentzaileak bildu
behar dira, Oria ibaia ahal den heinean hobetzeko.
Orokorrean, pasatzeko zortasun guneari dagokion 5 m-ko zabalera ezingo da betegarriez okupatu, eta
eremu hori pasatzeko libre gelditu beharko da, oztoporik gabe eta ingurumenarekin zerikusia duten
erabilerentzat.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eraikigarritasuna gehitzeagatik eta urbanizazio-ezagatik finkatu gabeko hiri-lurzoruari dagokio eremua.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan. LAP horren edukiari jarraiki, eraikinetan
Oria ibaiarekiko gutxienez 10,00 metroko atzerapena utzi beharko da eremuan.
Era berean, Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru
Arau hori 2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez
aldatu da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan adierazitako
kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber, honako lege
hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
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egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Jarduketa integratuko eremu (11.1 JI) bakarra mugatu da hirigintza-eremuaren antolamendurako eta
eremu horren mugak grafikoki adierazi dira Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.05" planoan;
eremuaren azalera 5.299 m² da.
Eremua garatzeko, dagokion Hirigintza Jarduketako Programa izapidetuko da; programa horretan,
gainera, aplikatu beharreko jarduketa-sistema zehaztuko da.
2.- Haztapen-koefizienteak.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da, jarduera ekonomikoen erabilera nagusirako eta
horrekin bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
11.1 Jarduketa Integratuaren Hirigintza Jarduketako Programan ezarriko dira.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Jarduketa integratu horren urbanizazio-kargak honako hauen urbanizazioari dagozkio: jarduketa
integratuko eremu osoko bideak, aparkalekuak, espazio libreak eta eraikin berria martxan jartzeko
beharrezkoak diren azpiegiturak.
Jarduketa integratuko urbanizazioa gauzatzea jarduketa hori sustatzen duenari dagokio, ezartzen den
jarduketa-sistema garatzean.
Jarduketa integratuko urbanizazioaren kargak jarduketa hori sustatzen duenak ordaindu beharko ditu,
oso-osorik.
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Jarduketa Integratuan sartzen ez diren aparkalekuen urbanizazioa gauzatzea eta horren kargak
administrazioari dagozkio.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Jarduketa guztiek, bai Jabari Publiko Hidraulikoetan, baita zortasun eta polizia guneetan edo gune
urperagarrietan kokatzen direnak, Ibai Ertzen Erakunearen baimen-espedientea jasan beharko dutela,
zein URA-Ur Agentziaren Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan tramitatu beharko da. Hau da 11.1
Jarduekta Integratuaren kasua. Gainera, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan
Sektorialean zehaztutako urrutiratze distantziak kontutan eduki beharko dira.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-proiektuetan eta horien baldintza-agirietan, espazio libreetako landaketei dagokienez tokiko
ekotipoak erabiltzeari lehentasuna emango zaio eta, ahal dela, ziurtatuak izango dira. Aldi berean,
urbanizazio-proiektuetan, zehatz-mehatz mugatuko dira formazio erdi-naturaletara bideratutako espazio
berdeen azalerak eta espezie apaingarriei dagozkien azalerak.
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean.
Ahalik eta eremu gutxien iragazgaizteko xedez, urbanizazio-proiektuan iragazkorrak ez diren eremu
zolatuak mugatuko dira, lurraren berezko iragazte-ahalmenari eustea ahalbidetuta.
Lur-balantzearen eragina murrizteko neurriak
Lur-soberakinak Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko otsailaren
24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira. Dagozkien gauzatze-proiektuetan zehaztuko da lursoberakinen bolumena eta zertarako erabiliko diren.
Mailegu-materialek azterlanetan zehaztutako ezaugarri geoteknikoak bete beharko dituzte, bai eta
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen I. Eranskineko EBA-A
balioak ere.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
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aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
- Ustiapen-faseari dagokionez, Plan Orokor honetan proposatutako garapenen urbanizazioproiektuetan hiriko hondakin-urak eta euri-urak bereizteko sareak bildu behar dira. Plan Orokor
honetan biltzen diren garapen guztietan –lehendik daudenak edo aurreikusitakoak–, etorkizuneko
kolektore orokorrarekiko lotura aurreikusi beharko da eta sistema autonomoak beharrezkoak
izango balira, behin-behinekoz jarri beharko dira, kolektore berri hori funtzionamenduan jarri arte.
- Behar adinako espazio publikoak bideratuko dira hiri-hondakin solidoak gaika biltzeko
sistemetarako.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Mugikortasun-jasangarritasunaren gaineko eragina murriztera bideratutako
neurriak
Urbanizazio-proiektuen bitartez, mugikortasun-eredu jasangarrienak bultzatzeko baldintzak sustatu
beharko dira, eta horretarako oinezkoentzako bide edo espaloiak eta bidegorriak proposatuko dira.
Urbanizazio-proiektuak honako lege hauetan ezarritako xedapenak bete behar ditu: Irisgarritasuna
sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean, eta Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
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informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Kultura-ondarearekin loturiko neurriak
Baldin eta obretan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen
bada, zona horretako lanak bertan behera utziko dira behin-behinean; berehala jakinaraziko zaio
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari, eta hark erabakiko du zein neurri hartu behar
diren.
2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Proposatutako eremuetako espazio publikoetan nahiz eraikin berrietako espazio komunetan,
honako arau hauetan xedatutakoa betetzen duten argiztatze-sistemak erabili behar dira: Kanpoko
argiteria-instalazioen energia eraginkortasunaren araubideari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008
Errege Dekretuan eta horri dagozkion Jarraibide tekniko osagarrietan –EA-01etik EA-07ra
bitartekoak–.
- Eremuak urbanizatzean, zolatu daitezkeen eremu ez-iragazkorrak mugatzeko ahaleginak egingo
dira, lurrak berez duen iragazte-ahalmenari eustearren. Oinezkoen espazioetan eta ibilgailubideetan, euria iragazten uzten duten materialak erabiltzea proposatuko da: aparkaleku berdeak,
lorategidun lauza txikiak...
- Zarata xurgatzeko ahalmen handiko zoladura drainatzailea erabiliko da.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
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orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“12. HIRIGINTZA EREMUA. IÑAUSTI”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Iturralde eremua; hegoaldean, Nissan eremua; ekialdean, N-1 errepidea; eta mendebaldean,
Oria ibaia.
Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 11.545 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Iñausti eremua eraikuntzaren aldetik finkatutako industria-lurzoruari dagokio, baina lurzoru horretan
urbanizazioa partzialki gauzatu da, eta nahiko baldintza txarretan. Eremuko eraiki gabeko lurzoru
libre ia guztia pribatua da, eta lurzoru-lagapenak ez dira gauzatu eraikuntza-lanak egiteko garaian.

-

Lehendik dagoen eraikigarritasunari eustea, eraikinak eta erabilerak finkatuta.

-

Eremurako helburua da pabilioietako zenbait jarduera arautzea eta berriz urbanizatzeko plan bateratu
bat bideratzea partikularren eta Udalaren artean, betiere espazio eraikiezinak berriz antolatzearren.

-

Iñausti eremuan zirkulazioa, aparkalekuak eta azpiegiturak arautuko dituen Urbanizazio Proiektua
idaztea.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....8.692 m².
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B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Oria ibaiaren ibilguari dagokio, eremutik igarotzen denean.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

………………………………………………….2.853 m²

B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lehendik dauden eraikinak finkatu dira, aplikatu beharreko arloko araudia alde batera utzi gabe.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa
izapidetuz gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
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Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 157.922 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 113.652 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.

Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honen arabera.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan. LAP horren edukiari jarraiki, eraikinetan
Oria ibaiarekiko gutxienez 10,00 metroko atzerapena utzi beharko da eremuan.

-95-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

Era berean, Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru
Arau hori 2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez
aldatu da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki.
Beraz, Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da jarduketa-baldintzarik zehaztu, a priori.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
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3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Azpiegiturak hobetzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen urbanizazio-obra puntualen
proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak eta bideak... hobetzeko lanak eremuaren jabeek ordainduko
dituzte.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Landare-espezie exotiko eta/edo inbaditzaileak gailentzea saihesteko, lur-mugimenduetako lanetan
jardunbide egokien berariazko kode bat zehaztuko da.
Faunaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Aztergai dugun eremuaren barruan fauna mugitzeko eragozpen izan daitezkeen elementuak ez
sortzeko

beharrezkoak

desplazamenduetan

diren

neurriak

iragazkortasunean

hartuko
eraginik

dira;
ez

beraz,
izateko

behar
edo,

izanez

hala

gero,

faunaren

badagokio,

dagoen

iragazkortasun hori areagotzeko beharrezkoak diren neurriak bildu behar dira urbanizazio-proiektuan.
Paisaiaren gaineko eragina minimizatzeko neurriak
Urbanizazio-proiektuetan, behar izanez gero, Oria ibaiaren ertzetan paisaiaren gaineko eragina
minimizatzeko neurriak zehaztuko dira.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei –baldin badaude– dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren
21eko 10/1998 Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari
buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
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- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.

2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
dakiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
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- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“13. HIRIGINTZA EREMUA. NISSAN”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Iñausti eremua; hegoaldean, N-1 errepidetik Segurarantz joateko irteera; ekialdean, N-1
errepidea; eta mendebaldean, Oria ibaia. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak
mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomiko bat kokatzen da bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 6.056 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Nissan eremua industria-lurzoru finkatuari dagokio, dela eraikuntzaren, dela erabileren aldetik.

-

Lehendik dagoen eraikigarritasunari eustea, lehendik dauden eraikinak eta erabilerak finkatuta.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....3.845 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
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arautzen da.
Oria ibaiaren ibilguari dagokio, eremutik igarotzen denean, eta ibaiaren gainean zubi bat dago, ibilgailuek
eta oinezkoek erabiltzeko.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

…………………………………………………….2.211 m²

B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lehendik dauden eraikinak finkatu dira, aplikatu beharreko arloko araudia alde batera utzi gabe.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa
izapidetuz gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
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Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 157.922 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 113.652 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak egiteari ekiten bazaio.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan. LAP horren edukiari jarraiki, eraikinetan
Oria ibaiarekiko gutxienez 10,00 metroko atzerapena utzi beharko da eremuan.
Era berean, Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru
Arau hori 2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez
aldatu da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki.
Beraz, Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
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Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da aurreikusi jarduketa integratu berririk.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
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Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta azpiegituren urbanizazioa, bideak eta abar hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Landare-espezie exotiko eta/edo inbaditzaileak gailentzea saihesteko, lur-mugimenduetako lanetan
jardunbide egokien berariazko kode bat zehaztuko da.
Faunaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Aztergai dugun eremuaren barruan fauna mugitzeko eragozpen izan daitezkeen elementuak ez
sortzeko

beharrezkoak

desplazamenduetan

diren

neurriak

iragazkortasunean

hartuko
eraginik

dira;
ez

beraz,
izateko

behar
edo,

izanez

hala

gero,

badagokio,

faunaren
dagoen

iragazkortasun hori areagotzeko beharrezkoak diren neurriak bildu behar dira urbanizazio-proiektuan.
Paisaiaren gaineko eragina minimizatzeko neurriak
Aztergai dugun eremuaren barruan fauna mugitzeko eragozpen izan daitezkeen elementuak ez
sortzeko

beharrezkoak

desplazamenduetan

diren

neurriak

iragazkortasunean

hartuko
eraginik

dira;
ez

beraz,
izateko

behar
edo,

izanez

hala

gero,

badagokio,

faunaren
dagoen

iragazkortasun hori areagotzeko beharrezkoak diren neurriak bildu behar dira balizko urbanizazioproiektuan.
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean, batik bat, Oria ibaiari dagokionez.
Lurzorua galtzea ezinbestekoa baldin bada, landare-lurra behar bezala metatuko da, gainerako lurzoruhorizonteetatik bereizita; ahal den heinean, obrak bertan egiten diren leheneratzeko lanetan eta
lorategiak sortzean erabiliko dira. Lurzoru mota horren soberakinak gertuko jomuga eraginkorretara
(obretako leheneratze-lanak, nekazaritza-lurrak hobetzeko…) eramango dira eta ez dira, inolaz ere,
betelanetarako isuriko, beste material mota batzuekin batera.
Lur-balantzearen eragina murrizteko neurriak
Lur-soberakinak Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko otsailaren

-104-

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira. Dagozkien gauzatze-proiektuetan zehaztuko da lursoberakinen bolumena eta zertarako erabiliko diren.
Mailegu-materialek azterlanetan zehaztutako ezaugarri geoteknikoak bete beharko dituzte, bai eta
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen I. Eranskineko EBA-A
balioak ere.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei –baldin badaude– dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren
21eko 10/1998 Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari
buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
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Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Garapen berriko eremuetan, interes handieneko landaretza-orbanak (landaretza autoktonoa eta
ibai-ertzeko landaretza) errespetatu eta integratu egingo dira.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“14. HIRIGINTZA EREMUA. HORNITEGIA”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Praxair eremua; hegoaldean, Idiazabaleko muga; ekialdean, landa-lurzorua; eta mendebaldean,
Praxair 14. eremua eta N-1 errepideari dagokion errepide-lotunea. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu
dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremua, gaur egun, jada urbanizatutako lurzoruari dagokio eta, bertan, hirugarren sektoreko jarduera
ekonomiko bat kokatzen da; jarduera horren eraikigarritasuna gehitzea aurreikusita dago.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 11.480 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Hornitegia eremua hiri-lurzoruari dagokio eta gasolindegiaren hirugarren sektoreko erabilera finkatu
da, baina jarduera zabaltzeko aukera ere ahalbidetu da, ostalaritzako, ibilgailuak garbitzeko, biltegiko
eta abarreko erabilerak ezarrita.

-

Hirugarren sektoreko erabilera duen lurzatiaren pareko zonan bidegorri bat eta espaloi bat gauzatzea
aurreikusi da, Beasain eta Idiazabal aldera jarraituko duena, oinezkoentzat egun dauden
komunikazioko

ibilbideak

hobetzeko.

Horretarako,

oinezkoentzako

nahiz

txirrindularientzako

zirkuituak eta zirkuitu mistoak bultzatuko dira, hala nola LZPan definitutako tokiko irisgarritasun-sare
nagusia. Azpiegitura horiek ebazteko jarduketei dagokienez, komunikazio-sistema orokor diren
aldetik, eremua eraginpean hartuko dute.
-

Aurreikusitako zuzkidura-jarduketen barruan, aipatu ditugun bidearen eta espaloiaren trazadura
gauzatzeaz gain, eremuaren hegoaldetik igarotzen den bidea hobetu da: 5 metroko zabalera eman
zaio, trazadura erregularizatu da eta euri-urak bildu dira.

-

Eremuko jarduketa zortasun gunearen eta eremutik igarotzen den ubidearen ertzeko landaretzaren
berreskurapenerako izan beharko da. Horretarako, bere kasuan egin beharreko Xehetasuin
Azterketak eremuaren iparraldean aurreikusten den eraikinaren lerrokadurak zehaztuko ditu, baita
zortasun eremuko kanpoko lerrokadurak ere, jada urbanizatuta dagoen plataforman, eta modu
horretan eragotziko da iparrekialdeko lurren aldaketa eta ibaiaren inguruko gune berdeentzako
mantenduko dira.

-

Zuzkidura Jarduketaren eremua mugatzea.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
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erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.
III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....10.801 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Lehendik dagoen hirigintza-eraikigarritasunaz gain, 14.1 Zuzkidura Jarduketa mugatu da; bertan,
gehienez 1.560 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna aurreikusi da sestra gainean, eta 930 m²(s)
sestrapean,

eta

hirugarren

sektoreko

jarduera

ekonomikoetara

bideratuko

dira,

gasolina-

zerbitzugunearen jarduera nagusiarekin loturik.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“E.20 – Motorrik gabeko Bide Komunikazioen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Oinezkoentzako nahiz txirrindularientzako zirkuituen eta zirkuitu mistoen sareari dagokio, Goierriko
Lurraldearen Zatiko Planean zehaztutako tokiko irisgarritasuneko sare nagusi den aldetik

A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………679 m²
B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Hirigintza-araudi partikular honetan aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunaren hazkundea modu
xehatuan antolatuko da Xehetasun Azterketa baten bitartez; azterketa horretan, lerrokadurak eta sestrak
zehaztuko dira eta dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenekin bat etorri beharko du.
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Zuzkidura Jarduketa, eraikigarritasun haztatua handitzeagatik.
4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik, baina planaren indarraldiko lehen lau urteetan garatuko dela aurreikusi da.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzatiaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
Eremuko eraikinei eta erabilerei eutsi eta horiek finkatu egin dira, mugatutako zuzkidura-jarduketaren
kasuan aipatutako salbuespenak salbuespen.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
14.1 Zuzkidura Jarduketan gehienez ere II/I profila baimendu da eremuaren hegoaldean
aurreikusitako eraikinaren kasuan; eta I/I profila, aldiz, eremuaren iparralderago kokatutako
eraikinaren kasuan.
* Eraikinaren altuera:
14.1 Zuzkidura Jarduketan gehienez ere 10 metroko altuera baimendu da eremuaren
hegoaldean aurreikusitako eraikinaren kasuan; eta 6 metrokoa, aldiz, eremuaren
iparralderago kokatutako eraikinaren kasuan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Obra publiko arruntaren edo zuzkidura publikoetarako obren proiektua idatziko da bidegorriaren eta
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lurzatiaren

aurretik

igarotzen

den

oinezkoentzako

eta

txirrindularientzako trazadura gauzatzeko; proiektu horretan, elementu horiek urbanizatzeko baldintzak
arautuko dira. Era berean, proiektu horretan hegoaldeko bidearen trazadura ere arautuko da, eta 5
metroko profila esleituko zaio. Jabari publikoko elementuei buruzko berariazko adierazpenak bilduko
dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Zuzkidura Jarduketaren eremu osoa 14. HE eremuarekin bat dator eta eraikigarritasuna gehitzeagatik
finkatu gabeko hiri-lurzorua da.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
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Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Zuzkidura-jarduketako eremua izaki, ez da jarduketa integraturik aurreikusi eta, beraz, ez da gauzatzeunitaterik mugatu.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da hirugarren sektoreko erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egindako urbanizazioko
zuzkidura publikoetarako obra puntualen proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak, bideak eta abar
hobetzeko lanak zuzkidura-jarduketaren sustatzaileek ordainduko dituzte, zuzkidura-kargari aurre
egitearen kontzeptupean.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Jarduketa guztiek, bai Jabari Publiko Hidraulikoetan, baita zortasun eta polizia guneetan edo gune
urperagarrietan kokatzen direnak, Ibai Ertzen Erakunearen baimen-espedientea jasan beharko dutela,
zein URA-Ur Agentziaren Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan tramitatu beharko da. Hau da 14.1
Zuzkidura Jarduketaren kasua. Gainera, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan
Sektorialean zehaztutako urrutiratze distantziak kontutan eduki beharko dira.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
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edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Landare-espezie exotiko eta/edo inbaditzaileak gailentzea saihesteko, lur-mugimenduetako lanetan
jardunbide egokien berariazko kode bat zehaztuko da.
Faunaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Aztergai dugun eremuaren barruan fauna mugitzeko eragozpen izan daitezkeen elementuak ez
sortzeko

beharrezkoak

desplazamenduetan

diren

neurriak

iragazkortasunean

hartuko
eraginik

dira;
ez

beraz,
izateko

behar
edo,

izanez

hala

gero,

faunaren

badagokio,

dagoen

iragazkortasun hori areagotzeko beharrezkoak diren neurriak bildu behar dira urbanizazio-proiektuan.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei –baldin badaude– dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren
21eko 10/1998 Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari
buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
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lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“15. HIRIGINTZA EREMUA. PRAXAIR”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Aldanondo eta Bikuña eremuak; hegoaldean, Hornitegia eremua; eta mendebaldean, N-1
errepidea. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 32.257 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Egun dauden orubeetan falta diren eraikuntza-lanak gauzatzea; horretarako, aurreko plangintzan
aurreikusitako industria-sarearen hutsuneak osatu behar dira.

-

Antolatzeko nahiz eraikitzeko baldintzak eta eremuko erabileraren intentsitatea arautzea.

-

Eraikigarritasuna handitzeko, hobetzeko eta ordezteko eragiketak ahalbidetzea, hala badagokio,
lehendik dauden hiri-lurzoru industrialeko lurzatietan.

-

Lehendik dauden eraikinak eta erabilerak finkatu dira eta araudi partikular honetan aurreikusitako
handitzeak ere onartu dira.

-

Bidegorri bat eta espaloi bat egitea pabilioien arteko zonan; elementu horiek, alde batetik, Beasain
aldera eta, bestetik, Idiazabal aldera jarraituko dute, oinezkoentzat egun dauden komunikazioko
ibilbideak hobetzeko. Horretarako, oinezkoentzako nahiz txirrindularientzako zirkuituak eta zirkuitu
mistoak bultzatuko dira, hala nola eremu funtzionalaren LZPan definitutako tokiko irisgarritasun-sare
nagusia. Azpiegitura horiek ebazteko jarduketei dagokienez, komunikazio-sistema orokor diren
aldetik, eremua eraginpean hartu ahal izango dute.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
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Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....26.956 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
15.1 Jarduketa Isolatua mugatu da ordenantza partikular honetako dokumentazio grafikoan zehaztu den
eta lehendik dagoen orubean; horren arabera, gehienez 780 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri
da sestra gainean, eta 390 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, jarduera ekonomikoetarako.
15.2 Jarduketa Isolatua mugatu da ordenantza partikular honetako dokumentazio grafikoan zehaztu den
eta lehendik dagoen orubean; horren arabera, gehienez 1.890 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri
da sestra gainean, eta 945 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, jarduera ekonomikoetarako.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-“E.20 – Motorrik gabeko Bide Komunikazioen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Inguruko udalerriak elkarrekin komunikatuko dituen txirrindularientzako errepide-sareari sareari dagokio,
Lurraldearen Zatiko Planean zehaztutako tokiko irisgarritasuneko sare nagusiaren barruan.
A.- Zona globalaren azalera (AG)……………………………………………1.203 m²
B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
1.3.- “H.10 – Zerbitzu-azpiegituren sistema orokorra” zona.
Irabazi-asmorik gabeko zona globala da eta, oro har, “H.10” tipologiako zonetarako ezarritako arauen
arabera arautzen da.
Energia elektrikoaz hornitzeko azpiestazioari dagokio.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....3.913 m².
Ez da antolamendu-irizpiderik ezarri, urbanizazioa hobetzea izan ezik.
1.4.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Lurperatutako erreka bati dagokio.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

……………………………………………………….185 m²

B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
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Lehendik dauden eraikinak finkatu dira, aplikatu beharreko arloko araudia alde batera utzi gabe.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.

Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.
3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Plan Orokorra zuzenean gauzatzea Jarduketa Isolatuetan, azpiegiturak hobetzea eta urbanizazioa
gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara egokituko den Hirigintza
Antolamenduko Plan Berezia edo, 15.2 Jarduketa Isolatuaren kasuan, Xehetasun Azterketa idatzita gara
daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.
4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.

Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez da ezarri
eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide bereizirik.
IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
15.1 Jarduketa Isolatuan II/I profila baimendu da gehienez. 15.2 Jarduketa
Isolatuan II/I profila baimendu da gehienez.
* Eraikinaren altuera:
15.1 Jarduketa Isolatuan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
15.2 Jarduketa Isolatuan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
Eremuaren gainerakoan, lehendik dauden eraikinen profilak eta eraikigarritasunak finkatu dira, baina
ordezteko eragiketetan III/I profila eta gehienez 10 metroko altuera bete beharko dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
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Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den Carrefur merkataritza-ekipamendu handien erregulazioeremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko
eraikigarritasuna, aldiz, 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 da, eta Plan Orokorra onartu den unean erabilera horretara
bideratutako jarduerak finkatuta geratu dira.
Beraz, beste hirugarren sektoreko erabilerentzako eraikitako sabai-azalera handitzea ez da baimenduko,
eta, kasu guztietan, Plan Orokorraren behin-betiko onespenaren momentuan Carrefur Merkataritzako
Saltoki Handiak arautzeko eremuan dagoen hirugarren sektoreko eraikigarritasuna mantenduko da.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa

honen

arabera,

edo

jarduketa

isolatuetan

aurreko

plangintzaren

ondoriozko

aprobetxamenduak gauzatzen badira.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki.
Beraz, Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
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honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak ere aplikatu behar dira eremuan.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da jarduketa-baldintzarik ezarri, a priori, mugatutako Jarduketa Isolatuenak izan ezik.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da, a priori, jarduera ekonomikoen erabilera nagusirako
eta horrekin bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
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4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egindako urbanizazioko
zuzkidura publikoetarako obra puntualen proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak, bideak eta abar
hobetzeko lanak Administrazioak ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak
eremuaren jabeengan eragina izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean.
Ahalik eta eremu gutxien iragazgaizteko xedez, urbanizazio-proiektuan iragazkorrak ez diren eremu
zolatuak mugatuko dira, lurraren berezko iragazte-ahalmenari eustea ahalbidetuta.
Lur-balantzearen eragina murrizteko neurriak
Horri dagokionez, hirigintza-jarduketako proiektuen helburua lur-balantzea orekatzea izango da, hau da,
kanpoko betelan batean erabili behar izango den materialaren soberakin adierazgarririk ez izatea, eta
mailegu garrantzitsurik eskatu behar ez izatea.
Lur-soberakinak Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko otsailaren
24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira. Dagozkien gauzatze-proiektuetan zehaztuko da lursoberakinen bolumena eta zertarako erabiliko diren.
Mailegu-materialek azterlanetan zehaztutako ezaugarri geoteknikoak bete beharko dituzte, bai eta
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen I. Eranskineko EBA-A
balioak ere.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
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- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
- Solidoak ibai-ibilguetara herrestan eramateko arriskua saihestu edo minimizatzeko neurriak
aintzat hartu beharko dira urbanizazio-proiektuan. Horretarako, hainbat neurri hartuko dira; esate
baterako, dekantagailuak ezartzea (putzuak edo kutxatilak), jalkin-tranpak, iragazkiak, lastofardoak eta abar.
- Ustiapen-faseari dagokionez, Plan Orokor honetan proposatutako garapenen urbanizazioproiektuetan hiriko hondakin-urak eta euri-urak bereizteko sareak bildu behar dira. Plan Orokor
honetan biltzen diren garapen guztietan –lehendik daudenak edo aurreikusitakoak–, etorkizuneko
kolektore orokorrarekiko lotura aurreikusi beharko da eta sistema autonomoak beharrezkoak
izango balira, behin-behinekoz jarri beharko dira, kolektore berri hori funtzionamenduan jarri arte.
- Behar adinako espazio publikoak bideratuko dira hiri-hondakin solidoak gaika biltzeko
sistemetarako.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Arriskuak minimizatzeko neurriak
Garapen-plangintza egiteko prozesuan, dagozkion azterketa geoteknikoak egin beharko dira eta, horien
bitartez, eremuetako eraikuntza-baldintzak zehaztuko dira eta eraikin nahiz azpiegitura guztiak
eraikitzeko gomendioak eman. Urbanizazio-jarduketek azterketa geoteknikoetan bildutako gomendioei
jarraitu beharko diete.
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Mugikortasun-jasangarritasunaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-proiektuen bitartez, mugikortasun-eredu jasangarrienak bultzatzeko baldintzak sustatu
beharko dira, eta horretarako oinezkoentzako bide edo espaloiak eta bidegorriak proposatuko dira.
Urbanizazio-obren proiektuak honako lege hauetan ezarritako xedapenak bete behar ditu:
Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean, eta Hiri-inguruneen, espazio publikoen,
eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak
onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
Kultura-ondarearekin loturiko neurriak
Baldin eta obretan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen
bada, zona horretako lanak bertan behera utziko dira behin-behinean; berehala jakinaraziko zaio
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari, eta hark erabakiko du zein neurri hartu behar
diren.
2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Proposatutako eremuetako espazio publikoetan nahiz eraikin berrietako espazio komunetan,
honako arau hauetan xedatutakoa betetzen duten argiztatze-sistemak erabili behar dira: Kanpoko
argiteria-instalazioen energia eraginkortasunaren araubideari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008
Errege Dekretuan eta horri dagozkion Jarraibide tekniko osagarrietan –EA-01etik EA-07ra
bitartekoak–.
- Proposatutako hirigintza-eremuen zonifikazio xehatua inguruko topografiari egokituko zaio, ahal
den heinean, lur-mugimenduak egiteko premiak eta mugimendu horiek paisaian izan ditzaketen
eraginak minimizatzeko.
- Eremuak urbanizatzean, zolatu daitezkeen eremu ez-iragazkorrak mugatzeko ahaleginak egingo
dira, lurrak berez duen iragazte-ahalmenari eustearren. Oinezkoen espazioetan eta ibilgailu-
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bideetan, euria iragazten uzten duten materialak erabiltzea proposatuko da: aparkaleku berdeak,
lorategidun lauza txikiak...
- Zarata xurgatzeko ahalmen handiko zoladura drainatzailea erabiliko da.
- Garapen berriko eremuetan, interes handieneko landaretza-orbanak (landaretza autoktonoa eta
ibai-ertzeko landaretza) errespetatu eta integratu egingo dira.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretua aplikatuko da, behar izanez gero; horren bitartez,
Eraikuntza sismoerresistentearen araua: zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02) onartzen da.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
- Urtarrilaren 19ko 47/2007 Errege Dekretu bidez ezarritako oinarrizko prozedurari jarraiki,
Eraikinaren Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria eskuratu behar da.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“16. HIRIGINTZA EREMUA. ALDANONDO”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, LIDL eremua; hegoaldean, Praxair eremua; ekialdean, Bikuña eremua; eta mendebaldean, N-1
errepidea. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomiko bat kokatzen da bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 7.509 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Aldanondo eremua industria-lurzoru finkatuari dagokio, pabiloietan oinplanoko okupazioaren % 30era
bitarte egin daitezkeen solairuarteen garapenetarako izan ezik.

-

Lehendik dauden eraikuntza-aprobetxamenduei eustea, erabilerak eta eraikinak finkatuta, eta
solairuartean eraikitzea ere onartuko da, lehendik dagoen pabilioi bakoitzaren okupazioaren % 30era
arte, gehienez. Eraikigarritasuna gehitzeko jarduketa horietan Zuzkidura Jarduketen irizpideak bete
beharko dira.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....7.509 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
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C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea.
Lurzati bakoitzeko Zuzkidura Jarduketak, solairuartean eraikigarritasuna gehituz gero. Desjabetzea
eskuratzeko, eta urbanizazioa sistema orokorretarako.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian,
eremu horretako esku-hartzeari lehentasuna ematen zaio, oinezkoentzako nahiz txirrindularientzako
zirkuituak eta zirkuitu mistoak –hala nola LZPan definitutako tokiko irisgarritasun-sare nagusia–
bultzatzeko premiari dagokionez.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da, gaur egungo baldintzetan finkatu ere,
baina solairuartean eraikitzeko aukera ere badagoela ere aipatu behar da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren altuera finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
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tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den Carrefur merkataritza-ekipamendu handien erregulazioeremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko
eraikigarritasuna, aldiz, 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 da, eta Plan Orokorra onartu den unean erabilera horretara
bideratutako jarduerak finkatuta geratu dira.
Beraz, beste hirugarren sektoreko erabilerentzako eraikitako sabai-azalera handitzea ez da baimenduko,
eta, kasu guztietan, Plan Orokorraren behin-betiko onespenaren momentuan Carrefur Merkataritzako
Saltoki Handiak arautzeko eremuan dagoen hirugarren sektoreko eraikigarritasuna mantenduko da.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
B.10 lurzatiak pribatuak dira eta gainerako erabilerak, hau da, sistema orokorrak eta tokiko sistemak,
aldiz, publikoak.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honetako zehaztapenen arabera.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki.
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Beraz, Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da aurreikusi jarduketa isolatu edo integratu berririk.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
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Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak, bideak eta abar hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean –baldin badago– sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren
21eko 10/1998 Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari
buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
- Solidoak ibai-ibilguetara herrestan eramateko arriskua saihestu edo minimizatzeko neurriak
aintzat hartu beharko dira urbanizazio-proiektuan. Horretarako, hainbat neurri hartuko dira; esate
baterako, dekantagailuak ezartzea (putzuak edo kutxatilak), jalkin-tranpak, iragazkiak, lastofardoak eta abar.
- Ustiapen-faseari dagokionez, Plan Orokor honetan proposatutako garapenen urbanizazioproiektuetan hiriko hondakin-urak eta euri-urak bereizteko sareak bildu behar dira. Plan Orokor
honetan biltzen diren garapen guztietan –lehendik daudenak edo aurreikusitakoak–, etorkizuneko
kolektore orokorrarekiko lotura aurreikusi beharko da eta sistema autonomoak beharrezkoak
izango balira, behin-behinekoz jarri beharko dira, kolektore berri hori funtzionamenduan jarri arte.
- Behar adinako espazio publikoak bideratuko dira hiri-hondakin solidoak gaika biltzeko
sistemetarako.
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Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Mugikortasun-jasangarritasunaren gaineko eragina murriztera bideratutako
neurriak
Urbanizazio-proiektuen bitartez, mugikortasun-eredu jasangarrienak bultzatzeko baldintzak sustatu
beharko dira, eta horretarako oinezkoentzako bide edo espaloiak eta bidegorriak proposatuko dira.
Urbanizazio-proiektuak honako lege hauetan ezarritako xedapenak bete behar ditu: Irisgarritasuna
sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean, eta Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian, hala badagokio, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
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daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Proposatutako eremuetako espazio publikoetan nahiz eraikin berrietako espazio komunetan,
honako arau hauetan xedatutakoa betetzen duten argiztatze-sistemak erabili behar dira: Kanpoko
argiteria-instalazioen energia eraginkortasunaren araubideari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008
Errege Dekretuan eta horri dagozkion Jarraibide tekniko osagarrietan –EA-01etik EA-07ra
bitartekoak–.
- Proposatutako hirigintza-eremuen zonifikazio xehatua inguruko topografiari egokituko zaio, ahal
den heinean, lur-mugimenduak egiteko premiak eta mugimendu horiek paisaian izan ditzaketen
eraginak minimizatzeko.
- Inguruko ingurumen-ezaugarriak aintzat hartuta, eraikinak zona horretako paisaian integratu
daitezen eta intrusio bisualak saihestearren, hainbat eraikuntza-baldintza zehaztuko dira
(morfologia, materialak, koloreak, altuerak eta abar), udalerriko eraikuntza-tipologiarekin eta
estetikarekin bat etorrita.
- Urbanizazio-lanetan, zolatu daitezkeen eremu ez iragazkorrak mugatzeko ahaleginak egingo dira,
lurrak berez duen iragazte-ahalmenari eustearren. Oinezkoen espazioetan eta ibilgailu-bideetan,
euria iragazten uzten duten materialak erabiltzea proposatuko da: aparkaleku berdeak,
lorategidun lauza txikiak.
- Zarata xurgatzeko ahalmen handiko zoladura drainatzailea erabiliko da.
- Garapen berriko eremuetan, interes handieneko landaretza-orbanak (landaretza autoktonoa eta
ibai-ertzeko landaretza) errespetatu eta integratu egingo dira.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretua aplikatuko da, behar izanez gero; horren bitartez,
Eraikuntza sismoerresistentearen araua: zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02) onartzen da.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
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- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
- Urtarrilaren 19ko 47/2007 Errege Dekretu bidez ezarritako oinarrizko prozedurari jarraiki,
Eraikinaren Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria eskuratu behar da.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“17. HIRIGINTZA EREMUA. BIKUÑA”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean,

Kooperatiba

eremua;

hegoaldean,

Praxair

eremua;

ekialdean,

landa-lurzorua;

eta

mendebaldean, Aldanondo eremua. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak
mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 8.729 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Egungo eraikinei eustea, baina eraikigarritasuna handitzeko, hobetzeko eta ordezteko eragiketak
onartuko dira, betiere aurreko arau subsidiarioetako 201. sektoreko Zatiko Planean onartutako
mugetaraino; horiek guztiak Xehetasun Azterketa baten bitartez gauzatuko dira.

-

Enpresaren aparkatzeko eta maniobratzeko zelaia okupatzeko aukera proposatzea, garraioerabileraren ordez nabeak beharrezkoak dituen beste produkzioko erabilera bat ezartzen bada.

-

Lehendik dauden eraikinak eta erabilerak finkatu dira, eta ez da eraikuntza-jarduketa berririk aurreikusi.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....8.729 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gehienez 4.454 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri da sestra gainean eta industria-erabileretara
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bideratuko da, aurreko Arau Subsidiarioetako 201. sektoreko Zatiko Planean onartutako gehieneko
aprobetxamenduen arabera. Horretaz gain, eta dokumentu honetan erantsitako irizpide orokortzat,
garaje-solairu bat onartuko da eraikinen azpian.
17.1 Jarduketa Isolatua mugatu da eta, bertan, gehienez 3.079 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri
da sestra gainean, eta 3.079 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, jarduera ekonomikoetarako.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Xehetasun Azterketa izapidetuz gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde
batera utzi gabe.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da, bai eta hirigintza-fitxa honetan zehaztutako zehaztapenak
ere.
Sestra gaineko hirigintza-eraikigarritasuna gehitzea onartu da, aurreko Arau Subsidiarioetako 201.
sektoreko Zatiko Planean onartutako irizpideei jarraiki. Horretaz gain, eta irizpide orokortzat, garajesolairu bat onartuko da eraikinen azpian.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Eraikinen gaur egungo profila finkatu da. Lehendik dauden eraikinak ordezteko edo
handitzeko proposa daitezkeen eraikin berrien kasuan, enpresaren produkzio-premiaren
arabera egokituko dira eta, gehienez ere, 201. sektoreko Zatiko Planaren irizpideetara
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egokituko dira.
* Eraikinaren altuera:
Lehendik dagoen eraikin finkatuaren altuera-baldintzak finkatu dira. Lehendik dauden
eraikinak ordezteko edo handitzeko proposa daitezkeen eraikin berrien altuerei dagokienez,
enpresaren produkzio-premiaren arabera egokituko dira eta Xehetasun Azterketa baten
bitartez zehaztu, betiere 201. sektoreko Zatiko Planean xedatutako gehieneko mugak aintzat
hartuta.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan jasotakoak dira, bai eta
Ordenantza Orokorretako 14. artikuluan zehaztutakoak ere.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den Carrefur merkataritza-ekipamendu handien erregulazioeremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko
eraikigarritasuna, aldiz, 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 da, eta Plan Orokorra onartu den unean erabilera horretara
bideratutako jarduerak finkatuta geratu dira.
Beraz, beste hirugarren sektoreko erabilerentzako eraikitako sabai-azalera handitzea ez da baimenduko,
eta, kasu guztietan, Plan Orokorraren behin-betiko onespenaren momentuan Carrefur Merkataritzako
Saltoki Handiak arautzeko eremuan dagoen hirugarren sektoreko eraikigarritasuna mantenduko da.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Urbanizazioagatik finkatutako hiri-lurzoruari dagokio eremua, baina eraikuntzari dagokionez, aurreko
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plangintzan aurreikusitako eraikuntza-eskubide guztiak ez dira gauzatu.
V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen
Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa ere kontuan
izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren (gauzatze-unitateak) baldintzak.

Jarduketa-

sistema.
Eraiki gabeko hiri-lurzoruko esku-hartzeak Jarduketa Isolatuak dira. Eremuaren barruan ez da
Jarduketa Integraturik zehaztu.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin bateragarriak
diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Ez da urbanizazio-karga publiko berririk aurreikusi eremuan.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
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Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretua aplikatuko da, behar izanez gero; horren bitartez,
Eraikuntza sismoerresistentearen araua: zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02) onartzen da.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
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- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
- Urtarrilaren 19ko 47/2007 Errege Dekretu bidez ezarritako oinarrizko prozedurari jarraiki,
Eraikinaren Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria eskuratu behar da.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“18. HIRIGINTZA EREMUA. LIDL”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Laulagun eremua; hegoaldean, Aldanondo eremua; ekialdean, Kooperatiba eremua; eta
mendebaldean, N-1 errepidea. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak
mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da urbanizaziori dagokionez, eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira
bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 9.017 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Egungo eraikinei eustea, baina eraikigarritasuna handitzeko, hobetzeko eta ordezteko eragiketak
onartuko dira, betiere aurreko arau subsidiarioetako 201. sektoreko Zatiko Planean onartutako
mugetaraino; horiek guztiak Xehetasun Azterketa baten bitartez gauzatuko dira.

-

Lehendik dauden eraikinak eta erabilerak finkatu dira eta eraikinak handitzea onartu da.

-

Jarduketa Isolatuaren eremua mugatzea.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....9.017 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gehienez

8.800

m²(s)-ko

hirigintza-eraikigarritasuna

ezarri

da

sestra

gainean,

jarduera
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ekonomikoetarako, aurreko Arau Subsidiarioetako 201. sektoreko Zatiko Planean onartutako gehieneko
eraikigarritasunaren arabera. Horretaz gain, sestrapean 4.400 m²-ko eraikigarritasuna aurreikusi da,
berrikusitako Arau Subsidiarioetan aurreikusitako gehieneko okupazioaren pareko.
Baimendutako eraikigarritasuna gauzatzeko eragiketak jarduketa isolatutzat hartuko dira.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea edo xehetasun-azterketa baten bitartez, onartutako Zatiko Planaren
lerrokadurak aldatuz gero.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da, bai eta hirigintza-fitxa honetan zehaztutako zehaztapenak
ere.
Sestra gaineko hirigintza-eraikigarritasuna gauzatu ahal izango da, aurreko Arau Subsidiarioetako 201.
sektoreko Zatiko Planean onartutako irizpideei jarraiki. Horretaz gain, eta irizpide orokortzat, garajesolairu bat onartuko da eraikinen azpian.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Eraikinen gaur egungo profila finkatu da. Lehendik dauden eraikinak ordezteko edo
handitzeko proposa daitezkeen eraikin berrien kasuan, enpresaren produkzio-premiaren
arabera egokituko dira eta, gehienez ere, 201. sektoreko Zatiko Planaren irizpideetara
egokituko dira.
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* Eraikinaren altuera:
Lehendik dauden altuera-baldintzak finkatu dira. Lehendik dauden eraikinak ordezteko edo
handitzeko proposa daitezkeen eraikin berrien altuerei dagokienez, enpresaren produkziopremiaren arabera egokituko dira eta Xehetasun Azterketa baten bitartez zehaztu, betiere
201. sektoreko Zatiko Planean xedatutako gehieneko mugak aintzat hartuta, azken horretan
zehaztutako irizpideak aldatuz gero.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den Carrefur merkataritza-ekipamendu handien erregulazioeremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko
eraikigarritasuna, aldiz, 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 sabaiazaleraren muga 13.000 m² da, eta Plan Orokorra onartu den unean erabilera horretara bideratutako
jarduerak finkatuta geratu dira.
Beraz, beste hirugarren sektoreko erabilerentzako eraikitako sabai-azalera handitzea ez da baimenduko,
eta, kasu guztietan, Plan Orokorraren behin-betiko onespenaren momentuan Carrefur Merkataritzako
Saltoki Handiak arautzeko eremuan dagoen hirugarren sektoreko eraikigarritasuna mantenduko da.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Horri dagokionez, ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Urbanizazioagatik finkatutako hiri-lurzoruari dagokio eremua, baina eraikuntzari dagokionez, aurreko
plangintzan aurreikusitako eraikuntza-eskubide guztiak ez dira gauzatu.
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V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Finkatu gabeko hiri-lurzoruko esku-hartzeak Jarduketa Isolatu bati dagozkio. Eremuaren barruan ez
da Jarduketa Integraturik zehaztu.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
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bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Ez da urbanizazio-karga publiko berririk aurreikusi eremuan.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
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mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretua aplikatuko da, behar izanez gero; horren bitartez,
Eraikuntza sismoerresistentearen araua: zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02) onartzen da.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
- Urtarrilaren 19ko 47/2007 Errege Dekretu bidez ezarritako oinarrizko prozedurari jarraiki,
Eraikinaren Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria eskuratu behar da.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“19. HIRIGINTZA EREMUA. KOOPERATIBA”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Laulagun eremua; hegoaldean, Bikuña eremua; ekialdean, landa-lurzorua; eta mendebaldean,
LIDL eremua. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 7.631 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Kooperatiba

eremua

industria-lurzoru

finkatuari

dagokio,

bai

urbanizazioagatik,

bai

eta

eraikuntzagatik ere, pabiloietan oinplanoko okupazioaren % 30era bitarte egin daitezkeen
solairuarteen garapenetarako izan ezik.
-

Lehendik dauden eraikuntza-aprobetxamenduei eustea da oinarrizko helburua, erabilerak eta
eraikinak finkatuta, eta solairuartean eraikitzea ere onartuko da, lehendik dagoen pabilioi bakoitzaren
okupazioaren % 30era arte, gehienez.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....7.631 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
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C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea.
Lurzati bakoitzeko Zuzkidura Jarduketak, solairuartean eraikigarritasuna gehituz gero.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da, gaur egungo baldintzetan finkatu ere,
baina solairuartean eraikitzeko aukera ere badagoela ere aipatu behar da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez. Ordezte-kasuan, eraikinaren sestrapean
solairu bat gauzatzea ere baimenduko da.
* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
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Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den Carrefur merkataritza-ekipamendu handien erregulazioeremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko
eraikigarritasuna, aldiz, 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 da, eta Plan Orokorra onartu den unean erabilera horretara
bideratutako jarduerak finkatuta geratu dira.
Beraz, beste hirugarren sektoreko erabilerentzako eraikitako sabai-azalera handitzea ez da baimenduko,
eta, kasu guztietan, Plan Orokorraren behin-betiko onespenaren momentuan Carrefur Merkataritzako
Saltoki Handiak arautzeko eremuan dagoen hirugarren sektoreko eraikigarritasuna mantenduko da.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honetako zehaztapenen arabera.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
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Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren (gauzatze-unitateak) baldintzak.

Jarduketa-

sistema.
Ez da jarduketa-baldintzarik ezarri, a priori, baina salbuespen izango dira solairuarteetan edo sotoak
berreraikitzean eraikigarritasuna gehitzen zaien lurzati pribatuetara mugatutako Zuzkidura Jarduketetako
baldintzak.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Ez dira ezarri lurzati pribatuetan. Mugatutako sistema orokorrak desjabetze bidez lortuko dira,
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urbanizazioa gauzatzeko lurzoruak eskuratzeko beharrezkoa izanez gero.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan beharko
du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“20. HIRIGINTZA EREMUA. LAULAGUN”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Carrefour eremua; hegoaldean, LIDL eta Kooperatiba eremuak; ekialdean, landa-lurzorua; eta
mendebaldean, N-1 errepidea. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak
mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 9.667 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Laulagun eremua industria-lurzoru finkatuari dagokio, bai urbanizazioagatik, bai eta eraikuntzari
dagokionez ere, honako kasu hauetan izan ezik: pabiloietan oinplanoko okupazioaren % 30era bitarte
egin daitezkeen solairuarteen garapenetarako izan ezik; eta sestrapean solairuak prestatzen diren
ordezte-eragiketetan izan ezik.

-

Lehendik dauden eraikuntza-aprobetxamenduei eustea, erabilerak eta eraikinak finkatuta, eta
solairuartean eraikitzea ere onartuko da, lehendik dagoen pabilioi bakoitzaren okupazioaren % 30era
arte, gehienez. Eraikigarritasuna gehitzeko jarduketa horietan Zuzkidura Jarduketen irizpideak bete
beharko dira.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....9.667 m².
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B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea.
Lurzati bakoitzeko Zuzkidura Jarduketak, solairuartean eraikigarritasuna gehituz gero.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da, gaur egungo baldintzetan finkatu ere,
baina solairuartean eraikitzeko aukera ere badagoela ere aipatu behar da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez. Ordezte-kasuan, eraikinaren sestrapean
solairu bat gauzatzea ere baimenduko da.
* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
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Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den Carrefur merkataritza-ekipamendu handien erregulazioeremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko
eraikigarritasuna, aldiz, 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 denez, eremuan ezin da hirugarren sektoreko jarduera gehiago ezarri,
gaur egun azalera hori gainditu egiten baita.
Beraz, beste hirugarren sektoreko erabilerentzako eraikitako sabai-azalera handitzea ez da baimenduko,
eta, kasu guztietan, Plan Orokorraren behin-betiko onespenaren momentuan Carrefur Merkataritzako
Saltoki Handiak arautzeko eremuan dagoen hirugarren sektoreko eraikigarritasuna mantenduko da.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honetako zehaztapenen arabera.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
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eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki.
Beraz, Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren (gauzatze-unitateak) baldintzak.

Jarduketa-

sistema.
Ez da jarduketa-baldintzarik ezarri, a priori, baina salbuespen izango dira solairuarteetan edo sotoak
berreraikitzean eraikigarritasuna gehitzen zaien lurzati pribatuetara mugatutako Zuzkidura Jarduketetako
baldintzak.
Ekimen pribatuko sistema.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin bateragarriak
diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
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integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Ez dira ezarri lurzati pribatuetan. Mugatutako sistema orokorrak desjabetze bidez lortuko dira,
urbanizazioa gauzatzeko lurzoruak eskuratzeko beharrezkoa izanez gero.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
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izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“21. HIRIGINTZA EREMUA. CARREFOUR”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Ihurre eremua; hegoaldean, Laulagun eremua; ekialdean, landa-lurzorua; eta mendebaldean, N1 errepidea. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 32.773 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
-

Carrefour eremua industria-lurzoru finkatuari dagokio, dela eraikuntzaren, dela erabileren aldetik.

-

Lehendik dagoen eraikigarritasunari eustea, eraikinak eta erabilerak finkatuta.

-

Eremuaren ipar-ekialdean kokatutako zona espazio libreen sistema orokortzat mugatzea; hartara,
Goierriko Lurraldearen Zatiko Planean zehaztutako tokiko irisgarritasuneko sare nagusiari jarraipena
emango zaio.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....27.941 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da.
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C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
1.2.-

“F.10 – Espazio Libreen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.10” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Hiri-parke publikoen eta espazio libreen antolamenduari dagokio.

A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………4.832 m²
B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa
izapidetuz gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
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* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da gaur egungo baldintzetan.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 11. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den Carrefur merkataritza-ekipamendu handien erregulazioeremuaren guztizko azalera 112.263 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko
eraikigarritasuna, aldiz, 52.801 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 denez, eremuan ezin da hirugarren sektoreko jarduera gehiago ezarri,
gaur egun azalera hori gainditu egiten baita.
Beraz, beste hirugarren sektoreko erabilerentzako eraikitako sabai-azalera handitzea ez da baimenduko,
eta, kasu guztietan, Plan Orokorraren behin-betiko onespenaren momentuan Carrefur Merkataritzako
Saltoki Handiak arautzeko eremuan dagoen hirugarren sektoreko eraikigarritasuna mantenduko da.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan.
G.- Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak egiteari ekiten bazaio.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
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da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.
1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da aurreikusi jarduketa isolatu edo integratu berririk.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Haztapen-koefizienteak.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da, jarduera ekonomikoen erabilera nagusirako eta
horrekin bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
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Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak, bideak eta abar hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzki-
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argia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“22. HIRIGINTZA EREMUA. KAROBI AZPI”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, N-1 errepidearen irteerako bidea eta Beasaingo udal-muga; hegoaldean, Arcelor 1 eremua;
ekialdean, Karobi eremua eta landa-lurzorua; eta mendebaldean, N-1 errepidea. Eremuaren mugak II.01.4
planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 26.476 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Industria-jardueretara bideratuta lehendik zegoen kokalekua finkatzea; horretarako, balizko
handitzerako aurreikusitako baldintzak berriz antolatu behar dira aplikatu beharreko araudi
orokorraren arabera.

-

Lehendik dauden eraikin eta erabilerei eustea, eta enpresen industria-baldintzak hobetzeko
irizpidetzat, produkzio-zonak handitzeko aukera proposatzea, Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7.,
14., 15., 16. eta 19. eremuetako industrialdearen Aldaketa Puntualeko zehaztapenei jarraiki.

-

Irizar enpresaren instalazioak eremuak ahalbidetzen duen gehienera arte handitzea, bai eta
pabiloietan oinplanoko okupazioaren % 30era bitarte egin daitezkeen solairuarteen garapenak ere,
Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7., 14., 15., 16. eta 19. eremuetako industrialdearen Aldaketa
Puntualeko zehaztapenei jarraiki.

-

Antolamenduaren baldintzak arautzea.

-

Eraikitzeko baldintzak eta eremuko erabileraren intentsitatea arautzea.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....26.476 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu eta pabiloietan oinplanoko okupazioaren % 30era bitarte
egin daitezkeen solairuarteetan eraikitzea ere onartu da, Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7., 14., 15.,
16. eta 19. eremuetako industrialderako 2006ko uztailaren 3an onartutako Aldaketa Puntualari jarraiki.
Horretaz gain, eta irizpide orokortzat, garaje-solairu bat onartuko da eraikinen azpian.
22.1 zuzkidura-jarduketa mugatu da eta, bertan, gehienez 1.814 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
ezarri da sestra gainean, eta 907 m²(s)-ko eraikigarritasuna sestrapean, jarduera ekonomikoetarako.
22.2 zuzkidura-jarduketa mugatu da eta, bertan, gehienez 166 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna ezarri
da sestra gainean, jarduera ekonomikoetarako.
22.3 zuzkidura-jarduketa mugatu da eta, bertan, sestra gaineko hirigintza-eraikigarritasuna 415 m²(s)-an
gehitzea ezarri da, jarduera ekonomikoetarako.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa
izapidetuz gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.
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IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatu da, bai eta hirigintza-fitxa honetan zehaztutako zehaztapenak
ere.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
Sestra gaineko hirigintza-eraikigarritasuna gehitzea onartu da, Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7.,
14., 15., 16. eta 19. eremuetako industrialderako 2006ko uztailaren 3an onartutako Aldaketa Puntualean
xedatutako irizpideei jarraiki. Horretaz gain, eta irizpide orokortzat, garaje-solairu bat onartuko da
eraikinen azpian.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
22.1 Zuzkidura Jarduketan II/I profila baimendu da gehienez.
22.2 Zuzkidura Jarduketan II profila baimendu da gehienez.
22.3 Zuzkidura Jarduketan II profila baimendu da gehienez.
* Eraikinaren altuera:
22.1 Zuzkidura Jarduketan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
22.2 Zuzkidura Jarduketan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
22.3 Zuzkidura Jarduketan 10 metroko altuera baimendu da gehienez.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 11. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 250.759 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 137.854 m².
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Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Aipatu ditugun Zuzkidura Jarduketaren eremuak izan ezik, eremuaren gainerakoa hiri-lurzoru finkatua
da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta, dagozkien eraikinetako
erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio hirigintza-fitxa honen
arabera.
Zuzkidura Jarduketen eremuei dagokienez, eraikigarritasuna gehitzeagatik finkatu gabeko hiri-lurzoruak
dira.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan.
Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua ere aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
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Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Finkatu gabeko hiri-lurzoruko esku-hartzeak Zuzkidura Jarduketak dira. Eremuaren barruan ez da
Jarduketa Integraturik zehaztu.
Aurreikusi diren edo garatu gabe dauden jarduketa guztiak ekimen pribatukoak dira.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak, bideak eta abar hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
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izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
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Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretua aplikatuko da, behar izanez gero; horren bitartez,
Eraikuntza sismoerresistentearen araua: zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02) onartzen da.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“23. HIRIGINTZA EREMUA. KAROBI”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, landa-lurzorua; hegoaldean, landa-lurzorua; ekialdean, Altune eremua; eta mendebaldean,
Karobi-Azpia, Arcelor 1 eta Igerilekuak eremuak. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza
Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 33.238 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Jarduera ekonomikoetara bideratutako kokalekua finkatzea.

-

Lehendik dauden eraikuntza-aprobetxamenduei eustea, erabilerak eta eraikinak finkatuta, eta
solairuartean eraikitzea ere onartuko da, lehendik dagoen pabilioi bakoitzaren okupazioaren % 30era
arte, gehienez. Eraikigarritasuna gehitzeko jarduketa horietan Zuzkidura Jarduketen irizpideak bete
beharko dira.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....33.238 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
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Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da, eta solairuartean eraikitzea ere onartu da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa
izapidetuz gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
Eremuko eraikin eta erabilerei eutsi egin zaie eta finkatu egin dira, Bautista Enea etxea ere barnean
hartuta, eta zona horretako jarduera ekonomikoen erabilerarekin bateragarria den erabileratzat finkatu
da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu egin da, gaur egungo baldintzetan finkatu ere,
baina solairuartean eraikitzeko aukera ere badagoela ere aipatu behar da, pabilioi
bakoitzaren okupazioaren % 30era arte, gehienez.
* Eraikinaren altuera:
Lehendik dauden eraikinen profilak eta eraikigarritasunak finkatu dira, baina ordezteko
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eragiketetan III/I profila eta gehienez 10 metroko altuera bete beharko dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 11. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 250.759 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 137.854 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta,
dagozkien eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak eta balizko handitzeak egiteari ekiten bazaio
hirigintza-fitxa honetako zehaztapenen arabera.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
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adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.

VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Finkatu gabeko hiri-lurzoruko esku-hartzeak Zuzkidura Jarduketak dira. Eremuaren barruan ez da
Jarduketa Integraturik zehaztu.
Antolamendu xehatuan industria-lurzorutzat eta publikotzat jotako lurzoruetan gauzatzen diren jarduketa
pribatuak, sistema orokorren eta tokiko sistemen gaineko jarduketetarako.
2.- Haztapen-koefizienteak.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da, jarduera ekonomikoen erabilera nagusirako eta
horrekin bateragarriak diren baimendutako erabileretarako; eta 1,15 balioa duen koefizientea, berriz,
bizitegi-erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
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4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak, bideak eta abar hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde sektoreak

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
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- Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretua aplikatuko da, behar izanez gero; horren bitartez,
Eraikuntza sismoerresistentearen araua: zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02) onartzen da.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“24. HIRIGINTZA EREMUA. ALTUNE”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean eta hegoaldean, landa-lurzorua; ekialdean, Harribaso lurzoru urbanizagarriko eremua; eta
mendebaldean, Karobi eremua. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak
mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru garatua da eta jarduera ekonomikoak kokatzen dira bertan.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 88.938 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Eremua jada garatuta dagoen industria-lurzoruari dagokio, 24.1 Zuzkidura jarduketa izan ezik.

-

Lehendik dauden eraikinak eta erabilerak finkatu dira, eta ordezteko nahiz hobetzeko eragiketak, baita
24.1. Zuzkidura jarduketan pabilio berri bat eraikitzea onartu dira.

-

Eremuko eraiki gabeko orubeetako jarduketak honako hauek aintzat hartuta gauzatuko dira: 2005eko
azaroaren 21ean behin betiko onartutako Herribaso sektorearen Zatiko Planaren zehaztapenak, eta
Olaberriko Arau Subsidiarioetan Altune 41. sektoreari eta Herribaso 48. sektore berriari buruz
egindako aldaketaren zehaztapenak. Aldaketa hori 2010eko abuztuaren 31n onartu zen Diputatuen
Kontseiluan.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....87.500 m².
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B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
Eremuaren hirigintza-eraikigarritasuna finkatu da; eraikigarritasun hori honako hauetan zehaztuta dago:
2005eko azaroaren 21ean behin betiko onartutako Herribaso sektorearen Zatiko Planean, eta Olaberriko
Arau Subsidiarioetan Altune 41. sektoreari eta Herribaso 48. sektore berriari buruz egindako aldaketan.
Aldaketa hori 2010eko abuztuaren 31n onartu zen Diputatuen Kontseiluan.
C.- Erabilera-baldintzak:
Nahiz eta erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera den, 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.
1.2.-

“E.20 – Motorrik gabeko Bide Komunikazioen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “A.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Inguruko herriak elkarrekin lotzen dituen txirrindularientzako errepide-sareari dagokio.

A.- Zona globalaren azalera (AG)………………………………………………………1.438 m² B.Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Ordenantza Orokorretako 11. artikuluan ezarritakoak.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea, dokumentu honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara
egokituko den Hirigintza Antolamenduko Plan Berezia edo, hala badagokio, Xehetasun Azterketa
izapidetuz gara daitekeen eremuaren antolamendu xehatua alde batera utzi gabe.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
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A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Indarreko plangintzan antolatuta dagoen lehenagotiko eraikigarritasunari eutsi
zaio. C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Finkatutako lurzati bakoitzeko eraikinen eitea finkatu da, egungo baldintzetan, eta nolanahi
ere, honako hauetan zehaztuta dagoena: 2005eko azaroaren 21ean behin betiko onartutako
Herribaso sektorearen Zatiko Planean, eta Olaberriko Arau Subsidiarioetan Altune 41.
sektoreari eta Herribaso 48. sektore berriari buruz egindako aldaketan. Aldaketa hori
2010eko abuztuaren 31n onartu zen Diputatuen Kontseiluan.
* Eraikinaren altuera:
Finkatutako lurzati bakoitzeko eraikinaren eitea finkatu da gaur egungo baldintzetan eta lehen
aipatu dugun plangintzaren zehaztapenen arabera.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Nahiz eta erabilera bakoitzaren araudia, orokorrean, Plan Orokor honen B dokumentuaren 14. Artikuluk
tipología bakoitzarentzat zehaztutakoa izan, eremu honetarkoan 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.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 250.759 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 137.854 m².
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.-
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Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, eta eraikitzeko zuzeneko jarduketak lehendik dauden orubeetan
baino ez dira geratzen; baina finkatu gabeko hiri-lurzorutzat hartu ahal izango da baldin eta, dagozkien
eraikinetako erreformak direla-eta, soto berriak egiteari ekiten bazaio.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.
Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
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VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da aurreikusi jarduketa isolatu edo integratu berririk.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan mugikortasun-eredu berriak integratzeko xedez hirigintza-eremu osoan egin daitekeen
urbanizazio-obren proiektua, eta urbanizazioa, azpiegiturak, bideak eta abar hobetzeko lanak Udalak
ordainduko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, horien kostuak eremuaren jabeengan eragina
izan dezakeen edo ez alde batera utzita.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
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lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“25. HIRIGINTZA EREMUA. ARCELOR 1”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Karobi Azpia eremua; hegoaldean, Igerilekuak eremua; ekialdean, Karobi eremua; eta
mendebaldean, N-1 errepidea. Eremuaren mugak II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak
mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, hiri-lurzoru finkatuari dagokio eta antolamendua onartua izan arren, oraindik ez da
gauzatu.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 42.012 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Lehendik dagoen bidean oinarrituta, industria-garapen bat gauzatzea hiri-bilbearen barruan
txertatutako lurzati bat jalkinez betetzea eta horri balioa ematea xede izanik.

-

Bi

lurzati

eraikigarri

gauzatzea

inguratzen

dituzten

bide

eta

guzti,

industria-garapenak

dibertsifikatzearren eta betiere Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7., 14., 15., 16. eta 19.
eremuetako industrialdearen Aldaketa Puntualeko zehaztapenei jarraiki.
-

Urbanizazio-proiektuan, eremua garatzeko beharrezkoak diren azpiegitura guztiak bildu dira eta airelineak esanbidez debekatuta daude.

-

Eremuaren mugak zehaztea.

-

Antolamenduaren baldintzak arautzea.

-

Eraikitzeko baldintzak eta eremuko erabileraren intentsitatea arautzea.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....42.012 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
25.1 Jarduketa Integratuko eremua mugatu da; gehienez 30.000 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
onartu da sestra gainean, industria-erabileretarako, eta sestrapean 23.062 m²(s)-koa, Olaberriko Arau
Subsidiarioetan 6., 7., 14., 15., 16. eta 19. eremuetako industrialderako 2006ko uztailaren 3an
onartutako Aldaketa Puntualari jarraiki.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Eraikuntzaren ordenantza orokorretan ezarritako aldaketak direla-eta, Plan Orokor honetan, dokumentu
honetan aurreikusitako egiturazko zehaztapenetara egokituko den Hiri Antolamenduko Plan Berezi bat
izapidetu beharko da.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da.
4.A.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Programazio orokorraren araubidea:
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian
eremu horretako esku-hartzeari ematen zaio lehentasuna.
Planaren gauzatzealdiko lehen lau urteetan garatu beharreko Jarduketa Integratu bat identifikatu da.

B.- Hirigintza Jarduketa Programa (HJP) egiteko eta onartzeko epeak.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu eta izapidetuko da;
Programa hori Udalean aurkeztu behar da, dokumentu hau behin betiko onartu eta hurrengo urteetan.
Antolamenduaren ondorioz lursail publikoen erregistroa egin behar bada, plan orokorraren indarreko
lehen lau urteetan egin beharko da.

-180-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA
TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
jasotakoak dira, baina plan berezia idaztean aldatu ahal izango.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasuna egiturazko izaeraz ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa izango da.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
25.1 Jarduketa Integratuko eremuan, gauza daitezkeen eraikin berrien eraikuntza-profila II/I
izango da, eta Olaberriko Arau Subsidiarioetan 6., 7., 14., 15., 16. eta 19. eremuetako
industrialderako 2006ko uztailaren 3an onartutako Aldaketa Puntualean erabakitako
baldintzak bete beharko dira.
* Eraikinaren altuera:
25.1 Jarduketa Integratuko eremuan gauza daitezkeen eraikin berrien kasuan, gehienez 10
metroko altuera izan dezakete eta Olaberriko Arau Subsidiarioetan 12. eta 13. eremuetarako
2010eko azaroaren 16an behin betiko onartutako Aldaketa Puntualean erabakitako
baldintzak bete beharko dira.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 250.759 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 137.854 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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
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bideratutako jarduerarik.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Arlo horretan ez da baldintza berezirik zehaztu.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Lehendik dagoen bidearen urbanizazioa finkatu da, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko
esku-hartzeak egin ahal izango dira.
Eremuaren barruan zehaztutako Jarduketa Integratuaren urbanizazio-proiektuan jabari publikoko
elementuen berariazko adierazpenak bilduko dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Jarduketa Integratuko eremua eraikigarritasuna gehitzeagatik eta urbanizazio-ezagatik finkatu gabeko hirilurzoruari dagokio.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren (gauzatze-unitateak) baldintzak.

Jarduketa-

sistema.
Jarduketa integratuko eremu (25.1 JI) bakarra mugatu da hirigintza-eremuaren antolamendurako eta
eremu horren mugak grafikoki adierazi dira Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.05" planoan;
eremuaren azalera 42.012 m² da.
Eremua garatzeko, dagokion Hirigintza Jarduketako Programa izapidetuko da; programa horretan,
gainera, aplikatu beharreko jarduketa-sistema zehaztuko da eta, ahal dela, ekimen pribatukoa izango da.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
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bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
25.1 Jarduketa Integratuaren Hirigintza Jarduketako Programan ezarriko dira.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Jarduketa integratu horren urbanizazio-kargak honako hauen urbanizazioari dagozkio: jarduketa
integratuko eremu osoko bideak, aparkalekuak, espazio libreak eta eraikin berria martxan jartzeko
beharrezkoak diren azpiegiturak.
Jarduketa integratuko urbanizazioa gauzatzea jarduketa hori sustatzen duenari dagokio, ezartzen den
jarduketa-sistema garatzean.
Jarduketa integratuko urbanizazioaren kargak jarduketa hori sustatzen duenak ordaindu beharko ditu,
oso-osorik.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-proiektuetan eta horien baldintza-agirietan, espazio libreetako landaketei dagokienez tokiko
ekotipoak erabiltzeari lehentasuna emango zaio eta, ahal dela, ziurtatuak izango dira. Aldi berean,
urbanizazio-proiektuetan, zehatz-mehatz mugatuko dira formazio erdi-naturaletara bideratutako espazio
berdeen azalerak eta espezie apaingarriei dagozkien azalerak.
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean.
Ahalik eta eremu gutxien iragazgaizteko xedez, urbanizazio-proiektuan iragazkorrak ez diren eremu
zolatuak mugatuko dira, lurraren berezko iragazte-ahalmenari eustea ahalbidetuta.
Lur-balantzearen eragina murrizteko neurriak
Lur-soberakinak Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko otsailaren
24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira. Dagozkien gauzatze-proiektuetan zehaztuko da lursoberakinen bolumena eta zertarako erabiliko diren.
Mailegu-materialek azterlanetan zehaztutako ezaugarri geoteknikoak bete beharko dituzte, bai eta
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen I. Eranskineko EBA-A
balioak ere.
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Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
- Ustiapen-faseari dagokionez, Plan Orokor honetan proposatutako garapenen urbanizazioproiektuetan hiriko hondakin-urak eta euri-urak bereizteko sareak bildu behar dira. Plan Orokor
honetan biltzen diren garapen guztietan –lehendik daudenak edo aurreikusitakoak–, etorkizuneko
kolektore orokorrarekiko lotura aurreikusi beharko da eta sistema autonomoak beharrezkoak
izango balira, behin-behinekoz jarri beharko dira, kolektore berri hori funtzionamenduan jarri arte.
- Behar adinako espazio publikoak bideratuko dira hiri-hondakin solidoak gaika biltzeko
sistemetarako.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
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ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Mugikortasun-jasangarritasunaren gaineko eragina murriztera bideratutako
neurriak
Urbanizazio-proiektuen bitartez, mugikortasun-eredu jasangarrienak bultzatzeko baldintzak sustatu
beharko dira, eta horretarako oinezkoentzako bide edo espaloiak eta bidegorriak proposatuko dira.
Urbanizazio-proiektuak honako lege hauetan ezarritako xedapenak bete behar ditu: Irisgarritasuna
sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean, eta Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Proposatutako eremuetako espazio publikoetan nahiz eraikin berrietako espazio komunetan,
honako arau hauetan xedatutakoa betetzen duten argiztatze-sistemak erabili behar dira: Kanpoko
argiteria-instalazioen energia eraginkortasunaren araubideari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008
Errege Dekretuan eta horri dagozkion Jarraibide tekniko osagarrietan –EA-01etik EA-07ra
bitartekoak–.
- Eremuak urbanizatzean, zolatu daitezkeen eremu ez-iragazkorrak mugatzeko ahaleginak egingo
dira, lurrak berez duen iragazte-ahalmenari eustearren. Oinezkoen espazioetan eta ibilgailubideetan, euria iragazten uzten duten materialak erabiltzea proposatuko da: aparkaleku berdeak,
lorategidun lauza txikiak...
- Zarata xurgatzeko ahalmen handiko zoladura drainatzailea erabiliko da.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
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pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
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HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“26. HIRIGINTZA EREMUA. HERRIBASO”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, hegoaldean eta ekialdean, landa-lurzorua; eta mendebaldean, Altune eremua. Eremuaren mugak
II.01.4 planoan zehaztu dira. Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremu hori, gaur egun, lurzoru urbanizagarri sektorizatuari dagokio eta antolamendua onartua izan arren,
aurreikusitako urbanizazioa eta eraikinak oraindik ez dira gauzatu.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 60.095 m² da.
Hirigintza-eremua SEKTORE bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Indarreko plangintzaren aurreikuspenak garatzea; hala nola Olaberriko Arau Subsidiarioetan Altune
41. sektoreari eta Herribaso 48. sektore berriari buruz egindako elementu-aldaketa. Aldaketa hori
2010eko abuztuaren 31n onartu zen Diputatuen Kontseiluan.

-

Herribaso eremua, beraz, industria-lurzoru urbanizagarri sektorizatuari dagokio eta hirigintza-izapidea
onartuta du (Zatiko Plana, HJPa, Urbanizazio Proiektua eta Lurzatiak berriz zatitzeko proiektua),
baina urbanizazioa eta eraikinak ez dira gauzatu oraindik.

-

Tokiko, industrialdearen eta Altune poligonoaren bide-sistemaren jarraitutasuna ebaztea eremuan.

-

Tokiko espazio libreetara bideratutako azalera bat antolatzea, lorategi eta zuhaitzekin amaituko diren
berdeguneak sortuz.

-

Espazio publikoak antolatzea eta urbanizatzea, tokiko azpiegitura-zerbitzuak gauzatzea ere barnean
hartuta.

-

Eremuko urbanizazioa eta proiektatutako pabilioien urbanizazioa gauzatzea, indarreko plangintzaren
zehaztapenei jarraiki.

-

Merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremutzat jotako zonetan, hirugarren sektoreko
erabileren ezarpena arautzen duten baldintzak zehaztea, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onesteko
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.
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III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.

1.1.- “B.10. Jarduera Ekonomikoetarako Zonak”.
Irabazi-asmoko zona globala da, erabilera pribatukoa, eta, oro har, “B.10” tipologiako zonetarako
ezarritako arauen arabera arautzen da.
A.- Zona globalaren azalera………………………………….....60.095 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
26.1 Jarduketa Integratuko eremua mugatu da; gehienez 33.000 m²(s)-ko hirigintza-eraikigarritasuna
onartu da sestra gainean, industria-erabileretara bideratzeko, eta 19.150 m²(s) sestrapean, Olaberriko
Arau Subsidiarioetan Altune 41. sektoreari eta Herribaso 48. sektore berriari buruz egindako elementualdaketaren arabera. Aldaketa hori 2010eko abuztuaren 31n onartu zen Diputatuen Kontseiluan.
C.- Erabilera-baldintzak:
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoen erabilera da.
2.-

Hirigintza-klasifikazioa.

Eremu osoa LURZORU URBANIZAGARRI sektorizatutzat sailkatu da.
3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.

Eremuko antolamendu xehatua zehazteko Zatiko Plana idatzita, izapidetua eta onartua dago, bai eta Hirigintza
Jarduketako Programa eta Lurzatiak berriz zatitzeko proiektua ere.
Gaur egun, lurzoruaren kalitateari buruzko ziurtagiria izapidetze-prozesuan dago.
4.A.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Programazio orokorraren araubidea:

Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian eremu
horretako esku-hartzeari ematen zaio lehentasuna.
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren gauzatzealdiko lehen lau urteetan garatu beharreko Jarduketa Integratu
bat identifikatu da.
B.- Hirigintza Jarduketa Programa (HJP) egiteko eta onartzeko epeak.
Jarduketa integratu hori gauzatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa sustatu, izapidetu eta onartu da.
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IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.
1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Antolamendu xehatuaren baldintzak Arloko Arau Subsidiarioetako elementuen aldaketari atxikitzen
zaizkio.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Lurzatiaren eraikigarritasun-baldintzak Arloko Arau Subsidiarioetako elementuen aldaketari atxikitzen

zaizkio.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
* Eraikinaren profila:
Lurzati bakoitzaren eraikigarritasun-baldintzak Arloko Arau Subsidiarioetako elementuen
aldaketari atxikitzen zaizkio.
* Eraikinaren altuera:
Lurzati bakoitzeko eraikinen altuerak Arloko Arau Subsidiarioetako elementuen aldaketari
atxikitzen zaizkio.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
Halaber, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da.
Horri dagokionez, eremuan txertatzen den merkataritza-ekipamendu handien erregulazio-eremuaren
guztizko azalera 250.759 m² da eta plangintzan sestra gainean aurreikusitako guztizko eraikigarritasuna,
aldiz, 137.854 m².
Beraz, Olaberria “B” kategoriako edo eskualde-zentraltasuneko udalerria 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 sabaiazaleraren muga 13.000 m² bada ere, Plan Orokorra onartu den unean ez dago erabilera horretara
bideratutako jarduerarik.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Horri dagokionez, ez da baldintza berezirik zehaztu, a priori.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
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Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Tokiko

bide-sistema

eta

inguruko

bidegorri-sarea

osatzea

aurreikusi

da.

Bide-sistemaren

urbanizazioaren sestra lehendik dauden eta segidakoak izango diren sestretara egokituko da, Arloko
Arau Subsidiarioetako elementuen aldaketako planoei eta grafikoei jarraiki.
Urbanizazio-lanetan, kalitateak dagokion udal-ordenantzaren bidez arautuko dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa lurzoru urbanizagarri sektorizatuari dagokio.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Besteak beste, Uraren Legean eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean xedatutako zehaztapenak aplikatu behar dira eremuan.
Jarduketa guztiek, bai Jabari Publiko Hidraulikoetan, baita zortasun eta polizia guneetan edo gune
urperagarrietan kokatzen direnak, Ibai Ertzen Erakunearen baimen-espedientea jasan beharko dutela,
zein URA-Ur Agentziaren Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan tramitatu beharko da. Hau da 14.1
Jarduketa Integratuaren kasua. Gainera, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan
Sektorialean zehaztutako urrutiratze distantziak kontutan eduki beharko dira, Basazabal ubidearekin
mugatzen duen eremu bat izanik.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruak kokatzen dira
eremuan, IHOBEk Euskal Autonomia Erkidego osorako egin duen lurzoruen katalogoari jarraiki. Beraz,
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluan
adierazitako kasuetan, lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozedura nahitaez bete beharko da; halaber,
honako lege hauek aplikatu beharko dira:
Estatukoa:
- 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
Autonomia Erkidegoarena:
- 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
- 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakundeok lurzoruaren kalitatearen gainean
egin beharreko ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
- 1/2013 Jarraibidea, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, lurzoruaren kalitateari
buruzko adierazpenaren prozedura, 1/2005 otsailaren 4ko legean, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoan, ezarritakoa, egoera batzuetan salbuesteari buruzkoa, ingurumen
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sailburuordetzako administrazio-unitateetako langileei zuzenduta.
- Irailaren 30eko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
edo izan dituzten lurzoruen zerrendari buruzkoa.
Bestalde, EAEko Ekonomia Jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onetsi duen abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuan xedatutakoa
ere kontuan izan behar da, hirigintza-fitxa honen IV.1.D fitxan adierazitakoari jarraiki.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Jarduketa integratuko eremu (26.1 JI) bakarra mugatu da hirigintza-eremuaren antolamendurako eta
eremu horren mugak grafikoki adierazi dira Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.05" planoan;
eremuaren azalera 60.095 m² da.
Hori garatzeko, Hirigintza Jarduketako Programa eta Lurzatiak berriz zatitzeko proiektua idatzita,
izapidetuta eta onartuta daude.
2.- Gauzatze-unitatearen erabilerak haztatzeko koefizienteak. Eraikigarritasun haztatua eta batez
bestekoa.
1,00 balioa duen haztapen-koefizientea ezarri da industria-erabilera nagusirako eta horrekin
bateragarriak diren baimendutako erabileretarako.
3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
26.1 jarduketa integratuaren Hirigintza Jarduketako Programa eta Lurzatiak berriz zatitzeko proiektua
idatzita, izapidetuta eta onartuta daude.
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Jarduketa integratu horren urbanizazio-kargak honako hauen urbanizazioari dagozkio: jarduketa
integratuko eremu osoko bideak, aparkalekuak, espazio libreak eta eraikin berria martxan jartzeko
beharrezkoak diren azpiegiturak.
Jarduketa integratuko urbanizazioa gauzatzea jarduketa hori sustatzen duenari dagokio, ezarritako
jarduketa-sistema garatzean.
Jarduketa integratuko urbanizazioaren kargak jarduketa hori sustatzen duenak ordaindu beharko ditu,
oso-osorik.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
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Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-proiektuetan eta horien baldintza-agirietan, espazio libreetako landaketei dagokienez
tokiko ekotipoak erabiltzeari lehentasuna emango zaio eta, ahal dela, ziurtatuak izango dira. Aldi
berean, urbanizazio-proiektuetan, zehatz-mehatz mugatuko dira formazio erdi-naturaletara bideratutako
espazio berdeen azalerak eta espezie apaingarriei dagozkien azalerak.
Lurraren artifizializazioa murrizteko neurriak
Obra orori ekin aurretik, eraginpeko zonak markatu egingo dira, soilik behar-beharrezkoak diren
azalerak hartzeko eraginpean.
Ahalik eta eremu gutxien iragazgaizteko xedez, urbanizazio-proiektuan iragazkorrak ez diren eremu
zolatuak mugatuko dira, lurraren berezko iragazte-ahalmenari eustea ahalbidetuta.
Lur-balantzearen eragina murrizteko neurriak
Lur-soberakinak Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko otsailaren
24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira. Dagozkien gauzatze-proiektuetan zehaztuko da lursoberakinen bolumena eta zertarako erabiliko diren.
Mailegu-materialek azterlanetan zehaztutako ezaugarri geoteknikoak bete beharko dituzte, bai eta
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legearen I. Eranskineko EBA-A
balioak ere.
Baliabide-eskariaren eta kutsaduraren hazkundea murrizteko neurriak
- Obra-fasean sortutako hondakinei dagokienez, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legearen eta Hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari eta betelanak egiteari buruzko
otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.
- Erabilitako olioak –mundrunak barnean hartuta– hondakin toxiko eta arriskutsu moduan tratatuko
dira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan
erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.
- Obran sortutako hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan biltegiratuko dira. Ontzi horiek
aurrez zehazki horretarako aukeratu eta behar bezala iragazgaiztutako zonetan ipiniko dira,
hormigoizko zoru gainean, estalpean eta gaikako bilketa bermatuko den moduan.
- Aldi berean, obrako hondakin solidoak metatzeko zona bereziak prestatuko dira. Hondakinak
metatzeko zonetan itzalgailuak ipiniko dira eta sute-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren
neurriak (ignizio-iturriak edo beroa saihestea...) hartuko dira.
- Erregaiak, olioak edo bestelako osagai toxikoak ustekabean isurtzeko arriskua murriztuko duten
neurriak hartuko dira.
- Ustiapen-faseari dagokionez, Plan Orokor honetan proposatutako garapenen urbanizazioproiektuetan hiriko hondakin-urak eta euri-urak bereizteko sareak bildu behar dira. Plan Orokor
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honetan biltzen diren garapen guztietan –lehendik daudenak edo aurreikusitakoak–, etorkizuneko
kolektore orokorrarekiko lotura aurreikusi beharko da eta sistema autonomoak beharrezkoak
izango balira, behin-behinekoz jarri beharko dira, kolektore berri hori funtzionamenduan jarri arte.
- Behar adinako espazio publikoak bideratuko dira hiri-hondakin solidoak gaika biltzeko
sistemetarako.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Plan Orokorraren eranskin gisa egin den azterketa akustikoan oinarrituta ondorioztatu denez, hirigintzaeremu horretan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate akustikoaren
helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007 Legean eta,
bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko Legea
garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Gehienbat industria-erabilerarako lurzorua
duten lurralde-sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Mugikortasun-jasangarritasunaren gaineko eragina murriztera bideratutako
neurriak
Urbanizazio-proiektuen bitartez, mugikortasun-eredu jasangarrienak bultzatzeko baldintzak sustatu
beharko dira, eta horretarako oinezkoentzako bide edo espaloiak eta bidegorriak proposatuko dira.
Urbanizazio-proiektuak honako lege hauetan ezarritako xedapenak bete behar ditu: Irisgarritasuna
sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean, eta Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituzten garapen-eremuetako neurriak
Lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki,
kutsatuta egon daitekeen lurzoru batean obra-lizentzia eman edo birkalifikatu aurretik, Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak egindako Lurzoruaren Kalitatearen Ziurtagiria eskatu edo izan
beharko du Udalak, arau horren 17. artikuluan xedatzen denez.
Ziurtagiri hori lortzeko, lurzoruaren kalitatea ikertuko da kutsadurarik ba ote dagoen eta zenbateko
mailan detektatzeko, eta, horren ondorioz, jendearen osasuna babestuko dela bermatzen duten
erabilera onargarriak zeintzuk izango diren erabakiko da.
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2.- URBANIZAZIOKO ETA ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio-proiektuak idazteko garaian honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.
- Proposatutako eremuetako espazio publikoetan nahiz eraikin berrietako espazio komunetan,
honako arau hauetan xedatutakoa betetzen duten argiztatze-sistemak erabili behar dira: Kanpoko
argiteria-instalazioen energia eraginkortasunaren araubideari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008
Errege Dekretuan eta horri dagozkion Jarraibide tekniko osagarrietan –EA-01etik EA-07ra
bitartekoak–.
- Eremuak urbanizatzean, zolatu daitezkeen eremu ez-iragazkorrak mugatzeko ahaleginak egingo
dira, lurrak berez duen iragazte-ahalmenari eustearren. Oinezkoen espazioetan eta ibilgailubideetan, euria iragazten uzten duten materialak erabiltzea proposatuko da: aparkaleku berdeak,
lorategidun lauza txikiak...
- Zarata xurgatzeko ahalmen handiko zoladura drainatzailea erabiliko da.
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Sektoreak eguzkia kaptatzeko duen eraginkortasuna kontuan hartuko da, eraikin berrien
orientazioak zehazteko eta energiarekiko joera hobetzeko (batez besteko tenperatura handiagoa,
berogailuen kontsumo txikiagoa…) eta eguzki-argia hobeto baliatzeko (elektrizitate-kontsumo
txikiagoa).
- Eraikinetako fatxadetan tratamendua bat edo beste izango da orientazioaren arabera: itxiagoa eta
isolatuagoa iparraldera begira badago, eta irekiagoa eta beiraztatua hegoaldera begira badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraiki, eguzki-kaptadoreak eta metagailuak ipiniko dira etxeko ur
beroaren eta/edo berogailuaren hornidurarako.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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- Kalitate-bermearen adierazgarria eta ingurumen-ziurtagiriak dituzten produktu eta materialak
erabiltzea aurreikusiko da. Ahal dela, iraupen luzeko materialak, berriz erabili eta birziklatu
daitezkeen materialak erabiliko dira.

-195-

HIRIGINTZA ARAUDI PARTIKULARRA

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

TESTU BATERATUA - 2016ko APIRILA

HONAKO HIRIGINTZA EREMU HONEN
ARAU PARTIKULARRAK:
I.-

“27. HIRIGINTZA EREMUA. IGERILEKUAK”

MUGAK ETA AZALERA.

Eremu hori udalerriaren ipar-mendebaldean dagoen zona bati dagokio, eta honako hauek ditu mugakide:
iparraldean, Arcelor 1 eremua; hegoaldean, 2 biribilguneak, eta Beasain eta Olaberria lotzen dituen N-1-417A komunikazio-bidea; ekialdean, Karobi eremua; eta mendebaldean, N-1 errepidea. Eremuaren mugak II.01.4
planoan zehaztu dira.
Hirigintza Eremuak mugatzea.
Eremua, gaur egun, lurzoru garatua da, eta titulartasun pribatuko eta kirolarekin loturiko komunitatearen
ekipamenduko erabilerak kokatzen dira bertan, baina Plan Orokorraren indarraldian jabari publiko bihurtzeko
asmoa dago.
Eskura dugun kartografian neurtuta eta eremuaren mugak aintzat hartuta, eremuaren azalera 13.431 m² da.
Hirigintza-eremua EREMU bati dagokio, oso-osorik.
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

-

Igerilekuak eremua kirolarekin loturiko komunitatearen ekipamendurako lurzoru finkatuari dagokio,
dela eraikuntzaren, dela urbanizazioaren aldetik.

-

Egungo eraikinei eutsi egin zaie baina hobetzeko eta ordezteko eragiketak onartuko dira kirolinstalazioen aldaketei eta igerilekuak ordezteari dagokienez; halaber, eraikigarritasuna gehitzeko
aukera ere onartuko da, instalazio berriak ezarri ahal izateko, hala nola gimnasio estalia, paddlepistak, frontoia eta abar, betiere zonaren jabaria publikoa izanik.

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ARAUBIDEA.

1.1.1.-

Antolamendu / Kalifikazio globala.
“G.30 – Kirolarekin lotutako Komunitatearen Ekipamenduko Sistema Orokorra” zona.
Irabazi-asmorik gabeko zona globala da eta, oro har, “G.30” tipologiako zonetarako ezarritako arauen
arabera arautzen da.
Herriko kiroldegiari eta igerilekuei dagokie, eta Ihurre zonan kokatuta dago.

A.- Zona globalaren azalera………………………………….....12.741 m².
B.- Hirigintza-eraikigarritasuna:
a) Hirigintza-eraikigarritasuna:
Gaur egun dagoen eraikinaren lerrokaduren eta profilaren ondoriozko eraikigarritasuna finkatu egin
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da. Lehendik dagoen eraikigarritasuna gehitzeko aukera aurreikusi da, administrazioaren premien
arabera, eta Xehetasun Azterketa baten bitartez antolatuko da, baldin eta lursailak titulartasun
publikokoak badira.
b) Eraikinaren eitea arautzeko parametroak:
*

Eraikinaren profila:
Lehendik dauden profilak finkatu dira.
Hala badagokio, idatzi beharreko Xehetasun Azterketan lehendik dauden profilak aldatu ahal
izango dira, jarduketaren interes publikoaren arabera.

*

Eraikinaren altuera:
Lehendik dauden altuerak finkatu dira.
Hala badagokio, idatzi beharreko Xehetasun Azterketan lehendik dauden altuerak aldatu ahal
izango dira, jarduketaren interes publikoaren arabera.

1.2.-“F.20 – Hiri-inguruneko ibai-ibilguen Sistema Orokorra”
Erabilera publikoko eremua da eta, oro har, “F.20” tipologiako zonetarako ezarritako arauen arabera
arautzen da.
Lurperatutako erreka bati dagokio.
A.- Zona globalaren azalera (AG):

……………………………………………………….690 m²

B.- Eraikuntza-baldintza orokorrak:
Lehendik dauden eraikinak finkatu dira, aplikatu beharreko arloko araudia alde batera utzi gabe.

2.-

Hirigintza-klasifikazioa.
Eremu osoa HIRI LURZORUTZAT sailkatu da.

3.-

Antolamendu orokorra garatzeko araubidea.
Plan Orokorra zuzenean gauzatzea edo, hala badagokio, bolumenak berriz antolatzea Xehetasun
Azterketa baten bitartez.

4.-

Programatzeko eta gauzatzeko araubide orokorra.
Lurzoruaren okupazioarekin eta hirigintzaren bilakaerarekin loturiko udalaren oinarrizko estrategian ez
da ezarri eremu horretako jarduketen programazioan eragina duen esku-hartzeari buruzko jarraibide
bereizirik.

IV.- HIRIGINTZA ARAUBIDE XEHATUA.

1.-

Antolamendu / Kalifikazio xehatua.
A.- Zonifikazio xehatuaren baldintzak.
Baldintza horiek Plan Orokor honetako planoen dokumentuko “II.04.1 Zonifikazio Xehatua” planoan
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jasotakoak dira.
B.- Lurzatien eraikigarritasuna.
Ekipamenduko lurzatietarako, oro har, ezarritako araudiari atxikitzen zaio.
C.- Eraikinaren eitea arautzen duten baldintza partikularrak.
Hala badagokio, idatzi beharreko Xehetasun Azterketan eraikinaren eitea aldatu ahal izango da,
jarduketaren interes publikoaren arabera.
D.- Erabilera xehatuko zonen erabilera-baldintza partikularrak.
Erabilera bakoitza arautzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetako B dokumentuaren 14. artikuluan
tipologia bakoitzerako oro har ezartzen den araudiari atxikiko zaio.
E.- Jabari-baldintza partikularrak.
Eremua, gaur egun, lurzoru garatua da, eta titulartasun pribatuko eta kirolarekin loturiko komunitatearen
ekipamenduko erabilerak kokatzen dira bertan, baina Plan Orokorraren indarraldian jabari publiko
bihurtzeko asmoa dago.
F.- Eraikinak eta/edo elementu bereziak katalogatzeko baldintzak.
Eremuan lehendik dagoen eraikin bat bera ere ez da sartzen Katalogoan. G.Urbanizazio-baldintzak: sestrak, dimentsioak, kalitateak, eta abar.
Finkatu egin dira, baina urbanizazioa hobetzeko eta mantentzeko esku-hartzeak egin ahal izango dira.
2.-

Hiri-lurzoruaren kategorizazioa.
Eremu osoa hiri-lurzoru finkatua da, dela eraikuntzaren, dela urbanizazioaren aldetik, baina titulartasun
publikoko izatera igarotzen denean, Administrazioaren premien arabera, Xehetasun Azterketa bat
izapidetu ahal izango da eta, horren bitartez, eremuaren irabazi-asmorik gabeko eraikigarritasuna aldatu.

V.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK.

Gipuzkoako errepide eta bideen 1994ko azaroaren 25eko Foru Araua aplikatuko da; Foru Arau hori
2000ko abenduaren 28ko beste Arau baten bidez eta, berrikiago, 11/2005 Foru Arauaren bidez aldatu
da.
VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ARAUBIDEA.

1.- Antolamenduko jarduketa integratuaren baldintzak. Jarduketa-sistema.
Ez da aurreikusi jarduketa isolatu edo integraturik.
2.- Haztapen-koefizienteak.
Ez dira ezarri.
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3.- Hirigintza Jarduketa Programa formulatzeko eta programatzeko baldintza bereziak, eta jarduketa
integratuak mugatzekoak.
Ez dira ezarri
4.- Antolamenduz kanpokotzat hartutako eraikinak.
Eremuan ez da identifikatu antolamenduz kanpoko eraikinik.
5.- Urbanizazio-kargak identifikatzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Eremuan barruan urbanizazioa hobetzeko jarduketak administrazioak ordainduko ditu, betiere lursailak
jabari publiko bihurtu badira.
6.- Neurri zuzentzaileak, babesleak, konpentsatzaileak eta paisaian integratzekoak.
1.- NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK
Landaretzaren gaineko eragina murriztera bideratutako neurriak
Urbanizazio-jarduketa oro egin aurretik, sasiz garbitu beharreko azalerak mugatu eta markatu egin
behar dira eta zein zuhaitz moztu behar den ere markatu beharko da. Lur-mugimenduaren eraginpeko
landaretza edo proposatutako antolamenduarekin bateraezina dena ezabatuko da. Horretarako,
edozein obrari ekin aurretik, ukitu nahi ez den intereseko landaretza-azalera guztiak markatuko dira, eta
behar-beharrezkoa den azalera soilik hartuko da eraginpean, ez gehiago.
Landare-espezie exotiko eta/edo inbaditzaileak gailentzea saihesteko, lur-mugimenduetako lanetan
jardunbide egokien berariazko kode bat zehaztuko da.
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Eremuaren hirigintza-garapenetan, honako bi lege hauetan xedatzen diren zona akustikoetako kalitate
akustikoaren helburuak aintzat izan behar dira: alde batetik, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2007
Legean eta, bestetik, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan. Azken horren bidez, Zaratari buruzko
Legea garatzen da, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Kalitate akustikoaren helburuak
Eremu akustiko mota
Lurraldean gehienbat bizitegierabilerako lurzorua duten sektoreak

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

73

73

63

Bestalde, eraikin berriei dagokienez, Errege Dekretu horretan biltzen den honako taula honetan
ezarritako barne-kalitate akustikoaren helburuak bete behar dituzte nahitaez: “B taula: etxebizitzako,
bizitegitarako, ospitaleko, hezkuntzako edo kulturako erabileretara bideratutako eraikinetako barneespazio bizigarrian aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, zaratari dagokionez". Urriaren
19ko 1371/2007 Errege Dekretua ere aintzat hartu behar da; horren bitartez, Eraikuntzaren Kode
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Teknikoaren «DB-HR Protección frente al ruido» oinarrizko agiria onartzen da eta Eraikuntzaren Kode
Teknikoa onartzeko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aldatzen da. Kalitatearen helburuak
honako taula honetan ikus daitezke:

Kalitate akustikoaren helburuak
Eraikinaren
erabilera

Esparru mota

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Etxebizitza

Gelak

45

45

35

Logelak

40

40

30

Obra-fasean, trafikoa kontrolatu egingo da ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko eta trafikoa
areagotzeak eragin ditzakeen arriskuak minimizatzeko. Horretarako, obrako eremuan ibiltzen diren
ibilgailuen abiadura eta kopurua kontrolatu egingo da, batik bat haize handia dabilen egunetan eta egun
lehorretan. Jarduketa-eremuaren inguruko zonetara ere zabalduko da kontrol hori.
Obrako berezko makinek zarata minimizatzeko beharrezkoak diren gailuak izango dituzte, eta honako
Zuzentarau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien,
kargagailuen eta pala kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko
abenduaren 22ko 86/662/EEE Zuzentarauan, eta 1995eko ekainaren 29ko 95/27/EE Zuzentarauan;
azken horren bitartez, Pala hidraulikoen, kable-palen, aurretiko toparien, kargagailuen eta pala
kargatzaileen soinu-emisioak mugatzeari buruzko Kontseiluaren 1986ko abenduaren 22ko 86/662/EEE
Zuzentaraua aldatzen da. Horretaz gain, makineria behar bezala zainduko da eta beharrezkoak gerta
daitezkeen azterketak egingo zaizkio.
2.- ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Eraikuntza-proiektuei dagokienez, honako alderdi hauek aintzat hartu behar dira:
- Barruko espazioen antolaketa egiterakoan, ahalik eta banaketarik egokiena egingo da, hau da,
pertsonak gehien ibiliko diren espazioetan argiztapen-baldintzarik hoberenak lortu eta eguzkiargia hobekien aprobetxatuko den moduan, alegia. Barruko antolaketa hori egiterakoan, lehendik
izan daitezkeen zarata-arazoak ere aintzat hartuko dira, betiere zaratak kalte gehien egin
diezaiekeen espazioak (logela eta abar) zarata-iturburuetatik ahalik eta urrunen gera daitezen.
- Ur- eta energia-kontsumoa aurrezteko sistemak ezarriko dira eraikin berrietan.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialek isolamendu termikoaren maila handia izan
beharko dute, iraunkorrenak izango dira eta ahal den gutxien kutsatuko dute.
- Sare bereiziak proposatuko dira: bata hondakin-urentzat eta bestea euri-urentzat.
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Donostia, 2016ko Apirila
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
Pedro Izaskun - Arquitecto
Miguel A. Irazabalbeitia - Arquitecto

Aholkularitza Juridikoa
Idoia Arevalo
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