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1.

LPParen BIDERATZE PROZESU OROKORRA

4/1990 Legeak, maiatzaren 31koak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolakuntzari buruzkoak, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea antolatzeko tresnak ezarri
zituen: Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak, Lurralde Plan Partzialak eta Lurralde
Arloko Planak.
Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez onartu ziren Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Artezpideak, adierazitako planak formulatu
eta idazteko erreferentzia-esparrua.
Lurralde Antolamendurako Artezpideetan Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea
hamabost eremu funtzionaletan banatu zen.
Euskal Autonomia Erkideko Lurralde
Iparreekialdeko muturrean kokatutakoari Donostiako Eremu Fun-tzionala deitu zitzaion.
Donostiako Eremu Funtzionalak Andoain, Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani,
Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta Usurbilgo udal-barrutiak
hartzen ditu bere baitan. Hamahiru udalerri guztira.
Donostiaaldea-Bidasoa Behereao Lurralde Plan Partziala, iadanik, 1992-1995 aldian
idazten hasita zegoen. Plan hau gauzatzeko lana Gipuzkoako lurralde historikoari zegozkion
Lurralde plan sei partzialak orokorrean formulatzeko prozesuan sartu zen, Eusko Jaurlaritzaren
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren baterako ekimenez. Fase hau 1995ean amaitu zen, Ortegi
S.L.ek "Donostialdea-Bidasoa Beherea Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren
Aurrerapena" dokumentua egin zuenean eta, aldi berean, Gipuzkoako gainerako eremu
funtzionaletako Lurralde Plan Partzialen Aurrerapenak landu zirenean.
1997an berriz ekin zioten Gipuzkoako Lurralde Plan Partzialak idazteko dinamikari,
orduan ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren baterako tutoretzapean.
Bigarren aldi horretan Lurralde Plan sei Partzialak banan-banan lantzeari ekin zioten, 1995ean
landutako aurrerapenen jendaurreko erakustaldia oinarri hartuta. Donostiako eremu
funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren kasuan, lan horiek, hain zuzen ere, Francisco de
Leonek egindako 1998ko “Lurralde Plan Partzialaren Aurrerapenaren hasierako balorapentxostenean” zehaztu ziren.
2001. urtean prozesua berriz hasten da eta IKAUR S.L.ri ematen zaio Aurrerapenaren
dokumentua idazteko ardura. Donostiako Lurralde Plan Partzialaren Aurrerapen berria 2002ko
abenduan osatu zen eta 2003ko Matxoan argitaratu, jarraian jendeaurreko informazioaren
erakusketa bideratuz, LALeko 13.4 artikuluan zehazten den legez.
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Jendeuarreko erakustaldian, 2003ko maiatzetik ekainera bitartean, guztira 39
iradokizun-idazki aurkeztu zizkioten aurrerapenari. Garai horretan berriz mantsotu ziren
Lurralde Plan Partziala egiteko lanak. Izan ere, 2003ko abenduan Lurralde Plan Partzialaren
Aurrerapenaren IIBE Azterlana besterik ez zuten egin, gisa honetako planetarako ingurumeninpaktuaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003
Dekretuan ezarritako prozedura arautua bete araziz.
Geroago, adierazi behar da Gipuzkoako Foru Aldundiak enkargatuta beste azterlan
batzuk ere egin zirela lurralde planaren osagarri bezala, bereziki, Donostialdean etorkizunean
izaera estrategikoko beste eragiketa batzuk garatzeko baldintzak betetzen dituzten
eremuetan.


Jaizkibelpe eremuaren lurralde antolaketaren eskema gidaria (2006ko martxoa).



Urumeako eta Oria Beheko arroen arteko lurralde loturan Antolaketa Estrategiko
Osoaren Proiektua prestatzeko oinarrien proposamenak (lehen zatia: 2005ko
Azaroa; bigarren zatia: 2006ko martxoa).

2008.urtearen hasieran, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako Zuzendaritzak
eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Aldundiko Antolaketako Zuzendaritza Nagusiak
Lurralde Plan Partzial izapidetzen jarraitzeko erabakia hartzen dute. 2008ko uztailaren 18an,
Lurralde Plan Partzialaren Irizpide, Helburu eta Konponbide Orokorren dokumentu egiteko
lanak abiarazten da. Dokumentu honetan, aurrepeneko egungo eduki nagusiak, diagnostiko
eguneratuan laburbilduz, eta aurrerapenari aurkeztutako iradokizun-idazkiei erantzuteko
txostenak gehitzen ziren.
Aldi berean, 08-02-19an hasiera ematen zaio aurretiazko kontsulten izapideari, hala
plan eta programa jakin batzuek ingurumenaren gainean dituzten ondorioak ebaluatzeari
buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Tstatu Legearen 9. artikuluan nola ingurumen-inpaktuaren
baterako ebaluazio-prozedura arautzen duen uztailaren 22ko183/2003 Dekretuaren 6.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, “erreferentziako dokumentua” deritzona jaulkitzearen
ondorioetarako, gero dagokion IIBE azterlana egiteko.
2008ko Irailaren 24ko datarekin Euskal Jaurlaritzaren Ingurumeneko Sailak Donostiako
(Donostialdea-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Planaren IngurumenInpaktuaren Ebaluaketa Orokorrerako erreferentzia dokumentua egiten da.
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2008ko abenduaren 12ko datarekin Euskal Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako eta
Ingurumeneko Kontseiluak, “Donostiako Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren
Irizpideak, Helburuak eta Konponbide Orokorren dokumentua onartzen da eta 2009ko
Martxoaren 3an Gipuzkoako Foru Aldundiko Ahaldun-Kontseiluak erabakitzen du Gipuzkoako
Foru Aldundiaren “Irizpide, Helburu eta Konponbide Orokorren” dokumentua onartzea,
funtsezko izaera ez duten zehaztasunen eranskin bat gehituz.
2010eko urtarilean Donostia-San Sebastianeko (Donostialdea- Bidasoa Behera) Eremu
Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialeko dokumentua idazteari amaiera eman zitzaion Eusko
Jaurlaritza eta Gipuzkoako Diputazio Foralak sustatuz.
2010eko uztailaren 12an Ingurumeneko Kontselariodeak Donostia-San Sebastianeko
LPPko E.F.ko ingurumen inpaktuaren aurretiko txostena formulatzen du.
2010eko uztailaren 16an hasiera batean Donostia-San Sebastianeko (Donostialdea
Bidasoa Behera) Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala onartu zen Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako Kontseilariodearen aginduz.
2010eko abuztuaren 16an Gipuzkoak Foru Aldundiko Diputazioaren Diputatuen
Kontseiluak, Higikortasun eta Lurralde Antolamenduko Diputatu Foralaren proposizioz,
Donostia-San Sebastianeko (Donostialdea- Bidasoa Behera) Eremu Funtzionalaren Lurralde
Plan Partzialaren onarpenari atxikimenduak manifestatzea hitzartu zen.
LPParen hasierako onarpenaren ondoren, interesaturik zeuden administrazioentzako
audientzia eta informazio publikoko periodo bat ireki zen, zeina zegokion zenbait luzapenen
ondoren, 2011eko urtarrilaren 11an amaitu zen. Infornazio publikoko prozesuaren ondorio,
erantzun epea luzatzea eskatzen zen 4 alegazio alde batera utzita, 90 alegazio jaso ziren, 79
epe barruan eta 11 epez kanpo.
2011ko maiatzan, “Alegazioen Edukien Analisi”en dokumentua lantzen da, non LPPan
planteatutako kuestioen esposizio publikoko prozesuaren ondorio gisa lehenengo ebaluazioa
egiten den. Era berean, 2011ko maiatzan udal eta foru hauteskundeak ospatzen dira, non
erantzunkizunezko aldaketa politikoak eratortzen diren, bai Gipuzkoako Foru Aldundian zein
zenbait udaletxe eta eremu funtzionaleko beste administrazio estamentuetan.
Egoera honek, azkeneko urteetako atzeratze ekonomiko intzidentzia nabarmenarekin
batera, LPParen sustatzaile diren administrazioen haien lurralde antolamenduko
proposamenen erlazioarekin, berkontsiderazio tekniko eta politiko prozesu luze batean
eratortzen du.
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Gogoeta prozesu honen ostean, aldi berean Lurralde Ordenazioaren Zuzentzaileen
oinarrizko zenbait zehaztapenen berrikuspena garatuta, hiri espantsioen aurrean lehentasuna
emanez dentsitatearen handipen eta birgatzei, 2014.urtean LPParen izapide prozesuaren
jarraipena erabaki da, honen hasirako onarpen eta exposizio publikoaren tramitazio berriaren
gauzatzerako LPParen erreformatutako dokumentu batekin batera.
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2.

INFORMAZIO SINTESIA

2.1.-

LURRALDE ESPARRUA

Lurralde Antolamendurako Artezpideetan Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea
hamabost eremu funtzionaletan banatu zen.
Euskal Autonomia Erkideko Lurralde
Iparreekialdeko muturrean kokatutakoari Donostiako Eremu Fun-tzionala deitu zitzaion.
Donostiako eremu funtzionalak Andoain, Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani,
Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta Usurbilgo udal-barrutiak
hartzen ditu bere baitan. Hamahiru udalerri guztira.
Donostiako eremu funtzionalak 376 km²-ko azalera dauka. Lurralde horretan 400.000
biztanle baino gehiago bizi dira. Beraz, biztanleria-dentsitate handiko (1.000 bizt./km²)
lurraldea da, gizakiak kokatzeko baldintza apartak dituena, klima atsegina, paisaia benetan
bikaina eta kokapen geografiko estrategikoa, Europako komunikabideen nahitaezko pasabidea
da-eta.
Egoera geografiko bikain hori egiaztatzeko aski da 30 x 15 kilometroko laukizuzen
baten lurralde-esparru txikian 3 badia (Txingudi, Pasaia eta Kontxa) eta 4 ibai (Bidasoa,
Oiartzun, Urumea eta Oria) daudela ikustea, itsasotik berehala gorantz abiatu eta barnealdean
500 eta 800 metro bitarteko kotetaraino iristen den paisaia menditsuan. Esparru topografiko
hori taxutzen duten elementu geografiko nagusiak itsasbazterreko mendikate txiki bat
(Jaizkibel, Ulia eta Mendizorrotz mendiak) eta barnealdeko hainbat haran dira, bereizten
dituzten lepoen baldintza topografiko leunei esker elkarrekin ongi konektatuta daudenak.
Lurralde oinarrizko egitura Bidasoa, Oiartzun, Urumea eta Oria ibaien haranek eta
badien inguruko hedapen txikiek osatzen dute.
Haran txiki horiek malda handiko hegalak dituzten mendi-formazioek eratutako
lurralde malkartsuan kokatuta daude. Goragune nagusiak Mendizorrotz (+415) eta Jaizkibel
(+545) mendiak dira kostaldean, eta Andatza (+560), Buruntza (+440) eta Adarra (+815)
mendiak eta Aiako Harria (+825) mendigunea barnealdean.
Haranek osatzen duten segida espaziala itsasertzetik hurbil samar dauden lepoen
bitartez lotzen da; izan ere, lepo hauen altitude txikia oso mesedegarria da bertatik
komunikabide-sareak igarotzeko. Kasu batzuetan, hiri-garapenak berak muino horien muga
gainditzen du. Hala, itsasertzarekiko paralelo doan hiri-korridore jarraitua osatzen du.
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Eremu Funtzionaleko Lurralde berezko baldintza pribiligiatuen erreferentziak IIBE
azterlanaren dokumentu osagarrira bidaltzen dira.
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2.2.-

EREMU FUNTZIONALAREN HIRI GARAPENA

Donostiako eremu funtzionaleko hiri-garapena, hasiera batean hirigune nagusien
ingurura (Donostia, Irun, Errenteria, Hernani, etab.) eta jarduera guneetara (Pasaiako portua,
muga) mugatzen zena, komunikazio-korridoreetan zehar zabaldu da pixkanaka.
Topografia Gipuzkoaren gainerakoan baino leunagoa denez, hiri-garapen berriak
gainditu egin ditu haran-hondoen mugak eta konurbazioaren ezaugarriak dituen hiri-korridore
erdi jarraitua osatu du itsasertzari paralelo jarraitzen dion barne-lerro batean zehar.
Hiri-jarraitutasuna hegoalderantz hedatzen da Oria eta Urumea ibaien haranetan
zehar, azkenik Andoainen elkartuz, Tolosaldearekin komunikatu eta elkartzeko errotula gisa
konfiguratzen den udalerri horretan.
Donostiako eremu funtzionalaren azalera osotik 376 km², egungo hiri-garapenaren
lurralde-esparruak 5.600 ha inguru hartzen ditu, hots, azalera osoaren % 15. Garapen hori
honela banatuta dago: 2.700 ha bizitegi-kokaguneei dagozkie, 1.300 ha jarduera ekonomikoko
eremuei, 900 ha ekipamendu publikoko zonei eta 700 ha komunikazio-sareetara eta
azpiegitura-elementuetara zuzenduta daude.
Hiri-garapen gehienak haranetako eta kostaldeko behealdeko zonetan kontzentratu
dira orain arte, espazio-asetasun handiko puntu konkretu batzuetan zona garaiagoetarantz
hedatu badira ere.
Donostia-San Sebastianeko (Donostialdea Bidasoa Behera) Eremu Funtzionalean
finkatutako biztanleak 404.000 inguru dira. Biztanleria horretatik, gutxi gorabehera 388.000
biztanle hiri-inguruneari dagozkio eta gainerako 16.000 biztanleak landa-ingurunean bizi dira.
Egun, eremu funtzionalak gutxi gorabehera 186.000 etxebizitzako parkea du.
Horietatik, 181.000 hiritarrak dira, eta 5.000 landatarrak.
Donostiako eremu funtzionaleko bizitegi-eremu hiritarretako batez besteko
dentsitatea hektareako 68 etxebizitzakoa da; indize hori oso onargarritzat har daiteke Lurralde
ezaugarri topografikoak kontuan hartuta. Dentsifikazio puntualik handieneko eremuak
Pasaiako portuaren, Donostiako erdigunearen eta Irun, Hernani, Lasarte-Oria eta Andoaingo
guneen inguruan kontzentratuta daude.
Eremu funtzionala osatzen duten 13 udalerriek berezko nortasuneko hiriguneen
multzoa osatzen dute. Hirigune horiek egitura dibertsifikatua eta orokorrean neurrizkoa
badute ere, udal-banantzearen adierazleak aztertuz gero, tokian-tokian desoreka nabarmenak
dituztela ikusten da:
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Udalerri batzuen jarduera ekonomikoa batez ere hirugarren sektorekoa da
(esaterako, Donostia eta Hondarribia). Beste batzuena, ordea, nagusiki industriala
da (adibidez, Lezo, Andoain, Usurbil, Lasarte-Oria eta Hernani).



Errenteria, Hondarribia eta Lasarte-Oriako udalerriek lanpostuen defizit handia
dute. Beste batzuetan, aldiz, adibidez Oiartzun, Astigarraga eta Usurbilen,
soberako eskaintza dago.



Udalerri batzuek, hala nola, Pasaia, Errenteria eta Lasarte-Oriak, Lurralde
behealdeko zonetan lurzoru urbanizagarri posiblearen erreserba urriak dituzte hiri
birsokuntzako guneez gain, beste batzuek, ordea, adibidez Hondarribia, Lezo,
Oiartzun eta Usurbilek toki-erreserba garrantzitsuak dituzte.



Bigarren bizitokiak batez ere Hondarribian eta Donostian biltzen dira.



Donostiak, Oiartzun eta Hondarribiak Gipuzkoako errenta handienak dituzte. Lezo,
Errenteria eta Pasaia, aldiz, Gipuzkoako errenta-maila txikieneko udalerriak dira.

Nolanahi ere, hamahiru udalerriek osatzen duten multzoan daude haien
homogeneotasunaren gakoak, funtzionalki hiri-konurbazio batean bilduta daudelako eta oreka
orokor nabariko lurralde-unitatea eratzen dutelako. Oreka hori, batik bat, biztanleriaren
neurrizko banaketan eta lurralde orokorraren erabilera desberdinak lurzoruen zatiketa
konpentsatuan oinarritzen da.

Dok. A.- INFORMAZIOZKO AZTERKETA ETA PLANOAK. MEMORIA

I.8

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

2.3.-

DEMOGRAFÍA

Donostiako Eremu Funtzionaleko dinamika demografikoa aurreko mendean zehar
egiaztatutako kanpoko migrazio-prozesuetan eta Gipuzkoako hiriburuko Eremu Funtzionalean
biztanlegoaren motel baino etengabeko kontzentzazioan oinarritzen da. 2001.urtean, eremu
funtzionaleko biztanleria 389.087koa zen eta 2012. urtean 404442 biztanlera igo da.
Termino historikoetan, bilakaera horrek honako etapak eta lurralde-ñabardurak
azaltzen ditu:


1900 eta 1940 artean, hiriburuak, Pasaiak eta Errenteriak, batez ere, osatzen dute
erakargune eta hazkundegune dinamikoena, gero eta garrantzi erlatibo handiagoa
hartuz eremu funtzionalaren multzoan. Gainerako udalerriek, termino
absolutuetan demografikoki hazi egiten badira ere, pisu erlatiboa galtzen dute.



40ko hamarkadan, Gerra Zibilaren ondorengo aldian, joera hori goitik behera
aldatzen da. Geroago 1960 eta 1970 artean puntu gorenera iristen den garapen
ekonomiko eta immigrazio-fluxuak erakartzeko prozesuaren esparruan, hiriburuak
garrantzia galtzen du eta eremu funtzionaleko biztanleriaren % 62,4 izatetik
% 45,7 biltzera igarotzen da. Hazkunde-prozesua hiriburuaren inguruko
udalerrietan kontzentratzen da eta, horren ondorioz, horiek eremu funtzional
osoan duten pisu erlatiboa ikaragarri handitzen da: 1940 eta 1981 artean, LezoErrenteria-Pasaia udalerri multzoa eremu funtzionaleko biztanleriaren % 13
izatetik % 19 izatera igarotzen da; Donostialdeko hego-mendebaldea -Hernani,
Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbil- % 7tik % 12ra igarotzen da; eta Bidasoa Beherea
% 12tik % 17ra.



80ko hamarkadan ziklo berri bati ematen zaio hasiera, mende horretan lehen aldiz
eremu funtzionalean biztanleriak behera egiten baitu. Pasaiako badia eta, neurri
txikiagoan, Donostialdeko hego-mendebaldea dira, hain zuzen ere -aurreko aldian
dinamikoenak ziren-, biztanleriaren beherakada horren erantzuleak; Donostian,
aldiz, biztanleriak gora egiten du, asko ez bada ere, eta Bidasoa Beherea eta
Oiartzun dira -hamar urteko % 4,3 eta % 9,5eko hazkunde-tasak hurrenez hurrengoranzko joerarik adierazgarrienak azaltzen dituztenak.



Azkenik, laurogeita hamarreko hamarkadan, eremu funtzionalak hazkundearen
ildoa berreskuratzen du. Donostiak eta Irunek hamarkada osoan zehar
biztanleriaren hazkunde-erritmo iraunkorraren oinarria ezartzen dute, eta oinarri
horren gain portaera desberdinak azaltzen dira. Eremu funtzionalaren
gainerakoan udal-mailako portaera kontrajarriak ikus daitezke. Pasaia eta
Errenteria laurogeiko hamarkadan hasitako beheranzko dinamikan jarraitzen
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duten udalerriak dira, baina Lezo eta Oiartzunek portaera nabarmenki positiboak
azaltzen dituzte Oarsoaldean. Urumearen haranean ere portaerak nabarmen
aldatzen dira udalerri batetik bestera: Astigarraga eta Urnietak eremu
funtzionaleko hazkunde-jarraibide garrantzitsuenak azaltzen badituzte ere,
Hernani geldialdi-dinamikan sartzen da laurogeita hamarreko hamarkadaren
lehen erdian eta biztanleria behera egiten hasten da 1998tik aurrera. Usurbilen,
Lasarte-Orian eta, bereziki, Andoainen, aldi horretan biztanleriak nabarmen egiten
du behera; horietatik Usurbil da 1998az geroztik joera hori aldatzen hasten den
udalerri bakar.
2001tik 2012ra bitarteko aldiko hazkunde demografikoaren udalerriz udalerriko analisi
xehatuan, hazkunde demografikoaren ehunekoetako indizerik handiena Astigarragak izan du
(urteko % 2tik gorakoa), Urnieta eta Usurbilgo udalerriek hazkunde-erritmo iraunkorra izan
dute, urteko % 1 ingurukoa, Hondarribia, Irun eta Oiartzuneko udalerriek %0.76 igo dute, eta
Donostia, Hernani, Lezo, Andoain eta Lasarte-Oriako udalerriek %3.5 eta 20 bitartean egin
dute, Errenteriako biztanleria mantendu eta Pasaiakoa %0.5 jaitsi den bitartean.
Ondorengo taulan ikus daiteke eremu funtzionaleko udalerri guztiek 2001-20012
aldian izan duten bilakaera demografikoa.

Dok. A.- INFORMAZIOZKO AZTERKETA ETA PLANOAK. MEMORIA

I.10

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

Donostialdea eremu funtzionaleko udalerrietako biztanleria. 2001 – 2012
BIZTANLERIA BIZTANLE KOPURUAN
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

URTEROKO
HAZKUNTZA

20009 Andoain

14,097

13,978

1,927

13,813

13,997

14,099

14,236

14,427

14,679

14,662

14,689

14,646

0.35%

20903 Astigarraga

3,645

3,796

3,956

4,113

4,156

4,236

4,390

4,522

4,678

4,709

4,818

4,999

2.91%

20069
Donostia-San
181,451 181,852 182,277 182,693 182,962 183,323 183,389 184,248 185,357 185,506 186,185 186,409
Sebastián

0.25%

20067 Errenteria

39,015

38,723

38,443

38,134

37,874

37,883

38,377

38,505

38,767

39,020

39,217

39,324

0.07%

20040 Hernani

18,573

18,695

18,793

18,798

18,836

18,947

19,177

19,229

19,289

19,285

19,296

19,284

0.34%

20036 Hondarribia

15,157

15,401

15,536

15,739

15,955

16,081

16,266

16,315

16,458

16,464

16,499

16,518

0.78%

20045 Irun

56,898

57,524

58,204

59,017

59,557

60,419

60,636

60,914

60,951

60,938

61,006

61,102

0.65%

20902 Lasarte-Oria

17,565

17,452

17,645

17,727

17,647

17,595

17,623

17,694

17,782

17,856

17,889

17,922

0.18%

20053 Lezo

5,848

5,918

6,006

5,916

5,912

5,954

5,982

6,022

6,003

5,988

6,028

6,027

0.27%

20063 Oiartzun

9,207

9,295

9,419

9,626

9,728

9,821

9,807

9,846

9,894

9,947

10,006

10,018

0.77%

20064 Pasaia

16,761

16,467

16,252

16,080

16,104

16,160

16,101

15,996

15,990

15,977

15,945

15,885

-0.49%

20072 Urnieta

5,551

5,736

5,824

5,815

5,848

5,888

5,997

6,065

6,135

6,145

6,167

6,218

1.04%

20073 Usurbil

5,319

5,410

5,492

5,515

5,669

5,723

5,732

5,793

5,919

6,013

6,062

6,090

1.24%

GUZTIRA

389,087 390,247 379,774 392,986 394,245 396,129 397,713 399,576 401,902 402,510 403,807 404,442

Iturria: Estatistika Institutu Nazioanala
Copyright INE 2014
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2.4.-

ESPARRU SOZIEKONOMIKOA

2.4.1.- 2008-2014ko GELDIALDI ETA DOITZE ALDIA
2008an eztanda egiten duen finantza krisiaren ondorioz, ziklo ekonomiko bat guztiz
ixten da eta denboraldi zurrunbilotsu bat irekitzen da finantza sistemaren sendotasuna eta
hazkuntza eredua zalantzan jartzen duena.
Finantzaketaren itxierak kontsumoaren erorketa eta inbertsioaren geldiera dakar.
Gainera, espantsio garaian pilatutako gaindimentsionatu eta desorekatuak dauden finantza
publikoen saneamenduaren beharrak, ohizko neurri sustagarrien beraktibaziorako maniobra
eremua mugatzen du. Faktoten multzo horrek guztiak, aktibitate orokorraren moteltze egoera
konfiguratzen du, “krisi perfektu” gisa izendatua izan denagatik berelikatzen dena.
Nahiz eta Espainian balaztatze ekonomiko orokorra eraikuntzako sektorean
nabarmenen izan den, Europako beste herrialdeetan eta Euskadin gehien bat, gainerako
estatuan baino kuantitatiboki humilagoa den eraikuntzako sektore batekin, 90. hamarkadako
krisian erantzun zen moduan, honek ere eztanda finantziarioa baino lehenagoko indutriala den
ereduan garatzen hasi zen.
Euskal Autonomi Erkidegoan, sektore industrialean izan da non enpleguek zifra
absolutuetan murrizketa garrantzitsuenak jasan dituzten, jada adierazitako higiezin eta
eraikuntza galeren bidez larriagotuak. Egoera honetan, aurreko krisiarekin gertatu ez zen
bezala, zerbitzuak ez dira galera hori konpentsatu dezaketen garapen kuantitatiboko
alternatiba izan. Zentzu honetan, nahiz eta berritzaileak dire jarduera tertziarioak haien
etorkizunerako bidea irekitzen ari diren, ohizko zertzi komertzialak- kuantitatiboki enpleguaren
euskarri sendoa- partzialki arratratuak izan diran kontsumoaren jaitsieraren ondorioz, horrela,
hustutze orokorreko eta enpleguaren galera handiko egoera bultzatzen delarik. Enplegu galera,
zehazki neurridunagoa dena Estatuan baino, batez ere 2008-2010 bitartean, prozesu hau
berdin jasaten bukatu du.
Euskadiko jarduera sektoreak okupazioaren galeraren banaketa %etan 2008-2013
bitartean.
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Iturria: Gizakiaren Geografia Euskadiko Krisian. Luis Sanzo (Datuak PRA. Eustat,
Media 1.go eta 2. Hiruhilabeteak)

2.4.1.1.- DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHEAREN DOIKUNTZEI ZIFRAK IPINIZ
Donostia- San Sebastianeko eremu funtzionala nagusi tertziarioa den enplegua osatzen
du. Errealitate espezifiko honetatik abiatuz, aldiko zifrek 2.4.2. Atalean deskribatutako eredu
orokorrarekin bat etortzen da.
2007 eta 2013 urteen artean familien portaera eta informazioari erreferentzia eginez
hurrengoa adierazi daiteke:


Eremu funtzionalean auzotarra den biztanleriaren okupazioa %8.1 jaisten zen
(14.713 lanpostu)



Sei urteetan langabezian zegoen biztanleria 6.000 lanpostu baino gutxiago
handitzen zen (langabezia tasa %3.0), 28.000 lanpostu baino gehiago arte
(langabezia tasa %14.4) atzerapen prozesu batean 4.9 biderkatuz. Ez bakarrik
enplegu galeraren sendotasuna hartzen duen langabezia multzoa, baizik eta
atonia ekonomiko denboraldi horretan merkatuan lehenengo aldiz sartzen ziren
gazte mordoa, eta zailtasunezgo egoeren aurrean momento arte ez-aktibo zeuden
kolektiboaren zati handiak (soldaten jaitsierak, lanpostuaren eta familiako beste
senideen diru-sarreren galerak,…) enplegu bilaketa aktibo bat hasten dute eta
horrek, langabeziako listak oraindik handiakoak egiten ditu.

2007 eta 2012 artean eremu funtzionalean establezimendu enpresarialek eskeintzen zituzten
zifrak aztertuz, eboluzioa oso antzeko zentzuan onartzen da.


Establezimendu enpresarialak bi jardueren bitartez %13.9 murrizten da; eta %11
enplegu sortzen dute (19189 lanpostu).



Sektorialki, Donostialdea- Bidasoa Beheran instalatutako indutstiak 2012.urtean
haren lanpostuen %21.2a galtzen du 2008.urtearekin konparatuz; eraikuntzak
%23.5 galtzen du eta zerbitzuek, ehun enpresarialen eta eremuko enpleguaren
sendotasuna osatzen dutenak, 2008ko lanpostuen jaitsiera neurridunagoa ikusten
dute %7.1arekin.
Horrela, zifra absolutuekin, Industria (-5.905 enplegu) eta Eraikuntza (-4.053
enplegurekin) egindako doikuntzetan sektore galtzaileak dira. Haien bien artean,
2008 eta 2012 artean eremu funtzionalean ehun produktiboagatik galdutako %50
enplegu baino gehiago hartzen dute. Horregatik, eremu funtzionaleko egitura
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ekonomikoa tertziaritzen da oraindik gehiago, eta zerbitzuek 2008.urtean
enpleguen %74.2 suposatzen dutenak 2012.urtean %76.8 suposatuko dute.



Industrian, energia eta komunikabideen eremu berritzailekin erlaziotatuak izan
ezik, galera dezente orokorra da. Hirugarren sektorearen barnean, eremu
funtzionaleko enpleguaren euskarri sendoa jarduera komertzial klasikoenak dira,
eta kontsumoarengan menpekoak direnak krisialdiagatik gogorrago arrastatuak
izan dira: batez ere, industriaren menpeko den garraioa eta eraikuntza; eta
txikizkari merkataritza. Gainera honek, berkonbertsio gor eta pixkanako prozeu
batean, zeina elektronikaren merkataritzaren inpaktua eta multinazionalak diren
enpresa handien aurrerapenak, ohizko independente eta atomizatua den hiriko
merkataritza eredua zalantzan jartzen duen.

Jarduerarekin erlazionatutako biztanleria 16 eta 64 urte bitartean. (2007-2013)
DONOSTIALDEA + BIDASOA BEHERARAKO biztanleria jarduerarekin erlazionatutakoa
2007

2013

Ʌ2007-2013
Abs.

%

Biztalenria Aktiboa

188.078 195.952

7.874

4,2%

↑

Okupatutako Biztanleria

182.365 167.652 -14.713

-8,1%

↓

22.585 395,3%

↑

58.839 -14.135 -19,4%

↓

Langabezian dagoen Biztanleria

5.714

Biztanleria Ez-Aktiboa

72.974

28.299

16-64 urte artean Biztaleriare Guzitra
261.052 254.791 -6.261
Iturria: Lan Merkatuaren Errolda (Eskaintza). Eustat

Jarduera indizeak. (2007-2013)
DONOSTIALDE + BIDASOA BEHERA Indizeak
Aktibitate Tasa

2007

2013

Ʌ2007-2013

72,1

76,9

+4,9

Langabezi Tasa
3,0
14,4
+11,4
Iturria: Lan Merkatuaren Errolda (Eskaintza). Eustat
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Jardueren Talde Handiengatik Banatutako Lanpostuak. (2008-2012)
Jarduera

Lanpostuak

Industria

2012

27.827

21.922 14,1%

-5.905 -21,2% ↓

13.157

8,5%

-4.053 -23,5% ↓

Eraikuntza

17.21

2012%

Ʌ2008-2012

2008

Abs.

%

Merkataritza, Ostalaritza eta Konponketak

45.136

39.619 25,5%

-5.517 -12,2% ↓

Garraio eta Komunikabideak

13.411

10.786

-2.625 -19,6% ↓

Merkataritza Zerbitzuak

34.017

31.076 20,0%

-2.941

-8,6% ↓

36.786

38.638 24,9%

1852

5,0% ↑

Hezkuntza,
Osasungintza
Administrazioko beste Zerbitzuak

eta

6,9%

DONOSTIALDEAKO ESKUALDEAN GUZTIRA 174.387 155.198 100% -19.189 -11,0% ↓
GIPUZKOAN GUZTIRA 901.801 814.455
-87.346 -9,7% ↓
Iturria: Lan Merkatuaren Errolda (Eskaintza). Eustat
Jarduera sektoreengatik sortutako/galdutako enpleguaren eboluzioa. (2008-2012)

Iturria: Lan Merkatuaren Errolda. 2008-2012 (Eskaria) EUSTAT

2.4.1.2.- PRODUKZIO ETA PARADIGMA SOZIALAREN TRANSFORMAZIOAK
Erregistraturik dauden datuen magnitude eta abiadura horren altuak izan dira, balio
sozial eta gobernuaren ikuspuntu eta kudeaketa publikoaren tranformazioan sartzeko hauen
inpaktuaren irakurketa nabarmenki gainditu dela; jada existitzen diren fondo dinamikoak
azeleratzen dituen logikan oinarrituz.
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Deskribaturiko lan merkatuaren gogordura ez da bakarrik enpleguaren galeran eta
lan merkatuan sartzen diren belaunaldien aukeren ezeztapenean zentratzen,
baizik eta, nabarmenak diren soldaten murrizpenean, lan hazkuntza
ezegonkorrean eta gizartearen hauskortasunean, lehenik kontsumoa murrizten
dutelarik, eta euste eta kontu handiko egitura izaerak sortzen direlarik. Gainera,
zorrotzagoak diren baloreak sustatzen dituzte, finkapenaren zentzua aldatzen
dute eta lurralde higikortasuna dinamikoen diren langile kolektiboen artean
derrigortuz.



Bruselaseko “Kanpo Esku-hartze”-aren mehatxuan, jasangarria ez den defizit
baten presiopean eta oso larria den zor publiko baten testuinguruan, aurrekontu
egonkortasuna gobernu publikoaren balio garrantzitsu bihurtzen da; Konstituzioa
eta guzti barne instituzionalizatuz.



Lehiakortasunaren bilaketa pertsonen, ezagutzaren, sormenaren, berrikuntzaren
eta kanpo merkatuetara irekitzearen balorearen sorreran oinarritzen da.



Industria “tertziarizatu” egiten da bere kate-maila estrategikoan diseinuarekin
erlazionaturikko I+G+b, asistentzia teknikoa eta bezeroaren laguntza modu
hazkorrean gehitzen dituelarik.



Iraunkortasuna eta baliabideen erabilera efizienteak eta negutegi efektuaa
sortarazten duten gasen emisioen murrizketak, aurreztea eta efizientzia
energetikoa lehenengo jartzen dira, aldi berean, higikortasun iraunkorraren
sustaparekin.



Teknologia berrian zabaltzea jarduera berriekin batera- smart activities, smart
hiriak, smart lurraldeak- informazioa eta honen aplikazio teknologikoak
ezinbesteko elementu bilakatzen ditu, eta material gabea den ekonomiaren
segmentuaren hazkuntzak, hodeian, honen kokapenaren erronka bigarren jartzen
du.

Gizarte eta ekonomi paradigma produktiboaren aldaketa handien ilustrazio
elementuak, bizitegi, azpiegitura eta apostu sektorialen berritze eta erlazionaturiko beharren
mailan lurralde ekonomiko irakurketa bat aurkezten duena.

Dok. A.- INFORMAZIOZKO AZTERKETA ETA PLANOAK. MEMORIA

I.16

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

Bizitegia
Aurretiko hazkuntzaren elementu nagusia, bizitegia, transformatzen den lehenengoa
da. Eraikuntza eta gizarte mailaren sektorearen zabaltze iruditik, bukatugabeak dauden
promozioekin, kaleratzeekin, bizitza osorako lotzen duten egoera ekonomikoekin, lurralde
higikortasunaren balaztatzearekin… erlazionatzea pasa da.
Testuinguru berrian, eta jada bermatutako famili transformazio markuan,
biztanleriarentzako jabetza kuasi sahiestezina den aukera gisa kuestionatzen da eta alokairua
aukera interesgarri gisa izaten hasi da, eta kolektiboki bizitegi publikoaren sustapenarekin
erlazionatu egin daitekena. Egoera berri honetan, udalek lurzorua eta bere kudeaketa garapen
ekonomikoaren elementu sistematikoa izateari uko egiten diote, kontu hartzeko aukera
ekonomiko eta iraunkor batekin kontzioliotzen duen markoa progresiboki berkokatzeko zentzu
zabal batean. Krisi aurretiko bizitegien proiekzio baikorrak errebisatu behar dira, irizpide eta
balore berrien arabera, eta birgaitze eta egungo parkearen optimizazioa sektorearentzako eta
biztanleriaren bizi kalitatearen hobekuntzarako sustapen ekonomiko iraunkor eta
desiragarriaren aukera gisa aurkezten da.
Modu berean, iraunkortasunaren ikuspegitik, etxebizitza bakoitzean dauden biztanleen
kopuruaren eboluzioa kuestionatzen da, eta etxebizitzen forma berriek eta erabilerek eta
okupazioek ere berritzailea den eremu bat ere irekitzen dute.
Finantza Publikoak eta Azpiegiturak
Aurrekontu egonkortasunaren kopromisutik, finantza publikoek denboraldi berriekiko
egokitzapen bat jasaten dute, logika gogor baten arabera eta etorkizuneko azpiegituren
proiektuak zailago materializatu daitezkeela kontsideratuz. Horrela, aurrekontuen mugen
binomioak eta ingurumen iraunkortasuna iragazki zorrotzeko irizpide bikoitza sortzen dute,
posible diren zenbait azpiegitura apostuen (portua, aeroportua, hirugarren ingurabidea…)
erronkekin bukatzen dutelarik edo lurralde eta gizarte kudeaketagarriagoa eta iraunkorragoa
den ekonomia berkokatzen dituelarik.
Ezagutza Baliabide Ekonomiko gisa
Ezagutzan oinarrituriko hazkuntzak ikerketa eta berrikuntza etorkizuneko garapen
potentzialeko oinarri bilakatzen du. Eta zentzu honetan, eremu funtzionalak entitate kopurua
handian, teknologia eta ikerkuntza zentruak, enpresak, hirugarren sektoreko entitateak eta
euskarri diren azpiegiturak biltzen ditu, horien guztien artean kuantitatiboki nabarmena den
“berrikuntza ehuna” osatzen delarik. Bakarrik Donostia-San Sebastianen 42 entitatek,
topologia eta ikerkuntza esparru edo landutako disziplina ezberdinekoak3 (Unibertsitate
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esparruko entitateak, Kooperazio Ikerkuntza Zentruak, Bikaintasuneko Oinarrizko Ikerkuntza
Zentroak, Teknologia Korporazioak, Nazioarteko Garapen eta Transparentzi Teknologikoko
Zentroak etab.) Hauek Euskadiko Zientzia Teknologia eta Berrikuntza Sarean (EZTBS) pisu
handia dutenez, esparru honetan lanpostuen kopurua krisi garaian (2008-2012) nabarmenki
igo da (+%24), eta gainera EAE (+%21,9) eta EB-28(+%8,2) baino gehiago. Eboluzio hau 3.206
lanpostuetan kontzentratzen da B+G-ari erlazionaturik daudenak Donostia- San Sebastianen
2012an, horietako %70ak ikerlari profila betetzen duelarik.
Sektoreko Dibertsifikazioa
Deskribatutako berrikuntza ehunarekin erlazio zuzenean, Euskadiko espezializazio
adituaren estrategia (RIS3) aurreratutako fabrikazioetik, energia eta biozientzietatik, eta
ekosistema-aukeren nitxo ezberdinen sorreretik; eta hirigintza planifikazio eta bersorpenatik;
eta aisialdi, entretenimendu eta kulturaletik lurralde garapena bilatzen duena, Donostia-San
Sebastianeko eremu funtzionalean bereziki hurbila den lan esparrua aurkitzen du.

1

Entidades asociadas al ámbito universitario: Universidad del País Vasco, Tecnun, Mondragon
Unibertsitatea, Basque Culinary Center; Centros de Investigación Cooperativa (CIC): CIC biomaGUNE, CIC
nanoGUNE, CIC tourGUNE; Centros de Investigación Básica de Excelencia (BERC): Materials physics
center, BCBL-basque center on cognition brain and language, centro mixto csic, Centro de Física de
materiales, Donostia International Physics Center; Corporaciones Tecnológicas: FUNDACIÓN TECNALIA
RESEARCH & INNOVATION, CEIT-IK4, CIDETEC-IK4, JAKIUNDE- ACADEMIA DE LAS CIENCIAS; Entidades de
Certificación y Laboratorio: INBIOMED, ERAIKER ASOCIACIÓN; Centros Internacionales Desarrollo y
Transferencia Tecnológica (C.I.D.T.T.): VICOMTECH- IK4; Unidades de I+D Sanitarias: ASOCIACIÓN
INSTITUTO BIODONOSTIA; INGEMA (INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATÍA); FUNDACIÓN CARLOS
ELOSEGUI DE POLICLÍNICA; CITA ALZHEIMER (Centro de Investigación y Terapias Avanzadas) Centros
Sectoriales: Aranzadi, Azti – Tecnalia; Organismos Intermedios de Innovación: Asmoz Fundazioa,
Elhuyar, Eusko Ikaskuntza, INVEMA (Fundación de Investigación de la Máquina Herramienta, Gaia,
Instituto Vasco de Criminología, Gobernantza Demokratikoaren Institutoa, Itea, Instituto Vasco Etxepare,
Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad), Uzei, Euskampus Fundazioa
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Horrela, ohikoenak diren sektore industrialen eta tertziario ohikoenaren atzerapen
dinamikaren aurrean, krisialdi garaiak Donostia-San Sebastianeko eremu funtzionalean Smart
Energy edo Ikusentzun-Digitala bezalako sektoreen inguruan berrikuntza dibertsifikazio
sektorialeko estrategian apustu bat garatu dela ikusi da. Gainera, hauek bidea irekitzen duten
garapen esparruak dira, publiko–pribatuko parte hartze dinamikoetatik, azken hauek,
eskuragarri dagoen giza kapitala eta lurralde ezaugarriekin koherenteak diren aukera espazio
berriak irekitzeko sendotutako politika sektorialeko elementu gisa finkatu dutelarik.
Tertziario Klasikoaren Berinterpretazioa
Ostalaritza-turistikoa den tertziario klasikoa bere proiekzioa handituz, goi mailako
hezkuntza plangintza (Basque Culinary Center) , nekazaritzako elikagaien ikerketa (AztiTecnalia) eta elikagai lokalen ehun produktiboaren konexioan transferitzen diren erakargarri
gastronomiko esparrura bersortzea landu du. Ohiko itsas erakargarritasun paisajistikoa
berritzen da eta surfari esker, turismoa, materialen fabrikazioa, jazoerak, kirol-merkataritza eta
moda etab. osagai ezberdinentzako eta ikusmen sozial altuko Cluster ekonomiko baten
inguruan finkatzen da.
Kultura Irudimen Industrialen esparruan berinterpretatzen da, non irudia, publizitatea,
moda eta diseinua, open source eta kooperazio kudeaketarekin erlazionaturiko dinamiken
ildoan, bultzada espazioak bilatzen dituzten, eta horrela, jarduera ekonomikoa eta adimenetik
enplegu berritzailea sustatzeko; eta hibridazio prozesu batean erakargarri diren eta beste
sektore batzuen baloreak berriz indartzeko. Prozesu hau ez da Donostia-San Sebastianen
(Tabakalera) bukatzen, baizik eta eremu funtzional osoan apustu estrategikoak irekitzen ditu
(Errenterian Lekuona arte eszenikoen zentrua bezalako ekipamenduekin; eta koherenteak eta
lehiakorrak diren beste iniziatibak apustu gai integratu batean).
Laburdilduz: Hibridazioa
Hortaz, krisi ekonomikoak etapa berri bat irekitzen du, non dibertsifikazio eta
integrazio sinergikoak eta ez agresiboak ehun eta jarduera mota ezberdineko lurraldean
(produktiboa, ikerkuntzakoa, soziala, teknologiakoa…) deskribatutako balore berrietatik
abiatuta izaera marka definitzen duen.
Testuinguru ekonomiko horretan, eremu funtzionalak espazio metropolitar gisa
hibridazio jarduera gehiagoetara doa, zeinak dinamika iraunkor batetik erabileren logikak eta
espezializazio exklusiboak progresiboki leuntzen diren. Hibridazio dinamika honek espazio
ezberdinetan hartu dezake forma eta lokalizazio estrategikoko eta gaur egun beste erabilera
batzuengatik markatutako aukeretako: Irun eta bere trenbide hondartza, Pasaiako badiako
espazioak, etab. balio ere eman ahal zaie.
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2.4.2.- EREMU FUNTZIONALEKO BEREIZGARRI SOZIO EKONOMIKOAK
Jarraian laburtzen da
karakterizazio sozioekonomikoa.

azpieskualdeetan

banadutako

eremu

funtzionalaren

 Donostialdeko Erdigunea
Donostia, Lurralde Historikoen hiriburu denez, hirugarren sektoreko erakarpen eta
erreferentziako poloa izan da historikoki bi jarduera-alderdi orokorretatik: turismojarduera adiera zabalean, neurri handi batean bere paisaia-balioei -bai naturakoei
bai hirigintzakoei- lotua; izan ere, ostalaritza-jardueretarako eta jarduera ludiko
lagungarrietarako sektore eragilea izan da. Eta besterik, biztanle-gune garrantzitsu
baten berezko hiri-ekonomiako jarduerei lotutako alderdia: merkataritza,
hezkuntza, osasuna, finantzak, erakundeak edo administrazioa, etab.
Tertziarizatutako testuinguru horretatik abiatuta, hirigunean zegoen industria
pixkanaka bertatik kanporatu izana eta Astigarraga -urte askotan udalerriaren
industria- potentzialeko erreserba izandakoa- bereizteko prozesua zeharo
garrantzitsuak izan dira hirugarren sektorea erabat nagusi den profila eratzeko
(soldatapeko enpleguaren %85). Perfil hau abiapuntutzat hartuz, zuzkidura eta
ekipamenduen arloankalitate handia duen ingurune hiritarra eta giza eta enpresa
baliabide oso lehiakorrak abiapuntutzat hartuta, Donostialdeko erdigunearen
etorkizun sozioekonomikoa “Hirugarren Sektoreko Industria” sortu eta
dinamizatzeko ahalmenerantz bideratzen da; hirugarren sektore tradizionala
gainditzea eta hirugarren sektore aurreratuaren garapenerantz jotzea ulertuz
halakotzat.
Honek suposatzen du turismoaren kontzeptu tradizionala konplexuago bihurtzea
eta, bere ordez, kultura, arte,jolas eta kiroletako jarduerei lotutako
erakargarritasuna anizkuna eta dibertsifikatua ezartzea, nazioko eta nazioarteko
maila eta oihartzunekoa; eta hiri-ekonomiak berezkoak dituen hirugarren
sektoreko jarduera tradizionalak jakintza intentsiboko eta balio erantsi handiko
ekonomia-ekimenekin osatzea. Lehen alderdiak eskualde-mailako ekipamendu
berezien zuzkiduraren bidean aurrera jarraitzea Dakar. Auditorioa, Biltzar Jauregia,
museoak, estadioak eta kirol eta ikuskizunetako instalazioak- eta, ildo horretatik
esparru horietan nazioarteko ekitaldi erakargarriak –hainbat alorretako biltzar eta
ekitaldiak: zientzia, enpresa, kultura, artea, kirola, musika zinematografia, antzerkia,
gastronomia, etab.- sistematikoki dinamizatzeko gai den enpresa- eta erakundeehuna sortzea kanpotiko erakargarritasunaren eragile gisa. Bigarren alderdiak

Dok. A.- INFORMAZIOZKO AZTERKETA ETA PLANOAK. MEMORIA

I.20

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

berrikuntza eta ikerkuntzarako jauzia dakar, enpresa-zerbitzu eurreratuen, eta
teknologia berrien eta abarren bitartez.
 Oarsoaldea
Hirugarren sektorea nagusi duten Eremu Funtzionaleko hiru azpieremuek –
Donostialdeko Erdiguneaa, Bidasoa Beherea eta oarsoaldea- industria-pisu
handieneko produkzio-egitura duen lurralde-esparrua
da –soldatapeko
enplaguaren %46-. Hala eta guztiz ere, adierazi beharra dago eremu funtzionalek
per capita BPG txikiena duen azpieskualdea dela, eremu funtzionalaren gainerakoak
baino balio erantsi txikiagoa sortzen duten industriako zein hirugarren sektoreko
jardueren adierazgarri.
Azpieskualde honen lehenaldi hurbila Pasaiako badiaren krisialdiari lotzen zaio
adiera zabalean , hala arrantza sektoreari -egiturazkoa eta nekez berrorientatzeko
modukoa flotaren dimentsionamenduari dagokionez- nola portuko jarduerei jarduera produktu berrien trafikorantz berrorientatu dute- eta inguruko industria
tradizionalei dagokienez, beren maila eta ezaugarrien ondorioz termino
kuantitatiboetan berrorientatzeko gauza baino ez baitira izan.
Perfik horretatik, eta kanpoko portua bezalako makroeragiketa hipotetiko bati
lotutako magnitude handiko eragin potentzialei buruzko kontsiderazioetan sartu
gabe, Oarsoaldearen kokapen estrategikoa, Donostialdeko erdigunearen eta
Bidasoa Beherearen artean, bi azpieremuekiko sinergiak ezarriko dituen ikusmolde
sozioekonomiko irekirantz zuzentzen da, portuari loturiko potentzialtasunak biziki
baliatzen dituen aldi berean. Lehen kasuan -Donostialdeko erdigunea-, enpresazerbitzuen arloan balio erantsia sortzen duten hirugarren sektoreko jardueren
balizko xurgapenarekin eta jarduera berriekin. Bigarren kasuan -Bidasoa Beherea-,
Irunen inguruan garatutako logistika-jarduerak Oarsoaldean osatuz eta areagotuz.
Hori guztia, batik bat Pasaiako portuaren eta badiaren inguruko tertziarizazioprozesua, gauzatu ahal izateko, ezinbestekoa da eremua arlo hiritarrean
berreskuratzea eta mota horretako zerbitzu-jarduera ekonomikoekin bateragarria
den ingurunea sortzea, enpresa-zerbitzuen garapenari, hirugarren sektoreko
jarduera berriei edo gaur egun erabiltzen ez diren edo gutxiegi erabiltzen diren
portuko dartsenetan salgaiak eta kirol-nautika bateratzeari lotuta.
Kuantitatiboki nagusitzen den profil sozioekonomiko horrekin batera, adierazi
beharra dago, azkenik, azpieremu honek espazio natural garrantzitsuak dituela,
hiriko industria-jarduerak eta hirugarren sektorekoak turismo-jarduera
selektiboekin bateragarri egiteko aukera ematen dutenak; aldi berean, turismojarduera horiek osagarritasun-profila ezar lezakete inguruko eremuetako turismoerakargarritasunekin.
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 Bidasoa Beherea
Aduana-esparrua desagertzearen eta inguruko industria enblematikoen
krisialdiaren ondorioz eredu tradizionalak porrot egin ondoren, Bidasoa Behereak
birdefinizio sozioekonomikoko prozesua bizi du; oraindik amaitu ez bada ere,
hirugarren sektoreko paradigma berri dibertsifikatua eta industriatik hurbil dagoena
eta horren sinergiak bateratzen dituena da prozesu horren emaitza.
Tertziarizazio-maila handiarekin -% 67-, baina oraindik ere soldatapeko enpleguaren
% 33 inguruko industria-pisuari eutsiz, Bidasoa Behereak Eremu Funtzionalaren
sintesiko profil sozioekonomikoa konfiguratzen du gaur egun -bere egitura da
Eremu Funtzional osoak duenaren antzekoena-.
Sektoreei zein espazioari dagokienez tertziarizazio aski dibertsifikatuaren alde
eginez, Irunek garraioa eta logistika -jarduera gero eta estrategikoagoak eta
industriarekiko sinergikoak- ezaugarri bihurtu ditu. Aldi berean, Hondarribiak
turismoari lotutako jardueren alde egin du eta gero eta intentsitate handiagoarekin
zaintzen ditu -Eremu Funtzional osoan ostalaritzako enplegu-proportzio handiena
duen udalerria da; kirol-portuak eta abarrek zuzenean nahiz zeharka sorrarazitako
eraginen itxaropenak sortu ditu-.
Dinamika horretan bertan, etorkizuneko Erakustazoka hirugarren sektoreko
garapen bateratuaren eta industriarekiko sinergikoaren adierazpidea da. Eta
garapen hori gero eta sinergikoagoa da Eremu Funtzionaleko industriarekin ez ezik,
Llurralde Historiko osoko eta Euskal Autonomia Erkidegoko industriarekin ere, balio
erantsia eta jarduerei eragiteko ahalmena sortuko duten zerbitzu-jardueren bila.
Hirugarren sektoreko ardatz horiekin batera, biztanleriaren dimentsioak berak hiriekonomiako jarduerek garapen adierazgarria izango dutela pentsatzeko zentzuzko
itxaropenak irekitzen ditu; gainera, Bidasoa Behereak etorkizuneko eurohiriaren
eskeman izango duen zentraltasun gero eta handiagoa oso mesedegarria izango da.
Zentzu honetan, Hendaia eta Urrugneko (Txingudi) eremuaren egungo bizitegi
kolonizazioa Donostia-San Sebastianeko eremu funtzionaleko biztanleriagatik; eta
kontrako zentzuan ere, frantziako publiko handiaren asialdi eta merkataritza
beharrak asetzeko Irun-Donostia ardatz osoan zehar oraindik ez du aukera
ekonomiko eta sozial hibrido eta partekaturik sortu; hala ere, mugaldearen alde
honetan eta bestean lan merkatua nabarmenki ezberdina izaten jarraitzen du. Bere
etorkizuneko garapena, seguru aski gerturatze linguistiko batengatik eutsita egongo
dena-Hizkuntzaren Industriaren optimizazioa Bidasoa Beheraren hirueledun eremu
inguruan- espazio aukera interesgarri gisa nabarmentzen da.
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 Urumea
Industria nagusi duten eremu funtzionaleko azpieremuen artean sektorialki
orekatuen dagoen lurralde-esparrua da -soldatapeko enpleguaren % 51 industrian
eta % 49 hirugarren sektorean-.
Bere industria-ehuna ez da enpresa handietan oinarritzen, hamarkadan zehar
lehiakortasun-maila adierazgarria izan duten tamaina garrantzitsuko ETE-etan
baizik; gainera, ETE horiek metalurgia-osagai adierazgarria badute ere, aski
dibertsifikatuta daude sektorialki -kimika-industria, papergintza...
Hirugarren sektoreko enplegua, hiriguneko zerbitzu-jardueretan eta Eremu
Funtzionalaren berezko zuzkidura, hezkuntza eta laguntzako ekipamenduen
mailetan ez ezik, industria-lurzorua intentsiboki okupatzen ez duten baina
erabilera-maila handia eskatzen duten zerbitzu-jardueren garapenean ere
oinarritzen da -handizkako merkataritza, konponketak, biltegiratze-jarduera
logistikoak...-.
Etorkizunari begira, hirugarren sektoreko profil honek balio erantsi handiagoko
jardueretarantz garatu eta dibertsifikatzeko ahalmen nabarmena azaltzen du,
Donostialdeko erdigunearekin sinergiak optimizatzeko esparruan.
Profil honen osagarri gisa, eremuak hainbat sagardo-ustiapen hartzen ditu bere
esparru landatarrenean. Edarien industria-produkzioaren eta ostalaritzaren
erdibidean dauden ustiapen horiek turismo-garapenaren esparruan balorizazio
endogenoko ahalmen adierazgarria duten tipikotasun-elementuak dira.
 Oria Beherea
Industriak nagusitasun nabarmena du (soldatapeko enpleguaren % 59) azpieremu
honetan. Historikoki dimentsio handiko industria enblematikoen presentzian eta
horiek inguruko enpresa-ehunean izan duten efektu eragilean oinarritu da.
Horietako asko, ordea, gainbeheran hasi ziren 80ko hamarkadan eta plantillak
pixkanaka murriztu egin ziren eta, gainera, ez zen kanpotiko ezarpenik izan.
Hirugarren sektoreari dagokionez, sortzen dituen hirugarren sektoreko lanpostuen
eta sektore horretan lan egiten duen bertako biztanleriaren artean defizit edo
desoreka handiena duen azpieremua da.
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Egoera honek hirugarren sektorea berrorekatzeko aukera nabarmena iradokitzen
du, hala hiri-ekonomiari eta bizi-kalitateari atxikitako zerbitzuak ezartzeko, nola
hiriburuarekiko sinergiak sortzeko, enpresa-zerbitzuak eta, oro har, balio erantsi
handia sortzen duten hirugarren sektoreko jarduerak ezarriz.
 Andoain
Lurraldean Oria Behereko eta Urumeako azpieremuen eta Toloserriko eremu
funtzionalaren arteko errotula gisa kokaturik, garai batean Gipuzkoaren
gainerakoranzko trantsizio ekonomikoko gune izendatu zenaren ezaugarriak
irudikatzen ditu azpieremu honen profil sozioekonomikoak.
Kokapen estrategiko horek bere profilaren interpretazioa irekia eta DonostiaBeterriko eta Toloserriko eremu funtzionalen arteko ingurunerantz proiektatua
izatera behartzen du.
Industria argi eta garbi nagusitzen den azpieremu hau -soldatapeko enpleguaren
% 65 Eremu Funtzionala osatzen duten guztietatik industria-pisurik handiena duena
da. Ezaugarri partikular gisa, azpimarratzekoa da metalaz bestelako industriajardueren nagusitasuna eta ia-ia enpresa handitzat har daitezkeen tamaina handiko
ETE askoren presentzia. Dena den, azpieremua ez da soberakinduna industrialanpostuei dagokienez.
Industria-espezializazio horren ordain gisa, hirugarren sektorean garapen txikiena
duen azpieremua da, izan ere bere biztanle-dimentsioak ez baitu hiri-ekonomiaren
berezko zerbitzuen garapen berezirik ahalbidetu eta, gainera, lurzoru-premia
intentsiboko hirugarren sektoreko jarduerek ez dute aurrera egiterik izan.
Beharbada jarduera horiek -handizkako merkataritza, konponketak, biltegiratzejarduera logistikoak...- etorkizunean azpieremu honen produkzio-ehuna orekatzen
laguntzeko hirugarren sektorearen garapenerako ildo interesgarria osa lezakete.
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2.5.-

UDAL PLANGINTZA OROKORRA

Donostia-Beterriko Eremu Fntzionalean indarrean dagoen hiri-plangintza edo
berrikuspen izapideen aldi aurreratuan daudenak, udal-antolamenduko 13 planek osatzen
dute, independenteki onartuak. Gainera, ez diete beti hirigintza-irizpide berberei jarraitu eta
une kronologiko aski desberdinetan eraman dira aurrera, hurrengo taulan ikus daitekeen
bezala.
Udalerria

Plangintza orokorreko tresna

Onarpen-data

Andoain
Astigarraga
Donostia-San Sebastian
Errenteria
Hernani
Hondarribia
Irun
Lasarte-Oria
Lezo
Oiartzun
Pasaia
Urnieta
Usurbil

HAPO
HAPO
HAPO
HAPO
Arau subsidiarioak
HAPO (Hasierako onarpena)
HAPO (Behin behineko onarpena)
Arau subsidiarioak
HAPO
HAPO (Behin behineko onarpena)
Arau subsidiarioak
HAPO
Arau subsidiarioak

2011
2010
2010
2004
2011
2014
2014
2005
2011
2014
1997
2013
2011

Gaur egun Hondarribia, Irun eta Oiartzungo udalerriek haien plagintza orokorraren
berrikuspen prozesuan aurkitzen dira, haien expedienteen aurrerapen nabarmen bat izapideen
egoeran lortu delarik (Irun eta Oiartzun behin behineko onarpena lortu 2014an eta
Hondarribiak hasierako onarpena ere 2014an.)
Jarraian indarrean den hiri-plangintzaren eguneratutako euskarri grafikoa bezala
Udalplan 20014tik abiatuz Eremu Funtzionaleko 13 udalerri bakoitzaren plangintza
orokorraren egoeraren errepaso sintetikoa aurkezten da, aldi berean, izapide edo lantze
egoeran dauden udal plangintzen berrikuspen prozeuen berri ere ematen da:
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 Andoain
Andoainen indarrean dagoen plangintza orokorra 2011an onartutako HAPO
dokumentuari dagokio. Plagintzaren egoera hau 2014ko Udalplanean ikusten
da.
Andoaingo HAPOaren arabera 2.149 bizitegi berrien eraikuntza aurreikusten
da, 510 Bazkardon, 248 Ama Kandidan eta 478 Baltzusketan, hauek
kuatitatiboki garrantzitsu diren operazio gisa, eta 45Hako garapena lurzoru
industrial berri gisa poligono ezberdinetan. Plan Orokorrean dagoen egiturabide orokorrak aurreikusitako Bazkardo eta Sorabilla tarteko A-1 Autobidearen
trazadura berriaren eraikuntza gehitzen du.
HAPO dokumentuaren Zonifikazio Globalaren II.4 planoa aurkezten da.
 Astigarraga
Astigarran indarrean dagoen plangintza orokorrari 2010an onartutako HAPO
dokumentua dagokio. Ondoren gauzatutako aldaketak ez dira LPP mailan
esanguratsuak.
HAPOn 1.000 etxebizitza berri baino gehixeago eraikitzea, Ergobiko
zabalgunean 400 eta 300 Mendi Aundi Anibarren eragiketa nagusi gisa eta
industria-lurzoruko eremu berriak garatzea aurreikusten da, natez ere
Zakurmendegi eta Ubarburun. Azpiegituren alorreko erreferentzia nagusia AHT
geltokiaren proiektua da. Hori ezartzearen ondorioz, egungo Bidebitarteko
industria-poligonoa etorkizunean bizitegirako birmoldatzeko aukera taxutzen
da. Aldiz, AHTaren geltokia Astigarra ondoan jartzea deuseztatu dela dirudi.
HAPO dokumentuaren Zonifikazio Orokorreko 0.4 planoa aurkezten da.
 Donostia- San Sebastian
Donostia-San Sebastianen indarrean dagoen plangintza orokorra 2010ean
onartutako HAPOren dokumentuari eta geroztik onartutako aldaketaespedienteei dagokie. Plangintzaren egoera hori Udalplan 2014 aplikazioan
islatuta dago.
Lurzoruaren hirigintza-okupazio berrien proposamenak Antondegiko bizitegi
eraiketa da 3.088 etxebizitzekin, Auditz-Akular 3.044 etxebizitzekin eta
Txomin-Enea 1161 etxebitzekin. Gainera, Eskuzaitxetan 72 Ha-ko, Landarron
15Ha-ko, Belartza 2n 22 Ha-ko eta Antondegin 22 Ha-ko jarduera
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ekonomikoentzako lurzoru berriak.
HAPOaren arabera, Donostia-San Sebastianen oraindik 14.045 etxebizitza
eraikitzea fata da eta 128 Ha-eko lurzoruen erreserba jarduera
ekonomikoentzako kalifikatuak.
HAPO dokumentuaren Zonifikazio Globaleko II.1.1 planoa aurkezten da.
 Errenteria
Errenterian indarrean dagoen udal-plangintza orokorra 2004an onartutako
HAPOren dokumentuari eta lurralde-eragin berezirik ez duten geroztik
onartutako xedapen-aldaketei dagokie. Dokumentuak artean badu ibilbiderik
datozen urteetan udalerriko hirigintza-garapena gauzatzeko. Errenterian
indarrean dagoen plangintzaren egoera Udalplan 2014 aplikazioan islatuta
dago.
2004ko HAPOaren arabera, egitear dauden bizitegi garapen nagusiak Altzate
197 etxebizitza, Gamongoa 690 etxebizitza, Perutxene/Sagasti 310, eta
Zarra/Larretxipi jauregiko 200 etxebitzitza dira. Guztira, HAPOaren arabera
bizitegi parke gisa hazkuntza erreserbak 1.856 etxebizitzetara igo da. Jarduera
ekonomikoentzako bideratutako lurzorua berriz, lohiz beteta aurkitzen da,
Urkiola sektoreko garapena dezente kuestionagarria baita.
HAPO dokumentuko (2014 Otsaila) Lurzoruaren Kalifikazioa 0.III.01.I planoa
aurkezten da.
 Hernani
Hernaniko udalerrian indarrean dagoen plangintza orokorra 2011an
onartutako AA.SSei dagokio. Indarrean dagoen plangintza honen egoera
Hernaniko Udalplan 2014an islatzen da.
Etorkizuneko bizitegi garapenak La Floridan, Portu-Karabelen, Santa Barbaran
eta Villasen zentratzen dira, guztita 1.944 etxebizitzeko bizitegi parkearen
hazkuntza. Jarduera ekonomikoentzako bideratutako lurzoru berriak Galarreta
inguruan aurkitzen dira.
Lanean dagoen Moldatutako Textuaren Lurzoru Orokorraren Kalifikazioa (Hiri
Eremua) II.1.2. planoa aurkezten da.
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 Hondarribia
Hondarribian indarrean dagoen udal-plangintza 1997an onartutako
dokumentuari eta garrantzizko lurralde-eraginik ez duten geroztik onartutako
xedapen-aldaketei dagokie. Indarrean dagoen plangintzaren egoera hori bat
dator Udalplan 2014 aplikazioan irudikatutakoarekin.
LPPan berriz, Hondarribiako plangintza orokorra berrikuspen prozesuko izapide
egoeran (Hasierako Onarpena) zegoen dokumentua kontsideratu da. Garapen
berri gisa planteatutako bizitegi nagusien aurreikuspenak 237 etxebizitza
Karmelitetan, 687 etxebizitza Tudelenean, 298 etxebizitza Basakon espero ditu.
Bizitegi parkearen aurreikusitako hazkuntza osoa 2.000 etxebizitza dira.
Jarduera ekonomikoentzako lurzoruen eskaintza gisa, Elbistietan 8.3Ha eta
Zaldunbordan 6.4Ha, Zubietako teknologia parkearen zati batez gain ere
planteatzen da.
Hondarribiako HAPOaren dokumentu berriaren Hiri Eremuko Zonifikazio
Globala II.1.2. planoan aurkezten da.
 Irun
Irunen indarrean dagoen udal-plangintza 1999an onartutako HAPOren
dokumentuari eta garrantzizko lurralde-eraginik ez duten geroztik onartutako
xedapen-aldaketei dagokie. Indarrean dagoen plangintzaren egoera hori bat
dator Udalplan 2014 aplikazioan irudikatutakoarekin.
LPPan berriz, Irungo plangintza orokorra berrikuspen prozesuko izapide
egoeran (Behin behineko Onarpena 2014ko Martxoan) zegoen HAPO
dokumentua kontsideratu da.
Aurrerapenean planteatutako lurralde alorreko kontu nagusien artean,
honakoak aipa daitezke:
- “Hegoaldeko Ingurabidea” bidearen sorkuntza, Arretxe-Ugalden AP-8ko
erdilotura batetik N-121-A-rarte.
- Irungo erdialdeko trenbide-espazioa osorik birmoldatzeko eragiketa
planteatzea. Ildo horretan, lehen aurreikusitako trenbide/errepide
plataforma intermodalaren ezarpena ezabatu egingo da eta bizitegi- eta
hiri-garapen garrantzitsu berri bat planteatuko da trenbide berrien eta
CAFeko zonetan. Eragiketa horrek CAFen udalerri barruko instalazioak
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lekualdatzea eta hirigunean barneko bide-interkonexioko hiri-elementu
berriak irekitzea ekarriko luke berekin.
- Zubietan enpresa- eta kirol-parke bat eta Zaldunborda inguruan jarduerapoligono berri bat sustatzea. Bi ekimen horiek Hondarribiko udal-plangintza
berrikusteko lanekin koordinatuta taxutzen dira.
- Halaber,Ipar Arasoko poligono industrialaren anpliazio proposamen bat
planteatzen da.
Dirudienez, bizitegi parkearen anpliazio proposamenak gutxi gora beherako
7.000 etxebizitza berri aurreikusten ditu. Jarduera ekonomikoentzako lurzoru
berrien okupazioa 45Ha-ekoa da (Ipar Araso P.,Sasikoburua,Zabaleta,
Ointzabaleta P., Urune eta Epele).
Behin behineko Onarpenaren Dokumentuko Egitura Orokorren Proposamena
E-2 planoan aurkezten da.
 Lasarte-Oria
Lasarte-Orian indarrean dagoen udal-plangintza orokorra 2005ean onartutako
arau subsidiarioen dokumentuari eta lurralde-eragin berezirik ez duten
geroztik onartutako xedapen-aldaketei dagokie. Dokumentuak artean badu
ibilbiderik datozen urteetan udalerriko hirigintza-garapena gauzatzeko.
Lasarte-Orian indarrean dagoen plangintzaren egoera Udalplan 2014
aplikazioan islatuta dago.
Arau Subsiadiarioetatik moldatutako Testu Dokumentuaren Zonifikazio Globala
planoa aurkezten da.
 Lezo
Lezon indarrean dagoen udal-plangintza orokorra 2011an onartutako Hiri
Antolamenduko Plan Orokorrari dagokio, Udalplan 2014an islaturik gelditzen
dena.
HAPOan bizitegi mailan planteatutako aurreikusitako hiri garapen nagusienak
HOE 14ko Algeposa 1 eta HOE 13ko Marrukene dira, non bizitegi parkearen
705 etxebizitza berrien hazkuntza globala planteatzen den.
Jarduera ekonomikoentzako lurzoruaren eskaintza Gaintzurizketa inguruan
planteatzen da 14,1 Ha-kin.
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2011an onartutako Hiri Antolamendu Plan Orokorraren Testu Moldatuaren
Zonifikazio Globala 0.III.01.I planoa aurkezten da.
 Oiartzun
Indarrean dagoen plagintza orokorra Oiartzunen 2007an onartutako Arau
Subsidiarioen Plangintza da, gerozko aldaketa orokorrekin, Udalplan 2014an
jasotzen den moduan.
Egun, Oiartzun bere udal plagintzaren berriskupen prozesuan aurkitzen da,
jada Hiri Antolamendu Plan Orokor Dokumentua eginda dagoela, 2014an behin
behineko onarpena jaso zuena eta LPParen lanetan jasotzen dena.
HAPOan bizitegi mailan planteatutako hiri garapen berri nagusien
aurreikuspenak Elizalde inguruan 200 etxebizitza berri, Altzibarren 132,
Ugaldetxon 254 eta Arraguan 478 espero ditu, guztira 1.300 etxebizitza berri
direlarik.
Jarduera ekonomikoentzako lurzoru berri gisa Lanbarrengainako (7Ha)
poligonoa planteatzen da.
Oiartzungo Hiri Antolamendu Plan Orokorreko (2014) dokumentu berriaren
E.5en Kalifikazio Globala planoa aurkezten da.
 Pasaia
Pasaian indarrean dagoen udal-plangintza orokorra 1997an onartutako arau
subsidiarioen dokumentuari eta garrantzizko lurralde-eraginik ez duten
geroztik onartutako xedapen-aldaketei dagokie. Pasaiako Udalaren aldetik ez
da hautematen, oraingoz, plangintza orokorra berrikusteko prozesu bati
ekiteko beharrik, udalerriak erabat beteta baitu ia lurralde osoa. Plangintzaren
egoera hori Udalplan 2014 aplikazioaren dokumentazioan islatuta dago.
Nolanahi ere, Pasaiako udalerriaren etorkizuneko hirigintza-antolamenduari
buruzko funtsezko gakoak neurri handiagoan dautza Pasaiako portuko barruko
zerbitzugunea berantolatzeko berkontsiderazio prozesuan.
 Urnieta
Urnietan indarrean dagoen udal-plangintza orokorra 2013an onartutako Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentuari dagokio.
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HAPOan bizitegi mailan planteatzen diren hiri garapen berrien aurreikuspen
nagusiak H.I.E. 27ko Emotegin 134 etxebizitza berri, H.I.E. 31ko Azkararen 460
etxebizitza, H.I.E. 32ko Babilonian 340 etxebizitza eta H.I.E 33ko Trankatxen
160 etxebizitza, inguruan aurkitzen dira. Hazkuntza netoa guztira 1.094
etxebizitza dira.
Jarduera ekonomikoentzako lurzoruen eskaintza berria H.I.E 30ko Urkainen
12,4 Ha-ekin eta H.I.E 28ko Miravallesen 7,8Ha-ekin kontzentratzen da.
HAPOko (2013) dokumentuaren Zonifikazio Globala II.3 planoa aurkezten da.
 Usurbil
Usurbilen indarrean dagoen udal-plangintza orokorra 2005ean zati batean
onartu eta bertan behera utzitako arau subsidiarioen dokumentuari dagokio.
Plangintzaren egoera hori Udalplan 2014 aplikazioaren dokumentazioan
islatuta dago. Bertan behera utzitako zona nagusia S-10 Elor sektoreari
dagokio, jarduera ekonomikoentzako lurzoru berri gisa kalifikatzen delarik.
Aurreikusitako bizitegi parkearen hazkuntza, indarrean dagoen plangintzaren
arabera, 1.135 etxebizitzetan zehazten da.
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HERNANI
ARAU SUBSIDIARIOAK
II.1.2 PLANOA LURRAREN KALIFIKAZIO OROKORRA
BEHIN-BETIKO ONARPENA 2011 APIRILA
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HONDARRIBIA
H.A.P.O.
II.1.2. PLANOA ZONAKATZE OROKORRA,
HIRI EREMUA
HASIERAKO ONARPENA 2014 URTARRILA
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IRUN
H.A.P.O.
E-2 PLANOA PROPOSATURIKO EGITURA OROKORRA
BEHIN-BEHINEKO ONARPENA 2013 AZAROA
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LASARTE-ORIA
ARAU SUBSIDARIOAK
ZONIFIKAZIO OROKORRA
TESTU BATEGINA 2005 APIRILA
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LEZO
H.A.P.O.
0.III.01.I PLANOA ZONAKATZE OROKORRA
TESU BATEGIN EGOKITUA 2011 ABENDUA
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OIARTZUN
H.A.P.O.
E-5 PLANOA KALIFIKAZIO OROKORRA
HASIERAKO ONARPENA 2014 OTSAILA
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PASAIA
ARAU SUBSIDIARIOAK
1.1. PLANOA ZONAKATZE OROKORRA
TESTU BATEGINA 1998 AZAROA
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URNIETA
H.A.P.O.
P-II-3 PLANOA ZONAKATZE OROKORRA
BEHIN-BETIKO ONARPENA 2013 URRIA
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2.6.-GARRAIO ETA KOMUNIKABIDE SAREA
 Errepide-sare nagusia
Eremu Funtzionalean berriki egin diren jarduketa nagusiek argi eta garbi
aurrekonfiguratzen dute Lurralde Plan Partzialean aintzat hartu beharreko
mugikortasuneko bide-eredua. Hauek dira bideen alorrean egin diren eta eredu
hori zehazten duten ekintzarik garrantzitsuenak:
- “Bigarren Ingurabidea”, AP-8/AP-1 autobidearen Aritzeta eta Arragua arteko
saihesbidea, Donostialdeko mendebaldeko hiri-konurbazioko ekialdetik
mendebalderako saihesbide berria konfiguratzen duena.
- Hirugarren erreiak eraikitzea AP-8/AP-1 autobidean, Orio-Aritzeta eta Arragua
- Irungo Benta tarteetan.
- A-1 autobia, garai bateko N-1 errepide nazionala, bide-ardatza hegoaldetik
iparraldera konfiguratzen duena AP-8/AP-1 autobidearekin Andoain eta
Donostia artean bat egin arte. Ekialderantz jarraitzen du GI-20 errepidean
barna, Donostiako saihesbidetik, Pasaiaren eta Errenteriako saihesbidearen
arteko lotune berritik, GI-636 errepidetik eta Gaintxurizketa gainaren eta
Irungo Bentaren arteko GI-636 errepidearen bikoiztetik, Gaintxurizketa gaineko
biribilgunean zehar.
- A-15 autobia, A-1 autobiaren (Andoainen) eta Bigarren ingurabidearen
(AP-8/AP-1, Astigarragan) artean; lotuneak ditu Bazkardon, Leizotzen,
Urnietan, Hernanin, Karabelen eta Martindegin.
- Urumeako autobia (GI-41), A-15 autobiatik Donostian sartzeko autobia gisa;
lotuneak ditu Amaran, Martutenen, Astigarraga Iparraldean eta
2. ingurabidean.
- Donostiako saihesbidea (GI-20) Anoetan Ospitaleekin eta Urumeako
autobidearen Martuteneko biribilgune berriarekin konektatzeko bidea (GI-40),
Garbera aldean (Altza) Donostiako saihesbideraino (GI-20) luzatzen dena.
- N-121A errepidearen trazadura berria Behobia (AP-8 autobidearekiko
konexioa) eta Endarlatsa artean (Nafarroarekiko muga), 5,8 km-ko luzetarako
garapenarekin eta sekzio aldakorrarekin, 3 erreiko tarteekin, Nafarroarekiko
ahalmen handiko komunikabide berri gisa.
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- Bestalde, lurralde-antolamenduan eragina duten proiektu hauek ere aipatu
behar dira:
· A-1 eta A-15 autobien arteko trazadura berria Bazkardo eta Sorabilla
(Andoain) artean. A-1 eta A-15 autobien arteko Bazkardoko egungo lotunea
hobetuko du, 2,8 km-ko luzetarako garapenarekin eta 300 metroko tunel
batekin.
· AP-8/AP-1 autobidearen Irungo Benta eta Behobia arteko tartea hiru
erreitara zabaltzea eta erdilotune bat sortzea Irungo Lapitze-Arretxe-Ugalde
aldean, Irundik AP-8/AP-1 autobidera mendebalderantz sarbide hobea
ahalbidetzeko.
· Bide berria Irunen, AP-8/AP-1 autobidearekiko paralelo, hiri-zonan trafikoa
banatzeko errepide berri gisa (Irungo Hegoaldeko Ingurabidea).
· Garai bateko N-1 errepidea (gaur egun GI-636 errepidea) Irungo Bentaren
eta Oxinbiribilen artean hobetzea, Eskualdeko Ospitaleko (Zubieta) zonan
eta Irungo Iparralde hiribidearekiko lotunean gauzatu diren edo gauzatzen
ari diren jarduketekin. Gipuzkoako Foru Aldundia gainerako jarduketen
helburuak berraztertzen ari da.
Esku-hartzeen programa hori neurri handi batean jasota dago 2010eko abenduan
onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorra
berraztertzeko dokumentuan.


Oinezkoen pasealekuen eta bidegorrien sarea
Azken urteotan, bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bai eremu funtzionaleko
udalek berek inbertsio-ahalegin handia egin dute oinezkoen pasealekua eta
bizikletaren erabilera sustatzean oinarritutako garraio-eredu berri bat bultzatzeko,
bai hiri barruan eta bai hiriarteko mailan. Horretarako, ibilgailu motordunen
bideetatik aski bereiz dauden eta udalerri bereko edo hainbat udalerritako hirizonak lotzen dituzten oinezkoen bideen eta bidegorrien azpiegitura sortu da.
Ildo horretan, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala nabarmendu
beharra dago, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin eta 2013ko ekainean behin betiko
onartu zena. Plan horrek ahalegin garrantzitsua egiten du hiriarteko edo herri
arteko konexioetan, baina zenbait kasutan Donostiako (Donostialdea - Bidaso
Beherea) Eremu Funtzionalaren barruan ez dute lurralde-garrantzirik beste
garraiobide batzuen erabilera murrizteari begira, haien zailtasunagatik eta
luzeragatik. Analisi horren adibide bat izango litzateke Oiartzun eta Astigarraga
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arteko bidegorria, Irun eta Oiartzun artekoa edo Urnieta eta Lasarte artekoa.
Baina oro har, herritarrek orokorrean erabiltzeko garraio-eredu berri iraunkorra
eta erabilgarria garatzeko, distantzia laburrak eta desnibel txikiak dituzten udalerri
mugakideen arteko konexioak oso positiboak dira eta aukera eman dezakete
eremu funtzionaleko kale eta errepideetatik igarotzen diren ibilgailu partikularren
trafikoa murrizteko.


Trenbide-sarea
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionaleko trenbidesarearen antolamendua indarrean dagoen EAEko Trenbideen Azpiegitura
Antolatzeko Lurralde Arloko Planak arautzen du (41/2001 Dekretua). Plan hori
berraztertzen ari dira.
Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berriari (AHT) dagokionez, hauxe da
egungo egoera:
- Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berriaren eremu funtzionalean
zeharreko trazadura orokorra finkatuta dago funtsean; Aduna eta Astigarraga
arteko bidegune guztiak eraikitzen ari dira gaur egun.
- Astigarraga-Donostia-Irun bidegunean UIC zabalerako sarrera bat egitea
planteatzen da, hirugarren hari batekin. Sarrera hori Atotxako geltokitik
igaroko litzateke, Donostiako erdigunean, eta Irungo geltokiraino iritsiko
litzateke, Hendaiako Frantziarekiko konexioraino.
- ADIFek Trenbide Sare Berriaren Astigarraga eta Lezo arteko trazadurarako
egindako informazio-azterketa bat dago, Donostiako Atotxako geltokian
geldialdirik egingo ez duten trenen salgaientzako saihesbidea eta
bidaiarientzako saihesbidea aztergai dituena. Lezo-Gaintxurizketako
plataforma intermodala eraikitzeko aukera ere aintzat hartzen da azterketa
horretan.
- Epe laburrerako agertokian, Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria
Irungo geltokitik igaroko da. Horrela, Irun parean autobidearen hegoaldetik
igarotzen den trazadura, Frantziako etorkizuneko abiadura handiko sarearekin
konektatzeko, epe ertain-luzerako azpiegitura gisa besterik ez da aintzat
hartzen Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria Frantziarekin
konektatzeko informazio-azterketa osagarriaren arabera. Lezoko zona
intermodala Frantziaranzko etorkizuneko trazadurarekin lotzea ere aintzat
hartzen da azterketa horretan.
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- Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berriaren azpiegitura
Astigarragaren eta Frantziarekiko mugaren artean eraikitzeko proiektuak
informazio-azterketaren fasean daude. Haien garapenaren ondorioz, litekeena
da eskakizun teknikoengatik trazadura oraindik zehaztu gabeko puntu
zehatzetan aldatu behar izatea.
Iberiar zabalerako ADIF sareari dagokionez, egungo egoera honakoa da:
- Aztertzen ari dira Loiolako Erriberan (ETSrekiko aldageltokia) eta Arraguan
(Oiartzun) geltoki berriak ezartzeko proiektuak.
- Atotxako geltokiko zona berrantolatzeko azterlana, Donostiako Udalarekin
lankidetzan. Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berriaren adarraren
helduera eta Tabakalerako eta autobus-geltokiko eragiketak aintzat hartzen
ditu.
- Irungo geltokiko zona osorik berrantolatzeko azterlana, Irungo Udalarekin
lankidetzan. Trenbide-instalazioen berrantolamendua, Euskal Autonomia
Erkidegoko Trenbide Sare Berriaren helduera eta inguruan egin litezkeen hiribirmoldaketako eragiketak aintzat hartzen ditu.
ETSri dagokionez, finkatuta dauden esku-hartzeak eta proiektuak honakoak dira:
- Duela gutxi gauzatutako proiektuak:
· Añorga-Rekalde tartea bikoiztea. Proiektu horretan Añorga auzoa trenbideatxikipenetik libre utzi da eta Cementos Rezola enpresaren
instalazioetarako sarbide bat ezartzeko aukera aurreikusi da, eta, orobat,
txirrindulari eta oinezkoentzat bide berri bat prestatu da trenbidearen
plataforma zaharretik. Proiektua gauzatuta dago.
· Fanderia-Oiartzun tartea bikoiztea. Tarte horretan, Fanderian geltoki berri
bat egitea eta Oiartzun-Arraguako geltokia modernizatzea aintzat hartzen
da; biaduktu-tarte bat antolatuko da hiri-iragazkortasuna ahalbidetzeko.
Proiektua gauzatuta dago.
· Loiola-Herrera tartea bikoiztea. Tarte horretan 2,2 km-ko luzetarako
garapena duen bide bikoitzeko tunel berri bat eraiki da, Intxaurrondo
auzorako lurpeko geltoki berri bat egin da eta Herrerako geltokia berritu da.
Proiektua gauzatuta dago.
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· Araso inguruan, Irunen, trenbide-zerbitzu teknikorako plataforma bat
(kotxetegiak, lantegiak eta abar) ezartzeko jarduketa bat gauzatu da.
- Gauzatzen ari diren proiektu gisa taxutzen dira:
· Altzan geltoki berri bat gauzatzea, Herrerako geltokitik sarbidea izango
duena, etorkizunean Pasai Antxorainoko trazadura berriarekin bat etorriko
dena. Proiektua gauzatzen ari da.
· ETSren linea Donostia erdialdean, Amara eta Lugaritz artean metro
tipologiarekin luzatzeko aukera analizatzeko informazio-azterketa. Aukera
horretan, geltoki berriak ezarriko lirateke Erdialdea-Kontxan eta Benta Berri
- Unibertsitateetan.
· Aginagako tuneleko tartea bikoiztea.


Hondarribiko aireportua
Era askotako aukerak kontuan hartu ondoren, 2009ko urrian adostasuna lortu
zuten Sustapen Ministerioak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako,
Hondarribiko eta Irungo udalek Aenaren Plangintza eta Azpiegitura Zuzendaritzak
landutako azken proiektuaren inguruan. Horri esker, egungo aireportua
segurtasun-arau berrietara egokitu ahal izan da, eta, horren ondorioz, ez dago
aireportua handitu beharrik.
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2.7.-AZPIEGITURAK ETA HIRIGINTZA OSOAN BERRANTOLATZEKO PROZESUAK


Pasaiako Badiako azpiegiturak hobetzeko eta hirigintza lehengoratzeko prozesua.



Pasaiako portu-barrutia berrantolatzeko prozesua.
Gai hauek batera eta integratuta kontuan hartu behar dira, begien bistakoa baita
horien analisian eta, hala badagokio, plangintzan, era guztietako interkonexio
nabarmenak daudela.
Horiei gai osagarri gisa gehitu behar zaie, halaber, Lezo-Gaintxurizketa korridorearen
lurralde-antolamendua, multzo hartan integratua, ezinbesteko esparrua baita
Porturako sarbide-sistema berrantolatzeko eta horri sostengu logistikoa emateko
plataforma berriak sortzeko, inguru hori transformatzeko azkenean hautatzen den
etorkizuneko antolamendu-aukera dena dela ere.
Gai horien gainean azterketa ugari egin da. Ondoren adierazitakoak dira
garrantzitsuenak (hiru lehenengoak indarrean daude, nahiz eta bat edo beste
zaharkituta egon, kanpoaldeko dartsena ez baita eraiki):


Pasaiako portu-espazioak erabiltzeko plana –PUEP– (2006)
Sustapen Ministerioaren uztailaren 19ko FOM/2416/2006 Aginduaren bidez
onartua (176. BOE, 2006-07-25ekoa).
Portu-erabilera garatzeko behar diren lehorreko eta uretako espazioak mugatzea
(“portuko zerbitzugunea”) eta gune horretan garatzen diren erabilerak arautzea
du xede.
Erabilera-erregimena portu-esparruaren zonifikazio orokorraren bitartez arautzen
da, zona bakoitzari dagozkion jarduketa-irizpideak definituta. Irizpide horiek
erabili dira, hain zuzen ere, Zerbitzugunea Antolatzeko Plan Berezia idazteko
oinarri gisa.
“Pasaiako Portuko portu-espazio eta -erabileren mugaketaren funtsezko aldaketa
puntuala” izapidetzen ari dira gaur egun. Jendaurreko informaziorako espedientea
hasteko dokumentazioa besterik ez da idatzi (2014-04-16ko BOE). Funtsean,
zentral termikoaren zona portuko merkataritza-zona bihurtzea planteatzen du.



Pasaiako Portuko Zerbitzugunea Antolatzeko Plan Berezia.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2010eko abenduaren 21ean behin betiko onartua.
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Dokumentuaren testu bategina da, Estatuko Portuak erakundeak 2010-08-30ean
jaulkitako txostenera egokitua (Gipuzkoako Foru Aldundiak 2010-10-21ean behin
betiko onartua).
Plan Bereziaren helburua da portuaren barnealdeko dartsenaren esparrua
antolatzea, haren eraginkortasuna areagotzeko eta portuaren eta hiriaren arteko
erlazioa hobetzeko, Plan Estrategikoan aurreikusitako kanpoaldeko dartsena
eraikitzen denean egungo portuan garatzen diren portu-jarduerak bertara
lekualdatzeko aukera izan arte.
Plan Berezia bat dator Pasaiako portu-espazioak erabiltzeko planarekin (PUEP).
Dena den, birdoikuntza jakin batzuk planteatzen ditu, esate baterako porturako
ibilgailu-sarbide berri baten aurreikuspena, Gipuzkoako Foru Aldundiak egina.
Gaur egun Plan Berezi hori aldatzeko premia planteatzen ari da, portuespazioaren antolamenduaren eta kanpoaldeko dartsenarik ez izatearen inguruan
dauden helburuetara egokitu beharra dago-eta.


Pasaiako Portuko Plan Estrategikoa (2009-2020).
Plana 2008an idatzi zuten. Planaren helburu nagusia da Pasaiako badia osoan
lehengoratzea. Hori ahalbidetzeko, kanpoaldeko dartsena eraikitzea aurreikusten
du, Gipuzkoa eta EAE azpiegitura logistiko eta intermodal lehiakorraz,
eraginkorraz eta errentagarriaz hornitzeko.
Pasaiako Portuko Plan Estrategikoa garatzeko honako dokumentu hauek idatzi
dira:
- Pasaiako Portuko Azpiegituren Gida Plana.
- Pasaiako Portuko Agintaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko
hitzarmena, kanpoaldeko dartsenarako sarbideak gauzatzeko.
- Kanpoaldeko dartsenarekiko bide- eta trenbide-konexiorako informazioazterketak.

Egun dauden gainerako lanak, hala nola Jaizkibel esparruko lurraldea antolatzeko
eskema zuzentzailea eta Pasaialdeko lurraldea eta Jaizkibelgo korridore intermodala
antolatzeko eskemari buruzko gogoeten dokumentua (2006ko martxoa), Pasaiako
Badiako Masterplanaren Aurreproiektua (2011) eta Pasaiako Portuko Azpiegituren
Gida Plana eta berraztertutako iraunkortasun-plana (2011) dokumentu berri samarrak
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dira, baina kanpoaldeko dartsenaren eraikuntzan oinarrituak, eta horregatik ez dira
analizatu Lurralde Plan Partzial honetan.
Orain arte zehaztu diren ekintza nagusiak hauexek dira:
 Herrerako poligonoko pabiloi eta biltegiak eraisteko prozesua. Bertan dauden
jarduerak pixkanaka kendu edo lekualdatu egingo dira.
 Aldi berean, Pasai Donibanen Nabalaldeko poligonoa sortzea.
 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren erabakia, 08-02-19koa,
Donostiako, Errenteriako, Lezoko eta Pasaiako udalerrietako plangintzen
egitura-elementuak Pasaiako Badiako portuaren, bideen eta trenbideen jabari
publikoan bateragarri egiteko planerako irizpideak eta helburuak onartzekoa.
 A-8 autobidearen eta Herrerako portu-zonaren arteko bide-konexioak
erreformatzeko prozesuaren hasiera. Horretarako, A-8 autobidea, Gomistegiko
glorieta eta portu-zona konektatzeko Pasaia mendebaldeko lotunea
erreformatzeko proiektua idatzi da.
 N-1 errepide zaharraren Pasai Antxo eta Herrera arteko tartea bulebar
bihurtzea.
Aldi berean, hainbat plan eta proiektu idatzi dira:
 Pasaiako Portuko Azpiegituren Gida Plana. Portuko Agintaritzak sustatua.
Iberinsa. Ekos eta Iberinsa enpresek landutako Ingurumen Ebaluazioaren
Azterketarekin batera.
 Pasaiako Portuaren kanpoaldeko dartsenarako sarbidearen informazioazterketa. Gipuzkoako Foru Aldundia. Sestra. 2008ko ekaina.
 Pasaiako Portuaren kanpoaldeko dartsenarekiko trenbide-konexioaren
informazio-azterketa. Pasaiako Portuko Agintaritza. Sestra. 2009ko apirila.
Laburbilduz, adierazitako informazio guztia aztertuta, ondorioz atera daiteke Pasaiako
Badiaren hirigintza lehengoratzearekin, Pasaiako egungo portuaren birmoldaketarekin
eta Gaintxurizketako korridorearen lurralde-antolamenduarekin zerikusia duten
gaietan komeni izango dela Lurralde Plan Partzialaren lanetan hainbat hautabide
aintzat hartzea, soluzio bakar bat ere baztertu gabe eta gero eta elkarren
osagarriagoak izan daitezkeen aukerak alde batera utzi gabe.
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Irun erdialdeko trenbide-zonako azpiegiturak eta hirigintza osoan berrantolatzeko
prozesua
Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria etorkizunean Irunen sartzeko
proiektuaren eta udalerriaren Hiri Antolamenduko Plan Orokorra berraztertzeko
proiektuaren esparruan, erakunde arteko kontsulta-prozesua hasi da Sustapen
Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Irungo
Udalaren artean, izaera estrategikoa duen esparru hori osoan berrantolatzeko.
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2.8.-LURRALDE PLAN PARTZIALENA GORAGOKO MAILAKO LEGERIA ERRESPETATZEA
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan
Partzialaren proposamen-edukiak eta eduki arauemaileak indarrean dagoen goragoko mailako
legeria guztia, nazioartekoa, estatukoa edo autonomia-erkidegokoa, erabat errespetatuta
formulatu dira.
Zehazki, besteak beste, errespetatu egiten dira Kostaldearen Legean ezarritako
mugapenak itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoari eta horren babes zortasunari
dagozkien lurren gainean. Bete egiten dira horretarako berariaz Kostaldeko eta Itsasoko
Iraunkortasuneko Zuzendaritza Nagusiak egindako txostena. Horren garapen xehatua LPParen
5. artikuluan jasotzen da.
Modu osagarriaan, 4. planoan (Uraren ziklo integrala eta zerbitzu-azpiegiturak), itsaso
eta lehorraren arteko jabari publikoaren eta horren babes-zortasunaren mugaketa-lerroak
grafiatzen dira.
Era berean, Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak Donostiako eremu funtzionalari
dagokionez berariaz egindako txostenean eskatutako baldintzei erantzuteko, LPParen araudiko
5. artikuluan gehitu egin da eskakizun horien garapen xehatua.
Modu osagarrian, jarraian, LPParen parte gisa, aipatutako txostenean adierazi diren
eragin akustikoei eta zortasun aeronautikoei buruzko dokumentazio grafikoa jasotzen da.
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2.9.-

LURRALDE ANTOLAMENDUKO PLANAK ETA AZTERLANAK

2003-20013 aldian, aurreko 2.3. eta 2.6. epigrafeetan adierazi ditugun udal-plangintza
berrikusteko prozesuez eta komunikabide-sareari eta oinarrizko azpiegiturei buruzko eta
uholde prebentzioari buruzko plangintza berriez gain(2.10 epigrafean), honako berrikuntza
hauek izan dira lurralde-eragina duten arloko plan eta azterlanak egiteari eta/edo izapidetzeari
dagokionez:


EAEko Inguru Hezeak Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren behin
betiko onarpena (160/2004 Dekretua) eta honen aldaketa onartua (231/2012
Dekretua).



EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak
Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren behin betiko onarpena (262/2004
Dekretua).



Ekialdeko Kantauriko Plagintza Hidrologikoa. Behin betiko onarpena 2013an.



EAEko Ibai eta Erreken Antolamendurako Lurralde Arloko Plana. Behin betiko
onarpena 2013an.



EAEko Nekazaritza eta Basoak eta Natura Ingurunea Antolatzeko Lurralde Arloko
Planaren behin betiko onarpena irailaren 16ko 117/2014 Dekretua.



EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren behin betiko
onarpena (43/2007 Dekretua).



Euskal Autonomia Erkidegoko Garraioaren Sare Intermodala eta Logistikoa
Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren dokumentu berria (2007ko uztaila).



Gipuzkoako Hiri Hondakinen Lurralde Arloko Plana, behin betiko onarpena 2009ko
uztailan.

Lurralde arloko plan horiez gain, administrazio-izapide ofizialik egin ez zaien beste
lurralde-azterlan batzuk ere egin dira:


EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoa.
Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. Eusko Jaurlaritza. 2005



EAEko Korridore Ekologikoen Sarea.
Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. Eusko Jaurlaritza. 2005
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Urumearen eta Oria Beherearen arroen arteko lurralde-artikulazioko
antolamendu estrategikoko proiektu integrala (AEPI).
Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentua. Gipuzkoako Foru
Aldundia. 2006.



Jaizkibelpe esparruaren lurralde-antolamendua bideratzeko eskema.
Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentua. Gipuzkoako Foru
Aldundia. 2006.
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2.10.- EREMU FUNTZIONALAREN EGOERA UHOLDEEN AURREAN
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionala lau ibai garrantzitsuk
zeharkatzen dute: Bidasoa, Oiartzun, Urumea eta Oria ibaiek. Lurralde konfigurazio natural
horren ondorioz, ibaien ertzean kokatutako egungo hiri-kokaguneek uholde-arriskua dute.
Uholde-arriskuari buruzko Europako egungo Zuzentaraua ezarri izanak, alor horretako
araudi sektorialekin batera –Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko Plan Hidrologikoan eta
EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde
Arloko Planaren aldaketan jasoak, 2013an onartuak biak–, oso garrantzi handiko lurraldeinplikazioa dute eta, horrenbestez, ezinbestekoa da Lurralde Plan Partzialaren dokumentu
honetan kontuan izatea.
Ildo horretan, Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremu (ARPSI) hauek definitu dira
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionalean lehen kontsiderazio batean:


Oria ibaia Andoainen



Oria ibaia Lasarten



Oria ibaia Usurbilen



Añorga erreka Igaran, Benta Berrin eta Ondarretan



Urumea ibaia Landarbasoren (Hernani) eta Loiolako Lorategi Hiriaren (Donostia)
artean



Oiartzun ibaia eta Karrika erreka Altzibar auzoan



Oiartzun ibaia eta Lintzirin erreka Arragua eta Larzabal inguruan Oiartzunen eta
Errenterian



Bidasoa ibaia Behobiatik Amuteraino, Artia, Dunboa eta Jaitzubia errekak barne,
Irunen eta Hondarribian

Ibai-jatorriko ur-goraldiekin lotutako Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremu horiez gain,
kostaldeko urekin lotutako Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremu berriak ere definitu dira. Itsas
jatorriko Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremu berri horiek honako hauek dira:


Donostia-Kosta, Donostiako hiru hondartzak eta Urumea ibaiaren bokalea hartzen
dituena.

Dok. A.- INFORMAZIOZKO AZTERKETA ETA PLANOAK. MEMORIA

I.59

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA



Urumea-2, Urumearen behealdeko uholdearekin, batez ere Txomin aldean. Ibaijatorriko fenomenoen ondoriozko Urumeako Uholde Arrisku Garrantzitsuko
Eremuarekin gainjartzen da.



Irun-Hondarribia, uholdeekin Txingudi aldean, Jaitzubiko errekan eta Artia
errekaren Irungo zonetan. Ibai-jatorriko fenomenoen ondoriozko Bidasoko Uholde
Arrisku Garrantzitsuko Eremuarekin gainjartzen da.

Bestalde, lurralde-inplikazioa kontuan harturik, ezinbestekoa da Kantauri Ekialdeko
Mugape Hidrografikoko Plan Hidrologikoan eta EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko
isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Arloko Planean finkatutako araudia
aipatzea. Ildo horretan, behar-beharrezkoa da 10, 100 eta 500 urteko birgertatze-aldiekin
lotutako uholde-orbanak, gertatzeko probabilitate handia, ertaina eta txikia, hurrenez hurren,
eta lehentasunezko fluxu-eremua ezagutzea, zeren araudi sektorial horren arabera, urpean
gera daitekeen zona bakoitzak eta lehentasunezko fluxu-eremuak inplikazio zehatza baitu.
Datu horiek Uraren Euskal Agentziaren (URA) webgunean argitaratuta daude. Informazio hori
etengabe eguneratzen da hobetzeko jarduketak eta husteko ahalmena handitzekoak egin
ahala eta ibai zein itsas jatorriko Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuak mugatzen direnean.
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2.11.- OINARRIZKO BESTE AZPIEGITURA BATZUK


Ur-hornidurako oinarrizko azpiegitura
Uraren zikloa hiru erakunde publikok ustiatzen dute Eremu Funtzionalean, kasuan
kasuko zonaren arabera. Hala, Txingudiko Zerbitzuak erakundea arduratzen da
Irungo eta Hondarribiko udalerrietako horniduraz eta saneamenduaz. Gipuzkoako
Ur Kontsortzioa arduratzen da gai honetaz Andoainen, Ibiur sistematik
(Tolosaldea) hornitzen baita eta saneamendua Adunako araztegian (Tolosaldea)
arazten baita. Eremu Funtzionaleko gainerako udalerriek Añarbeko Uren
Mankomunitatea osatzen dute.
Ur-hornidurako oinarrizko azpiegitura amaituta dago Ibiur sistema (Andoain) eta
Jaizkibelgo putzuetako harguneak zerbitzuan jarri ondoren. Hargune horiek Bidaso
Behereko hornidura ziurtatzen dute iragar daitekeen edozein lehortebaldintzatan.
Dena den, duela gutxi egin diren hornidura-sistemen kalteberatasunari buruzko
azterketen arabera, behar-beharrezkoa da 300.000 biztanle baino gehiago urez
hornitzen dituen Añarbe sistemaren egoera hobetzea. Hori dela-eta, Añarbeko
Uren Mankomunitateak Ura Urumeatik Petritegiko Edateko Uren Araztegiraino
Ponpatzeko Proiektua idatzi du, hornidura orokorreko elementu berri gisa,
Añarbeko Kanalaren egungo eroanbidearen osagarria.
Proiektu hori egitea interes orokorreko izaera estrategikoko esku-hartzetzat
jotzen da.
Bestalde, Eremu Funtzionalean uraren kontsumoak azken urteetan izan duen
portaera aipatu beharra dago. Izan ere, udalek, sistemak ustiatzen dituzten
erakundeek eta biztanleek oro har egin duten kontzientziatze-lan garrantzitsuari
esker, azken 10-15 urteetan, kontsumitutako urteko ur-bolumena nabarmen jaitsi
da, eta horrek aukera ematen du baliabide berarekin horniduraren bermea
handitzeko.



Oinarrizko saneamendu-azpiegitura
Hornidura bezalaxe, azken 10 urteetan amaitu egin da, edo ia amaitu egin da,
Eremu Funtzionaleko saneamendu-eskema, Atalerrekako (Txingudi), Loiolako
(Añarbeko Urak) eta Adunako (Tolosaldea-Andoain) hondakin-uren araztegiak
zerbitzuan jarrita. Dudarik gabe, hondakin-uren araztegiak abian jarri izanak
drastikoki murriztu du itsasora edo ibaietara isuritako kutsadura, baina
programatuta edo proiektatuta dauden hodi biltzaile batzuk gauzatzea falta da.
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Besteak beste, Andoaingo Ziako errekan jardun beharra dago, Usurbilgo Aginaga
eta Txokoalde auzoetako saneamendua egin behar da, eta Lasarte-Usurbil hodi
biltzailea amaitu behar da eta Urumea ibaiaren hodi biltzailearekin konektatu
Hernanin. Obra hori egiteko epea 2015eko udaberrian amaitzen da.
Bestalde, egungo araudi sektorialei jarraiki, gainezkatzeen kontrol hobea ezarri
beharko da saneamendu-sistema bateratuetan, euriteetan isuritako kutsadura
murrizteko. Gainezkatzeen kontrolaren hobekuntza horren irispidea aldez aurretik
garatu behar da saneamendu-planen edo arroko plan hidrologikoen mailan. Dena
den, dokumentu honi dagokionez, hobekuntza horien lurralde-irispidea oso urria
izango da.


Hiri-hondakinak kudeatzeko azpiegiturak
2009ko uztailean, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurralde
Arloko Plana onartzen denean, San Markoko zabortegia behin betiko ixten da eta
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionalean aurreikusitako
azpiegitura berriak ezartzen dira:
- Gipuzkoako hondakinak
goialdeak. Donostia.

kudeatzeko

zentroa

Artzabaletan.

- Transferentzia-estazioa eta eraikuntzako eta eraispeneko
instalazioa Arizmendiko esparruan. Donostia.

Zubietako

hondakinen

- Urnietako ontziak bereizteko instalazioa.


Gas naturalaren azpiegiturak
Eremu funtzionalean badago gasa banatzeko eta garraiatzeko sare nagusia. Eremu
funtzionala mendebaldetik ekialdera zeharkatzen duen eta Frantziarekin
konektatzen den goi-presioko (72 bar) gasbideen lineak eta erregulazio- eta
neurketa-estazioetarainoko goi-presioko (16 bar) banaketa-gasbideen adarrek
osatzen dute.



Energia elektrikoa garraiatzeko azpiegiturak
Gaur egun, Pasaiako Zentral Termikoa erabat geldiarazi ondoren, ez dago energia
elektrikoa sortzeko instalazio adierazgarri bakar bat ere Eremu Funtzionalean.
Energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko sareari dagokionez, eremu
funtzionala Frantziaranzko igarobide moduko lurraldea denez, bere hornidura-
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sarea izateaz gain, Frantziarekin konektatzeko aireko bi linea garrantzitsu ere
baditu, 380 kV-ekoa eta 220 kV-ekoa.
Linea horiek hirigintza-garapena duten eremu funtzionaleko esparruen gainean
duten eraginaren punturik esanguratsuena 220 kV-eko lineak zeharkatzen duena
da, oso antropizatuta dagoen Oiartzungo haranaren erditik igarotzen baita.
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3.

GAURKOTUTAKO DIAGNOSTIKOA

3.1.-2003-2008 ALDIA BALORATZEKO ANALISIA
2003-03-13an Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionaleko
Lurralde Plan Partzialaren Aurrerapeneko dokumentua ofizialki aurkeztu zuten jendaurrean
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko Obra Hidraulikoetako eta Hirigintzako Departamentuak.
Jendaurreko erakustaldiak iraun zuen bitartean, 2003ko maiatzean eta ekainean, 39
iradokizun-idazki jaso zituzten guztira Eusko Jaurlaritzan eta Gipuzkoako Foru Aldundian.
2003ko erdialdeaz geroztik Lurralde Plan Partzialaren dokumentua izapidetzeko
prozesua mantsotu egin zen 2008. urtea arte.
Dena den, Aurrerapenaren edukiak eta hari aurkeztutako iradokizunen idazkiak aztertu
ondoren atera daitekeen lehen balorazio-ondorioa da 2003-2008 aldian, jarduera ekonomiko
handiko aldi hartan, ez zela Lurralde Plan Partzialaren aurrerapenaren oinarrizko
planteamenduak baliorik gabe utziko zituen funtsezko aldaketarik izan. Aitzitik, aldi horretan
egin ziren azpiegituren alorreko esku-hartzeek eta hirigintza-garapenek berretsi egin zuten
aurrerapenean planteatutako antolamendu-eredu orokorraren argudio-oinarrien egokitasuna.
2003-2008 aldian, alabaina, Lurralde Plan Partzialari eragin zioten lege-aldaketa
garrantzitsuak izan ziren.
Ingurumen-legeriaren esparruan, ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioprozedura arautzen zuen 183/2003 Dekretua onartu zen. Geroztik, plan eta programa jakin
batzuek ingurumenaren gainean dituzten ondorioak ebaluatzeari buruzko 9/2006 Estatu Legea
onartu zen. Ingurumen-legeriaren aldaketa horiek kontuan harturik, Ingurumen Inpaktuaren
Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlana (IIBE azterlana) gehitu zitzaion Lurralde Plan
Partzialari.
Legerian izan zen beste aldaketa garrantzitsu bat Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen onarpena izan zen. Legeria berrian
garapen iraunkorreko irizpideak sartu ziren, lurzoru urbanizagarriaren dentsifikazio-baremo
berrietan gauzatzen direnak eta Lurralde Plan Partzialean bizitegi-zonetan zein industriazonetan dentsitate txikiko tipologiak dituzten hirigintza-kokaguneetarako jasotako
antolamendu-eredua ezabatzeko eskakizuna dakartenak. Halaber, legeria berrian onartzen da
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bizitegi-garapen berrietan aurreikusi beharreko etxebizitza babestuen ehuneko minimoak
handitzea, hala hiri-lurzorurako (% 40) nola lurzoru urbanizagarrirako (% 75).
2003-2008 aldian, halaber, gogoeta-prozesu bat izan zen ibarretako lurzoru
urperagarriak erabiltzeko eta okupatzeko irizpideen inguruan. Horretarako, ibai-korridore gisa
definitu diren esparruen babes berezia ezarri da Lurralde Plan Partzialean.
Halaber, 2003-2008 aldian zehar erabaki garrantzitsu asko hartu ziren eta hainbat
proiektu komunikabide-sare orokorra egituratzen duten hainbat elementuri buruz. Horri esker,
Lurralde Plan finkatu ziren Partzialean aintzat hartu beharreko hautabidezko aukerei buruzko
ezezagun batzuk eguneratu eta askatu ahal izan dira 2010. urtetik aurrera.
2008. urtean Lurralde Plan Partziala izapidetzeko prozesuari berriro ekin zitzaionean,
2003ko Aurrerapeneko iradokizunak berrantolatu egin ziren eta, aztertu ondoren, honako
ondorio nagusi hauek atera ziren:


Oro har, Lurralde Plan Partzialaren dokumentuan landa-lurzorua edo plangintzan
urbanizaezin gisa sailkatutako lurzorua arautzearen problematika neurri
handiagoan kontuan hartu beharra antzematen da, nekazaritzako eta
abeltzaintzako lehen sektoreko jardueraren euskarria baita. Ildo horretan,
Lurralde Plan Partzialaren sektore estrategiko horri zuzendutako lurraldea
antolatzeko berariazko neurriak ezartzeko aukera iradoki da.
Komenigarria izango da, halaber, Lurralde Plan Partzialean hiri inguruko parkeei
esleitutako helburuak eta arautzea berrikustea. Izan ere, figura hori ongi onartzen
da orokorrean, baina lehen sektoreko jarduerak finkatzeko erreserba-esparruak
sortzeko formula gisa erabiltzeko aukera berraztertu beharko da.



Halaber, erabateko iritzi-adostasuna antzematen da dentsitate txikiko hirigintzakokagune berrien ezarpena murrizteko lurralde-aukeraren inguruan, dela bizitegierabilerarako dela jarduera ekonomikoetarako edo bestelako zuzkiduraerabileretarako.
Garapen iraunkorra ahalbidetzearren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen hirigintza-estandarrei buruzko
xedapenekin bat etorriz, Lurralde Plan Partzialean orientazio berri hori aintzat
hartu beharko da lurzoruaren hirigintza-okupazioko etorkizuneko agertokiak
taxutzerakoan.



Eztabaidagarriagoak dira Lurralde Plan Partzialaren aurrerapeneko eskema
prospektiboei buruzko balorazioak, komunikabide- eta garraio-sareetarako eta
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etorkizuneko hirigintza-garapenetarako epe ertain eta luzerako agertokiak
kontuan hartzeari dagozkionak.
Instantzia batzuetatik gehiegizkotzat jotzen dute Lurralde Plan Partzialaren
aurrerapenean aintzat hartzen den hirigintza eta azpiegitura alorreko
desarrollismoa, landa-lurzoruaren kalterako ondorio negatiboak dituena, zaindu
behar den ondasun urria baita. Beste instantzia batzuetatik, ordea, azpiegitura eta
zerbitzu berriak eskatzen dituzte, edo aurreikuspen handiagoak iradokitzen
dituzte etorkizuneko hirigintza-garapenen dimentsionamendurako. Zehazki,
Lurralde Plan Partzialak eremu funtzionaleko udalerrietako etorkizuneko bizitegigarapenaren
ahalmena
eta
jarduera
ekonomikoetarako
lurzorua
dimentsionatzearen gaian bereziki, batzuen eta besteen jarrerak nabarmenki
kontrajarriak dira.


Azkenik, azpiegituren proiektu handiak (AHT, 2. ingurabidea, Pasaiako portuaren
kanpoaldeko dartsena, aireportua, hondakinen tratamendua, eta abar) berariaz
kontuan hartzeari dagokionez, alegazio-idazkietan jarrera sorta zabala islatzen da.
Batzuk era guztietako azpiegitura-garapen berrien aurka daude eta beste
muturrean, aitzitik, izendatuki eskatzen dute Lurralde Plan Partzialak aldeko
jarrera hartzea oraindik ere administrazio-instantzia eskudunek erabaki gabe
dituzten gorabehera handiko azpiegitura-proiektuei buruz.

2008 eta 2010 artean, formalki 2008an onartu ziren irizpide eta helburu orokor horiek
oinarri hartuta, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak –honek ñabardura
batzuekin– 2010ean hasierako onarpena eman zioten Lurralde Plan Partzialaren dokumentua
landu zen. Ondoren dokumentuaren jendaurreko erakustaldia egin zen.
2010. urtean sumatzen hasia zen, bestalde, 2.4. epigrafean aipatu den ziklo
ekonomikoaren aldaketa bortizki sartzen ari zela Euskal Autonomia Erkidegoan.
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3.2.-2010ean HASIERAN ONARTUTAKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN
DOKUMENTUA JENDAURREAN EZAGUTZERA EMATEKO PROZESUA ETA
IRADOKIZUNEN IDAZKIEN EDUKI NAGUSIEN EBALUAZIO GLOBALA
2010ean Lurralde Plan Partzialari hasierako onarpena eman ondoren, jendaurreko
erakustaldia eta administrazio interesdunei entzutekoa ireki zen, 2011ko urtarrilaren 20an
amaitu zena. Jendaurrean erakusteko prozesuaren emaitza gisa, 90 alegazio-idazki jaso ziren
guztira.
2011ko maiatzean “Alegazioen Edukien Analisia” izeneko dokumentua landu zen.
Dokumentu horretan lehen ebaluazio bat egin zen jendaurrean erakusteko prozesuaren
ondorioz Lurralde Plan Partzialari planteatutako gaien inguruan.
Ondoren laburbildu dira lurralde-antolamenduari buruzko gai nagusiak, hainbat
motatako erakunde eta agente alegaziogileen arabera eta/edo eduki tematikoen blokeen
arabera multzokatuak, horiek baitira onartutako Lurralde Plan Partzialari loturik herritarrek
parte hartzeko prozesutik atera daitezkeen ondorio esanguratsuenak:
a.

Erakunde instituzionalek aurkeztutako alegazioak
15.Eusko Jaurlaritza. Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritza.
16.Eusko Jaurlaritza. Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Lurzoru eta
Hirigintza Zuzendaritza.
42.Eusko Jaurlaritza. Garraio Azpiegituraren Zuzendaritza.
14.Gipuzkoako Foru Aldundia. Bide Azpiegituretako Departamentua.
57.Gipuzkoako Foru Aldundia. Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia.
11.Pasaiako Portuko Agintaritza.
Alegazio horien artean, hauek dira eduki garrantzitsuenak dituztenak: 57.a,
Gipuzkoako Foru Aldundiarena, Lurralde Plan Partzialaren alderdi garrantzitsu
batzuen aurrean Aldundiak duen jarrera globala azaltzen duena; 42.a, Eusko
Jaurlaritzako Garraio Azpiegituraren Zuzendaritzarena, komunikabide-azpiegitura
handiei buruzko zehaztapenetan Eusko Jaurlaritzak hartzen duen jarrera jasotzen
duena; eta 11.a, Pasaiako Portuko Agintaritzarena, Lurralde Plan Partzialak
kanpoaldeko portua eta azpiegitura erantsiak eraikitzeko eta, horren ondorioz,
egungo portu-barrutiaren hirigintza berrantolatzeko aukeraren aldeko jarrera
formalki har dezan eskatzen duena.
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b.

Udalek aurkeztutako alegazioak
Eremu Funtzionaleko hamahiru udalek aurkeztu zituzten alegazio-idazkiak. Atal
honetan sartu da, halaber, Biriatuko Udalak aurkeztutako alegazioa.
Profil orokorra eduki tematikoen hiru bloke handitan banakatu daiteke, baina
kontuan izan behar da 2011ko maiatzetik aurrera udal-hauteskundeak izan zirela
eta zenbait udaletan aldatu egin zirela arduradun politikoak, eta, horren ondorioz,
alegazioei dagokienez beste jarrera batzuk izan litezkeela:
 19 Oiartzun; 58 Lezo; 60 Pasaia eta 62 Usurbil
Lurralde Plan Partzialarekiko aurkakotasun politiko eta filosofiko-teknikoko
alegazioak, legitimazio demokratikoko gabeziak dituen lurraldeantolamenduko
dokumentua
dela
irizten
baitiote,
proposamen
hiperdesarrollistetan oinarritutako eredu onartezina eta azpiegituramakroproiektu jasanezinak (kanpoaldeko portua, plataforma logistikoak, 2.
ingurabidearen luzapena, erraustegia, AHT eta abar) legeztatzeko tresna hutsa.
Alegazio horietako bakoitzaren amaieran proposamen espezifiko batzuk egiten
dira hurrenez hurrengo udal-barrutien lurralde-antolamenduari buruz.
 Bidaso Beherea: 28 Irun; 34 Hondarribia eta 77 Biriatu
Lurralde Plan Partzialaren proposamen espezifiko jakin batzuen aurka
agertzean zentratutako alegazioak. Zehazki, udalerri horietan hiri-plangintza
berraztertzeko egungo prozesuetan hartu dituzten antolamendu-ereduen
ordezko aukerak planteatzen dituzten proposamenen aurka agertzen dira.
Hain zuzen ere, 2. ingurabidearen luzapenaren eta Zubieta - Irun erdialdeko
eta Olaberriko haraneko izaera estrategikoko eremuen aurka agertzen dira,
Irunen kasuan, eta Zubieta - Irun erdialdeko izaera estrategikoko eremuaren
eta aireportua handitzearen aurka, Irun-Hondarribia tranbia berreskuratzeko
proiektuarekin batera, Hondarribiaren kasuan.
Bloke honetan sartu da Biriatuko Udalak aurkeztutako alegazioa, 2.
ingurabidearen luzapenaren aurkakoa.
 Gainerako udalerriak: 27 eta 40 Errenteria; 32 Hernani; 37 Urnieta; 43
Andoain; 46 eta 11FP Astigarraga; 1FP Donostia eta 5FP Lasarte-Oria
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Eremu Funtzionaleko gainerako udalerrien alegazioetan izaera espezifikoagoa
duten hainbat gai planteatzen dira, hurrenez hurrengo udal-barrutietako
hirigintza-alderdiei eta/edo azpiegiturei buruzkoak, eta, batez ere, Lurralde
Plan Partzialaren eta udalerri horietako Hiri Antolamenduko Plan Orokorren
artean hautemandako kontraesanei buruzkoak.
Oro har, lege-euskarririk eza zalantzan jartzen da, baita Lurralde Plan Partzialean
izaera estrategikoko eremuak, ibai-korridoreak eta landa-parkeak antolatzeko
proposatutako Antolamendu Integratuko Plan Berezien tresnak hirigintzaantolamenduan sartzen dituen ezezagunak ere.
c.

Herritar askoren babesa zuten alegazioak
Lurralde Plan Partzialaren jendaurreko erakustaldian, hauteskunde aurreko
aldiarekin bat etorri zenez, proposamen batzuei herri-mailan aurka egiteko
hainbat herritar fronte mobilizatu ziren. Horren emaitza, herritar askoren babesa
zuten alegazio-bloke hauek aurkeztu zituzten.
 4 alegazioa. 4.464 alegazio
Irungo esparruan 2. ingurabidearen luzapenari eta Olaberriko izaera
estrategikoko lurralde-erreserbari aurka egitekoa.
 18 alegazioa. 8.436 alegazio
2. ingurabidearen luzapenari eta Lezo-Gaintxurizketa korridoreko plataforma
logistikoei aurka egitekoa.
 48 alegazioa. 195 alegazio
Izaera espezifikoa duen alegazioa, Lurralde Plan Partzialean Oiartzungo
hirigunea zeharkatzen duen 220 kV-eko linea elektrikoa Oiartzungo haranaren
hegoalderantz desbideratzeko proposamenaren aurkakoa.
 55 alegazioa. Irungo Olaberriko Harana Defendatzeko Plataforma. 160 alegazio
Lurralde Plan Partzialean 2. ingurabidearen luzapenari eta Olaberriko haraneko
izaera estrategikoko eremuari dagozkien proposamenak ezabatzeko eskatzen
dute.
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 65 alegazioa. 8.475 alegazio
Kanpoaldeko Portuaren proiektuari aurka egiteko alegazioa. Eskatzen dute
barnealdeko portua hobetzeko aukera bakarrik aintzat hartzeko eta Jaizkibel
eta itsasertza babesteko.
d.

Elkarte ekologisten eta antzekoen alegazioak
 22 (Eguzki), 39 (Ekologistak Martxan) eta 2FP (Haritzalde) alegazioak Lurralde
Plan Partzialaren planteamendu desarrollista eta jasanezinei globalki aurka
egitekoak dira.
 29 (Donostia Bizirik) eta 38 (Ekologistak Martxan) alegazioak errausketari eta,
bereziki, Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroari aurka egitekoak dira.
 31 (Biologoen Elkargoa), 33 (ADENA), 45 eta 74 (ACE-CADE), 47 (GREENPEACE),
59 (SEO / Bird Life), 64 (Cuarto Mundo), 4FP (EIBE) eta 6FP (OCEANA)
alegazioak Kanpoaldeko Portuaren aurkakoak dira eta Jaizkibelgo itsasertza
babesteko eskatzen dute.

e.

Alderdi politikoen eta sindikatuen alegazioak
Idazki hauetan, ELA, LAB, CGT eta EHNE sindikatuen eta Ezker Batua - Berdeak,
Aralar, Eusko Alkartasuna, PNV eta UPyD alderdi politikoen ordezkariek,
gehienetan bertakoek, kasu batzuetan Lurralde Plan Partzialaren planteamendu
globalen kontrako jarrera hartzen dute, edo, beste batzuetan, azpiegituraproposamen espezifikoren baten kontrakoa. Alegazioak: 1, 8, 17, 23, 26, 36, 56,
67, 68, 69, 70, 71, 75, 7FP, 8FP eta 10FP.
52 alegazioa, Pasaiako Talde Popularrarena, Kanpoaldeko Portua eraikitzeko
proposamenaren alde agertzen da.

f.

Beste erakunde instituzional batzuen alegazioak
12 (EVE-EEE), 41 (Txingudiko Zerbitzuak) eta 61 (Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintaritza) alegazioek planteamendu orokorrak egiten dituzte eta gai
espezifikoren bat planteatzen dute.

g.

Herritarren elkarteek aurkeztutako alegazioak
 2 eta 35 (KALAPIE). Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Arloko Planaren alde
eta 2. ingurabidearen luzapenaren aurka agertzen da.
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 3 (OIASSO 2000 / AAVV Irun). 2. ingurabidearen luzapenaren eta Olaberriko
izaera estrategikoko eremuaren aurka agertzen da.
 44 (DENDARTEAN). Salgune handi periferikoen arautze murriztaileagoa
eskatzen du, hiriguneetan saltoki txikiak babesteko eta bizirik irauteko neurri
gisa.
 25 (Gipuzkoako Ehiza Federazioa), 76 (Uliako auzo-elkartea), 79 (Gipuzkoako
Kirol Egokituaren Federazioa), 3FP (Club Vasco de Camping Elkartea) eta 9FP
(Olaberria Aurrera Elkartea) alegazioek gai zehatzak planteatzen dituzte
hurrenez hurrengo eragin-esparruan edo esku hartzeko eremu espezifikoan.
h.

Enpresen eta enpresa-elkarteen alegazioak
 5 (GUITRANS). Lurralde Plan Partzialean Astigarragako Garraio Zentro Integrala
sartzeko eskatzen du.
 7 (CAF). Bere instalazio industriala Irungo trenbide gunearen izaera
estrategikoko eremuan iraunarazteko eskatzen du.
 9, 10 eta 13 (Cementos Rezola, Asfargi eta Aizkibel) alegazioetan eskatzen dute
Lurralde Plan Partzialaren lurzoruaren zonifikazio orokorrean meatzeustiapenak eta -emakidak kontuan hartzeko.
 24 (Echemar, SL). Kanpoaldeko Portuaren eta Lezo-Gaintxurizketa korridore
logistikoaren aldeko jarrera hartzen du.

i.

Partikularren alegazioak
Alegazioak: 6, 20, 21, 30, 49, 50, 51, 53, 54 eta 63.
Lehenengo zazpi alegazioak interes puntualeko alderdi espezifiko zehatzei
dagozkie eta azkeneko hirurak partikularrek argudiatutako orotariko
planteamenduei.

Alegazioen multzoaren eduki nagusiei buruzko hurbiltze sintetikoa eginez, esan daiteke
ondoren adierazitako alegazio-idazkiak direla eztabaidatutako eta/edo zalantzan jarritako
alderdi orokorrak eta Lurralde Plan Partzialaren proposamen edo antolamendu-aukera
eztabaidagarrienak hobekien adierazten edo islatzen dituztenak:


A multzoan, erakunde instituzionalen idazkienean: 11, 14, 42 eta 57 alegazioak.
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B multzoan, udalen alegazioenean: alegazio guztiak, nahiz eta luzeenetan
lehentasunez analiza daitezkeen haien ondorioei buruzko atalak.



C multzoan, herritarrek izenpetutako alegazioenean, alegazio guztiek izan dute
herritarren babes zabala.

Arestian azaldutako alegazioekin Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu
Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren inguruan sortu diren ia gai orokor guztien hasierako
espektro osatu samarra ilustratzen da. Hortik kanpo geratzen dira, jakina, gainerako
alegazioetan espezifikoki planteatu diren alderdi puntual zehatzagoak. Gai orokor horiek
ondoren zehazten dira 3.3. epigrafean.
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3.3.-2011-2014 ALDIA. LURRALDE PLAN PARTZIALA IZAPIDETZEKO PROZESUAK
AURRERA JARRAITZEKO BALORAZIO ANALISIA, DIAGNOSTIKO EGUNERATUA ETA
IRIZPIDE ESPEZIFIKO BERRIAK
2010eko uztailean, Eusko Jaurlaritzak hasierako onarpena eman zion Donostiako
(Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialari, eta 2010eko
abuztuan, Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki zuen, halaber, onarpen horrekin bat egitea,
ñabardura batzuk eginda.
Lurralde Plan Partzialari hasierako onarpena eman ondoren, jendaurreko erakustaldia
eta administrazio interesdunei entzutekoa ireki zen, hainbat luzapenen ondoren, 2011ko
urtarrilean amaitu zena.
Alegazioen edukiak analizatzeko eta Lurralde Plan Partzialari planteatutako gai eta
aukeren multzoa ebaluatzeko prozesuaren aldi berean, aurreko epigrafean azaldu den
moduan, udal- eta foru-hauteskundeak izan ziren 2011ko maiatzean. Hauteskunde horien
ondorioz, arduradun politikoen aldaketak izan ziren bai Gipuzkoako Foru Aldundian eta bai
zenbait udaletan eta Eremu Funtzionaleko beste administrazio-estamentu batzuetan.
Egoera horren ondorioz, azken urteotako geldialdi ekonomiko bortitzaren eragin
adierazgarriarekin batera, Lurralde Plan Partzialak sustatzen duten administrazioek teknikoki
eta politikoki berraztertu dituzte planean bildutako lurraldea antolatzeko proposamenak.
Gogoeta-prozesu hori egin den bitartean, Lurralde Antolamenduko Gidalerroen
oinarrizko zehaztapen batzuk berraztertu dira eta lehentasuna eman zaio lehendik dagoen
hiria dentsifikatzeari eta birgaitzeari hiri-hedapen berriaren aurretik. Gogoeta amaitu ondoren,
Lurralde Plan Partziala izapidetzeko prozesuarekin aurrera jarraitzea erabaki da.
Horretarako, Lurralde Plan Partzialaren dokumentuari gehitu beharreko lurraldea
antolatzeko irizpide berriak adierazi behar dira eta Lurralde Plan Partzialaren dokumentu
Aldatua landu behar da, berriz ere hasierako onarpeneko izapidearen mende jartzeko eta
horren ondoriozko jendaurreko erakustaldia egiteko.
Testuinguru horretan, 2013. urtetik aurrera baliabide tekniko eta politikoen prozesu
bat aktibatu da Lurralde Plan Partziala sustatzen duten administrazioen artean. Prozesu
horretan, aurkeztutako alegazio guztiak aztertu dira eta egoera sozioekonomiko berriak, 20102014 aldiko atzeraldi bortitzaren esparruan, Lurralde Plan Partzialaren proposamen-edukietan
duen eragin saihetsezina ebaluatu da.
Lurralde Plan Partzialaren hasierako onarpeneko dokumentuari 2011n aurkeztutako
alegazioen edukiak analizatzeko prozesuaren emaitza gisa, eta lurralde-antolamenduan
eragina duten alderdi tematiko eta sektorialei buruzko informazio eguneratua ebaluatzearen,
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Lurralde Antolamenduko Gidalerroak berraztertzeko abian jarri den prozesua kontuan
hartzearen –iraunkortasun-irizpide berriak gehitzen dira bizitegi-parkearen bilakaera
eskariaren atzeraldiaren arabera kuantitatiboki dimentsionatzeko eta kualitatiboki
ezaugarritzeko–, eta lurralde-antolamenduari datxezkion aurrekontu-aurreikuspenak
etorkizuneko baliabide ekonomikoen esparru berrira nahitaez egokitu beharraren ondorioz,
hainbat irizpide berri berraztertu eta enuntziatu dira Donostiako (Donostialdea - Bidaso
Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren dokumentu aldatua berriz lantzeko.
Abiapuntu gisa ezartzen da dokumentu berria aurrekoaren dokumentu aldatu edo
erreformatu gisa konfiguratuko dela eta berriz ere hasierako onarpeneko izapidearen mende
jarriko dela eta horren ondoriozko jendaurreko erakustaldia egingo dela.
Ondoren zehatz-mehatz adieraziko dira Lurralde Plan Partzialaren dokumentu berriari
gehitu beharreko eduki aldatuak eta haren zehaztapenak eta proposamenak lantzeko hartu
beharreko antolamendu-irizpide berriak.


Lehen neurria, jakina, Planaren eduki, testu eta plano guztiak eguneratzea izango
da. Eginkizun horretan, erabilgarri dagoen informaziorik eguneratuena gehitu
beharko da lurraldeari, demografiari, hirigintzari, alderdi sozioekonomikoei eta
azpiegiturei buruz. Halaber, administrazio sektorialei eskatu zaizkie gauzatzen edo
berraztertzen ari diren aurreikuspenak eta proiektuak eta udalei onartu dituzten
edo izapidetzen ari diren plangintzak.



Lurralde Plan Partzialaren lurraldea antolatzeko ereduan finkatu egiten da
ingurune fisikoa antolatzeko egitura orokorra, areagotu egiten baita landahabitata finkatzeko babes bereziko lurzoruen lurralde-garrantzia, lehen lurraldeerreserba gisa kontzeptuatuta zeuden espazioetako asko babes bereziko lurzoru
horietan sartu izanaren ondorioz.
Horren osagarri, ezabatu egin da lurralde-erreserben figura.
Gainera, ingurune fisikoaren antolamenduaren barruan, espezifikoki sortu da,
gainjarritako antolamendu-figura berri gisa, nekazaritzako eta abeltzaintzako
esparru estrategikoen kategoria.
Halaber, Lurralde Plan Partzialak definitutako “babes naturalistiko eta/edo
basogintzako babes berezia duten lurzoruen” mugak egokitu egingo dira, eremu
funtzionalean dauden Natura 2000 Sareko espazio guztiak eremu horietan
integratuta gera daitezen.
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Azkenik, ingurune fisikoaren antolamenduan beste lurzoru-figura berri bat ere
gehituko da: hiri inguruko landa-lurzorua. Landa-habitata urbanizaziotik
babesteko esparruaren ezaugarriak izango ditu, gutxienez Planaren horizontean.


Lurralde Plan Partzialaren mugikortasun-ereduaren eskema orokorrari
dagokionez, alegazio-idazki askoren argumentu-ildoa, administrazio sektorialek
azaldutako gidalerroak eta Eusko Jaurlaritzak Lurralde Plan Partzialaren sustatzaile
den aldetik berriki hartu dituen lurralde-politikako erabakiak kontuan harturik,
Lurralde Plan Partzialean honako hauek egingo dira:
1. Portuaren gaian:
- Ez da kontuan hartuko Pasaiako portuaren kanpoaldeko dartsena
eraikitzeko aukera hipotetikoa.
- Horren ondorioz, barnealdeko portu-barrutia modernizatzea kontuan hartu
beharko da, Pasaiako badia osoan birgaitzeko testuinguruaren barruan.
2. Errepideen gaian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren adierazpenak kontuan
harturik:
- 2. ingurabidearen etorkizuneko luzapenaren bide-hipotesia ezabatzea.
Ezabatu egingo dira, halaber, A-1 autobiaren Andoain eta Lasarte arteko
bikoiztea, N-121 errepidearen Irun eta Endarlatsa artekoa, eta N-634
errepidearen Usurbilgo eta Aginagako saihesbideak.
- Astigarragako Garraio Zentroa sartuko da.
- Aurreikusita dago hirugarren erreiak eraikitzea AP-8/AP-1 autobidean,
Irungo Bentaren eta mugaren artean, eta etorkizuneko lotune berriak
eraikitzea Lanbarrenen –Lezo-Gaintxurizketa korridorerako eta Pasaiako
porturako sarbidea– eta Irun erdialdean.
- Irungo Hegoaldeko Ingurabidearen aurreikuspena, AP-8/AP-1 autobidearen
lotune berriaren eta N-121 errepidearen artean.
3. Trenbideen gaian:
- Mantendu egingo da iberiar zabalerako egungo ADIF sarea, baita aldiriko
eta salgaien sare gisa indartzeko aurreikusitako hobekuntzak ere.
- Prestazio Handiko Sare berria:
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· Zabalera mistoko edo hirugarren hariko soluzioa aurreikusten da muga
eta Astigarraga artean, geltokiak Irunen eta Atotxan (Donostia) dituela.
Etorkizuneko Frantziarekiko konexioa ere aurreikusten da.
· Mantendu egingo da Astigarraga eta Gaintxurizketa
aurreikusitako salgaietarako by-pass trenbidea.

artean

· Astigarragan aurreikusitako Trenak Aurreratzeko eta Aparkatzeko
Postuari (PAET-TAAP) eta Astigarraga-Martutene-Donostia tarteko
trenbide-plataformaren desplazamenduari dagokienez, administrazio
sektorial eskudunak horri buruz landu dituen informazio-azterketak
gehituko dira.
- ETS sarea:
· Anoeta eta Añorga arteko konexio-begizta zentrala sartuko da, eta hiru
geltoki berri eraikiko dira Morlans-Amaran, Erdialdea-Kontxan eta Benta
Berri - Unibertsitateetan.
· Ezabatu egingo dira Aginagako eta Zubietako geltokiak.
· Bidaiarien sarerako aurreikusitako trazadura berria gehituko da AltzaGaltzaraborda tartean.
· Mantendu egingo da Lezo-Gaintxurizketako intermodala eraikitzeko
proiektua.
4. Aireportuaren gaian:
- Ezabatu egingo da aireportua handitzeko aukera.
5. Bizikleta eta oinezkoen bideen gaian:
- Bizikleta Bideen Lurralde Arloko Planean aintzat hartzen diren baina
Lurralde Plan Partzialean jaso ez diren ibilbideak sartzea.
Mugikortasun-eredu erreformatuan ezabatu egingo dira epe ertainari eta epe
luzeari buruzko aipamenak, eta eredu bakarra jasoko da.


Uraren ziklo integralari eta zerbitzu-azpiegiturei buruz:
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- Lurralde Plan Partzialaren eduki guztiak eguneratu egingo dira, berriki
onartutako Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko Plan Hidrologikoan eta
EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak
Antolatzeko Lurralde Arloko Planean ezarritakoarekin bat etorrarazteko.
- Ezabatu egingo da Lurralde Plan Partzialean planteatutako Oiartzungo
haranean goi-tentsioko linea lekualdatzeko proposamena.


Lurralde Plan Partzialaren lurraldea antolatzeko ereduan hiri-ingurunearen
antolamenduaren oinarrizko zonifikazioa erreformatuko da. Horretarako, ezabatu
egingo da lurralde-erreserben figura, eta Zubieta-Aginagako, Igara-Troiako,
Lasarte-Oriako goialdeetako, Goiburuko, Oiartzungo haraneko eta Olaberriko
haraneko lurralde-erreserbei atxikitako esparruak landa-lurzorua finkatzeari
atxikitako lurzoruen gehikuntzara eskualdatuko dira.
Halaber, ezabatu egingo dira kanpoaldeko dartsenari eta Olaberriko lurraldeerreserbari dagozkien izaera estrategikoko eremuak.



Gainerako izaera estrategikoko eremuak mantendu egingo dira, dagozkien
proposamen-eguneratzeak eginda, mugikortasuneko eta hiri-inguruneko eredu
berriekin koordinatuta.



Lurralde Antolamenduko Gidalerroak berraztertzeko prozesuan hartutako
lurralde-politikako irizpideekin bat etorriz, lehentasuna emango baitzaio lehendik
dauden hiri-ehunak dentsifikatzeari eta birgaitzeari hiri-hedapen berriaren
estrategiaren aurretik, murriztu egingo dira Lurralde Plan Partzialean bizitegiparkea kuantifikatzeko eta jarduera ekonomikoetarako lurzorua dimentsionatzeko
parametroak.



Ekipamendu orokorrei buruz:
- Berraztertu egingo da Santiago bidearen trazadura.
- Ekipamendu orokor gisa sartuko dira Irungo Zubieta aldea, kirol-ekipamendu
gisa, San Telmo Museoa eta Albaola Proiektua, Ondartxoko ontziolako kulturaekipamendu gisa.



Lurralde Plan Partzialaren alderdi arauemaileei buruz:
- Eremu Funtzionalaren udal-administrazioaren konfigurazioari dagokionez,
Lurralde Plan Partzialak 13 udalen estruktura aintzat hartzen jarraituko du.
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- Lurralde Plan Partzialean mantendu egingo da, antolamendu-proposamenetan
edo garapen arauemailean aldaketarik sartu beharrik gabe, ibaiak antolatzeko
plan berezietara edo eremu estrategikoak osoan antolatzekoetara igortzea.
Halaber, apropos eta behar adinakotzat jotzen da Lurralde Plan Partzialak
plangintzak bateragarri egitearen gaiari ematen dion tratamendua. Izan ere,
nahikoa izango litzateke, logikoki, dokumentuan sartuko diren aldaketen
ondoriozko doikuntza berriak sartzea.
Lurralde Plan Partzialaren dokumentuan aldatu beharko diren gai nagusien
erreferentzia horri, jakina, ezaugarri hauek dituen plan batek dakartzan behar bezala
koordinatutako eduki eta zehaztapenen multzoaren garapen xehatuari datxezkion alderdi
guztiak gehitu beharko zaizkio.
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3.4.-

LURRALDE- ETA HIRI-ERREFERENTZI OROKORRAK

3.3 Epigrafean gehitutako zenbatutako irizpide espezifikoak LPP modifikazioaren
dokumentu berria lantzeko zuzentarau gisa, beharrezkoa ikusten da Donostialdea-Bidasoa
Beherako Eremu Funtzionalak lurralde-hiria ingurumen balio handiko, sozio-ekonomiko eta
kultural gisa aurkezten duten antolatze oinarritik eratorritako ezaugarri geofrafiko,
demografiko eta estrategikoak mantentzea. Hortaz, hurrengo lurralde eta hiri erreferentziak
proposatzen dira, non LPParen antolamentuko proposamen ezberdin eta ereduak funtsatu
behar diren.


Lurralde ikuspegitik, bere balore natural, ingurune eta `paisaiengatik babes
bereziaren objetu eta ingurune fisikoko baliabideen oinarri eta lehen sektoreko
jardueren oinarrizko euskarriaren iraupena eta sendotzea lehentasunezko helburu
sozialtzat ulertzen direnez, lurralde antolamenduaren honako jarraibideak
ondorioztatzen dira:
a) Donostiako Eremu funtzionalak dituen ezaugarri geografiko apartek interes
handieneko lurralde-aktibo gisa zaindu eta bultzatu beharrekoak diren balio
eta baliabide naturalak eskaintzen dituzte.
b) Donostiako Eremu funtzionalaren topografia malkartsuak eragin erabakigarria
du lurralde-antolamenduaren konfigurazioan. Hirigintza-okupaziorako lur egoki
gutxi izateak nabarmen baldintzatzen du hirigintzaren eta azpiegituren
garapenari buruzko erabakiak hartzea.
c) Lurzoruak lehen sektoreko jardueren oinarrizko euskarria osatzen du, bere
iraupena eta sensotzea LPParen helburu estrategiko bezala konfiguratu behar
dira, sozial, kultural, ekonomiko, paisaia babestu eta baserri ingurumena
zaintzearen ikuspegitik. Horretarako hiri garapenaren aldeko eskaeren
aurrean, basserri ingurunea bereziki babestuko dituzten neurriak finkatu behar
dira. Lurzoruaren okupazio dentsifikatuaren eredua da, zalantzrik gabe, babes
neurri nagusia.
d) Hirigintzaren eta azpiegituren garapena haranetan zehar eta hauen zeharkako
korridoreetan zehar kontzentratzeko egungo eredua egokitzat jotzen da
funtsean, erabilgarri dauden espazio-baliabideen aprobetxamendu arrazionala
optimizatzea ahalbidetzen baitu. Jakina, horretarako ezinbestekoa da
gehiegizko dentsifikazioa kontrolatzea eta sistema hidrografikoaren
dimentsionamendu zuzena zaintzea. Gainera, sistema hidrografikoa zuzenki
mantendu behar da, bereziki ur-masen egoera ekologikoa eta egungo balioa.



Eremu funtzionala 404.000 biztanleren bizileku eta lan-esparrutzat hartzearen
ikuspegitik ondorio hauek ateratzen dira:
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a) Donostiako Eremu funtzionalaren hiriko espazioa okupatzeko egungo eredua
egokia da, zeren bizigarritasun-baldintza onak eskaintzen baitizkie biztanleei,
eraikin kostuak gutxiiagotzea eta azpiegituren sarea mantentzea ahalbidetzen
du, erabilgarri dauden espazio-baliabideak optimizatzea eragiten du eta,
gainera,
ingurunearen baldintza naturalak eta paisaiari dagozkionak
erabiltzen eta gozatzen laguntzen dio hiriko biztanleriari.
b) Donostiako Eremu funtzionalean bizitegi-eremu hiritarretako batez besteko
dentsitatea, 68 etxebizitza/ha, guztiz onargarritzat jo daiteke Lurralde
ezaugarri topografikoak kontuan hartuta.
c) Donostiako Eremu funtzionalean hiri-asentamenduak banatzeko egungo
eredua, biztanleria lurralde osoan orekatuta banatzea bereizgarri duena, guztiz
aproposa da, biztanle-gune bakoitzaren berezitasunak eta hiri-ezaugarri
nagusiak iraunaraztea bultzatzen baitu. Biztanle gehien dituzten eremuen
banaketa deszentralizatuak oreka eta aniztasuna ematen dio konurbazio osoari
eta naturaltasunez ebazten du hiri-bilbearen eta inguruko landa-ingurunearen
arteko inbrikazioa.
d) Donostiako Eremu funtzionalaren gune anitzeko egitura, halaber, bere hiriantolakuntzaren aktiboa da. Berezko nortasuna duten hainbat hirigune izateak
nabarmen aberasten du bizitegi moduko hirigintza-sistema, produkzioeremuen kokapen dibertsifikatua errazten du eta biztanleak zuzenean eta
berehala hurbiltzen ditu oinarrizko zuzkidura-ekipamenduen zerbitzuetara.
e) Eremu funtzionaleko eskualdeetan biztanleriaren eta enpleguaren banaketa
erlatiboa aski orekatuta dago. Izan ere, eskualde baten barruan lana duen
biztanleriaren eta lanpostu-kopuruaren artean dagoen desorekak ez du inoiz
%20 gainditzen.
Eskualde bakoitzaren barruan bigarren eta hirugarren sektoreko enpleguen
arteko banaketa, aldiz, ez dago hain orekatuta. Eremu funtzionaleko batez
bestekoaren aldean, Donostialdeko erdiguneak hirugarren sektoreko enplegua
kontzentratzen du, Bidasoa Beherea orekatuta dago, eta Oarsoaldea, Urumea
eta Oria Behereko eskualdeek defizit erlatiboa dute hirugarren sektorean.
Enpleguaren eta biztanleriaren arteko oreka hau lortu nahi den helburua da,
zeren oso lagungarria baita lantokiaren eta bizilekuaren arteko eguneroko
joan-etorriak orokorrean murrizteko.
f) Gaur egun, udal bakoitzaren hirigintza-estrategia partikularrak batuz
konfiguratutako hirigintza-kudeaketa orokorraren emaitza gisa, hirigintza-
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hazkundeek, bizitegi-arlokoek batik bat, udalerri bakoitzari dagozkion pisu
demografikoak errepikatzen dituzte,
salbuespenak salbuespen. Gauzak
horrela, gaur egun Eredu funtzionala ez da hazten bere Lurralde zati
desberdinen harrera-ahalmenaren arabera, bertako udalerri bakoitzaren
tamaina demografikoaren proportzioan baizik.
Komenigarria izango da, hala ere, LPParen etorkizuneko hazkunde joeretan
zuzenketa osagarri bat garapen berrien haztatu faktoreak sartuz libre dagoen
espazioaren arabera eta udalerri bakoitzaren onarpen ahalmenaren edo
eremu funtzionaleko espazio esparru berezien arabera.
g) Nahiz eta azkeneko urteetan aurrerapen nabarmenak egon, Eremu
funtzionalak
operadore
desberdinen
funtzionamendu
koordinatua
arrazionalizatu, bereziki autobusen bitarteko garraioa trenbideekin eta bi
trenbide operadoreen arteko koordinazio mailan, aparkaleku disuasioen
existentzia baimenduz eta ibilgailu pribatuen erabilera minimizatuko duen
garraio publikoko sistema integratua behar du.


Europako garraio eta komunikabideen sarea bertatik igarotzen delako Donostiako
Eremu funtzionala leku estrategikotzat hartzeko ikuspegiari dagokionez, honako
ondorio hauek atera daitezke.
a) ADIFeko trenbide-sarea eta A-8/A-1eko ekialdeko zatiko Donostia-Beterriko
eskualde-egiturako garraio eta komunikabideen oinarrizko sareak funtzio
bikoitza betetzen du: kanpoko zeharkaldiko trafikoak xurgatzen ditu eta, aldi
berean, barneko asaldu-trafikoak ebazten ditu, bai merkantzia eta bai
pertsonen mugimendu mailan. Trafikoen gainjartze hau errepide-sare
orokorrean zein trenbide-sarean gertatzen da eta, bi kasuetan, eskari
funtzional jakin baten euskarri gisa optimizatzea eragozten duten elkarrekiko
interferentziak sortzen ditu. Bidesari-politikak, trafikoen erregulazioa, loturen
edo geltokien kadentzia, eraginak zuzentzeko neurriak hartzea, segurtasuna
areagotzea etab. bezalako alderdi kontraesankorrak nekez konpondu ahal
izango dira eremu funtzionaleko zirkulazio-euskarriaren zenbait zatitan aldi
berean eskakizun heterogeneoak eta antagonikoak dauden bitartean barneko
asaldu-trafikoen eta zeharkaldikoen artean.
b) Errepideko garraioaren sektorea ekonomia-jarduera bereziki garrantzitsua da
Donostia-San Sebastianeko Eremu funtzionalean. Kokapen estrategikoak
eskualdeari ematen dion abantaila erlatiboa Europako komunikabide sarearen
testuinguruan, aukeren eszenatoki bat proiektatzen du. Aukera hauek
aprobetxatu egin behar dira jarduera logistikoen garapenera zuzendutako
espazio-erabilgarritasuna optimizatuz.
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c) Eremu funtzionalean gaur egun aztertzen diren proiektu estrategiko nagusiak,
guzti horiek orokorki garraio jarduerarekin erlazionaturik, Pasaiako Badiaren
berantolatzea, Euskadiko trenbide-sare berria, Tren eta Autobusen geltoki
berriak, Lezo-Gaintxurisketako logistika plataforma, eta Pasaiako Badiako eta
Irungo Erdiguneko hiri birmoldaketen lanekin. Proiektu hauek berariazko
arreta eskatzen dute LPParen lanak gauzatzerakoan. LPPan gauzatu beharko
da hautabide nagusien eskuartze proiekzio bat, bai espaziozkoa bai
denborazkoa, era guztietara lurralde antolaketaren estrategia bat aski
estrukturatua, eta egun ezezagunak zaizkigun arazoen aurrean behar den
malgutasun irekiaren ondoan, aurreikuspen funtzionalak, ingurune ereduak
eta baldintzapen azpigiratuak eskainiz. Hauek utziko dute bermatzen
eginkizun hauen txertatze egokia LPParen lurralde antolamenduaren ereduan
ezarritako helburu orokorren betetzearen testuinguruan.
d) Donostiako eremu funtzionalera kanpotik sartzeko errepide sarearen
funtzionamendu orekatu batentzat, etorkizunean, egundo peaje sistema ez da
murriztuko A-8/A-1 autobidera bakarrik eta tarifen erregimen homogeneago
bat pixkanaka ezartzea eskatuko da.


Azkenik, hainbat ondorio planteatzen dira Eremu funtzionaleko Donostiako
hirugarren sektoreko zerbitzuen erakargune izatetik eta ordenamenduaren
honako jarraibideak ondorioztatzen dira:
a) Donostiak kanpoalderantz proiektatzen duen hirugarren sektoreko eta
zuzkiduren arloko eskaintzak ez dauka zertan oinarriturik hiriaren erdigunean
bakarrik; baizik geroz eta gehiagotan eskualdeko ingurune osoan sortu ahal
izango da. Hirugarrengo sektorearen dibertsifikatzeko gaitasun hau indartzea,
lurralde antolaketaren helburu bezala planteatzen da.
b) Donostia-San Sebastianek Gipuzkoako hiriburu gisa eta EAEko hirien
sistemaren funtsezko osagai gisa duen hiri-zentraltasunaren berezko
hirugarren sektoreko funtzioez gain, eremu funtzionalak proiekzio-potentzial
handia azaltzen du Baiona-Donostia-San Sebastian mugaz gaindiko
eurohiriaren proiektuari lotutako hirugarren sektoreko jarduerak hartu eta
garatzeko etorkizuneko esparru gisa.
c) Eremu funtzionaleko etorkizuneko eskaintza konfiguratuko duten hirugarren
sektoreko aktibo gisa, ikusi behar dira eskualde bakoitzak Donostia-San
Sebastiango hirugarren sektoreko ekipamendu-sorta zabalari era
dibertsifikatu eta osagarrian proiekta diezazkiokeen potentzialtasun
espezifikoak.
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3.5.-

LURRALDE PLAN PARTZIALA IDAZTEKO IRIZPIDEAK

Izaera orokorreko osagarri gisa LPPko 3.3. epigrafean gehitzeko egungo
diagnostikoaren laburpen gisa zenbatutako irizpide espezifikoentzako eta, DonostialdeaBidasoa Beherako eremu funtzionalerako 3.4. epigrafean zenbatutako lurralde-erreferentzi
orokorren osagarri gisa, antolamendu irizpide nagusi orokorrak azaltzen dira hurrengo
puntuetan, hauekin oraingo LPParen aldaketa dokumentua lantzen delarik:


LPParen dokumentua idazteko irizpideak finkatzeko abiapuntu bezala
beharrezkotzat jotzen da, zalantzarik gabe, Euskal Autonomiko Lurralde
Antolamenduko(LOT) Lurralde Plan Partzialen, maiatzaren 31ko 4/1990 legearen
12.artikuluan aurreikusitako zehaztapenen multzoa betetzea.



LPParen funtsezko edukiak eremu funtzionaleko lurralde esparruaren baterako
testuinguruan integralki sistematizuak, gai sektorialen antolakuntzako
proposamen nagusien laburpenagatik konfiguratuak geratuko direnak, Lurralde
Ereduan gauzatuko dira.
Lurralde Eredua formulatuko da aintzakotzat hartuz Garapen Iraunkorreko Euskal
Ingurumen
Estrategiaren(2002-2020)
markoan
adierazitako
garapen
iraunkorraren
eta lurralde orekaren irizpideak, III Ingurumen Programa
Markuaren 2011-2014 arabera.
Lurralde Ereduak eremu funtzionaleko azpiegitura eta lurralde antolamenduaren
eskema edo oinarrizko euskarria ikustarazi beharko du. Lurralde Ereduko eskala
lokaleko berariazko galdeketei buruzko aukera- hau- tabideak bere gain izendatu
ahal izateko behar adineko malgutasuna edukiko da, beti ere lurralde
antolamendu orokorraren funtsezko parametroak hipotekatzen eta nahasten ez
diren bitartean.



Dena dela, Galdera determinatzaileak LPParen Antolamendu Orokorraren barruan
aztertuko dira, hauek LPParen markoan lehentasunezko ikasketaren aldagaiak
bezala kontuan hartu beharko dira eremu funtzionalaren antolamendu
espazialaren ondorengo konfigurazioan duten lurralde eraginagatik:
-

Ingurumen fisikoko balore naturalak babesteko eta indartzeko aztertutako
espazio unitate handien zehaztapena eta lehen sektorea sendotzeko
oinarrizko euskarri gisa, nekazal ingurunearen bultzatzea.

-

Etorkizuneko garraio eta komunibide sarearen konfigurazioa bidean eta/edo
etorkizun laburrerako aurreikusitako eskuartze handien eta proiektu multzoen
osaketarekin.
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-

Pasaiko Badia eta Gaintxurizketako Korridorea Pasaian, Lezo, Errenteria eta
Donostiako eta Irungo Tren Erdi Guneko esparruen berrantolaketa
orokorraren osoko plangintzarako aztertutako lurralde antolamenduaren
proposamenak.

-

Geroko hiri garapebaren aurreikuspen nagusiak, bai prospekziorako beste
aukera potentzialekoak, bai hiri planeaketan iadanik aztertutakoak.

-

LPPetik lurralde plangintzaren eskala orokorreko berariazko estrategiak, zein
esparruen gain planteatzen diren.

Lurralde Plan Partzialak hirigintza eta azpiegituretan epe laburrera eskuhartzeko
politiken ondorio diren eskakizun koiunturalak gaindituko dituen denborahorizonterako proiektatuko ditu bere proposamenak. LPParentzat 16 urteko
horizonte prospektiboa ezarri da zeren panteatzen diren proposamen eta
zehaztapenak erdi-luzeko epera antolamendu eszenategiak aztertu beharko
dituzte, hauek berehalako lurralde antolamenduaren berariazko koiuntura gaindi
dezakete.
2015an LPPa aprobatuko duten hipotesiatik abiatuz
iraunaldia 2015tik 2030 artekoa izango da.



bere horizontearen

Otsailaren 27ko 3/1998 Euskal Herriko Ingurugiroa Babes Orokorreko legearen
arabera, Lurralde Plan Partzialak Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Baterako
prozeduren menpean geratzen da, Donostiako Eremu Funtzionaleko LPParen
bideratze eta sustapen prozesua garatu beharko da 183/2003 Dekretuak dioenarekin adostasunean. Honen arabera erregulatzen da Ingurune Inpaktuaren
Baterako Ebaluaketaren prozedura, baita ere zenbait plan eta egitarauek
ingurugiroan dituzten ondorioen ebaluaketaz dioena 9/ 2006 lege estatalak, 200802-19 datan, IIBE Azterketa ondoren lantzeko “erreferrentzia dokumentua”
deituriko igorpena, Plangintza, Ebaluaketa, Ingurune Kontrolaren Zuzendaritzari
eskatu zitzaion bezala.
Beranduago, 2008ko irailaren 24ko Ebazpenaren bitartez, Ingurumeneko
Kontselariordeak “Lurralde Plan Partzialeko Donostia-San Sebastian (DonostialdeBidasoa Beherako) eremu funtzionaleko Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio
Osoarentzako Erreferentzia Dokumentua” idatzi zuen.



LPPan aztertu beharko dira Donostiako Eremu Funtzionalak dituen lurralde,
azpiegitura eta funtzional loturak inguruko Eremu geografikoekin.Baiona-San
Sebastian (Eurohiria) konurbani-zaketaren mugaz bestaldeko proiektuaren funtsa,
EAEko hiri sistemaren osaketa gunea eta Gipuzkoako hiri administratiboaren
egoitza, baita ere, Nafarroako Bortziriak-Cinco Villas eskualdearentzat IrunHondarribik, gune moduan, betetzen duen hirugarren zerbitzuen hiri-burutza.
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Zentzu honetan, LPPan aztertu beharko Eremu Funtzionalak proiekzio sendoa
eskaintzen duela Baiona-San Sebastian, eurohiriaren proiektuari lotuta hitugarren
mailako jardueren eszenatoki bezala, gainera hirugarren mailako funtzioak
berezkoak zaizkio Donostiarii Gipuzkoako hiriburu bezala erdigune izateagatik.


Era berean, LPPa lantzerakoan espazio-azpibanaketako bitarteko eskalaren kontuhartzea aztertu beharko da. Izan ere, eskala honek udalerrien mugaketak izan ohi
diyuen trabak gaindituko lituzke, Lurralde konfigurazio geografikora egokitu
zerbitzuak erkidetuta kudeatzeko eta ekonomi-garapenerako ekimen berriak
eskualde-mailan sustatzeko joera berriak islatuko lituzkete aldi berean.
Azpibanaketa hau ez da tresna instrumental huts gisa konfiguratzen; Aitzitik,
eskualde-egituraren esparru orokorraren barruan beren lurralde fisikoaren
karakterizazioaren ikuspegitik zein problematika sozioek-onomikoaren kudeaketa
eta azpiegitura eta zerbitzuen antolaketa kontuan izanik tokiko nortasuna eta
berezkotasuna duten hainbat eremu edo eskualde definitzea ahalbidetzen duten
faktore geogra-fiko,politiko eta sozioekonomiko jakin batzuen erantzuna izan
beharko du. Zentzu honetan, kontuan hartu beharko dira ondoego faktoreak:



-

Lurralde funtsa oinarri koerente bezala antolaketa funtzional berrirako,
udalen mugen gainditze administratibo progresiboa ahalbidetuko duena.

-

Eskualde eskala marko egoki bezala hiri eta iraunkor mugikortasun
handiagoatzearengan esku-hartze eraginkor baterako.

-

Udalez gaindiko esparruaren esku-hartze eskala egoki bezala zerbitzuen
erkidegoentzat, garapen ekonomikoaren agentzientzat eta babestutako
etxebizitzen geroko kudeaketarako.

LPParen bideratze prozesua adostu beharko zaiei kontsulta eta entzute bideratzei,
administrazio publikoei eta egungo legedian aurreikusitako informazio
publikoaren denboraldiei, baita ere hedatze publikoa-aren ekimenei, hiritar parte
hartzeari eta estamentu sozial eta sektorialekin iritzien kontrasteei. Estamentu
hauek administrazio eragiletik bidezkotzat ulertzeko une bakoitzean komeni diren
dokumentu dibulgatzaileak erabiliko dira.
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3.6.-

LURRALDE ANTOLAMENDUAREN HELBURUAK

Lurralde antolamenduko eremu funtzionalaren egungo diagnostikoaren laburpen gisa,
plana landu den prozesuan zehar kontsideratu diren eduki ezberdinen analisi baloratiboetatik,
jendaurreko izapide aldian jasotako alegazioetatik, lehenik aurreratutako zatitik eta gero
hasierako onarpena zuen dokumentutik, eta azkenik, egun administrazioko erantzuleekin
jardutako bileretatik, jarraian, Planaren administrazio eragileegatik planteatutako
antolamendu orokorraren helburu nagusiak eta Donostialdea-Bidasoa Behearen Lurralde Plan
Partzialaren moldaketaren erredakzioa presiditu duten jarraibide nagusiak zehazten dira:
1.- Lurralde natura-baliabideak eta paisaia-balioak zaintzea eta indartzea, biztanleek
erabili eta ingurumenaz gozatzeko ondasun gisa eta eskualde-egiturako
hirugarren sektoreko aktiboak indartzeko eta kanpoaldean proiektatzeko faktore
erantsi gisa.
2.- Lehen sektorearen jardueren garaènerako oinarrizko euskarri gisa nekazal
ingurunearen kontu hartzea, bere sendotzea eta irautea interes orokorraren
baliotzat hartzen da, ez bakarrik sozial, kultural, eta ekonomikoki baita ere
lurralde babesteko eta mantenimenduaren ikuspegitik. Zentzu honetan, ez
bakarrik urbanizatu gabeko lurzoruaren gehiegizko okupazioen eskaerei babes
neurriak jarri, baizik eta landa eta lehen sektoreko ingurunearen (Landa parkeak
eta abeltzaintza eremu estrategikoak) bultzatzeko, Lurralde Antolamenduko
Nekazaritza eta Baso Arloan adierazitakoaren arabera, antolamendurako irudi
berriak sortzea proposatzen da.
3.- Egungo lurralde-antolamenduko eredua azpiegitura berriak espazioan antolatzeko
eta etorkizuneko hirigintza-hazkundeak hartzeko abiapuntu egoki gisa onartu eta
finkatzea, hiri-garapenaren korridoreak Lurralde egituraren konfigurazio
orokorrera egokitzea bereizgarritzat duen eredua baita.
Horrenbestez, ingurune fisikoaren konfiguraziora egokitzeko oinarrizko eskema
bat hartzea hirigintza-garapen berrien etorkizuneko irismen espaziala
erreferentzialki mugatzeko baliabide egoki gisa.
4.- LPParen Antolamendu Ereduan txertatu beharko dira logikoki finkatuta bezala
emanten diren azpiegituren jarduerak (2. ingurubiea, Urumeako autobia,
Euskotrenaren bide banatzea eta estazio berriak sarean)azkenaldian eraiki direnak
eta aldi berean, bidean edo proiektutzat dauden jarduera berriak (Euskadiko
Trenbide-Sare berria).
5.- LPParen Antolaketa Ereduari txertatu beharko zaizko hiri
prozesua osotasunean erabakitzeko proposamenak eta
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funtzionalean zintzilik dauden puntu nabarmen eta estrategikoak, Pasaiako
Badiaren hiri birmoldaketa eta Pasaiko Portuko esparru gunearen berrantolaketa,
Lezo-Gaintxurizketako korridorearen hiri garapena, eta Irungo trenbide eta
erdialdeko gunearen hiri berrantolaketa, eta Zubieta eta Txingudiko eremuen
tratamendu osagarria esanguratsuenen artean, esandako operazioen garapenari
baldintzatutako eszenatoki aukera nagusien enuntziatu eta balorazioetara etorriz.
6.- LPPean kontuan hartzeko Antolamendu Ereduak, eremu funtzionalaren
erakundean oinarritzen denak, azpiegituraeuskarrien proposamenez gain,
euskualde osoko Lurraldegan aureikusitako hiri garapen berrien lekutze eta
dimentsionatzerako jarraibide batzuk eskaini behar ditu. Hauek nahitaez garraio
sare publikoarengatik baliagarrituak egon behar dira.
LPPa 16 urteko denboraldi horizontearekin epe luzerako egituratzen da, koiuntura
demografiko aldakorren eta ziklo ekonomiko ereduen egokitzeko gaitasuna
ziurtatuz, lekutzeko et dimentsionatzeko jarraibideak era malgu eta irekian
konfiguratzea komeni da
Ondorengo udal planeamenduan beraz, LPPean aukera erlatiboki irekiak, hiria
handitzeko guneen lekutzeko eta dimentsionatzeko alternatibentzat.
7.- Errepide-sarea. Igarotze-trafikoak eta barneko asaldu-trafikoak pixkanaka
bereiztea ahal den heinean, pisu handiko ibilgailuen trafikoaren garraio saren
handietan sartze azkarra baimenduz, horrela egungo oinarrizko sarea pisu gutxiko
ibilgailuentzako utziz eta egungo oinarrizko sare hau hiri banaketa sare primarioa
edo oinezkoentzako eta txirrindularientzako bide bihurtuz.
Epe luzerako denbora-horizonteko eredu bat hartzea Donostia-San Sebastianeko
Eremu Funtzionalean garraio eta komunikabideen sare orokorra pixkanaka eta
progresiboki etorkizunean konfiguratzeko. Epe labur eta ertainean azpiegituraarloan esku hartzeko programak eredu horren ondorio diren funtzionaltasun eta
lurralde-mailako estrategietara moldatzea.
Epe luzerako tarifa homogeneodun kanpo zeharbideen errepide sare nagusi
multzoen luzapena, bere funtzionamendu orekatua hobetzea uzten duelarik.
8.- Trenbide-sarea. Euskadiko Trenbide-sare berria eta operazionalki Renfe eta
Euskotrenaren sarearekin txertatu. Konfigurazio eraginanitzeko Trenbide sarearen
kanpoko inpaktuak eta kontsumoak gutxiagotuko ditu; aldiriko ibilbide luzeko eta
ertaineko bidaiarien zirkulazio eta salgaiena kalitate biakaina eskainiko du;
zirkulazio sarrera eta erakarpenak, aldaketa modaleko eta iharduera
logistikoetako guneak lotuko ditu; itxasoko eta errepide bidezko garraioarekin
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aldaketa modala erraztu eta indartuko du, egoki zabaldu eta diseinatutako
terminalen sistema anitzaren bidez eta LPParen alorrean egituraketa funtzionala
eta Lurralde egituratzea positiboki sustatuko ditu.
9.- Europako garraio eta komunikabide sarearen testuinguruan eremu funtzionaleko
pribilejiatutako kokalekuaren ondorioz egiaztatutako aukera estrategikoen
aurrean, Donostiako Eremu Funtzionalaren barruan garraio sektorearen
funtzionamendu optimizatzeko, zerbitzu eta intermodalitate baliabideen
lehentasunezko aurreikuspena.
10.- Eremu Funtzional osorako garraio publikoko sistema bateratua eratzea. Egungo
operadore guztiak sare komun batean bateratzea. Trukatzaileak, geltoki
intermodalak eta aparkaleku gomendatuak konfiguratzea sarearen puntu
estrategikoetan.
11.- Eremu Funtzionalak “zerbitzu-eskualde” gisako kanpo-proiekzioan eskaintzen
dituen alternatiba desberdinak indartu eta baloratzeko estrategia. Eskala
orokorreko hirugarren sektoreko eta zuzkidurako ekipamenduak DonostiaBeterriko eskualde-egituran zehar deskontzentratzea proposatzen da, sarean
banatuz lurralde osoan(adibidez, Ficoba, Txilidaleku, Albaola Proiektua eta abar).
12.- Donostia-Beterriko Eremu Funtzionaleko ekonomia-jarduera berriak eta
hirugarren sektorekoak Baiona-Donostian Eurohiriaren Proiektuaren esparruan
integratzeko estrategia, espazio, azpiegitura eta zuzkiduren arloan osagarritasunaukera nabariak eskaintzen dituen eskala handiagoko lurralde-antolamenduko
esparrua baita.
13.- Donostia-Beterriko eskualde-egiturako espazioa okupatzeko egungo eredua
LPPean baieztatzea, eredu horrek hiriak haranetan eta zeharkako korridoreetan
kontzentratzea eta kota garaiagoetan dagoen haranen tarteko lurraldea zaintzea
du bereizgarritzat.
Espazio-antolaketa honi esker hirigintza-garapen intentsiborako lurrik egokienak
aprobetxa daitezke topografia malkartsuagoko eremuetan eraginik izan gabe eta
bat dator Euskal Herriko Lurzorua eta Hirigintzaren 2/2006 Lege berrian kontuan
hartutako garapen iraunkorraren jarraibideekin eta lurzoru baliabideen kontsumo
azterketaren optimizazioarekin.
Irizpide orokor hau logikoki gehiegizko eraikuntza-dentsifikazioko eremuak
antolatzea saihesteko betebeharrarekin eta ibai-ibarren funtzionamendu
egokirako eta ingurugiroa behar bezala zaintzeko behar adina espazio erreserbak
bermatzeko premiarekin bateratu behar da.
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14.- 2/2006 legearen postulatuekin sintonian, gutxieneko estandarren finkatzean
erabakitako irizpideak LPPera aldatuko dira, dentsitate gutxiko tipologia duten
garapen berrien aurreikuspenak LPParen Antolamendu Eredutik gutxituz.
15.- Eremu Funtzionalean berezko hiri-nortasuna duten hainbat biztanle-gune izatean
oinarritutako egungo hirigintza-eredua finkatu eta indartzea. Egungo gune
anitzeko egiturari eustea, konurbazio osoaren etorkizuneko antolakuntza
bermatzeko oinarria baita, eremu funtzionalaren hazkunde globala eskualde
bakoitzaren proportziozko hedapenaren bitartez ebatziz, bere hiriguneen
hirigintza-egituratik abiatuta.
16.- Gaur egun eremu funtzionaleko azpieskualde bakoitzean biztanleriaren eta
enpleguaren artean dagoen oreka-egoera sentibera mantendu eta optimizatzea.
Oarsoaldea, Urumea eta Oria Beherea azpieskualdeetan hirugarren sektorea
indartzeko neurriak sartzea, eremu funtzionaleko batez bestekoaren aldean duten
defizit erlatiboa murrizteko. Subarea bakoitzaren barruan erabileren eta
jardueren aniztasunak osatzen du lehen urratsa biztanleriaren eguneroko
derrigorrezko joan-etorrietarako nibela jaisteko, biztanleriaren guneetako
autosufizientzia laguntzeko eta eskualde bereiztuetan erabilerak biltzea eragiten
duen motorizatuen joan-etorrien beharrezko handitzea gutxiagotzeko.
17.- Laburbilduta,
eremu
funtzionaleko
antolamenduaren
helburu
gisa
“deszentralizazio kontzentratua” edo “sare moduko gune anitzeko hiria” izenda
daitekeen hiri-eredua erabakitzen da, hazkundeak eskualde-zentraltasun
handieneko guneen inguruan gehiegi kontzentratu izanaren ondorioz
“zentralizazio globalizatuaren” eredu baterantz litekeen noraezean abiatzeko
alternatiba gisa.
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1.-

EREMU FUNTZIONALAREN INTEGRAZIOA INGURUNE HURBILEAN

Lurralde Plan Partzialean lurraldea antolatzeko garatu den lana Donostiako eremu
funtzionala bere baitan hartzen duen testuinguru espaziala, geografikoa eta administratiboa
kontuan hartuta egin da.
Jarraibide geoestrategiko orokorrek Lurralde Antolamendurako Artezpideen
dokumentua hartzen dute Lurralde Plan Partziala une oro egokitzeko erabili den erreferentziaesparrutzat. Ildo horretan, haren esparru geografikoa bere egin dute, Donostiako
(Donostialdea - Bidasoa Beherea) eremu funtzionalari dagokiona hain zuzen. Lurralde
Antolamendurako Artezpideen arabera, udalerri hauek osatzen dute eremu funtzionala:
Andoain, Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo,
Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta Usurbil.
Eremu funtzionala, beraz, Gipuzkoako eta, hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko iparekialdeko muturrean kokatutako lurraldeari dagokio. Frantziako lurraldea eta Nafarroako
iparraldea ditu mugakide (ikus 1. planoa). Gipuzkoako Lurralde barruan, mendebaldean UrolaKostako eremu funtzionala Zarautz-Azpeitia du mugakide eta hego-ekialdean Tolosako
(Tolosaldea) eremu funtzionala.
Lurraldea antolatzeko diziplinaren ikuspegitik, honakoak dira inguruko perimetroan
dituen erreferentziako administrazio-esparru baliokideak (ikus 1. planoa):


Urola-Kostako eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partziala, behin betiko onartua
(32/2006 Dekretua).
Donostiako eremu funtzionalak Orioko eta Aiako udal-barrutiak ditu mugakide.



Tolosako (Tolosaldea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren 2013eko
urriko onarpena.
Donostiako eremu funtzionalak Zizurkil, Aduna, Villabona, Berastegi eta Elduaingo
udal-barrutiak ditu mugakide.



Nafarroa Atlantikoko —Leitza-Urumea goiko 9.1 azpieremu funtzionala— Lurralde
Antolamendu Plana. Behin betiko onarpeneko proiektua 2011ko maiatzan.
Donostiako eremu funtzionalak Aranoko eta Goizuetako udal-barrutiak ditu
mugakide. Barruti horietan kokaturik daude Donostialdeko eskualdea urez
hornitzeko sistema osatzen duten Añarbeko eta Artikutzako urtegiak.
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Nafarroa Atlantikoko –Bortziriako 8.2. azpieremu funtzionala— Lurraldea
Antolatzeko Plana. Behin betiko proiektuaren onarpena 2011ko maiatzan.
Donostiako eremu funtzionalak Lesakako udal-barrutia du mugakide. Barruti
horretan kokatuta daude Txingudi - Bidasoa Behereko eskualdea urez hornitzeko
sistema osatzen duten Endarako eta Domikoko urtegiak.



Azkenik, eremu funtzionalak, Bidasoa ibaiak eratzen duen mugan, eskuinaldeko
Frantziako lurraldea du mugakide. Zehazki, Hendaia, Urruña-Behobia eta Biriatuko
udal-barrutiak.

Ingurune fisikoaren ikuspegitik, Oria, Urumea, Oiartzun eta Bidasoa ibaien haranetako
ibai-ibilbideek eta dagozkien bitarteko mendiguneek taxutzen dituzte Donostiako eremu
funtzionaleko Lurralde eta inguruko perimetro geografikoaren arteko jarraitutasun eta
elkargune moduko lerro nagusiak.
Ikuspegi funtzionaletik, bestalde, haranen hondoetan zehar igarotzen diren eta haiek
elkarrekin lotzen dituzten komunikabide-ardatzak dira eremu funtzionalaren eta mugakide
dituen eremuen arteko (Hendaiatik Baionarako itsasertzeko zerrenda Frantzian, Urola-Kostako
eta Tolosaldeko eskualdeak Gipuzkoan eta Bortzirietako eskualdea Nafarroan) konexioeuskarria eta hiri-jarraitutasun nabarmena eratzen duten elementuak. Kapitulu horretan, A-1
eta A-15 autobiak, A-8 – A-1 autobideak, N-121 errepidea eta ADIF-SNCF eta ETS trenbidesareak dira konexio-ardatz nagusiak.
Kanpoaldearekin konektatzeko garrantzizko beste elementu batzuk eremu
funtzionalaren portu- eta aireportu-azpiegiturak dira. Kanpoaldeko dartsenaren proiektu
handinahia, portua modernizatzeko eta Pasaiako badia hirigintzaren aldetik lehengoratzeko
prozesurako aukera izan daitekeen aldetik, portuak eremu funtzionalaren esparrua baino askoz
ere handiagoa den "hinterland" baten garraio-azpiegitura gisa eskaintzen duen
funtzionaltasunean bermatzen da.
Zerbitzu-lurralde izatearen ikuspegitik, eremu funtzionalak badu berezitasun
nabarmena: Donostia Gipuzkoako lurralde historikoaren administrazio-hiriburua da eta, aldi
berean, hiria eta bere ingurunea lehen mailako erakargarri turistikoa eta hirugarren
sektorekoa (Hondartzak, Aquariuma, Haize Orrazia, Zinemaldia, Chillida Leku Museoa,
Estropadak, Kursaal Kongresu Jauregia, Gastronomia, Ficoba…), orain jarduera aurreratuen
alor berrietarantz irekitzeko ahaleginetan dabilena.
Horrez gain, Irun-Hondarribia gune hiritarrak Nafarroa iparraldearen zati batek (Cinco
Villas eskualdea, Elizondo,etab.) eta Iparraldeko zenbait herrik (Hendaia,Behobia,DonibaneLohitzybe, etab.) ardatz duen hirugarren sektoreko zentroa eratzen dute.
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Azkenik, bada adierazi beharreko garrantzizko beste faktore bat ere: mugaz gaindiko
entitate bat finkatzeko programak, Baiona eta Donostia arteko itsasertzeko zerrendak
eskaintzen dituen hiri-jarraitutasun linealeko ezaugarriak indartuta. Horretarako formalizatu
da, hain zuzen, "Eurocité Basque Bayonne-Saint Sebastien / Euskal Euro-Hiria Baiona-Donostia
/Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastián" proiektua bultzatuko duen sozietatea.
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2.-

LURRALDEA ANTOLATZEKO EREDUA

Lurralde Plan Partzialaren lurraldea antolatzeko eredua honako gai hauen inguruan
planteatutako antolamendu orokorreko proposamen nagusien sintesiak konfiguratzen du:
ingurune fisikoaren arautzea, garraio eta komunikabideen sarearen antolaketa, izaera
estrategikoko hainbat hirigintza-eremuren konfigurazioa eta eremu funtzionalaren multzoaren
gaineko bizitegi-garapen eta jarduera ekonomikoen garapen berrien banaketa haztatua. 2., 3.
,5. Eta 6. planoetan adierazitako funtsezko zehaztapen horiekin batera, antolamendu
orokorreko beste jarraibide batzuk ere ezartzen dira, uraren zikloaren, zerbitzu-azpiegitura
orokorren, ekipamendu komunitario handien eta plangintza bateragarri egitearen gai-eremu
espezifikoei loturik (4., 7. eta 8. planoak).
Eredua ez da eskema arauemaile determinista eta unibokoa; aitzitik, lurraldea
lehenesteko jarraibide global jakin batzuk eta azpiegiturak eta hirigintza garatzeko esparruagertokia eskaintzen ditu, horiek abiapuntutzat hartu eta Lurralde gain proiektatzen diren
hirigintza-eskakizunen eta azpiegitura-ekimenen sorta zabala malgutasunez baina
sistematizazio orokor arautu batekin bideratu eta araupetu ahal izateko.
Eredua, beraz, dokumentu honetan adierazitako proposamen-ondorio nagusien
gainjartzea bezala konfiguratzen da, ingurune naturalari, landa-lurzoruari, mugikortasunereduari eta garraio eta komunikabideen sareari, azpiegitura eta zerbitzuen sareari eta hirikokaguneen sistemari buruzko ondorioen gainjartze gisa hain zuzen ere.
Planteatutako lurraldea antolatzeko ereduaren oinarrizko egitura osatzen duten
Lurralde Plan Partzialaren zehaztapenak honakoak dira:


Lurralde antolamenduko eskualdeko Ingurune fisikoaren zonifikazio orokorreko
proposamena:
-



Babes naturalistiko eta/edo basogintzako babes berezia duten lurzoruak.
Landa-habitata eta/edo hiri inguruko esparru berdeak finkatzeko babes
bereziko lurzoruak.
Ibai-korridoreak.
Hiri inguruko landa.

Lurralde antolamenduko eskualdeko Ingurune fisikoari buruzko antolamendu
osagarrien eta gainjarrien proposamenak:
-

Hiriarteko landa parkeak.
Hiri inguruko landa parkeak.
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-

Nekazaritza eta abeltzaintza eremu estrategikoak.



Mugikortasun-ereduaren eskema orokorra finkatzea eta hainbat proposamen
espezifiko adieraztea honako gai hauen inguruan: txirrindulari eta oinezkoentzako
oinarrizko hiriarteko sarearen etorkizuneko konfigurazioa, errepide-sare nagusia,
trenbide-sareak (ADIF, ETS eta AHT) eta dagozkien geltokiak eta intermodalitateelementuak, eta portu- eta aireportu-azpiegiturak.



Hiri-ingurunearen antolamendu orokorrari buruzko proposamenak, hirigintzarako
okupa daitezkeen lurzoruak globalki mugatuta eta, horien barruan, hainbat
esparru espezifiko definituta:
-

Hiri eta hiri inguruko taldekatzea.
Horizonteko Lurralde Plan Partzialaren hirigintza esparruko garapena.
Hiri inguruko landa.
Hiri ibai-korridoreak.
Lurralde Plan Partzialean izaera estrategikoko eremu gisa definitutako
esparruak.



Udal-plangintzan
planifikatu
beharreko
bizitegi-parkea
eta
jarduera
ekonomikoetarako lurzorua antolatzeko eta dimentsionatzeko jarraibide orokorrak
adieraztea.



Antolamendu xehatuagoaren eskemak proposatzea izaera estrategikoko eremu
gisa definitutako esparruetarako, zenbait kasutan ordezko hainbat aukera
adierazita haien ingurumena, azpiegiturak eta hirigintza antolatzeko.

Halaber, Lurralde Plan Partzialaren beste zehaztapen osagarri batzuk ere adieraz
daitezke, lurraldea antolatzeko ereduari atxiki dakizkiokeenak:


Uraren ziklo integralari, zerbitzu-azpiegiturei eta ekipamendu komunitario
orokorrari buruzko proposamen orokorrak adieraztea.



Bateragarri egindako lehentasunezko plangintza izan behar duten esparru eta
elementu nagusiak finkatzea.



Genero eta eguneroko bizitzari buruzko ikuspegien proposamenak.
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3.-

INGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDU OROKORRA

3.1.-

EREMU FUNTZIONALEKO INGURUNE FISIKOAREN LURRALDE ANTOLAMENDU
OROKORRERAKO OINARRIZKO ZONIFIKAZIOA

Lurralde Plan Partzialaren oinarrizko zehaztapenetariko bat izango da arautze generiko
berezia izan behar duten lurraldeko esparruak finkatzea, horren helburua izango baita
ingurune fisikoaren balio naturalak, ingurumenekoak eta paisaiari dagozkionak begiratzea eta
indartzea eta, bestalde, hirigintza- eta azpiegitura-garapen periferikoak lehen sektorea
finkatzeko oinarrizko euskarri izango den landa-ingurunea indartzearekin bateragarri egitea.
Horretarako, espazio-unitate handien lau kategoria definitzen dira, Lurralde Plan
Partzialaren Ingurune Fisikoaren Antolamendu Orokorrari buruzko 2. planoan mugatuta
daudenak, lehentasunezko ingurune natural eta landa habitat esparru gisa eta bostagarren
kategoria espaziala hirigintza garapenaren eremu funtzionalaren harrerari zuzenduak dauden
esparruetan esleitu daitekeena, eta Lurralde Plan Partzialaren Hiri Ingurune Antolamendu
Orokorrari buruzko bosgarren planoan dagoena:


Babes naturalistiko eta/edo basogintzako babes berezia duten lurzoruak
Ingurune fisikoa nagusi duten lurraldeko esparruak, zeinentzat proposatzen baita
balio naturalistikoak eta paisaiari dagozkionak indartzea, nekazaritzako eta
basozaintzako ustiapeneko jarduera eta eraikuntza bateragarriak mantentzea eta,
hala badagokio, hiri inguruko parkeetan integratutako jarduera eta eraikuntza
bateragarrien presentzia.
Esparru hauen mugaketan, halaber, eremu funtzionalaren itsasbazterreko tarte
garrantzitsua lehentasunez babestu beharrarekiko sentikortasuna jasotzen da,
babes naturalistiko berezia eman behar zaion lurralde gisa finkatzeko ezaugarriak
eta kokapena ditu eta.
Lurralde Plan Partzialean esparru hauetarako aurreikusitako lurralde-arautzea
Lurralde Antolamendurako Artezpideetako "Babes berezia", "Ingurumenhobekuntza" eta/edo "Basogintza" antolamendu-kategoriekin pareka daitekeena
izango da, honako zehaztapen hauekin:
- Esparru hauetan gainjarritako baldintzatzaile gisa errespetatuko dira bertan
kokatuta dauden espazio natural babestuetarako onartutako arautze- eta
kudeaketa-plan guztiak, Lurralde Plan Partzial honen lurralde-antolamendu
orokorrarekin bateragarriak direnak.
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- Hirigintza-hazkundeak debekatuta daude eta onura publikoko eta gizarteintereseko eraikuntzak saihestu egingo dira, ingurumena hobetzeko eta/edo
basogintza-jarduerarako behar direnak izan ezik.
- Esparru hauetan onartzeko modukoak izango dira, salbuespen gisa, behar den
bezala justifikatutako kasuetan eta betiere dagozkien ingurumenkonpentsazioko neurriak hartuta, garraiobideen erabilerak (portuak barne),
aireko lineak, lurpeko lineak eta B motako zerbitzu ez-linealen instalazio
teknikoak (d1, d2, d3 eta d5 erabilerak Lurralde Antolamendurako Artezpideen
8.6.7.D. epigrafeko erabileren definizioaren arabera).


Landa-habitata eta/edo hiri inguruko esparru berdeak finkatzeko babes bereziko
lurzoruak
Landa-habitata nagusi duten lurraldeko esparruak, zeinentzat aldezten baita lehen
sektoreko landa-jarduerak eta -eraikuntzak finkatzea eta hobetzea eta Lurralde
Plan Partzialean planteatutako hiriarteko eta hiri inguruko landa-parkeetan
integratutako jarduera eta eraikuntza bateragarriak mantentzea edo, hala
badagokio, garatzea.
Lurralde Plan Partzialean esparru hauetarako aurreikusitako lurralde-arautzea
Lurralde Antolamendurako Artezpideetako "Nekazaritza eta abeltzaintzako eta
landazabaleko zona" antolamendu-kategoriarekin pareka daitekeena izango da,
honako zehaztapen hauekin:
- Esparru hauetan gainjarritako baldintzatzaile gisa errespetatuko dira bertan
kokatuta dauden espazio natural babestuetarako onartutako arautze- eta
kudeaketa-plan guztiak, Lurralde Plan Partzial honen lurralde-antolamendu
orokorrarekin bateragarriak direnak.
- Zona hauetan hirigintza-hazkundeak debekatuta daude eta onura publikoko
eta gizarte-intereseko eraikuntzak saihestu egingo dira, landa-habitata
garatzeko behar direnak eta hiriarteko eta hiri inguruko landa-parkeen berezko
erabilera eta jarduerei datxezkienak izan ezik, horiei dagozkien antolamenduplan berezietan xedatzen denaren arabera.
- Zona hauetan finkatu egiten dira lehendik zeuden hirigintza-erabilerak edo,
hala badagokio, indarrean dagoen hiri-plangintzan aurreikusita daudenak.
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Ibai-korridoreak
Izaera funtsean ibaitarra duten lurraldeko esparruak, eremu funtzionaleko ibai
nagusien ibilbidean zehar kokatuak. Ibaiaren behe-ibilgua, lehentasunezko
fluxuaren eremua, urpean gera daitezkeen ibarrak, ibarbasoak eta ur-bazterreko
zuhaitz-zerrendak hartzen dituzten espazio libreen segidak eta haien ertzetan
berdegune gisa edo oinezkoentzako ur-bazterreko pasealeku gisa taxututako
gainerako espazio libreek osatzen dituzte.
Oro har, ibai-korridoreak ur-goraldien erregimenean urpean gera daitezkeen
lurzoruei dagozkie. Horiei urpean geratzen ez diren espazio libre berdeak, parkeak
eta ur-bazterreko pasealekuak gehitzen zaizkie eta, era berean, ibaien ertzetan
kokatutako hiri-eremu finkatuak kentzen zaizkie, eta bertan uholdeak
prebenitzeko jarduerak egin behar dira.
Lurralde Plan Partzialean esparru hauetarako aurreikusitako lurralde-arautzea
Lurralde Antolamendurako Artezpideetako "Lur gaineko urak babestea"
antolamendu-kategoriarekin pareka daitekeena izango da, indarrean dagon Euskal
Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken ertzak Antolatzeko Lurralde Arloko
Planean garatutakoa hain zuzen.
Ibai-korridoreetan debekatuta dago:
- Mota guztietako eraikuntzak, ibai-esparruaren zerbitzuari atxiki dakizkiokeen
interes orokorreko ekipamenduak izan ezik.
- Komunikabide-sareak, zubiak eta urpean gera daitezkeen ur-bazterreko
pasealekuak izan ezik
- Zerbitzu-azpiegiturak, ibilgu-gurutzatzeak eta saneamendu sareak izan ezik.
Ibai-ibilbideen esparruetan gainjarritako baldintzatzaile gisa errespetatuko dira,
Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken ertzak Antolatzeko Lurralde
Arloko Planaren arautzeaz gain, esparru hauetan kokatuta dauden espazio natural
babestuetarako onartutako arautze- eta kudeaketa-plan guztiak, Lurralde Plan
Partzial honen lurralde-antolamendu orokorrarekin bateragarriak direnak, halaber
Ekialdeko Kantauriko Plan Hidrologikoan adierazten diren zehaztapenak.
Lurralde Plan Partzialean bost ibai-korridore definitzen dira espezifikoki: Oria
ibaiaren korridorea, Urumea ibaiaren korridorea, Oiartzun ibaiaren korridorea,
Jaizubia errekaren korridorea eta Bidasoa ibaiaren korridorea.
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Bost ibai-korridore horietariko bakoitzerako ibaia osoan antolatzeko plan berezi
bat egin beharko da, sektore anitzeko izaera (ingurumenari, hidraulikari,
hirigintzari eta azpiegiturei dagozkien osagaiak batera kontuan hartzea) eta udalaz
gaindiko irispidea (ibai-ibilbidearen garapenaren multzoa batasun moduan
kontuan hartzea) izango dituena.
Ibaiak osoan antolatzeko plan berezien funtsezko eduki gisa, ibaiaren ibilgua,
lehentasunezko fluxuaren eremua eta urpean gera daitezkeen ibarrak hartzeko
espazio-esparrua behin betiko finkatzeaz gain, beste zenbait eduki ere kontuan
hartuko dira: ibai-ibilbidearen ingurumena eta paisaia balioztatzea; hiri eremuan
uholdeei aurrea hartzeko neurriak ezartzea, hala badagokio, oztopo hidraulikoak
ezabatzeko egin litezkeen esku-hartzeak kontuan harturik; erriberak lehentasunez
espazio libre eta berde gisa tratatzea; ibaiertzetan zehar ibilbide bigunak eta urbazterreko pasealekuak sortzea; bertan biltzen diren azpiegituren multzoa
sektorez gaindiko ikuspegitik antolatzea; eta programatutako esku-hartzeen
ebaluazio ekonomiko eta finantzarioa egitea, dagokien kudeaketa-planarekin
batera.


Hiri inguruko landa
Gaur egungo hirigintza garapenaren eremuan lehentasuna duten landa habitat
eta ingurune natural erregistratuak dauden lurzoru eremuak, independenteki
kontsideratuz haien gehikuntza lurzoru hirigarri gisa hirigintza plangintzako
zenbait kasutan onartuta edo tramitazio bidean egon, erreserba espazial
kontsideratu dira Lurralde Plan Partzialean.
Esparru hauei buruz, epe labur- ertaineko hirigintza okupazio beharra ez da
hausnartzen eta etorkizunean argitu ahalko da udal edota udal gaindiko
plangintzatik, ea landa habitat gisa bermatu edo hirigintza hedapen berri gisa
esleitzeko aukera bikoitzeko kalifikazioa edukiko duen.
Lurralde Plan Partzialean aurreikusitako lurralde erregulazioa baliokidegarri izango
da esparru hauetan, jadanik ez-hirigarri eta izaera iragankor kalifikatutako
lurzoruetan, beti ere, esparru hauetan etorkizunean hirigarri bezala errekalifikazio
posible bat gauzatzen ez bada, “Nekazal- abeltzain eta landazabal eremua”
Lurralde Antolamendurako Artezpideko kategoariari dagokiona, hurrengo
zehaztapenak betetzen direlarik:
- Zalantzarik gabe, lurralde erregulazio iragankor hau ordezkatuta geldituko da,
etorkizunean hirigintza errekalifikazioa gauzatzeko adjudikatua izan daitekeen
kasuari dagokion hirigintza erregulazioagatik.
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- Hori dela eta, eremu hauetan modu iragankor batean debekatuta geldituko
dira hirigintza handipenak eta erabilera publiko eta gizarte interesa duten
eraikinak ekidingo dira, landa habitata eta hiriko eta hiri inguruko landa parkei
dagokien ekintzei atxikituta daudenak salbu, eskura egongo diren
Antolamendu Espezialen Planeei dagokienaren arabera.
- Edozein kasu dela eta, esparru hauetan errespetatuko da gainjarritako
baldintza gisa, erregulazio guztiak eta Lurralde Plan Partzialeko lurralde
ordenazio orokorrean bateragarri eta bertan kokatuak dauden, onartuak izan
diren kudeaketa planak babestutako espazio ezberdinentzat.
- Jada existitzen diren hirigintzako erabilerak finkatzen dira eta udaleko
plangintza orokorrean berhausnarketa baten eragipean jarriko dira, kasu
honetan, plangintzan aurreikusitako hirigintza erabilerak, baina oraindik
garatutak ez daudenak.


Hirigintza garapenaren esparruak Lurralde Plan Partzialaren horizontean
Lurralde unitate handiko bostgarren kategoria hau aurreko lau kategorien osagarri
espaziala osatzen du.

Udal-plangintza orokorreko dokumentuetan ingurune fisikoko espazio-unitate handien
kategorizazio hau errespetatu eta zehaztasun handiagoarekin mugatuko da. Ildo horretan,
lurzoru urbanizaezinaren kategoria esleituko zaie, justifikatutako salbuespenetan izan ezik,
Lurralde Plan Partzialaren "babes naturalistiko eta/edo basogintzako babes berezia duten
lurzoruak" eta "landa-habitata eta/edo hiri inguruko esparru berdeak finkatzeko babes
bereziko lurzoruak" kategoriei atxikitako lurzoru guztiak, eta espezifikoki halakotzat
identifikatuko dira Lurralde Plan Partzialaren "Ibai-korridoreak" kategoriari atxikitako
lurzoruak, dagokien ibaia osoan antolatzeko plan berezia eginda. Halaber, ez da hirigintzahazkundeko lurzoru berririk planifikatuko, indarrean dagoen Lurralde Plan Partzialaren
horizontean, “hiri inguruneko landa” gisa definitutako esparruetan.
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3.2.-

HIRIARTEKO LANDA PARKEAK, HIRI INGURUKO LANDA PARKEAK ETA
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA EREMU ESTRATEGIKOAK

Lurralde Plan Partzialean, ingurune fisikoaren lurralde-antolamenduaren barruan,
izaera osagarria eta zonifikazio orokorrari gainjarria duten antolamendu xehatuko proposamen
batzuk planteatzen dira, hiriarteko eta hiri inguruko hainbat landa parke eta nekazaritza eta
abeltzaintza eremu estrategikoak sortzeko.
Natura 2000 Sarearen mugen barruan dauden esparruetan, bereziki kontuan hartuko
da eta garrantzi berezia izango du Batasunaren intereseko espezie eta habitaten
kontserbazioak.
Lurralde Plan Partzialean "hiriarteko landa parkeak" deritzen esparruak konfiguratzen
dira, paisaia begiratzea eta ingurune fisikoa kontserbatzea bermatuko duten, inguruarekin
bateragarriak diren lehen sektoreko jarduerak irautea eta indartzea ahalbidetuko duten eta
hiriguneetatik hurbil baina haien kanpoan dagoen landa-ingurunean kokatzeko ezaugarri
egokiak dituzten ekipamendu eta zuzkidura bereziak kokatzeko aukera eskainiko duten udalaz
gaindiko eskalako berdeguneak finkatzeko etorkizuneko eskualde-konurbazioaren
barrualdean.
Lurralde Plan Partzialean hiriarteko landa-parke hauek definitzen dira, Ingurune
Fisikoaren Antolamendu Orokorrari buruzko 2. planoan adierazitako mugaketaren arabera:


Zabalagako hiriarteko landa-parkea
(Arratzain – Aritzeta – Aingeru Zaindaria – Loretoki – Oriamendi – Arizmendiko
Gaina – Teresategi – Santa Barbara – Azkorte – Altzain Gaina)



Lau haizetako hiriarteko landa-parkea
(Ametzagaña – San Markos – Txoritokieta – Perurena)



Usategietako hiriarteko landa-parkea
(Altamira – Jaizkibelpe – Gaintxurizketa – Usategieta – Gurutze – Urkabe)

Lurralde Plan Partzialean, halaber, "hiri inguruko landa parkeak" deritzen esparru
batzuk ere konfiguratzen dira, eremu horiek hirien kanpoaldeko hurbileko landa-inguruaren
gaineko jolas-hedapenaren lehentasunezko zona gisa arautzeko, izaera ludikoa duten jarduera
eta instalazioen presentzia bateragarri egiteko ingurune naturalaren kontserbazioarekin,
horren ingurumen- eta paisaia-balioak begiratzearekin eta inguruarekin bateragarriak diren
lehen sektoreko jarduerak finkatzearekin eta indartzearekin.
Lurralde Plan Partzialean hiri inguruko landa-parke hauek definitzen dira, Ingurune
Fisikoaren Antolamendu Orokorrari buruzko 2. planoan adierazitako mugaketaren arabera:
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Mendizorrotz-Igeldoko hiri inguruko landa-parkea
Ulia - Pasaiako bokaleko hiri inguruko landa-parkea
Guadalupe-Higerreko hiri inguruko landa-parkea
Leitzarango hiri inguruko landa-parkea
Urumeako hiri inguruko landa-parkea
Listorreta-Landarbasoko hiri inguruko landa-parkea
Ergoien-Arditurriko hiri inguruko landa-parkea
Ibarla-Meakako hiri inguruko landa-parkea

Hiriarteko zein hiri inguruko landa-parkeen mugaketa zehatza udal-plangintza
orokorrean ezarriko da. Kasu askotan, udalaz gaindiko hedadura dutenez, plangintzak
bateragarri egiteko prozesua gauzatu beharko da. Parke bakoitza garatzeko antolamendu-plan
berezi bat egingo da, antolamendu-jarraibideak, erabilerak arautzeko erregimena eta
elementu publikoak kudeatzeko formulak ezarriko dituena. Arreta berezia jarriko da parkearen
barruan inskribatutako txirrindulari eta oinezkoentzako hiriarteko ibilbideen oinarrizko
sarearen konfigurazioan.
Halaber, antolamendu zehaztapen promosamen berri gisa Lurralde Plan Partzialean
gehitu egiten da izaera osagarria eta zonifikazio orokorrari gainjarrita duen adierazgarri den
mugaketa, idealak edota lehentasuna duten lurzoru lokalizazio seriea, “Nekazaritza eta
Abeltzaintza Eremu Estrategiko” gisa izendatutako eremuen sorrerarako, neurri zuzentzaile eta
konpensatzaile gisa konfiguratuak (nekazaritza lurzoru funtsak) 17/2008 Legean jasota
daudelarik.
Esparru honen inguruan interes orokorreko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen
garapena sustatzen duten iniziatibei lehentasunez jazarri ahalko zaie, bermatutako izaera
duten horietan dagokion oinarritzat erabili daitezkeen kalifikazio espezifikoko lurzoruak direla
eta, hain zuzen ere. Lurralde Plan Partzialean adierazten diren konfiguratutako esparruen
aukeraketa Nekazaritza eta Abeltzaintza eta Landazabal eremuen mugaketaren arabera, eta
hauek, onartu berria den Lurralde PArtzialeko Nekazaritza eta Basoko Sektorialean balio
estrategiko altua dutela kontsideraturik koordinatu da.
Lurralde Plan Partzialean hurrengo Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoak
definitzen dira, Ingurune Fisikoko Antolamendu Orokorraren 2. planoan adierazitako
mugaketaren arabera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igeldoko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Igarako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Usurbil- Aingeru Zaindariko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu
Estrategikoa
Aginagako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Zubietako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Lasarteko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Urnieta I.ko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Urnieta H. Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Andoaingo Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Garciategiko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Lau Haizetako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Frantzillako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Zamorako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Iturriotzeko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Oiartzungo Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Gurutzeko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Altamirako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Jaizkibeleko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Jaizubiako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Hondarribiako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Bidasoa I.ko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Bidasoa H.ko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Artiako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
Olaberriako Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremu Estrategikoa
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4.-MUGIKORTASUN EREDUA. GARRAIO ETA KOMUNIKABIDE SAREAK
4.1.-

MUGIKORTASUN EREDUA

Lurralde Plan Partzialaren funtsezko erabileremuetariko bat eremu funtzionaleko
pertsona eta salgaien mugikortasunari buruzko gaien multzoa aztertzea eta horiek lurraldeantolamenduaren konfigurazioan duten eragin erabakigarria analizatzea da.
Eremu funtzionalak Europako komunikabide-sarearen testuinguruan duen kokapen
estrategikoaren ondorioz, mugikortasunaren problematika aztertzeko ikuspuntuek argi eta
garbi bereizita baina elkarrekin oso erlazionatuta dauden bi eskala izango dituzte: eremu
funtzionalaren barruko mugikortasuna eta kanpoko zirkuituen iragaitzazko zona gisakoa.
Bi ikuspegi horiei beste horrenbesteko garrantzia duen beste bat gehitu behar zaie:
garraioaren eta logistikaren sektorea eremu funtzionalean garrantzi ekonomikoa eta lurralde
alorrekoa duten jardueretariko bat izatearena.
Jakina, mugikortasunaren problematika globala aztertzeko garraio eta komunikabide
modu guztiak kontuan hartu dira: errepideko garraio- eta komunikabide-sarea, trenbideko
garraio- eta komunikabide-sarea, itsasoko garraio- eta komunikabide-sarea, sare aeronautikoa
eta, azpiegitura-euskarrien eskalan behera eginez, tokiko bide-mugikortasuneko barne-sareak,
oinezkoentzako eta bizikletentzako "ibilbide bigunak", aparkaleku-zuzkidurak eta abar.
Lurralde-antolamendua garapen iraunkorreko irizpideen arabera optimizatzeko
hipotesi orokorra abiapuntutzat hartuta, trafikoak sortzea eragozteko disuasio neurriak
ezartzea eta garraio publikoaren lehentasunezko erabilera sustatzea planteatzen da eremu
funtzionaleko barne-mugikortasunaren problematika tratatzeko lehen estrategia moduan.
Testuinguru horretan neurri jakin batzuei lehentasuna eman beharko zaie, hala nola bizitegia
eta lana bezalako hirigintza-erabilerak nahastea, zuzkidura-ekipamenduak eta hirugarren
sektorekoak lurralde osoan dibertsifikatzea, ibilbide bigunen ordezko sare bat sortzea oinezko
eta txirrindularientzako, garraio-sare publikoaren prestazioak optimizatzea, eta abar.
Eremu funtzionalaren oinarrizko azpiegitura-euskarria eratzen duten garraio- eta
komunikabide-sare orokorrei dagokienez, aurreratu behar dugu antolamendu-irizpide orokorra
etorkizunean pixkanaka bereizteko joera izatea komeni dela: alde batetik kanpoko iragaitzazko
sareen ardatz nagusiak eta barruko joan-etorrietako trafikoen tokiko sareetako bideak, hauek
ibilbidea azkarren eta laburretik pasararaziz eremu funtzionaleko iragaitzezko azpiegitura
handien bitartez.
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Interes orokor handiko gai espezifiko gisa, Lurralde Plan Partzialean, halaber, "ibilbide
bigunen sare" bat sortzeari buruzko proposamenak ere sartzen dira, oinezkoek eta bizikletek
aukera izan dezaten hiriguneak elkarrekin konektatzea ahalbidetuko duten eta hiriguneetatik
kanpoko lurralde periferikora iristeko erraztasunak emango dituzten zirkuitu espezifikoetatik
zirkulatzeko. Ildo horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2013an egindako eta zati berrien
proposamenekin osaturik Gipuzkoako Bizikleta Bideak Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren
aurrerapenean aurreikusitako sarea Lurralde Plan Partzialari gehitu zaio.
Laburbilduz, mugikortasunari buruzko Lurralde Plan Partzialaren proposamenak
aurkezteko, mugikortasun-eredua finkatu da (eskema orokorra 3. planoan azaldutakoa da) eta
hainbat proposamen espezifiko adierazi dira honako gai hauen inguruan: txirrindulari eta
oinezkoentzako hiriarteko oinarrizko sarearen etorkizuneko konfigurazioa, errepide-sare
nagusia, trenbide-sareak (ADIF, ETS eta Euskadiko Trenbide-sare berria) eta dagozkien
geltokiak eta intermodalitate-elementuak, eta portu- eta aireportu-azpiegiturak. Errepide eta
trenbideei dagozkien proposamenak proiektu fasean edo dagokion Arloko Administrazioen
eskutik informazio ikasketan aurkitzen dira, nahiz eta aurkezten diren proposamen batzuk,
seguruaski epe luzera begira, alternatiben eraikitze fasean aurkitzen dira.
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4.2.-

EREMU FUNTZIONALEKO ETORKIZUNEKO MUGIKORTASUN EREDUA
KONFIGURATZEKO OINARRIZKO ERREFERENTZIAK

Donostiako eremu funtzionala Europako garraio- eta komunikabide-sareko igarotzekorridore estrategikoa eta, aldi berean, 400.000 biztanle* baino gehiagoko dentsitate handiko
hiri-populazioaren bizitokia dela kontuan harturik, hainbat baldintzatzaile aintzat hartu behar
da mugikortasun-sarea ahalik eta egokien konfiguratzeko.
Donostiako eremu funtzionaleko garraio eta komunikabideen oinarrizko sareak funtzio
bikoitza betetzen du gaur egun: kanpoko zeharkaldiko trafikoak xurgatzen ditu eta, aldi
berean, barneko joan-etorriko trafikoak ebazten ditu. Trafikoen gainjartze hori errepide-sare
nagusian eta trenbide-sarean ere gertatzen da, eta, epe laburrean zalantzarik gabeko eskalaekonomia badakar ere, sarea eraikitzeko eta mantentzeko kostuak murrizten baititu eta
espazio-okupazio txikiagoa eskatzen baitu, interferentzia eta eskari heterogeneo eta
antagonikoak sorrarazi ditzake barneko joan-etorriko trafikoen artean, batez ere pisu handiko
trafikoarengatik eta kanpokoak, nahiz eta bigarren ingurabideari (A-8/ A-1) eta Urumeako
autobiari (A-15) esker gaitasun globalaren hobekuntza nabarmena lortu.
Gainjarritako trafiko hauen disfuntzioa jada gutxi gora-behera ebatzita gelditu da
eremu funtzionalean, bigarren ingurabidearen (A-8/A-1) Arrizeta eta Arragua artean eta
Urumeako autobiaren (A-15) Andoain eta Astigarragaren artean martxan jartzeari esker. Beraz,
Eremu Funtzionaleko Mendebalde eta Erdialdean jada dagokio aske gelditutako bideen
bermoldaketari, Arrizetatik Arraguarainoko Donostia-San Sebastianeko ingurabide zaharrari
agitazio handiko trafikoaren ardatz primario berri banatzaile gisa, eta Bazkardotik
Loialarainoko GI-131 zaharra hiri bide ardatz berri gisa.
Aldiz, Eremu Funtzionaleko Arraguatik mugaraino doan A-8/A-1 bidearen Ekialdeko
zatian estrategia ezberdin bat erabaki da, bidearen kapazitatea handituz hirugarren erraila
gehituz eta Lezo Gaintxurizketako (Lanbarren) korridorean eta Irungo hiri erdialdean bi sarbide
zuzen sortuz. Sarbide hauek noski barne banaketa sare berri batekin osatu beharko dira.
Horrenbestez, Lurralde Plan Partzialean mugikortasun-eredua konfiguratzeko epe erdiluzerako estrategia finalista gisa proposatzen da agitazio handiko barne igarotze-trafikoak
bereiztea. Horrela, ahal den heinean, barne ardatzen ahalmena handitu eta ingurune, zarata
eta barrera efektuko inpaktuak gutxitu, eta horren ondorioz, ardatz hauen iragazkortasuna
handitu egungo oinarrizko sarea lehen mailako hiri-banaketarako kanal gisa erabiltzeko.
Horretarako, epe luzerako denbora-horizonteko mugikortasun-eredu bat hartzea
proposatzen da, Donostiako eremu funtzionaleko garraio eta komunikabideen sare nagusiaren
etorkizuneko konfigurazioa kudeatzeko eta pixkanaka eta mailaz maila transformatzeko
egokia. Horrekin batera, epe labur eta ertainean azpiegituren alorrean esku hartzeko
*

1.075 bizt./km²
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programak eredu horren ondorio diren funtzionaltasuneko eta lurralde-eskalako estrategietara
egokituko dira.
Beste hainbat alderdiren artean, mugikortasun-ereduan planteatzen da komenigarria
dela epe luzean kanpoko sarbideko errepide-sare nagusi osoari tarifa-erregimen homogeneoa
aplikatzea, haren funtzionamendu orekatua ahalbidetzeko.
Lurralde Plan Partzialean, jakina, mugikortasun-ereduari dagoeneko gaur egun guztiz
finkatutako elementutzat jo behar diren azpiegitura-euskarriak gehitzea aintzat hartzen
da,batzuk jada erabiltzen ari direnak eta beste batzuk egite bidean daudenak (2. ingurabidea,
Urumeako autobia, ETS trenbide-sareko bikoizteak eta geltoki berriak, Euskadiko Trenbide-sare
Berriaren bidean dauden eraikuntzak eta aurrikuspen sendoak, N-121 A, eta abar).
Lurralde Plan Partzialaren mugikortasun-ereduan, halaber, eremu funtzionaleko
hirigintza birmoldatzeko eta azpiegiturak berrantolatzeko prozesu estrategikoak bateratuta
tratatzeko balizko antolamendu-aukerak aintzat hartzen dira: Pasaiako badia hirigintzaren
aldetik lehengoratzea, Lezo-Gaintxurizketa korridorea antolatzea, trenbide-zona birmoldatzea
eta Irun erdialdea hirigintzaren aldetik berrantolatzea.
Lurralde Plan Partzialaren mugikortasun-ereduan Donostiako eremu funtzionalaren
barruan logistikarako eta intermodalitaterako espazio-baliabide berriak aurreikusteko premia
ere aintzat hartzen da, komunikabideen sektorearen funtzionamendua optimizatzea
bermatzeari begira, eremu funtzionalak Europako sarbideen eta garraioen sareen
testuinguruan duen kokapen pribilegiatuaren ondorio diren aukera estrategikoak ikusirik.
Mugikortasun-ereduan, azkenik, eremu funtzional osorako bidaiarien garraio
publikoko sistema bateratua eratzeko premia aintzat hartzen da, hiriarteko autobus sarea eta
ETS eta Adifeko trenbide-sareen aldiri zerbitzuak gehituz. Horretarako, egungo operadore
guztiak sare koordinatu batean integratzea eta sareko puntu estrategikoetan hainbat
aldagune, geltoki intermodal eta disuasio-aparkaleku konfiguratzea planteatzen da.
Lurralde Plan Partzialean adierazitako mugikortasun-ereduaren garrantzizko beste
alderdi osagarri bat funtsezko gai hau planteatzeko erabakian datza, hots, eremu funtzional
osora hedatuko den txirrindulari eta oinezkoentzako hiriarteko oinarrizko sarbide-sarea edo
"ibilbide bigunen oinarrizko sarea" berreskuratzea, gaur egun errepide-sareak eragozten
eta/edo baztertzen dituen puntuak gaindituta. Besteak beste Gipuzkoako Bizikleta Bideak
Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren aurrerapenean (GFA. 2013) aintzat hartutako bideak
gehituta eratuko da sare hori.
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4.3.-

TXIRRINDULARI ETA OINEZKOENTZAKO HIRIARTEKO OINARRIZKO SARBIDE
SAREA

Lurralde Plan Partzialaren garrantzizko proposamen gisa, txirrindulari eta
oinezkoentzako lehen mailako sarbide-zirkuituen hiriarteko sarea konfiguratzeko interesa
planteatzen da.
Sare hori ibilbide ahalik eta labur, eroso, seguru eta atseginenetan barna antolatu
beharko da eta lehentasuna eman beharko zaio, edo parekotasuna behintzat, errepide- eta
trenbide-komunikazioen sareen gehiegizko nagusitasunaren inertziaren gainean.
Irizpide orokor gisa, ahal izanez gero ibai eta badien bazter eta ertzetan zehar eta
haranen arteko konexio-korridoreetan mendi-lepoen behealdeko puntuetan zehar antolatzea
proposatzen da.
Lurralde Plan Partzialaren 3. planoan, mugikortasun-ereduaren eskema orokorrari
buruzkoan, izaera orokorreko oinezko eta txirrindularientzako ibilbide-sarea planteatzen da,
batez ere hiriarteko konexioak konfiguratzera zuzendua, hiriguneen barne-irisgarritasunari
udal-eskalan irtenbidea ematen ari zaiola egiaztatu baita. Oinezko eta txirrindularientzako
ibilbide-sare hau espezifikoki LPPko 3.1. planoan ikusten da.
Oinarrizko sare horretan, jakina, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2013an onartutako
Gipuzkoako Bizikleta Bideak Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren eremu funtzionalerako
planteatutako proposamen guztiak sartu dira, besteak beste, oinezko eta txirrindularientzako
ibilbide-sare berrien proposamena Lasarte-Andoain artean, A-1eko zenbait adar eta Irungo
Playaundiko eremuan bazter biguineko pasealeku bat.
Oinarrizko sarbide-sareak berari atxikitako elementu gisa hartzen ditu bere baitan
egun dauden edo berrezartzekoak diren txalupa-zerbitzuak (Pasai San Pedro - Pasai Donibane;
Pasai Donibane - Pasai Antxo; Hondarribia-Hendaia), askatutako trenbide-plataforma eta
-tunelen berrerabilera eta komunikazio bertikaleko zerbitzu berri esanguratsuenak (igogailuak,
funikularrak, etab.). Izan ere, elementu horiek guztiak lehentasunezko zerbitzu publiko baten
osagaitzat jotzen ditu.
Elementu horien guztien funtzionaltasunean, oinezkoen joan-etorriari emango zaio
lehentasuna, txirrindularien trafikoa behar den bezala geratuko da haren mende eta,
koexistentziako kasu berezietan, intentsitate txikiko trafiko motorizatuak bi horien mende.
Hiriarteko oinezko eta txirrindularien ibilbide bigunen plangintza orokorra eta haien
sustapena eta eraikuntza bateragarri egindako plangintzaren xede izango da espezifikoki.
Ondorio horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak tutoretza-lanak egingo
dituzte udal-plangintzek eta administrazio sektorialen plangintzek alderdi hori kontuan hartu
eta behar bezala ebatz dezaten haiek izapidetzeko eta onartzeko prozesuetan.
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Halaber, bidezkoa izango da goi-mailako administrazioek (Gipuzkoako Foru Aldundia
eta Eusko Jaurlaritza) zuzenean ekitea ibilbide horiek sustatzeari, udal-ekimenarekiko
subsidiarioki.
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4.4.-

ERREPIDE SAREA

Errepide-sarearen konfigurazioa Lurralde Plan Partziala formulatzeko funtsezko
gaietariko bat da, berebiziko garrantzia baitu eremu funtzionalaren lurralde-antolamenduan.
Eremu funtzionalerako mugikortasun-estrategia orokor gisa, zeharkaldiko trafikoak eta
barneko joan-etorriko trafikoak pixkanaka bereiztea proposatzen da Lurralde Plan Partzialean.
Estrategia hori neurri handi batean gauzatu da 2. ingurabidearen eta Urumeako autobiaren
eraikuntzarekin. Arestian adierazi den moduan, Eremu Funtzionalaren ekialdean kanpoko
trafikoen eta barne-banaketako trafiko nagusien baterako xurgapena AP-8/AP-1 autobidearen
Arragua-Muga tartean kontzentratzeko soluzioa hautatu da. Horretarako, autobidean
hirugarren erreiak eraiki dira Irungo Bentatik Mugaraino.
Estrategia hori osatu egin beharko da hiri-eremuen barnealdetik igarotzen diren
ibilgailu astunen trafikoa pixkanaka murriztea ahalbidetuko duten beste esku-hartze batzuekin.
Ildo horretan, ahaleginak egin beharko dira hiri-aglomerazioen barne-sarean trafiko astun hori
sortzen duten elementu nagusiak ahalmen handiko bideetara zuzenean irits daitezen (igarotzetrafikoarekiko komunikabideak), horretarako lotuneak hobetuta edo horien kopurua
handituta, horrela lortuko baita zeharkaldiko trafikoak eta ibilgailu astunen trafikoak barneko
joan-etorriko trafikoetatik bereiztea.
Errepideen eredu orokorra, beraz, Irisgarritasun Sare Orokor batean oinarrituta
konfiguratzen da, honako elementu hauek izanik osagai: AP-8/AP-1 autobidea, Urumeako
autobia (A-15) Andoain eta Astigarraga artean, A-1 autobia Andoain eta Aritzeta artean, eta N121-A errepidea Irun eta Nafarroa artean. Azpiegitura horiek guztiak zerbitzuan daude
dagoeneko, eta esku-hartze puntual osagarri batzuk besterik ez dira programatzen.
Elementu horiekin batera, ereduan planteatzen da egungo GI-20 errepidea
(Donostiako saihesbidea) pixkanaka transformatzea eta trafikoak barnean banatzeko lehen
mailako ardatz bihurtzea, eta, ardatz hori abiapuntutzat hartuta, orrazi moduko lehen mailako
irisgarritasun-eskema bat antolatzea Donostialdeko erdialdean itsasertzeko hiriguneetarako
trafiko handientzat.
Horretarako, Lurralde Plan Partzialean planteatzen da epe luzerako eredu orokor bat
sortzea eta etorkizuneko esku-hartzeak eredu horretarantz mailaz maila moldatzeko estrategia
hartzea, egun dagoen sarearen pixkanakako transformazioa abiapuntutzat hartuta.
Proposatutako estrategia ahalik eta hobekien ulertzeko, 3. planoan mugikortasunereduaren eskema orokorra aurkezten da. Bertan, errepideekin batera, gainerako
komunikabide-sareak ere jasotzen dira. Errepide-sarearen plano espezifikoen gisara, 3.2.1.
planoan gaur egun dagoen sarearen eskema aurkezten da eta 3.2.2. planoan, bestalde,
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planteatutako jarduketen etorkizuneko aurreikuspenen multzoaren arabera proposatutako
ereduaren eskema.
Ondoren, proposatutako esku-hartzeak zerrendatu dira, lehentasun-ordena jakinik edo
gauzatzeko denbora-sekuentziarik zehatz-mehatz adierazi gabe, zeren uste baita, hala
badagokio, trafikoen bilakaeraren ondorio diren beharrak eta aurrekontuan sartutako
baliabideetatik eratorritako eskakizunak kontuan hartu beharko direla.
Esku-hartze batzuk kanpoko irisgarritasun-sare
optimizatzeko eragiketa osagarri gisa txertatu dira:

orokorraren

funtzionaltasuna



A-1 autobiaren trazadura berria eta zabaltzea Andoainen, Bazkardo (A-15 /
Urumeako autobiaren arteko lotura) eta Sorabilla (A-15 / Nafarroako autobiaren
arteko lotura) artean.



Behar izanez gero, gaur egun ez dauden mugimenduak ebaztea 2. ingurabidearen
eta N-634 errepidearen artean.



AP-8/AP-1 autobidearen Irungo Benta eta Behobia arteko tartea hiru erreitara
zabaltzea noranzko bakoitzean, Irun erdialdeko etorkizuneko lotuneak edo
erdilotuneak sortuko duen trafiko berriaren inpaktua murrizteko.



AP-8 autobidearen lotune berria Lanbarrenen, Lezo-Gaintxurizketako
intermodalaren eremu logistikorako zuzeneko sarbide gisa. Jardun horrek aukera
emango du honakoak modu integratuan egiteko:
- Pasaiako portua berrantolatzea eta birmoldatzea.
- Arragua-Lintzirin ingurua trafikotik libre uztea.
- Lezo-Gaintxurizketa korridorerako irisgarritasun-kanal egokia sortzea, lurralde
estrategikoa baita eremu funtzionalean jarduera logistikoak garatzeko.



AP-8 autobidearen lotune berria Irunekin eta Irun erdialdearekin, Arretxe-Ugalde
parean, Irungo hiri-sarearekin konektatuta (Irungo Hegoaldeko Ingurabidea),
Irungo bide-irisgarritasuna orokorrean hobetzeko, Irungo Plan Orokor berriaren
arabera, trenbide-zabaltza birmoldatzeko zonarako zuzeneko sarbidearekin.



Garraio Zentro bat eraikitzea AP-8-AP-1 autobidean, Astigarragan, autobidearen
zerbitzuko elementu osagarri gisa.

Funtsean, baliabideak optimizatzeko esku-hartzeak proposatzen dira, zuzeneko bidekonexio berriak sortzeko kanpoaldeko sare nagusiaren eta etorkizun hurbilean ziur aski
hirigintza birmoldatzeko eta azpiegiturak berrantolatzeko eragiketa integral garrantzitsuak, eta
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horiek ekarriko dituzten ingurumena hobetzeko, azpiegitura berriak sortzeko eta hiri-garapen
berriak planteatzeko prozesuak gauzatu beharko dituzten eremu funtzionaleko esparruen
artean: Pasaiako badia, Lezo-Gaintxurizketako eremu logistikoa eta Irun erdialdea.
Esparru horietariko bakoitzean esku hartzeko erabakitzen duten estrategia dena dela
ere, argi dago lurralde horien gainean etorkizunean osorik transformatzeko jarduketa
garrantzitsuak garatuko direla. Horren aurrean, beharrezkotzat jotzen da enklabe estrategiko
horien eta kanpoaldeko sare nagusiaren artean konexio arin eta zuzeneko bide-azpiegitura
berriak aurreikustea Lurralde Plan Partzialean.
Lurralde Plan Partzialean planteatutako beste proposamen batzuk Eremu
Funtzionaleko barne-banaketako errepide-sarea antolatzera eta/edo hobetzera zuzentzen dira.


Bide berria Oria eta N-634 errepidearen artean, Oria ibaiaren ezkerraldetik,
Zubietan aurreikusitako garapen berrietara iristeko, Donostiako Plan Orokorraren
arabera.



Garai bateko A-8 autobidea, egungo GI-20 errepidea, pixkanaka transformatzeko
prozesua, Aritzetatik Arraguaraino, lehen mailako banatzaile gisa. Egun dauden
loturak eraberritzea eta lotura berriak irekitzea ahalbidetuko du Aritzetan,
Loiolako Erriberan, Intxaurrondon, Auditz-Akularren eta Pontika-Loidin.



Lanbarrengo lotura berriaren GI-636 eta GI-2638 errepideekiko konexio-sistema,
AP-8/AP-1 autobidetik Pasaiako porturako eta Lezo-Gaintxurizketa korridorerako
sarbide-sistema eskaintzeko, Arraguako loturaren ordezkoa.



Irungo Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean aurreikusitako Hegoaldeko
Ingurabidea.



GI-3440 errepidearen Lezoko saihesbidea, hirigunearen mendebaldean, portutik
Pasai Donibanerantz.



Oiartzungo haranerako sarbide berria mendebaldetik (GI-2132).



GI-2132 errepidearen Hernani Mendebaldeko saihesbidea.



Garai bateko GI-131 errepidearen Andoainen, Urnietan, Hernanin, Astigarragan,
Martutenen eta Loiolan barnako zeharbideen hiri-transformazioa.



GI-636 eta N-638 errepideak Irungo Benta eta Hondarribia artean transformatu
eta hiri barruko bide bihurtzeko prozesua behin betiko finkatzea, bere sekzioa
espaloiak eta bidegorriak bezalako hiri-baldintzatzaileetara egokituta.
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4.5.-

TRENBIDE SAREA

Trenbide-sarearen konfigurazioa Lurralde Plan Partziala formulatzeko funtsezko beste
gaietariko bat da. Bere garrantziak hiru alderdi ditu eremu funtzionalaren lurraldeantolamenduan, hala kanpoko iragaitzazko azpiegituraren izaerari nola barneko sare
egituratzaileari dagokionez: aldiriko sare metropolitarreko elementu gisa duen garrantzia,
ibilbide luzeko bidaiarien zerbitzu-sarearen osagai gisa betetzen duen funtzioa, eta salgaien
garraio-sarea indartzeko bere presentzia hain beharrezkoa izatea.
Trenbide-sareari buruzko proposamenak formulatzeko nahitaezkoa da lehenengo eta
behin abiapuntua ezartzea.
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionaleko trenbide-sarearen
antolamendua indarrean dagoen EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurralde Arloko
Planak arautzen du (41/2001 Dekretua), teorian bederen. Alabaina, plan horren geroztiko
aldaketak (05-01-25ean eman zioten hasierako onarpena) mantsotu egin ditu izapideak eta
bere zehaztapen berriak oraindik ere ez dira ezin eztabaidatuzko gaiak. Gaur egun, egin diren
informazio-azterketa berriekin, dirudienez aski zehaztuta dago eremu funtzionaleko trenbidesareen azken konfigurazioari dagokion guztia.
Dena den, komeni da Lurralde Plan Partzialetik irizpide batzuk ezartzea, Lurralde
antolamendu integralaren diziplina orokorretik eragina izan behar baitute eremu funtzionaleko
trenbide-sareen etorkizunari buruzko erabakiak hartzeko. Honako gidalerro orokor hauek
adierazten dira:


Egungo ADIF sarea (iberiar zabalera) aldiriko zerbitzu gisa finkatzea eta indartzea,
geltoki berriak irekita eta salgaietarako by-pass trenbide bat irekita Donostialdeko
erdialdera, etorkizunean sarea UIC zabalerara osorik aldatu arte.



Egungo ADIF sarea (iberiar zabalera), halaber, salgaiak garraiatzeko zerbitzu gisa
indartzea, salgaietarako by-pass trenbide bat eraikita Donostialdeko erdialdera,
etorkizunean sarea UIC zabalerara osorik aldatu arte.



Egungo ETS sarea osoan transformatzea eta modernizatzea, aldiriko zerbitzu gisa
duen funtzionaltasunari lehentasuna emanez. Ahal den puntu guztietan trenbidea
bikoiztea eta geltoki berriak irekitzea. Hor kokatzen da Donostia erdialdetik
igaroko den metro tipologiako saihesbidearen proiektu berria, Amarako egungo
zaku-hondoa ezabatzea ekarriko duena.



ADIF eta ETS aldiriko sareak, eremu funtzionalaren ekialdean elkarrengandik
hurbil badaude ere, ez dira inondik ere erredundanteak, osagarriak baizik.
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Bidezkoa da, beraz, horiek mantentzea eta finkatzea, batez ere Oarsoaldeko
goialdeetan ETS sareko geltoki berriak irekitzea bultzatzen bada.


ETS sarearen tarte batzuk bikoizteko eta modernizatzeko eragiketek tarte horietan
salgaien zerbitzua ezabatu beharra dakarte. Behar adinako eskari-bermerik
badagoela zehaztuz gero, obra osagarriak egin ahal izango dira etorkizunean
salgaien zerbitzua berreskuratzeko, EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko
Lurralde Arloko Planaren izapideetan eta onarpenean xedatzen denari jarraiki.



UIC zabalerako Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berriari dagokionez,
dagoeneko finkatutako erabakitzat hartu dira Urumearen haranean zeharreko
enbor nagusiaren trazadura (eraikitzen ari da, dagoeneko, Andoain eta
Astigarraga artean), Astigarraga parean Trenak Aurreratzeko eta Aparkatzeko
Postua (PAET-TAAP) eraikitzea, Astigarraga eta Oarsoaldea artean tren-saihesbide
(by-pass) bat eraikitzea, eta enbor nagusia Irun hegoaldetik mugaraino luzatzea.
Halaber, ADIF sarearen egungo trazaduran sarrera integratu bat (iberiar zabalera
eta UIC zabalera) antolatzea Donostia erdialderaino, Pasaiako Porturaino, Lezoko
etorkizuneko intermodaleraino eta handik Irun-Hendaiako geltokiraino, hori
guztia etorkizunean ADIF sarea UIC zabalerara osorik aldatzeko epe luzerako
agertokian.



Trenbide-ereduan ez da aintzat hartzen Donostia erdialdean tranbia-zerbitzua
ezartzeko hipotesia, ADIF eta ETS sareen egungo azpiegiturek eskaintzen dituzten
ahalmenak kontuan hartuta, batez ere, Donostia erdialdetik pasata metro
tipologiadun Lugaritz eta Amara arteko konexioarekin hobetuz, Benta BerriUnibertsitateak, Erdialdea-Kontxa eta Amaran geltoki berriak ezartzeko ahalmena
edukita.
Halaber, etorkizunean Irun eta Hondarribia artean metro- edo tranbia-zerbitzu bat
ezartzeko proiektuak ekonomikoki zalantzan jar daitezke, Bidasoko eskualdearen
biztanleria-atalase urria ikusita. Horregatik, LPP honetan, Irungo geltoki berria eta
aireportua zuzenean konektatzeko anezka-zerbitzu publikoa proposatzen da,
beharrezkoa izanez gero Hondarribiko Zentroraino luza daitekeena. Dena den,
EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren izapideetan
eta onarpenean erabaki beharko da kontu hori.

Trenbide-sarearen antolaketak lurralde-antolamenduaren gainean duen eragin
erabakigarriari buruzko gogoeta orokor horiek abiapuntutzat hartuta, Lurralde Plan Partzialean
trenbide-sarearen etorkizuneko konfigurazioari buruzko proposamen-eskema bat planteatzen
da (ikus “3. Mugikortasun-ereduaren eskema orokorra”, “3.3.1. Trenbide-sarea. Egungo
egoera” eta “3.3.2. Trenbide-sarea. Etorkizuneko aurreikuspenen araberako eredua” planoak).
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Lurralde Plan Partzialean etorkizuneko trenbide-ereduan konfiguratuta dauden eskuhartze hauek aintzat hartzen dira; denboran mailakatu egin beharko dira, arian-arian egiteko
eta zerbitzuan jartzeko:
ADIF sarea - iberiar zabalera


Egungo trazadura aldiriko zerbitzu gisa finkatzea eta indartzea, geltoki berriak
irekita Andoain-Karrikan, Astigarragan, Loiolako Erriberan (ETS sarearekiko
aldageltokia), Arraguan eta Arason.



Salgaien trafikoa finkatzea eta indartzea, iberiar zabaleraren gainean eta egungo
trazaduraren arabera, hirugarren haria erabiliz Astigarraga-Gaintxurizketa
saihesbidearen (by-pass) lehentasunezko eraikuntza gauzatu bezain laster.

ADIF sare berria - UIC zabalera


UIC zabalerako sare berria eraikitzea Astigarragako Trenak Aurreratzeko eta
Aparkatzeko Postuaren eta Andoainen artean.



Zabalera mistoko edo hirugarren hariko (iberiar zabalera eta UIC zabalera)
saihesbide berria (by-pass) eraikitzea Astigarraga eta Gaintxurizketa artean.



ADIF sarearen egungo trenbide-trazaduran zehar sarrera integratu bat (iberiar
zabalera eta UIC zabalera) antolatzea Astigarragatik Irungo geltokiraino, Donostia
erdialdetik, Pasaiako portutik eta Lezo-Gaintxurizketa intermodaletik igaroko
dena, abiadura handiko trenaren zirkulazioa ahalbidetzeko (UIC zabaleran
zirkulatzen du), aldiriko eta salgaien zerbitzuekin bateragarri izanda (iberiar
zabaleran zirkulatzen dute).



Etorkizunean UIC zabalerako sare berria eraikitzea Oarsoaldea eta muga artean,
abiadura handiko trenaren sarea Frantziako etorkizuneko sarearekin zuzenean
konektatzeko eta, osagarri gisa, Irungo geltokiarekin UIC zabaleran konektatzeko.



Atotxako eta Irungo geltokiak transformatzeko eragiketak, abiadura handiko trena
gehitzeko aukera geltokien barrutiak eta horien hiri-inguruneak hirigintza alorrean
osoan birmoldatzeko jarduketekin osatuz.



Lezoko plataforma intermodala eraikitzea, Pasaiako portura trenbidez iristeko eta
AP-8/AP-1 autobidearekin eta Lezo-Gaintxurizketa korridoreko eremu
logistikoekin zuzenean konektatzeko aukera izango duena. Plataforma
intermodalak zabalera mistoko (UIC eta iberiar zabalera (ADIF)) eta zabalera
metrikoko (ETS) tren-sarbideak izan ditzake.
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Irungo geltoki berrian komunikabide-zentro intermodala antolatzea, honako
elementu hauek izango dituena: aldiriko eta ibilbide luzeko tren-aldageltokia
(ADIF-ETS); aldiriko eta ibilbide luzeko autobus-geltokiarekiko aldageltokia; eta
Donostiako aireporturako (Hondarribia) zuzeneko sarbide-zerbitzua.

ETS sarea


Egungo trazadura aldiriko zerbitzu gisa finkatzea eta indartzea. Horretarako, egin
daitekeen tarte guztietan trenbidea bikoiztea eta geltoki berriak arian-arian
irekitzea Urbilen, Loiolako Erriberan (ADIF sarearekiko aldageltokia), Altza-AuditzAkularren, Pasai Antxon, Lanbarrenen eta Arason. Herrerako geltoki berria eraikita
eta zerbitzuan egongo dela uste da.



Donostia erdialdetik igaroko den metro tipologiako trenbide-sare berri bat
eraikitzea Lugaritz eta Amara artean, Easoko geltokiko egungo zaku-hondoa
ezabatzea ekarriko duena. Geltoki berriak antolatuko dira Benta Berri Unibertsitatean, Kontxa-Erdialdean eta Amaran.



Irun erdialdeko sarea etorkizunean osoan berrantolatzea, ADIFen Irungo
geltokiaren transformazioarekin koordinatuta, Irungo Bentatik Hendaiaraino,
Belaskoeneko eta Colon ibilbideko geltokiak birkokatuta.



Lasarteko eta Errenteriako zerbitzu-instalazioak Arasora lekualdatzea.



ETS sarearen tarte batzuk bikoizteko eta modernizatzeko eragiketek salgaien
zerbitzua bertan behera utzi beharra dakarte. Behar adinako eskari-bermerik
badagoela hautemanez gero, obra osagarriak egin ahal izango dira etorkizunean
salgaien zerbitzua berreskuratzeko, EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko
Lurralde Arloko Planaren izapideetan eta onarpenean xedatzen denari jarraiki.
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4.6.-

PORTU AZPIEGITURA

Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) Eremu Funtzionaleko mugikortasunereduaren ikuspegitik, Pasaiako portua oso elementu garrantzitsua da salgaien garraioaren
sektorearentzat. Bidaiarien garraioan, ordea, inpaktua hutsaren parekoa da ia. Eremu
Funtzionaleko gainerako portu-azpiegiturek, hots, Donostiako eta Hondarribiko portuek, ez
dute mugikortasun-eredua konfiguratzen, tokiko eskalako arrantza-jardueretarako eta
turismo- eta kirol-jardueretarako besterik ez baitira erabiltzen.
Eremu funtzionalean portu-azpiegitura antolatzeari buruzko problematikaren analisia,
hortaz, Pasaiako badiaren esparru globala (Lezo-Gaintxurizketa korridorea ere barne dela,
espazio-hedapeneko eremu naturala baita) etorkizunean ingurumena birkualifikatzeko,
hirigintza birmoldatzeko eta azpiegiturak eta portua berrantolatzeko eragiketa integratu
konplexua hartuko duen lurralde-agertokitzat hartzearekin lotuta dago.
Pasaiako porturako irisgarritasuneko bide- eta trenbide-sareak transformatzeko eta
modernizatzeko aukera sorta aztertzean, portu-jarduera finkatzeko planteatutako agertokiaren
aurrean, Lezo-Gaintxurizketa korridorea portu-barrutiaren etorkizunetik bereizi ezin den
elementu espazialtzat hartzean datza Lurralde Plan Partzialaren abiapuntua.
Hala Pasaiako badiaren (bere hiri-multzoaren barruan), nola Pasaiako portuaren
(modernizatu beharreko portu-barrutia den aldetik) bide- eta trenbide-irisgarritasuna
optimizatzeari dagokionez Lurralde Plan Partzialean planteatzen diren proposamen-irizpide
nagusiak honako hauek dira:


Badiaren perimetroko bazterretako hiriarteko ibilbide publikoak berreskuratzea
eta txalupa-zerbitzu publikoak berrezartzea.



Egungo portu-barrutiko ingurumena pixkanaka hobetzeko, hiria birmoldatzeko eta
azpiegiturak berrantolatzeko estrategia, jarduera logistiko batzuk LezoGaintxurizketa korridorera arian-arian lekualdatzean oinarrituta.



Portu-inguruneko
bideeta
trenbide-komunikazioen
sareak
osorik
berrantolatzeko ekintzak hartzea kasu guztietan, badiaren barrualdean ibilgailu
astunen trafikoa minimizatzeko, haien irteera ekialderantz, Lezo-Gaintxurizketa
korridorerantz lekualdatzeko eta korridore horretatik kanpoaldeko sare
nagusiarekiko (AP-8/AP-1) etorkizuneko zuzeneko konexioa ebazteko helburu
bikoitzarekin.



Portu-barrutirako tren-sarbidea hobetzea, hirugarren haria edo zabalera mistoa
ezarrita egungo ADIF sarean.
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ETSrako zabalera metrikoko trenbide bat (salgaiak) luzatzea portu-barrutian zehar,
zerbitzu hori mantenduz gero, nahiz eta portuaren irisgarritasunerako aldiriko
zerbitzua transformatu.

Proposamen-alderdi horiek guztiak grafikoki islatzen dira xehetasun handiagoarekin “3.
Mugikortasun-ereduaren eskema orokorra” planoan, “5.3. Pasaiako badiako eremu
estrategikoa” planoan eta “5.4. Lezo-Gaintxurizketa korridoreko eremu estrategikoa” planoan.

Bestalde, Lurralde Plan Partzialean Donostia erdialdeko portua ere aintzat hartzen da.
Portuak arrantza-jarduera txiki samarra du, eta modu iraunkorrean mantendu beharrekotzat
jotzen da, ingurune horren ondare-izaera betikotzeko, jarduera hori kirol-jarduerarekin
bateragarri eginez, eta, bereziki, bertan egiten diren joan-etorriekin, portu horretan eskari
handia baitute eta beste portu batzuetaranzko zeharkaldien eragile turistikoaren eginkizuna
bete baitezakete. Donostiako portuaren zentraltasuna eta tamaina txikia kontuan harturik,
nabarmentzekoa da gaur egun kaiak neurriz kanpo erabiltzen direla aparkaleku gisa, eta horrek
eragotzi egiten duela jarduera nautikoekin zerikusia duten beste hainbat gauzatarako
baliatzea.
Hori dela-eta, garraio publikoa, oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna sustatzeko
neurriak bereziki portuetan gauzatu behar direla irizten zaio, portuek ez dutela izan behar,
inondik ere, udalerrietako aparkaleku-arazoen soluzioa, jarduera nautikoak eta herritarren
aisialdia sustatzera bideratutako lekuak baizik.
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4.7.-

AIREPORTU AZPIEGITURA

Hondarribiko aireportuak Donostiako eremu funtzionaleko garraio-sareko sistema
osatzen duen elementu gisa duen zalantzarik gabeko garrantzi funtzional eta ekonomikoari
dagokionez, Lurralde Plan Partzialean honako gogoeta hauek planteatzen dira:


Aireportuaren ikuspegi funtzionaletik eta lurralde alorrekotik begiratuta,
eskualdeko garraio-sare nagusiko elementu garrantzitsua denez, uste da bere
eraginkortasunaren muga hipotetikoa ez litzatekeela guztiz konpentsatuko
etorkizunean beste garraio modu batzuk (AHT) abian jarrita.



Halaber, lurralde alorrean, funtzionalki eta ekonomikoki bidegabetzat jotzen da
Lurralde Plan Partzialaren argudioen ikuspuntutik, aireportua eremu funtzionaleko
beste kokaleku batera lekualdatzeko edo kentzeko aukera kontuan hartzea.



Aireportua bere mantentze operatiboa sustatzen duen azkeneko ebazpenak, bere
instalazioetan inongo handitze espazialik eskatzen duelarik, Aenako Plangintza eta
Azpiegituren Zuzendaritzak landu duenez, LPPan honen sendotasuna eta egungo
instalazioen hobekuntza gehitzea uzten du.

Eremu funtzional osotik aireportura iristeko sistemak hobetzea komeni da, batez ere
etorkizunean garraio publikoko sistema eraginkorra erabilgarri izango dela bermatzen bada.
Ildo horretan, Lurralde Plan Partzialean proposatzen da, garapen iraunkorraren ikuspuntu
integraletik begiratuta zentzuzkoena den konponbide gisa, "Irungo aldiriko geltokia eta
aireportua zuzenean konektatzeko anezka-zerbitzu publikoa (definitzeko dagoen moduaren
arabera)" sortzea. Horrela, konpobide hau ekonomikoki justifikatzea zailan den aldiriko
trenbide-sare baten eraikitzearen alternatiba gisa ulertzen da.
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4.8.-

ONDORIOAK

Eremu funtzionaleko etorkizuneko komunikabide-sarearen oinarrizko euskarrien
balizko konfigurazioari eta horiek arian-arian gauzatzeko balizko kadentziari buruzko Lurralde
Plan Partzialaren proposamen prospektiboak sare horren etorkizuneko funtzionamendusistemari buruzko hainbat gogoeta orokorrekin osatzen dira:


Bide-sare osoaren eboluzio-aurreikuspenak errepideko garraio pribatuaren
erabilera sistematikoa murriztera bideratutako ekintzekin osatu behar dira,
honakoen gisako neurriak hartuta:
-

Garraio publikoa sustatzea.
Trenbideko garraioa sustatzea: bidaiariena, aldirikoa eta ibilbide luzekoa, eta
salgaiena.
Txirrindulari eta oinezkoen tokiko mugikortasuna sustatzea, ibilbide bigunen
sarea hobetuta.
Lurralde gaineko hirigintza-erabilerak nahastea.
Garraio publikoen geraleku eta geltoki guztietan disuasio-aparkalekuak
antolatzea.



Kanpoko sarbide-sare orokorrak etorkizunean modu orekatuan funtziona dezan,
sare guztietarako tarifa-erregimen homogeneoa ezartzea proposatzen da. Zehazki,
errepide-sarerako, AP-8 – AP-1 autobidearen ardatzean bakarrik zentratzen den
egungo bidesari-sistema kentzea eta, horren ordez, kanpoko sarbide-sare orokor
osora hedatuko den tarifa-sistema bat ezartzea proposatzen da.



Mugikortasun-ereduan, azkenik, eremu funtzional osorako bidaiarien garraio
publikoko sistema multimodala eta bateratua eratzeko premia aintzat hartzen da.
Horretarako, egungo operadore guztiak sare koordinatu batean integratzea eta
sareko puntu estrategikoetan hainbat aldagune, geltoki intermodal eta disuasioaparkaleku konfiguratzea planteatzen da.
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5.-

URAREN ZIKLO INTEGRALA. ZERBITZU AZPIEGITURAK

5.1.-

UHOLDEEN PREBENTZIOA

Uholdeei aurrea hartzeari dagokionez, LPPan, oro har, planteatu egiten da bere
osotasunean betetzea Kantauri Ekialdeko Plan Hidrografikokoan eta EAEko Ibaien eta Erreken
ertzak Antolatzeko indarrean dagoen LPSaren aldaketan jasotako zehaztapenak, eremu
funtzionaleko ibilguen multzorako.
Planifikatu beharreko zona eremu funtzionalean zehaztuta dauden Uholde Arrisku
Garrantzitsuko Eremuetako (UAGE) baten barruan baldin badago (Ekialdeko Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal Agentziaren aldetik) –ikus I. dokumentuaren
“Abiapuntuko oinarriak. Azterlanak eta informazio planoak” 2.10 atala–, gainera, onartuta edo
prestatzen ari diren uholde arriskua kudeatzeko planetan ezartzen diren prebentzio irizpide
eta baldintzatzaile guztiak.
LPParen irizpide orokor gisa, urpetu daitezkeen lehentasunezko hiri zonetarako
planteatu da mota orotako oztopo hidraulikoak kentzea. Gainera, hiri zona horitetan,
lehentasunezko fluxu lerrotik kanpo, ertzeko ibilbide sare bat ezartzen saiatuko gara
(oinezkoentzat eta bizikletarientzat), baita ibaien bazterretan zehar tratamendu naturala
optimizatzen ere.
Hortaz, LPPan jasota dago uholde arriskuko planetarako adierazi diren babestu eta
hobetzeko esku-hartzeei ekiteko beharra; LUAHE zonen barruan horiek onartu ondoren. Era
berean, LUAHE zonetatik kanpo, halaber, beharrezkoa izango da urpean gera daitezkeen hiri
zonen uholde arriskua saihesteko beharrezko esku-hartzeei ekitea, Ekialdeko Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal Agentziaren irizpideei jarraitzeko. Bi
kasuetan, urpean gera daitezkeen zonei buruzko informazioa URA – Uraren Euskal Agentziaren
web orrian dago. Bertan, urpean gera daitezkeen ibai tarteen lehentasunezko uholde eremuak
eta fluxu lerroak adierazten dira. Horiek sistematikoki eguneratu beharko dira..
Hauek dira Lurralde Plan Partzial honetan uholde-arriskuaren arabera zailtasun
handienekotzat jotzen diren ibai-tarteak (ikus 4. planoa):


Oria ibaia. Usurbil, Zubietatik Usurbileraino (ibaian behera). ES017-GIP 16-1
Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuari dagokio.



Oria ibaia. Lasarte-Oria eta Zubieta, Oria eta Txikierdi artean. ES017-GIP 16-2
Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuari dagokio.
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Oria ibaia. Andoaingo hiri-zeharkaldia eta Leitzaran ibaiarekiko elkargunea. ES017GIP 15-3 Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuari dagokio.



Urumea ibaia. Hernani, Astigarraga eta Donostia, Epeletik Loiolaraino. ES017-GIP
17-1 eta ES017-GIP-URU-01 Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuei dagokie.



Oiartzun ibaia eta Lintzirin erreka. Oiartzun eta Errenteria, Lanbarrendik
Iztietaraino. ES017-GIP-OIA-01 Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuari dagokio.



Oiartzun ibaia. Oiartzun, Altzibar auzoa eta Karrika errekarekiko elkargunea.
ES017-GIP-OIA-02 Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuari dagokio.



Jaitzubiko erreka. Irun eta Hondarribia, Urdanibia hoteletik bokaleraino. ES017GIP-BID-01 Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuaren zati bati dagokio.



Bidasoa ibaia. Irun, Zaisatik Santiago zubiraino. ES017-GIP-BID-01 Uholde Arrisku
Garrantzitsuko Eremuaren zati bati dagokio.



Olaberria eta Artia errekak. Irun. ES017-GIP-BID-01 Uholde Arrisku Garrantzitsuko
Eremuaren zati bati dagokio.

Lurralde Plan Partzialean, halaber, haran nagusietako alboko azpiarroei eta goi-arro
txikiei dagozkien esparruak definitzen dira, dagoeneko urbanizatuta daudenak edo urbaniza
daitezkeenak, drainatze-problematikak dituztenak. Lurralde Plan Partzialaren zehaztapen
osagarri gisa planteatzen da esparru horien drainatzeari irtenbidea aurkitzeko beharrezkoak
diren obrak egiteko premia. Horretarako, hirigintza-garapen osoaren agertokia aintzat hartuko
duen arro osoaren azterketa hidrologiko eta hidrauliko integrala egin eta onartu beharko da
aldez aurretik. Arro horien mugaketa 4. planoan adierazitakoa da. Hauek dira:













Puntapax Errekako ibarbidea, Usurbilen.
Anoeta erreka, Donostian.
Sallanea ibarbidea, Lasarten eta Hernanin.
Ziako-Errekabeltz erreka, Andoainen.
Urnietako hirigunetik ibaian gorako goi-arroak.
Latxunbe erreka, Hernaniko hirigunetik ibaian gora.
27. poligonoa, Donostian eta Astigarragan.
Molinaoko ibarbidea, Donostian eta Pasaian.
Pontika errekaren arroa, A-8 autobidetik errekan gora, Errenterian.
Lintzirin errekaren arroa, Lezon eta Oiartzunen.
Jaitzubiko errekaren arroaren burua, Irunen eta Hondarribian.
Olakiñeta errekaren arroa, Urune aldea, Irunen.
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5.2.-

UR HORNIDURA

Eremu funtzionaleko hiri-zonetako ur-hornidura hiru sistema bereiziren bitartez
gauzatzen da (ikusi 4. Planoa).
Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta
eta Usurbilgo udalerriak biltzen dituen Añarbeko Uren Mankomunitatea Añarbeko urtegitik
hornitzen da urez, urak Petritegiko edateko uren araztegira eramaten dituen Añarbeko
kanalaren bitartez. Edateko uren araztegitik urak sareko ur-biltegi nagusietaraino banatzen
dira.
Sistema hori hobetzeko eta hutsegite eta matxurekiko duen ahuldura handia
txikitzeko, 300.000 biztanleko udalerria urik gabe utzi dezakeena, "Añarbe behearen
kanalaren kondukziozko alternatibaren proiektua"ren eraikuntza programatu da, Lastolan
Urumea ibaitik ponpaketa batekin. Horrela, tratatutako edateko uren hornidura orokorreko
elementu bat lortzen da, Añarbeko kanalaren osagarria (matxurak, konponketak, larrialdiak…).
Esku-hartze hori, jakina, interes orokorreko azpiegitura arloko jardun gisa aintzat hartzen da
Lurralde Plan Partzialean.
Hondarribiko eta Irungo udalerriak biltzen dituen Txingudiko Uren Mankomunitatea
Endarako urtegitik eta Jaizkibelgo hainbat iturri eta putzuetatik hornitzen da urez. Adierazitako
hiru puntuen ur hornidura Elordiko edateko uren araztegian biltzen dira, eta bertatik urak
sareko ur-biltegietaraino banatzen dira.
Azkenik, Andoaingo udalerria, Gipuzkoako Ur Kontsortzioari atxikia, Ibiurko urtegitik
hornitzen da urez.
Lurralde Plan Partzialaren proposamen espezifiko gisa, amaierako hiru ur-biltegi berri
eta eremu funtzionaleko hiru hornidura-sistemak elkarrekin konektatzekoak eraikitzea
planteatzen da:
-

Añarbe sistemako amaierako ur-biltegi berria Zubietan, Donostian.
Amaierako eta Añarbe eta Txingudi sistemak elkarrekin konektatzeko ur-biltegi
berria Usategietan, Oiartzunen.
Amaierako eta Añarbe eta Ibiur sistemak elkarrekin konektatzeko ur-biltegi berria
Xoxokarako bidean, Urnietan.

Azkeneko bi ur biltegien eraikuntza ur horniduren ahultasuna txikitu edo txikitzen
laguntzen du, matxura eta beste arazoen aurrean erantzun azkarra baimenduz. Zentzu
honetan, Añarbe eta Txingudiko ure esfortzu handi egin dute haien ur horniduren ahultasuna
txikitzeko, baina bi hauen arteko konexioa gehiago hobetuko litzateke.
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5.3.-

SANEAMENDUA

Eremu funtzionaleko saneamendu-azpiegiturak, era berean, hiru sistema bereizitan
antolatuta daude (4. Planoa ikusi).
Añarbeko Uren Mankomunitateak Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani, LasarteOria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta Usurbilgo udalerrien saneamendu-sistema hartzen du
bere baitan. Isurketak Loiolako hondakin-uren araztegian kontzentratzen ditu. Hortik
eroanbidea abiatzen da itsaspeko hustubideraino.
Hondarribiko eta Irungo udalerriak biltzen dituen Txingudiko Zerbitzuen hodi
biltzaileen sistema propioa dauka Jaizkibelgo Atalarreka hondakin-uren araztegiraino.
Azkenik, Andoaingo udalerria Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren Oria Erdialdeko sisteman
sartuta dago, Adunako ibarrean Uralde hondakin-uren araztegiraino ponpatzen dira isurketak.
Azpiegitura eskema horretan ia jadanik bete-betean finkatuta egonik, LPPan oraindik
amaitu gabeko jarduketa batzuk amaitzeko beharra besterik ez da planteatzen. Zehazki,
honako jarduteka hauek aurreikusi dira: Andoaingo Ziako errekastoaren saneamendua;
Usurbilgo Aginaga eta Txokoalde auzoen saneamendua; Lasarte-Usurbileko hodi biltzailea
amaitzea; berori Urumea ibaiko hodi biltzailearekin lotzea (Hernanin); eta Pasai Donibane
saneatzea.
Gainera, aurreikusteko moduko jardunak sartzen dira; hala badagokio,
Atalerrekako HUA eta Loiolako HUA egokitzeko ingurune hartzailerako baldintza egokienetan.
Beste aldetik, eta egungo arautegi sektorialekin jarraituz, saneamendu sistema
unitarioetan beharrezkoa izango da lasaitzeen kontrol hobeagoa ezartzea, horrela, egun
euritsuetan isuritako kontaminazioa murriztuz. Lasaitzeen kontrol hobekuntza honen irismena
aldez aurretik saneamendu plan edo arroko plan hidrologiko mailan garatu behar dira. Hala
ere, eta LPP honen mailan, hobekuntza hauen lurralde irismena minimoa izango da.
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5.4.-

ENERGIA ELEKTRIKOA

Gaur egun, Pasaiako zentral termikoaren etenunearekin, Eremu Funtzionalean ez da
energia elektrikoaren produkzioaz arduratzen den planta esanguratsurik.
LPPan, printzipioz, ez da produkzio elektrikoko plantaren sorkuntzarik planteatzen.
Energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko sareari dagokionez, eremu funtzionala
Frantziaranzko igarobide moduko lurraldea denez, bere hornidura-sarea izateaz gain,
Frantziarekin konektatzeko aireko bi linea garrantzitsu ere baditu, 380 kV-ekoa eta 220 kVekoa.
Linea horiek hirigintza-garapena duten eremu funtzionaleko esparruen gainean duten
eraginaren punturik esanguratsuena 220 kV-eko lineak zeharkatzen duena da, oso
antropizatuta dagoen Oiartzungo haranaren erditik igarotzen baita.
Lurralde Plan Partzialean, halaber, azpiegitura arloko esku-hartze berri gisa aintzat
hartzen da 132 kV-eko linea berri bat ezartzea Urnietatik Zubietako goialdeetaraino, non
azpiestazio elektriko berri bat eraikitzea aurreikusten baita, Oria Beherean programatutako
hirigintza-garapen berriak elektrizitatez hornitzeko (ikus 4. planoa).
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5.5.-

HIRI HONDAKINAK KUDEATZEKO AZPIEGITURAK

Kuestio honi buruz, erronka handia sortu egin duena lurralde berako administrazio
ezberdinen artea, LPPan bakarrik batze puntua den Arzabaletako eremua, Zubietan Goialdean,
ordezkatze ideal eta eskuragarri gisa planteatzen da etorkizuneko Gipuzkoako Hondakin
Kudeaketa Zentroa izateko moldatu daitekeen konfigurazio funtzionalaren arabera (ikusi 4.
Planoa).
Jarraian elementu sendo bezala adierazten dira:


Arizmendiko esparruko Eraikuntza eta Eraispen Hondakinen Planta. Donostia-San
Sebastian.



Urnietako Ontzi Banaketa Planta.
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5.6.-

GAS SAREA

Lurralde Plan Partzialaren 4. planoan egun dagoen gasa banatzeko eta garraiatzeko
sare nagusia jasotzen da. Eremu funtzionala mendebaldetik ekialdera zeharkatzen duen eta
Frantziarekin konektatzen den goi-presioko (72 bar) gasbideen lineak eta erregulazio- eta
neurketa-estazioetarainoko goi-presioko (16 bar) banaketa-gasbideen adarrek osatzen dute.
Orain Urnieta-Hernani adarretik Lasarte-Oria hegoalderaino eta Zubietako goialdeetaraino goipresioko linea berri bat jartzeko aukera aztertzen ari da.
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6.-

HIRI INGURUNEAREN ANTOLAMENDU OROKORRA

6.1.-

HIRI INGURUNEAREN ANTOLAMENDU OROKORRA

Lurralde Plan Partzialean hiri-ingurunea eta hiri ingurukoa arautzeko planteatzen diren
proposamenak xedapen multzo hauetan egituratzen dira:


Hiri-ingurunearen eta hiri ingurukoaren lurralde-antolamendu orokorrerako
oinarrizko zonifikazioa
Eremu Funtzionaleko Lurralde barruan, Lurralde Plan Partzialaren oinarrizko
zehaztapen gisa ezartzen da haren horizontean hiri-garapena eta hiri inguruarena
hartuko duten esparru espazialen mugaketa globala. Babes berezikotzat jotzen
diren eta 2.3. kapituluan hirigintza-garapenerako galarazten diren edo Lurralde
Plan Partzialetik programatu ez diren ingurune fisikoko espazioen multzoaren
aurkakoari dagokion zehaztapen osagarri gisa konfiguratzen da.
Hiriko eta hiri inguruko esparru espazial horiek nortasun hiritar propioa duten
bost multzotan edo azpieskualdetan egituratzen dira Eremu Funtzionalaren hiriko
eta hiri inguruko multzoaren konurbazioaren barruan.
Azpieskualde-multzo horien barruan mugaketa xehatuagoak ezartzen dira:
Lurralde Plan Partzialaren horizontean hirigintza-garapena izan dezaketen
esparruak, hiri-inguruko landaren kategoriari esleitutako lurzoruak, etorkizunari
begira lurralde-erreserbatzat hartzen direnak, eta ibai-korridoreen tarte hiritarrak,
arautze-espezifikotasun garbia dutenak.
Horrenbestez, hiriko eta hiri inguruko eremuen multzoaren zonifikazio hau
ezartzen da:
-

“Hiriko eta hiri inguruko multzoak”
“Lurralde Plan Partzialaren horizonteko hirigintza-garapeneko esparruak”
“Hiri inguruko landa-lurzorua”
"Ibai-korridore hiritarrak"

Hiriko eta hiri inguruko eremuen zonifikazio hori “5. Hiri-ingurunearen
antolamendu orokorra” planoan definituta dago. Parametro osagarri gisa, planoan
lerro mehe bat sartu da, marra gorriz osatua, “egungo hirigintza-garapena
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adierazten duen lerroa” deritzona, gutxi gorabehera eta orientazio moduan
adierazten duena Eremu Funtzionalaren barruan gaur egun hirigintza-garapenak
okupatzen duen Lurralde esparru orokorraren kanpoaldeko perimetro orokorra.
Lerro hori, horrenbestez, ez da Lurralde Plan Partzialaren elementu erabakigarria
eta, denboraren poderioz, sistematikoki eguneratu eta/edo zuzendu beharko da.


"Izaera estrategikoko eremutzat" jotzen diren esparruak identifikatzea eta
antolamendu-aukerak proposatzea
Hiri-ingurunearen barruan, aurreko oinarrizko zonifikazioari gainjarritako
zehaztapen gisa, lurralde-antolamendurako garrantzi handia duten hainbat
enklabe identifikatzen dira Lurralde Plan Partzialean, "izaera estrategikoko eremu"
gisa definitzen direnak.
Esparru horietan, azpiegitura berriak garatzeko prozesuen, zona zaharkituak
birmoldatzekoen edo hiri-hazkunde berriko prozesuen ondorioz, eremu
funtzionalaren egitura orokorraren gainean eragin erabakigarria izango duten
azpiegiturak eta hirigintza transformatzeko eragiketak aurreikusten dira. Hori
dela-eta, Lurralde Plan Partzialaren lurraldea antolatzeko ereduaren ikuspuntutik
garrantzi estrategikokotzat jotzen dira.
Lurralde Plan Partzialak eremu funtzionalaren multzoaren antolamendu
orokorrerako garrantzi handienekotzat jotzen dituen esparru hauetarako
antolamendu-proposamen xehatuagoak zehazten dira, eta lurraldea garatzeko
ordezko aukerak ere planteatzen dira zenbait kasutan.



Hiri-ingurunearen antolamendu orokorrean bereziki kontuan hartzea Lurralde
Plan Partzialean "hiriarteko landa-parke" eta "hiri inguruko landa-parke" gisa
definitzen diren ingurune fisikoko espazioak
Parke hauek eremu funtzionalaren hiri-egitura orokorraren barruan kontuan
hartzea, hiri-esparruen barruan eta kanpoaldeko hurbileko perimetroan
integratutako espazio berde handi gisa. Lurralde fisikoa finkatzeko eta landainguruneko jarduerak lehentasunez iraunarazteko pieza gisa kontserbatzea
proposatzen da. Espazio horietan lurralde-arautze espezifikoa planteatzen da,
landa-ingurunetik eta hiri-ingurunetik sortzen diren eskakizun desberdinak
elkartzeko eta bateragarri egiteko.



Eremu funtzionaleko etxebizitza-parkearen antolamendua
Udal-plangintzan aintzat hartu beharreko bizitegi-lurzoruaren antolamendu
orokorra eta etxebizitza-parkearen dimentsionamendu globala.
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Eremu funtzionaleko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren antolamendua
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren antolamendu orokorra, lehentasunezko
jardun publikoen proposamenak eta hazkundeen dimentsionamendu globala.
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6.2.-

HIRI ETA HIRI INGURUKO MULTZOAK

LPPko eremu funtzionalaren barnean udalgaindiko zenbait esparru identifikatzen dira,
hauek hiri eta hiri inguruko landa izaera dutelarik, eta LPPan hiri jarraipena eta hiri integratu
funtzionalilatea duten azpieskualdeekin muga egiten dutelarik. “Hiri Talde” gisa definitzen dira,
eta pixkanaka berezko hiri-zati oso gisa konfiguratzea planteatzen da, horretarako haien
barneko hiri-kohesioa finkatuta eta bizitegi-erabileren, jarduera ekonomikoen eta zuzkidurasistemaren eta hirugarren sektorekoaren, baita hiri inguruko eremuen arteko oreka
optimizatuta.
Hiri-multzo horietarako Lurralde Plan Partzialean etengabeko jarraitutasuneko eta
erabateko osotasun funtzionaleko hiri eta hiringuru-bilbe gisa konfiguratzera jotzeko estrategia
proposatzen da, ekipamendu osagarriak gehitzea eta hutsik edo zaharkituta dauden espaziozirrituak berrantolatzea izanik horretarako bidea.
Osotasunean ia konurbazio bateratua eratzen duen eremu funtzional baten barruan
bananduta dauden lurralde hiri-barruti berriak identifikatzeko ariketa hori Oria, Urumea,
Oiartzun eta Bidasoako haranen eta dagozkien ibai eta badien presentziak dakarren nortasun
eta hiri-funtzionaltasuneko aktiboa hiriaren barneko oinarrizko lurralde-geruza gisa begiratzera
zuzendutako Lurralde Plan Partzialaren proposamen gisa planteatzen da. Izan ere, presentzia
hori Zabalagako, Lau Haizetako eta Usategietako hiriarteko landa-parkeak aurreikusita finkatu
eta azpimarratu nahi da Lurralde Plan Partzialean, konurbazioaren egituraketan barneelementu berde osagarri handi gisa programatuta.
Planteamendu horiekin definitzen dira Lurralde Plan Partzialean bost hiri eta hiri
inguruko-multzoak: Txingudi edo Bidasoa Beherea, Oarsoaldea, Donostia erdialdea / Urumea,
Oria Beherea eta Andoain-Urnieta. (ikus hiri-ingurunearen antolamendu orokorrari buruzko 5.
planoa)


Txingudiko edo Bidasoa Behereko hiri eta hiri inguruko-multzoak Hondarribiko eta
Irungo udalerrietako hiri eta hiri inguruko-esparruak hartzen ditu barnean.



Oarsoaldeko hiri eta hiri inguruko-multzoa Lezoko, Oiartzungo, Errenteriako eta
Pasaiako udalerrietako hiri eta hiri inguruko-esparruei eta Pasaiako badiara
isurtzen duen Donostiako parteari dagokie.



Donostia erdialdeko eta Urumeako hiri eta hiri inguruko-multzoak Donostiako
udal-barrutiko hirigunearen multzoa, eta ekialdeko Zubietako eta Rekaldeko
auzoak izan ezik, eta Astigarragako eta Hernaniko udalerrietako hiri eta hiri
inguruko-garapenak hartzen ditu barnean.
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Oria Behereko hiri eta hiri inguruko-multzoak Lasarte-Oriako eta Usurbilgo hiri eta
hiri inguruko-garapenak eta Donostiako udal-barrutiko Zubietako eta Rekaldeko
auzoak hartzen ditu barnean. Esparru horretan hirigintza-garapen garrantzitsuak
aurreikusten dira etorkizun hurbilean.



Andoain-Urnietako hiri eta hiri inguruko-multzoak Andoaingo eta Urnietako
udalerrietako hirigintza-garapenak hartzen ditu barnean. Korridore horretan uren
banalerroa Andoain eta Urnieta artean badago ere, Irurain gainean, hirigintzagarapen jarraituak lausotu egin du inguru horretan hiri-jarraitutasunik eza.
Alabaina, oraindik ere hiri-hutsune bat dago Urnieta eta Hernani artean. Hori delaeta, Zabalagako hiriarteko parke handiaren besoetariko bat espazio horretaraino
hedatzea proposatzen da Lurralde Plan Partzialean.
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6.3.-

HIRIGINTZA GARAPENA IZAN DEZAKETEN ESPARRUEN MUGAKETA ETA
ANTOLAMENDUA LPPAREN HORIZONTEAN

Lurralde Plan Partzialaren garrantzizko zehaztapen gisa ezartzen da udal-plangintzan
planaren horizontean aurreikusi beharreko hirigintza-garapenaren azalera hedatzeko aukerei
muga batzuk finkatzea.
Mugaketa hori, hiri-ingurunearen antolamendu orokorrari buruzko 5. planoan
adierazia, loteslea izango da eta eremu funtzionaleko udalerri guztietako plangintza
orokorreko dokumentuetan jaso eta errespetatu beharko da. Beraz, Lurralde Plan Partziala
onartzen denetik aurrera, ezin izango da udal-plangintzan aurreikusi hiri-lurzoru eta lurzoru
urbanizagarri berriak sailkatzea hirigintza-garapena izan dezakeen esparru gisa
adierazitakoaren perimetroaren kanpoko mugetan, kasu bakoitza justifikatuz gero, LPPan hiri
inguruko landa bezala kalifikatutako eremu zonifikatuen mantenimendua, osoa edo partziala,
salbu.
Perimetro horren barruan, alabaina, dagozkien udal-plangintzak izango dira hirilurzoruen eta lurzoru urbanizagarrien muga errealak eta dagozkien kalifikazioak ezarriko
dituztenak. Lurzoru urbanizaezineko barrutiak ere antolatu ahal izango dituzte, jakina, Lurralde
Plan Partzialean hirigintza-hazkunde hipotetikoa izan dezaketen esparru global gisa mugatzen
direnen perimetro orokorraren barruan.
3.1. epigrafean adierazi dugun moduan, Lurralde Plan Partzialean hirigintza-garapena
izan dezaketen esparrutzat jotzen direnen perimetroaren kanpoko lurzoruetan lehendik
zeuden hirigintza-erabilerak edo, hala badagokio, indarrean dagoen hiri-plangintzan
aurreikusita daudenak errespetatuko dira.
Lehen batean, eta behar den bezala justifikatutako udal-plangintzaren ordezko
xedapenik ezean, Lurralde Plan Partzialean hirigintza-garapena izan dezaketen esparrutzat
jotzen direnen barnealdean, gainjarritako baldintzatzaile gisa aplikatzekoak izango dira esparru
horietan kokatuta dauden espazio natural babestuetarako onartutako arautze- eta kudeaketaplan guztiak, Lurralde Plan Partziala honen lurralde-antolamendu orokorrarekin bateragarriak
direnak.
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6.4.-

HIRI INGURUKO LANDA LURZORUA

Lurralde Plan Partzialaren zehaztapen osagarri gisa ezartzen da, Lurralde Plan
Partzialaren horizonteko hirigintza-garapeneko esparruen antolamenduaren osagarri gisa, hiri
inguruko eremu jakin batzuk etorkizunean hirigintza-garapeneko lurzoru berri batzuk har
ditzaketen balizko lurralde-erreserbatzat jotzea, betiere horren premia justifikatuta badago eta
dagokien udal-plangintza orokorra izapidetu eta onartzen bada.
Aldez aurretik 3.1. kapituluan definitzen den bezalaxe, egungo hiri-garapenaren
eremuen inguru hurbilean inskribatutako Lurralde esparruak dira, landa-habitata eta naturaingurunea nagusi dituztenak, eta kasu batzuetan onartuta dagoen edo izapidetzen ari den hiriplangintzan lurzoru urbanizagarri gisa sar balitezke ere, Lurralde Plan Partzialean espazioerreserbatzat jotzen dira.
Esparru horien gainean ez da kontuan hartzen Lurralde Plan Partzialaren horizontean
hirigintzarako okupatzeko premia, eta etorkizunean argitu ahal izango da, udal-plangintzatik
eta/edo udalaz gaindikotik, landa-habitat finkatu gisa kalifikatzeko edo hirigintza-hedapen
berriko zonei atxikitzeko aukera bikoitza.
Lurralde Plan Partzialean esparru hauetarako aurreikusitako lurralde-arautzea, gaur
egun urbanizaezin gisa kalifikatutako lurzoruetan eta izaera iragankorrarekin esparru horiek
etorkizunean eremu urbanizagarri gisa birkalifikatzen ez diren artean, Lurralde Antolamenduko
Gidalerroetako "Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko zona" antolamendukategoriarekin pareka daitekeena izango da, honako zehaztapen hauekin:


Etorkizunean esparruaren hirigintza-birkalifikazioa gertatuz gero, esleitzen zaion
hirigintza-arautzeak ordeztu egingo du, jakina, lurralde-arautze iragankor hori.



Beraz, zona hauetan hirigintza-hazkundeak debekatuta daude, lehen batean
modu iragankorrean, eta onura publikoko eta gizarte-intereseko eraikuntzak
saihestu egingo dira, landa-habitata garatzeko behar direnak eta hiriarteko eta hiri
inguruko landa-parkeen berezko erabilera eta jarduerei datxezkienak izan ezik,
horiei dagozkien antolamendu-plan berezietan xedatzen denaren arabera.



Dena den, esparru hauetan gainjarritako baldintzatzaile gisa errespetatuko dira
bertan kokatuta dauden espazio natural babestuetarako onartutako arautze eta
kudeaketa-plan guztiak, Lurralde Plan Partzial honen lurralde-antolamendu
orokorrarekin bateragarriak direnak.
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Zona hauetan finkatu egiten dira lehendik zeuden hirigintza-erabilerak eta, hala
badagokio, udal-plangintza orokorrean lurralde-mailan berraztertuko dira
plangintzan aurreikusita dauden baina oraindik garatu ez diren balizko hirigintzaerabilerak.
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6.5.-

IBAI KORRIDORE HIRITARRAK

Ingurune fisikoaren antolamenduari buruzko kapituluan definituta geratu da ibaikorridoreen figura, baita elementu horiek dagozkien ibaiak osoan antolatzeko plan berezien
bidez arautzeko prozedura ere. Orain hiri-ingurunean duten eragin espezifikoa aintzat hartzen
da. Izan ere, eremu funtzionalaren konfigurazioa kontuan harturik, aintzat hartutako ibaiibilbideen ia garapen osoa hartzen baitu barnean.
Lurralde Plan Partzialaren 5. planoan Lurralde Plan Partzialean definitutako ibaikorridore hiritarrak mugatzen dira:






Oria ibaia, Andoaindik Orioraino.
Urumea ibaia, Ereñotzutik bokaleraino.
Oiartzun ibaia, Ergoiendik bokaleraino.
Jaitzubiko erreka, Urdanibitik aireporturaino.
Bidasoa ibaia, Lastaolatik Santiago zubiraino.

Lurralde Plan Partzialean 2. eta 5. planoetan modu iragankorrean* definitzen diren
mugaketa horiek izaera loteslearekin gehituko dira udal-plangintza orokorrean, ibaikorridorearen kategoria espezifikoari atxikita geratzen diren gainazalak ezarrita.
3.1. epigrafean azaldu den moduan, bost ibai-korridore horietariko bakoitzerako ibaia
osoan antolatzeko plan berezi bat egin beharko da, sektore anitzeko izaera (ingurumenari,
hidraulikari, hirigintzari eta azpiegiturei dagozkien osagaiak batera kontuan hartzea) eta udalaz
gaindiko irispidea (ibai-ibilbidearen garapenaren multzoa batasun moduan kontuan hartzea)
izango dituena.
Ibaiak osoan antolatzeko plan berezien funtsezko eduki gisa, ibaiaren ibilgua,
lehentasunezko fluxuaren eremua eta urpean gera daitezkeen ibarrak hartzeko espazioesparrua behin betiko finkatzeaz gain, beste zenbait eduki ere kontuan hartuko dira: ibaiibilbidearen ingurumena eta paisaia balioztatzea; hiri-zonetan uholdeei aurrea hartzeko
neurriak ezartzea, hala badagokio, oztopo hidraulikoak ezabatzeko egin litezkeen eskuhartzeak kontuan harturik; erriberak lehentasunez espazio libre eta berde gisa tratatzea; ibaiertzetan zehar ibilbide bigunak eta ur-bazterreko pasealekuak sortzea; bertan biltzen diren
azpiegituren multzoa sektorez gaindiko ikuspegitik antolatzea; eta programatutako eskuhartzeen ebaluazio ekonomiko eta finantzarioa egitea, dagokien kudeaketa-planarekin batera.

*

Ibaiak osoan antolatzeko plan bereziak landu, izapidetu eta onartzen direnean ezarriko dira behin betiko
mugaketak.
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Ibaien izaera funtzional eta espazialki udalaz gaindikoa kontuan harturik, udalerri
batean ibai baten ibai-korridorea zehazteak ibai-arroan mugakide diren udalerrietako
plangintzak bateragarri egiteko prozesua eskatuko du. Bateragarri egiteko prozesu hori ibaia
osoan antolatzeko plan berezia izapidetzearen bitartez instrumentalizatuko da, goiadministrazio eskudunak babestuta edo sustatuta.
Ibaiak osoan antolatzeko plan bereziek, Kantauri Ekialdeko Konfederazio
Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak definitutako Uholde Arrisku Garrantzitsuko
Eremuen barruan, alderdi guztietan bete beharko dituzte Uholde Arriskua Kudeatzeko
Planetan ezarritako baldintzatzaileak.
Halaber, ibai-korridore hiritarren mugaketan eta haien antolamenduaren
konfigurazioan, oso-osorik errespetatuko dira indarrean dauden Kantauri Ekialdeko Mugape
Hidrografikoko Plan Hidrologikoaren eta EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko
Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren zehaztapen arauemaileak edo, hala
badagokio, horien aldaketetan eta/edo berrazterketetan ezartzen direnak.
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7.-

IZAERA ESTRATEGIKOKO EREMUAK

7.1.-

IZAERA ESTRATEGIKOKO EREMUAK

Lurralde Plan Partzialean hainbat esparru identifikatzen dira, ezaugarri zeharo
desberdinak izan arren (baldintza orografikoak, eremu funtzionalaren barneko kokaleku
erlatiboa, azpiegitura-problematika eta hirigintza-egoera), izendatzaile komuna dutenak:
etorkizun hurbilean eremu funtzionalaren gainean proiektatzen diren azpiegiturak
transformatzeko eta hiri-ingurunea berrantolatzeko prozesu garrantzitsuen lurralde-euskarriak
eta hirigintza-agertokiak dira guztiak. Donostiako eremu funtzionalaren eta Gipuzkoa osoaren
lurralde-antolamenduaren bilakaeran duten zalantzarik gabeko garrantziaren ondorioz,
bereziki aztertu eta kontuan hartu behar diren eremu gisa konfiguratzen dira Lurralde Plan
Partzialaren barruan. Lurralde Plan Partzialean Izaera Estrategikoko Eremu izendatu dira
generikoki, eta antolamendu orokorreko iripide eta pauso ezberdinak eta zenbait lurraldeantolamenduko proposamen espezifikoak planteatzen dira guztientzat.
Lurralde Plan Partzialean lurralde-enklabe hauek proposatzen dira arreta berezia
eskaini behar zaien "Izaera Estrategikoko Eremu" gisa:


Lasarte-Oriako, Zubietako goialdeetako eta Aritzetako Izaera Estrategikoko
Eremua
Zubietako goialdeak, espazio-erabilgarritasun handikoa izaki eta hirigintzaokupaziorik eta landa-jarduerarik gabe egonik, jarduera ekonomikoentzako
lurzoru berriez gain, ezarpen berriko ekipamendu periferiko handiak hartzeko
aukera eskaintzen du, hala nola Gipuzkoako hondakin solidoak tratatzeko
instalazioa eta Gipuzkoako espetxe berria bertan ezartzeko.
Zona hori, beraz, jarduera ekonomikoentzako instalazioentzako prestaturik
dauden hiri garapen berrien eta azalera handiko ekipamenduak kokatzeko goraka
ari den polo gisa konfiguratzen da. Ekipamendu horiei, gainera, lehendik
daudenak gehitu behar zaizkie: hipodromoa, Real Sociedad klubaren kirolinstalazioak eta Zubietako garraio-zentroa.
Proiektu horiek sortzen dituzten faktore sinergikoak baliatuta, hortaz,
ekipamendu berri handi horiek ezartzeko eragiketa (hondakinak tratatzeko
instalazioa eta espetxea) osatu egingo da jarduera ekonomiko eta logistikoetarako
poligono handi bat garatzeko aurreikuspenarekin. Eskualdeko izaerako eta
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sustapen publikoko poligono hori, 70 ha-koa, zuzenean konektatuko da bide-sare
nagusiarekin (N-1).
Eragiketa horrek Oria Behereko eskualdearen barruan duen inpaktua orekatzeko,
Lasarteko kotxetegietako industria-zona zaharraren bizitegi-transformazioko
prozesua (1.000 etxebizitza) publikoki sustatzea proposatzen da, eta, aldi berean,
hirugarren sektoreko jarduera berrien industrialde bat sustatzea (hori ere interes
publikoko ekimen gisa), Lasarte erdialdean kokatutako Michelin industriainstalazioko lurzoru zaharkituak transformatuta.
Azpiegitura alorreko osagarri moduan, Oria ibaiaren ezkerraldean, Lasarte eta
Oria artean, bide-mugikortasuneko elementu berriak eta ibilbide bigunak garatzea
aintzat hartzen da, horrela irisgarritasun-kanal berriak sortuko baitira Usurbil,
Lasarte, Zubieta eta Oriatik Zubietako goialdeetako jardueren eta zuzkiduraekipamenduen zona berrietarantz.
Oria Beherearen barruan interes estrategikokotzat jotzen den zona gisa sartzen
da, halaber, Aritzetako triangeluaren esparrua, enklabe ezin hobea baita etorkizun
hurbilean kokaleku periferikoa eta eskualde-irisgarritasun onekoa beharko duten
interes orokorreko ekipamendu bereziak ezartzeko (gasolina-zerbitzugunea,
kuartelen deslokalizazioa, laguntza-instalazioak…).


Urumeako korridoreko izaera estrategikoko eremua
Urumeako korridorearen gainean komunikabide-sare nagusia transformatzeko
prozesu garrantzitsuak biltzen dira gaur egun.
Duela gutxi ireki den Urumeako autobiari (A-15 berria) eta aurki funtzionatzen
hasiko den 2. ingurabideari (AP-8 / AP-1 autobidearen zeharbide berria) gero eta
finkatuago dauden Euskadiko trenbide-sare berria eraikitzeko proiektuak gehitu
behar zaizkie.
Oso okupatuta ez dagoen haran zabalaren 2 km-tan azpiegitura handiak batbatean sartzen diren agertoki horren azpian, zeinetan arloko plangintzak orain
arte irmotasun eta aldebakartasun handiegiarekin nagusitu baitzaizkio lurraldeantolamenduko estrategia integratu eta konplexuagoan oinarrituta planifikatzeko
egokierari, oraindik ere irtenbiderik eman ez zaien hainbat zeregin daude: Urumea
ibaiaren eta urpean gera daitezkeen ibarren behin betiko tratamendu hidraulikoa
eta paisajistikoa finkatzea, etorkizuneko ur-bazter hiritarrak formalki antolatzea
eta GI-131 errepide zaharra deslokalizatzearen emaitzako ardatz nagusi berriari
eman beharreko hiri-tratamendu berria zehaztea.
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Lurralde Plan Partzialaren ikuspuntutik, Donostiako eremu funtzionalean datozen
urteetan izango diren funtsezko hirigintza-transformazioetariko bat Donostiako
hirigunea Amaratik Urumeako haranean zehar Hernaniraino hedatzea izango da.
Komenigarria izango da prozesu hori zuzenduko duen irizpide nagusia arloko
azpiegituren inguruan hartzen diren erabakien gehigarri eta hondar moduko
emaitza hutsa ez izatea.
Urumeako autobia eta 2. ingurabidea eraiki ondoren, eta hurbil-hurbil dauden
Euskadiko Trenbide-sarearen proiektuak gauzatzen hasten direnerako, honako
aurreikusita eta garapenean eragiketa berri hauek daude: hiri-birmoldaketa
Loiolan, bizitegi-hedapeneko eragiketak Txominen eta Antzitan, hiriberrantolamendua eta ibai-ibilguaren berrantolamendua Sarruetan eta
Martutenen, bizitegi-zabalgune berria Astigarraga eta Ergobia artean,
Martindegiko eta Akarregiko ibarren garapena jarduera ekonomikoen ezarpen
berriko zona gisa, eta bizitegi-garapen berriko eragiketak Hernanin, Florida eta
Zinkuenea artean kokatutako industria-zonen deslokalizazio batzuen bitartez.
Eragiketa horiek guztiak Donostiako, Astigarragako eta Hernaniko udalplangintzako hurrenez hurrengo dokumentuetan aintzat hartuta daude, baina
Urumean konfiguratu beharreko etorkizuneko hiri-korridorea osotasunean eta
integratuta antolatzeko lan bateratuaren falta nabari da.
Hiri-transformazioko eragiketa puntualen sekuentzia garrantzitsu horrekin batera
hainbat esku-hartze estruktural orokor gauzatu beharko lirateke: Urumea ibaiaren
ibilguaren berrantolamendu orokorra eta ibaiertzen hiri-fatxada moduko
tratamendu integratua, GI-131 errepide zaharraren transformazio globala,
barneko ardatz hiritar berri gisa, eta etorkizuneko hiri-sekuentzia indartzea ADIF
trenbide-sareko aldiriko geltokien kokalekuan.
Kontuan izan behar da oraindik ere ez zaiela irtenbiderik aurkitu garrantzizko
ezezagun batzuei. Besteak beste, konpontzeko daude, artean, Urumeako
bailararen bitarteko zeharbidea trenbide-sare berriarentzako eta sarbide-sistema,
AHTren Donostia erdialderainoko sarreraren tratamendua eta trazadura edo
Loiolako kuartelak osoan transformatzeko eragiketaren konfigurazioa. Hori delaeta, Lurralde Plan Partzialetik aldarrikatzen da Urumeako korridorea garatzeko
prozesuak behar-beharrezkoa duela, Donostialdeko hiri-antolamendua
egituratzeko lehen mailako pieza izango denez, prozesu hori gobernatuko duen
arlo arteko eta udalaz gaindiko antolamendu integratuko plan berezi bat egitea.


Pasaiako badiako izaera estrategikoko eremua
Pasaiako badiako hirigintza-ingurunea osoan birkualifikatzeko eta Pasaiako
portuaren azpiegiturak berrantolatzeko problematikak, Lezo-Gaintxurizketa

Dok. A.- MEMORIA

II.52

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

korridorearen
lurralde-antolamenduaren
bilakaeraren
ondorio
diren
problematikekin batera, elkarrengandik bereizi ezin diren kontu edo arazoak dira.
Hedabideetan izan duten etengabeko presentziaren ondorioz, ez dago hemen
haien xehetasun sozialak, politikoak, administratiboak, ekonomikoak, teknikoak,
ingurumenekoak eta abar zehaztu beharrik.
Lurralde Plan Partzialaren ikuspuntutik, begien bistakoa da kontu horiek
berebiziko garrantzia dutela eremu funtzionalaren lurralde-antolamenduan, eta,
horrenbestez, ezin onartuzkoa da, tartean sartzeko arriskupean bada ere, Lurralde
Plan Partzialak alde batera uztea. Adierazi beharra dago ez dugula espero behar
Lurralde Plan Partzialean hain konplexuak eta aurrez aurrekoak diren gaiei buruz
planteatzen diren gogoetak eta/edo proposamenak arazoren bat konpontzeko
gakoa izango direnik eta, are gutxiago, inplikatutako alderdi guztiak haiekin bat
etorriko direnik.
Lurralde Plan Partzialaren lurraldea antolatzeko jardunean, horrenbestez,
badiaren inguruko hiri eta azpiegitura berantolaketa progresiboaren eszenatoki
bakar gisa Portu Barrutiaren espezifikoki portukoak diren jardueren finkapenaren
marko orokorrean.
Aukera edo hautabide horiek, badiaren antolamendua, Lurralde Plan Partzialean
trenbide-sarearen etorkizuneko konfigurazioari buruz planteatzen den
agertokiarekin konbinatzen dira. Agertoki horretan, ADIF sarea UIC zabalerara
osorik aldatzeko aukeraren horizonteaz bestalde, Astigarraga eta Gaintxurizketa,
porturako trenbide-lotuneei irtenbidea ematea eta, horren ondorioz, Pasai
Antxoko salgaien trenbide-zabaltzaren etorkizuneko deslokalizazio edo txikitze
posiblea eta portuaren alde horretan aldiriko zerbitzua besterik ez mantentzea
aintzat hartzen da, zeren Lezon etorkizunean laguntza plataforma logistikoak
edukiko dituen eraikuntza intermodala planteatzen da.
Aukera edo hautabide guztiei aplikatzekoa den Lurralde Plan Partzialaren irizpide
orokor gisa mantentzen da, halaber, barnealdeko portu-barrutia transformatzeko
hipotesi guztietarako, portu-jarduerak deslokalizatze posiblearen ondorioz
(txatarrak, solteko salgaiak, ikatzak, etab.) askatutako lurzoruen zati bat jarduera
ekonomiko berriak eta/edo ekipamendu orokorrak eta hirugarren sektoreko
zuzkidurak hartzeko erabiltzea, sistematikoki bizitegi-lurzoru gisa birmoldatzeko
aukera hipotetikora jo beharrean.


Lezo-Gaintxurizketa korridoreko izaera estrategikoko eremua
Lurralde Plan Partzialean, lurralde-antolamenduko hutsegiterik egiteko arriskurik
gabe gainera, Lezo-Gaintxurizketa korridorea, aukera ideal gisa, portuari eta
eremu funtzionaleko komunikabide-sare nagusiko trenbidearen, Irunen
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transformazioaren eta errepidearen arteko intermodalitate-sistemari sostengua
emateko plataforma logistiko berriak ezartzera zuzendutako hirigintza-garapen
integraleko lurralde gisa konfiguratzearen alde egitea dela erabakitzen da.
Lurralde-garapeneko proposamen hori behar-beharrezko eragiketa moduan
konfiguratzen da etorkizunean portua antolatzeko hautatzen den edozein
aukeratarako, zeren portu-sistemari sostengua emateko ezinbestekoak diren
plataforma logistikoak sortzea ahalbidetzen baitu, eta kanpoko sareetatik portura
iristeko sistema ekialdetik berrantolatzeko aukera eskaintzen baitu. Eta modu
horretan, badiaren hiri-perimetroa trafiko astuneko bide-azpiegituretatik libre
progresiboki uzten du.


Txingudiko izaera estrategikoko eremua
Irungo hirigintza-etorkizuna Irungo Geltokiaren inguruan planifikatzeko arreta
bereziarekin kontuan hartu behar dira hiria zeharkatzen duten komunikabideardatzak transformatzeko eragiketei buruzko aurreikuspenak. Hartzen den
estrategiak, halaber, eragin erabakigarria du Irungo udalerriak mugakide duen
Hondarribiko udal-barrutiaren hegoaldearen antolamenduan.
Lurralde Plan Partzialaren ikuspuntutik, Zubietako eta Irungo Geltokiaren inguruko
transformazioa epe luzerako ikusmoldearekin eta bateratuta eta erlazionatuta
planteatu behar da, gero esku hartzeko ekintza progresiboak denboran
mailakatuta baina helburu partekatuetarantz biltzera bideratuta abian jarri ahal
izateko. Egiten diren urratsak laburrak eta ez oso bizkorrak izan arren, norabide
zuzenean bideratzen badira, zalantzarik gabe iritsi ahal izango da erdietsi nahi den
helburura.
Helburua anitza da. Alde batetik, Irungo erdialdeko trenbide-espazio publikoen
ahalmen transformatzailea baliatzea, hiri-bilbeari jarraitutasuna emateaz gain,
egun moztuta, hiriaren erdialdean unibertsitate-jarduera estrategikoen,
hirugarren sektorekoen eta teknologia aurreratuen polo berri bat sortzeko eta
hiriaren komunikabide zentru berrian kokatutako bizitegi intentsiboa eta
kanpoaldeko iragaitzazko bide-sarearen arteko lehen mailako zuzeneko bidekonexio berri bat sortzeko.
Bestalde, LPPan etorkizunean Zubietako transformazioaren onura planteatzen da,
horrela intentsitate txiki eta graduala duren hiri okupazioko espazioekin, gaur
egungo Irun barneko hiri-bilbearen eta Jaizubiako erretenaren inguruan daude
babes berde guneen artean.
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7.2.-

IZAERA ESTRATEGIKOKO EREMUEI BURUZKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN
PROPOSAMENAK

Lurralde Plan Partzialean, Izaera Estrategikoko Eremuetarako planteatzen diren
lurraldea antolatzeko proposamenek era askotako gaiak, azalera edo denbora-irispidea ukitzen
dituzte. Ia kasu guztietan hainbat administrazio-instantzia hartzen dituzte eraginpean,
udalekoak edo arlokoak, eta ezinbestean eskatzen dute azterketa eta proiektu korapilatsuak
egitea eta erabaki ugari hartzea, eta, hala badagokio, horiek gauzatzeko ahalmen ekonomikoa
izatea.
Nabarmenki heterogeneoak izan arren, badute izendatzaile komuna: beren garrantzi
espezifikoa alde batera utzirik, oso gai esanguratsuak dira, eragin erabakigarria dutelako
eremu funtzionalaren lurraldea antolatzeko ereduaren konfigurazioan.
Horrez gain, kontuan hartu diren Izaera Estrategikoko Eremu guztietan teilakatze eta
erlazio sakona gertatzen da kasu bakoitzean biltzen diren administrazio-instantzien artean
(komunikabide-sare nagusiak konfiguratzeaz arduratzen diren administrazioak, ingurumenaz
arduratzen diren administrazioak eta hirigintza arautzeaz eta programatutako eragiketa
bakoitza garatzeaz arduratzen diren udal-, foru- eta/edo gobernu-administrazioak).
Hitz batean, egiaztatzen da esparru horietan guztietan, dagozkien arloko izaerako
azterketa eta proiektu espezifikoez eta udal-esparruko administrazio-arautzeez gain, beharbeharrezkoa dela arlo arteko irispideko eta udalaz gaindiko esparruko dokumentu
integratzaileren bat lantzea, izapidetzea eta onartzea, arloko plangintza guztiak modulatuko
dituen elementu eta katalizatzaile gisa jardun dezan. Lurralde Plan Partzialean proposatzen da
Antolamendu Integratuko Plan Berezi izendatzea eta, plangintzak bateragarri egiteari begira,
kasuan-kasuan egokia den goi-administrazioaren (Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza
eta/edo Estatuko Gobernua) eta eraginpeko udalen babespean lantzea.
Identifikatutako Izaera Estrategikoko Eremuetariko bakoitzerako antolamendu
integratuko plan berezi bat lantzeko proposamenera igortzeaz gain, Lurralde Plan Partzialean
hainbat antolamendu-proposamen espezifiko planteatzen dira kasu bakoitzerako.
Lurralde Plan Partzialean planteatzen diren proposamenak (batzuek finkatuta dauden
plangintzak jasotzen dituzte eta beste batzuek konponbide prospektiboak iradoki, ordezko
hautabideak adierazita, zenbaitetan Lurralde Plan Partzialarena baino denbora-horizonte
luzeagoarekin) izaera funtsean adierazgarriarekin planteatzen dira, zeren horiek zehazteko
ezinbestekoa izango baita azterketak eta proiektuak lantzea eta, gerora, kasu bakoitzean
eskumena duten administrazioek erabakiak hartzea.
Halere, Lurralde Plan Partzialean hainbat proposamen zehatz planteatzen dira Izaera
Estrategikoko Eremu bakoitzerako, lehen batean zehaztapen lotesle gisa ezaugarritzen direnak
eta, jakina, kasu bakoitzean dagokien antolamendu integratuko plan berezia lantzearen eta
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geroago udal-plangintza orokorraren esparruan, edo, arloko administrazioek komunikabide
nagusien proiektuak izapidetzen dituztenean, zehatzago garatzearen mende egongo direnak.
Hurrengo epigrafeetan azalduko dira Lurralde Plan Partzialaren lurraldea antolatzeko
irizpide orokorrak lortzeko izaera estrategikoko eremuetariko bakoitzerako espezifikoki
planteatu diren antolamendu-proposamenak.
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7.3.-

LASARTE-ORIAKO, ZUBIETAKO GOIALDEETAKO ETA ARITZETAKO IZAERA
ESTRATEGIKOKO EREMUA

Lurralde Plan Partzialean izaera orokorreko hainbat antolamendu-jarraibide nagusi
planteatzen dira, udalherrietako plan orokorretan garatu beharko direnak. Hauek dira (ikus
5.1. planoa):


Etorkizuneko lehen mailako banaketako bide-sarea
-



Txirrindulari eta oinezkoentzako ibilbideen etorkizuneko oinarrizko sarea
-



Kotxetegietako eragiketa (±1.000 etxebizitza).

Interes orokorreko eta kokapen estrategikoko ekipamendu handiak, Gipuzkoako
lurralde historiko osoari egiten baitiote zerbitzu
-



Ibilbide berria Oria ibaiaren ezkerraldetik Oria-Lasarte-Zubieta eta Usurbil
artean.
Ibilbide berria: Oria, Eskuzaitzeta, Letabide mendi lepoko tunela, Artzabaleta,
Santuenea, Usurbil.

Bizitegi-garapen eta hirugarren sektoreko garapen intentsibo berria, industriazonaren birmoldaketa, eta ibai-fatxadaren tratamendu berdea finkatzea.
-



Bide berria Oria eta N-634 errepidearen artean, Oria ibaiaren ezkerraldetik.
Sarbide berria Eskuzaitzetara eta Artzabaletara.

Lasarteko hipodromoa.
Real Sociedad klubaren kirol-instalazioak.
Arzabaletan Gipuzkoako Hondakin Kudeaketa Zentroa.
Gipuzkoako espetxe berria.
Etorkizuneko ezarpen estrategikoak Aritzetako triangeluan. 15 ha.

Interes orokorreko jarduera ekonomikoetarako lurzoru-plataformak, kokaleku
estrategikoa baitute, bertara errepide-sare nagusitik zuzenean iristeko moduan.
-

Jarduera ekonomiko berrien industrialdea, Michelin birmoldatzearen
ondorioz. 2 ha.
Zubietako garraio-zentroa. 17 ha.
Eskuzaitzetako poligono berria. 72 ha.
Bugati poligonoa. 3 ha.
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Añarbeko ur-hornidurako sare nagusia Oria Beherera hedatzea
-



Zubietako goialdeetan ur-gordailu nagusi berria eta Usurbilekin Santuenean
zehar konektatzeko hodi berria eraikitzea.

Zabalaga-Aritzetako hiriarteko landa-parkea
-

Aritzetako triangeluan aurreikusitako garapenak etorkizuneko Zabalagako
hiriarteko parkean integratzea.
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7.4.-

URUMEAKO KORRIDOREKO IZAERA ESTRATEGIKOKO EREMUA

Urumeako korridorean, lehentasunik handiena zona urbanizatuetako uholdearriskuaren prebentzioan datza, eta helburu horretarantz bideratu behar dira esparru
estrategiko honen gainean biltzen diren azpiegituren alorreko esku-hartze guztiak. Bertan,
kanpoaldeko iragaitzazko bide-sarea ezartzea (2. ingurabidea eta Urumeako autobia) eta
Urumeako autobia Donostia erdialderaino sartzea finkatutako zehaztapen gisa konfiguratzen
dira dagoeneko.
Urumeako haranean AHTren trenbide-azpiegitura berria ezartzeko zehaztapena ere
gero eta konfiguratuago dago. Azken proiektuen arabera, AHTren Donostia erdialderainoko
sarrera Atotxako geltokiraino iritsiko da, iragaitza moduan, hirugarren hariarekin. Hor
eraikitzen ari dira autobus-geltoki berria. Oraindik konfiguratu ez den elementu bakarra
Urumea ibaiaren ezkerraldean, Astigarraga parean aurreikusitako trenbide-sare berriaren
Trenak Aurreratzeko eta Aparkatzeko Postuaren (PAET-TAAP) plataforma da.
7.1. epigrafean azaldu den moduan, azpiegituren alorreko esku-hartze handi horiekin
batera, Donostiako, Astigarragako eta Hernaniko udal-plangintzan hirigintza transformatzeko
era desberdinetako hainbat esku-hartze aurreikusi dira. Eusko Jaurlaritzak egindako Urumea
ibaiaren azterketa hidraulikoa eta ibilgua antolatzekoa erabiltzen dute erreferentziako
dokumentu komun gisa. Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana izendatu duten dokumentu hori
onartzeko izapideak egiten ari dira gaur egun.
Testuinguru orokor horretan, Lurralde Plan Partzialaren oinarrizko zehaztapen gisa
planteatzen da Urumeako korridoreko izaera estrategikoko eremuko antolamendu integratuko
plan berezi bat lantzeko proposamena. Arlo arteko eta udalaz gaindiko plan horretan izaera
loteslearekin ezarriko dira eremuan garatu beharreko azpiegituren eta hirigintzaren alorreko
aurreikuspen guztiak eta horiek sustatzeko eta finantzatzeko programa.
Lurralde Plan Partzialean izaera orokorreko hainbat antolamendu-jarraibide nagusi
planteatzen dira, adierazitako plan berezian zehatzago garatu beharko direnak. Hauek dira
(ikus 5.2. planoa):


Urumeako ibai-korridorea mugatzea eta ibilguaren eredu sekzio minimoak eta
hari lotutako zona erantsiak finkatzea.
Zehazki, Lurralde Plan Partzialean hiru eredu-sekzio minimo zehazten dira hiru
puntu kritikotarako. Sekzio horiek lotesletzat joko dira, harik eta antolamendu
integratuko plan berezian, hala badagokio, bertan sartutako azterketa hidraulikoa
onartzen denean, berriz formulatzen diren arte.
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Txirrindulari eta oinezkoentzako hiriarteko jarraitutasuneko ibilbideen sarea,
Urumeako korridorean ibaiertzean antolatzekoa.
Ibilbide horien trazadurak eta ezaugarri nagusiak udalaz gaindiko eskalako
elementu egituratzaile gisa definitu beharko dira antolamendu integratuko plan
berezian, eta gero udal-plangintzari gehitu beharko zaizkio.



Hiri-ardatz nagusi handi bat konfiguratzea Urumeako korridorean zehar, jarraitua
Amaratik Hernaniraino, GI-131 errepidea pixkanaka hiri-bulebar bihurtzearen
bidez.
Hiri-bulebar moduko ardatz hori udalaz gaindiko eskalako elementu egituratzaile
gisa formalizatu beharko da antolamendu integratuko plan berezian, eta gero
udal-plangintzei gehitu beharko zaie.



Ibai-fatxadaren tratamendu kualifikatua konfiguratzea haranean zehar
aurreikusitako hurrenez hurrengo hirigintza-garapenetarako, erriberako zerrenda
berdeak eta oinezkoentzako ur-bazterreko ibilbide zuhaiztunak sortuta
korridorean zehar programatutako bizitegi-garapen berrietan eta hirugarren
sektoreko garapen intentsibo berrietan.



Egungo ADIF sarea aldiriko zerbitzu gisa indartzea, geraleku berriak irekita
Astigarragan eta Loiolako Erriberetan (ETS sarearekiko aldagunea) eta egun
daudenak hobetuta Hernani-Floridan, Martutenen eta Txominen.



Egungo ETS sarea aldiriko zerbitzu gisa indartzea, geraleku berriak irekita Loiolako
Erriberetan (ADIF sarearekiko aldagunea) eta Intxaurrondon eta egun daudenak
hobetuta Anoetan eta Loiolan.



Honako geltoki/aldageltoki berri hauen inguruan garraio publikoko terminalak eta
izaera enblematikoko zuzkidura-ekipamenduak eta hirugarren sektorekoak
integratuta eraikitzeko eragiketak:
- Atotxa (ADIF aldiriak / Ibilbide luzea / AHT / Autobusak)
- Loiolako Erribera (ADIF aldiriak / ETS aldiriak / Autobusak)



Trenbide-sare berria ezartzea, hegoaldetik sartuta, UIC zabalerako sare
berriarekin, iberiar zabalerako ADIF sarearekiko zabalera-aldageltoki gisa
funtzionatuko duen Astigarragako Trenak Aurreratzeko eta Aparkatzeko
Postuaren (PAET-TAAP) plataformaraino. Trenak Aurreratzeko eta Aparkatzeko
Postutik (PAET-TAAP) sare berri bat antolatuko da, zabalera mistoko
Oarsoalderanzko kanpoko saihesbide moduan (salgaietarako by-pass trenbidea
eta AHTren zuzeneko pasabidearen aukera). Halaber, zabalera mistoa edo
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hirugarren haria gehituko da Donostia erdialdetik igarotzen den egungo sarean,
eta bidaiarien trafikorako erreserbatuko da (aldiriak, ibilbide luzea eta AHT).


Astigarragan, PAET-TAAP plataforma berriaren ondoan, Astigarragarako aldiriko
geltoki berri bat sortzea. Ibai-korridorerako 95 m zabaleko C-C sekzio minimoa
errespetatuko da, eta ibilgailu-bide bat eta oinezkoentzako pasagune bat
antolatuko dira Astigarragatik sartzeko.



Abiadura handiko trena Donostialdeko erdialdetik sartzeko irtenbidea, trenbideazpiegituraren multzoari tratamendu integratua emanez (iberiar zabalera eta UIC
zabalera), aldiriko zerbitzuaren ahalik eta funtzionaltasun handienarekin
bateragarria. Martutene parean trazadura artezteko aukera. Geralekuak
Martutenen, Txominen eta Loiolako Erriberan (ETS sarearekiko aldageltokia) eta
ADIF geltoki berria (AHT / Aldiriak / Ibilbide luzea) Donostia erdialdean (Atotxa)
(autobus-geltoki berriarekiko aldageltokia).
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7.5.-

PASAIAKO BADIAKO IZAERA ESTRATEGIKOKO EREMUA

Pasaiako badiako hirigintza-ingurunea osoan birkualifikatzea funtsezko helburu sozial
eta politikoetariko bat da.
Pasaiako portuak hiri/portu izaera garbia duenez, beharrezkoa da portuko azpiegiturak
eraldatzeko eta modernizatzeko prozesuaren esku-hartzeen barnean irisgarritasun-sistemaren
berrantolaketa aintzat hartzea eta Pasaiako badia hirigintzaren aldetik birkalifikatzeko
prozesuarekin koherentzia bermatzea.
Halaber, portuaren barnealdeko plangintzak lurralde-antolamenduaren eskakizunak
kontuan hartu beharko ditu, baita kanpoaldeko ingurune hurbilaren ondorio diren azpiegituren
eta hirigintzaren alorreko eskakizunak ere.
Lurralde Plan Partzialetik proposatzen da, Pasaiako portuaren barrutia finkatzeko,
transformatzeko eta modernizatzeko estrategia orokorraren barruan eta portu-jarduera
optimizatzeari eta lehenesteari begira, aldi berean inguruko hiria hirigintzaren aldetik
hobetzen laguntzeko esku-hartze jakin batzuk bere egitea. Eta esku-hartze horiek ezin izango
dira gauzatu, portu eta hiri artean ados jartzen ez baldin badira eta koexistentzia funtzionaleko
aldaketa batzuk egiten ez badira.
Lurralde Plan Partzialaren proposamen nagusi gisa planteatzen da Pasaiako badiako
antolamendu integratuko plan berezi bat lantzea, Lezo-Gaintxurizketa korridoreko
antolamendu integraleko plan bereziarekin koordinatua eta osatua.
Zehazki, Lurralde Plan Partzialaren proposamen-eduki gisa, Pasaiako Badiaren
hirigintza lehengoratzeko eta, horren osagarri, Pasaiako portua modernizatzeko prozesu
integraturako planteatu diren azpiegitura eta hirigintza alorreko proposamenak eta eskuhartzeak eta jarduera-bide posibleak adierazten dira ondoren (ikusi 5.3. planoa):


Hiriarteko konektagarritasunaren hobekuntza; badia inguruko biztanleriaren
komunikazio beharrak eta portuko jardueren konektagarritasun beharrak bat
datozenean.
Hiriarteko ibilbide publiko hauek finkatzea eta/edo irekitzea:
- Ur-bazterreko ibilbidea badiaren iparraldetik, Donibane - San Pedro txalupa
barne eta Bokaleko pasaleku publikoekin lotura.
- Ur-bazterreko ibilbidea badiaren hegoaldetik, Errenteriatik Herreraraino.
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- Ur-bazterreko
saihesbidean.

ibilbidea

GI-3440

errepidearen

Lezo

mendebaldeko

- Trintxerpe-Herrera konexioak.
- Donibane-Antxo oinezkoentzako eta txalupa bidezko konexioa.


Portuaren barnealdea kanpoko komunikabide-sare nagusiekin eta Lezo-Gaintxurizketa
korridoreko zona logistikoarekin errepidez zuzenean konektatzeko elementu berriak
irekitzea. Epe ertain-luzera lehentasuna emango zaio portuaren ekialdetik
autobidearekiko konexioak ebazteari.



Portu-barrutirako tren-sarbidea hobetzea, hirugarren haria edo zabalera mistoa
ezarrita egungo ADIF sarean.



ETS sareko geltoki berria Altza-Auditz-Akularren, eta Herrerako eta Antxoko geltokiak
eraberritzea. Herrerakoa eraberritu da dagoeneko.



Portu-jarduera ekonomikoa finkatzea, hobetzea eta/edo transformatzea.



Donibanen, San Pedron eta Herrera-Trintxerpen gaitu diren kirol-dartsenak finkatzea.



Pasaiako badia hirigintzaren aldetik lehengoratzeko eta portua modernizatzeko
prozesua, portu-barrutiaren barnean erabilerak transformatzeko esku-hartze hauek
gauzatuz:
-

Bokaleko ur-bazterreko pasealeku publikoak.
Ekipamendu publikoa (Albaola Proiektua). Ondartxo.
San Pedroko eta Trintxerpeko kaietako berrantolaketa eta erabilera publikoa.
Hirigintza-garapen berriak, jarduera ekonomiko aurreratuetarako poligonoformatu berriak, hiri fronte sorkuntza eta Portu-jarduera.La Herrera



Pasai Antxon ADIF sareko geltokia berrantolatzea, espazio librea itzuliz Antxon N-1
errepide zaharraren bulebarra zabaltzeko eta Antxo eta portuaren arteko trenbideoztopoa tratatzeko.



Lezoko hirigunearekiko elkargune-frontea berrantolatzea, eta GI-3440 errepidearen
saihesbide bat antolatzea Donibanera iristeko eta erlaitz moduko pasealeku berri bat
porturantz hirigunea errematatzeko.



Bordalabordaren mendebaldeko muturra berrantolatzea eta erabilera publikoa.
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7.6.-

LEZO-GAINTXURIZKETA KORRIDOREKO IZAERA ESTRATEGIKOKO EREMUA

Lurralde Plan Partzialaren proposamen moduko zehaztapen nagusietariko bat da LezoGaintxurizketa korridorea porturako etorkizuneko sarbide-sistemaren azpiegiturak garatzeko
lurralde apropos gisa konfiguratzea eta, osagarri moduan, errepide- eta trenbide-sare
nagusiekin zuzenean konektatuta egongo diren lurralde-eskala orokorreko plataforma logistiko
intermodalen eta jarduera ekonomikoetarako poligonoen espazio-polo bat sortzea.
Horrenbestez, Lurralde Plan Partzialaren oinarrizko zehaztapen gisa planteatzen da
Lezo-Gaintxurizketa korridoreko izaera estrategikoko eremuko antolamendu integratuko plan
berezi bat lantzeko premia. Arlo arteko eta udalaz gaindiko plan horretan izaera loteslearekin
ezarriko dira eremuan garatu beharreko azpiegituren eta hirigintzaren alorreko aurreikuspenak
eta horiek sustatzeko eta finantzatzeko programa.
Lurralde Plan Partzialean Lezo-Gaintxurizketa korridoreko azpiegiturak eta hirigintza
garatzeko hautabidea aintzat hartzen da, Pasaiako portuaren barnealdeko barrutian portujarduerak iraunaraztearen aldeko aukera modu iraunkorrean bideragarri egiteko beharrezkoa
den etorkizuneko agertoki gisa eta, halaber, Irun erdialdea transformatzen laguntzeko
elementu gisa, horrek aukera emango baitu hainbat jarduera Irundik Lezo-Gaintxurizketara
lekualdatzeko.
Lurralde Plan Partzialean Lezo-Gaintxurizketa korridorerako planteatu diren eskuhartze nagusiak hauek dira (ikus 5.4. planoa). Horietariko askok eragin osagarriak eta
sinergikoak dituzte Pasaiako portuan aurreikusitako esku-hartzeekin:


Lurralde Plan Partzialaren mugikortasun-ereduan aurreikusitako bizikleta eta
oinezkoen hiriarteko ibilbide guztiak finkatzea.



Lanbarrenen lotura berri bat eraikitzea egungo AP-8/AP-1 autobidearen gainean,
Lezo-Gaintxurizketa
korridorea
zuzenean
konektatzeko
errepide-sare
nagusiarekin.



AP-8/AP-1 autobidearen Lanbarrengo lotura berria GI-636 eta GI-2638
errepideekin eta, horien bitartez, Pasaiako portuarekin eta korridoreko egungo
eta/edo etorkizuneko jarduera ekonomikoen poligonoekin konektatzeko bidesistema konfiguratzea. Bide-sistema berri horrek ordeztu egingo du GI-2132
errepidearen egungo hiri-ardatza, eta Arraguan eta Larzabalen zeharreko egungo
trafiko astuna ezabatzea ahalbidetuko du AP-8/AP-1 eta GI-636 errepideen arteko
konexio-zonan.
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Portuaren eta paper-fabrikako lotura berriaren arteko bide-konexioa bikoiztea,
portuaren eta korridorearen arteko salgaien trafiko astunaren kanalizazioa
xurgatzeko.



Lurralde Plan Partzialaren mugikortasun-ereduaren eskema orokorrean aintzat
hartutako trenbide-elementu berri guztiak korridorearen plangintzan integratzea,
abiadura handiko sare berria (UIC zabalera) eta ADIF sareko salgaientzako
saihesbidea (iberiar zabalera eta UIC zabalera) garatzeko Astigarraga eta
Oarsoaldea artean. Eredu horrek aukera ematen du UIC zabalerako trenbide berri
bat antolatzeko Lezoko plataformatik porturaino, egungo ADIF sarearen
trazadurari jarraiki, eta Pasai Antxoko egungo trenbide-zabaltzaren zati bat
portuko salgaien aldageltoki gisa finkatzeko.



Lezon trenbide-plataforma intermodal berria konfiguratzea.



Korridorean izaera estrategiko eta logistikoko jarduera ekonomikoetarako hainbat
plataforma berri sortzeko proposamena. Korridorearen esparruan gara daitezkeen
izaera estrategiko eta logistikoko jarduera ekonomikoetarako plataforma berrien
azalera gordina 55-75 ha-tan dimentsionatzea. Lezoko hirigunearen ekialdeko
muturrean kokatutako egungo biltegiak portu-plataforma logistiko osagarri gisa
finkatzeko aukera (10 ha), zona etorkizunean beste hirigintza-erabilera
batzuetarako (bizitegia, ekipamendua, hirugarren sektoreko erabilerak eta abar)
transformatzearen ordezko aukera gisa.



Altamirako bizkarra Usategietako hiriarteko landa-parkearen zati gisa integratzeko
proposamena, Lezoko eta Errenteriako hiriguneak eta korridoreko polo logistiko
berria egituratzeko eta elkartzeko berdegune libre bat konfiguratzeko.



Lintzirin sistemako azpiarro guztiak drainatzeko sistema globalaren azterketa eta
irtenbide integratua, korridorean aurreikusitako plataforma berriak garatzeko
baldintzatzaile gisa.
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7.7.-

TXINGUDIKO IZAERA ESTRATEGIKOKO EREMUA

Lurralde Plan Partzialean identifikatzen da zein garrantzitsua den, etorkizuneko IrunHondarribia konurbazioa antolatzeko, Txingudiko badiako balio naturalistiko handieneko
esparruei eta egungo trenbide-sarea eta GI-636 errepidea Irun erdialdeko zeharkaldian
transformatzeko prozesuei lotutako espazioen izaera estrategikoko eremuan aukeratu
beharreko ingurumena babesteko eta birkualifikatzeko eta hirigintza-garapen berriak egiteko
irizpideei buruzko erabakiak hartzea.
Sortu diren problematikek, ingurumenari dagokionak, azpiegiturenak eta
hirigintzakoak, elkarri eragiten diotenez, Lurralde Plan Partzialean ingurumena ahalik eta
gehien errespetatuko duen epe luzerako mugikortasun-eredu bat ezartzeko premia
planteatzen da. Eredu horretan argituko da kanpoaldeko sareen zeharbideen eta Txingudiko
eskualdeko etorkizuneko hiri-hazkundearen erdialdeko zonako irisgarritasun-sistemaren
etorkizuneko konfigurazioa, aurreikusitako hirigintza-garapen berriak transformatzeko
estrategiak aldi berean ebazteko.
Lurralde Plan Partzialean Oiartzuren eta mugaren artean aintzat hartzen diren eskuhartze bakarrak, hortaz, honako hauek dira: AP-8/AP-1 autobidea hiru erreitara zabaltzea eta
bi lotune berri irekitzea, Irun erdialderako sarbidea bata, eta Lanbarrenen bestea, LezoGaintxurizketa korridorerako eta Pasaiako porturako sarbidea.
Trenbide-azpiegiturari dagokionez, dirudienez finkatu egin dira Eremu Funtzionala
alderik alde zeharkatuko duen UIC zabalerako trenbide-sare nagusiaren etorkizuneko enbor
nagusiaren trazadurari buruzko aurreikuspenak eta egungo ADIF sare osoan Astigarragatik
Iruneraino hirugarren hariaren ezartzea. Horrela, Donostia erdialdeko geltokira, Pasaiako
portura, Lezon programatutako etorkizuneko intermodalera eta Irungo geltokira sartzeko,
zabalera mistoko edo hirugarren hariko igarobide sarea konfiguratuko da.
Donostiako aireportuaren tratamendua ere badirudi behin betiko argituta geratu dela,
egungo dimentsioari eusteko aukera finkatu egin baita ere.
Azpiegiturak etorkizunean orokorrean berrantolatzeko agertoki honen aurrean,
berebiziko garrantzi estrategikoa hartzen du Irungo egungo trenbide-instalazioen esparru
espazialak. Izan ere, Irun-Hondarribia konurbazioaren barruan hirigintza-zentraltasunik
handieneko enklabe hori etorkizunean konfiguratzeko ezinbesteko agertoki gisa konfiguratzen
da, eta aukera eskaintzen du, gainera, Txingudiko badian ingurumena babesteko espazioak
behin betiko antolatzeko politika finkatzeko eta indartzeko.
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Azpiegituren alorreko aurreikuspenen agertoki horretatik, Lurralde Plan Partzialean
proposamen hauek planteatzen dira Lurralde Plan Partzialaren planoetan mugatutako
Txingudiko Eremu Estrategikoaren esparruaren antolamendu orokor integraturako:


Txingudiko Izaera Estrategikoko Eremua
1. Irungo Geltokia. Proposatzen da Irungo geltokiko trenbide-espazioak
transformatzeko eragiketa AP-8/AP-1 autobidearekin lotune berri baten
bitartez zuzenean konektatzeko bide bat irekitzeari lotzea eta lehentasunez
erabiltzea, beste hirigintza-erabilera konbentzional batzuekin batera, hirizentraltasun handieneko komunikabide-aldageltoki bat sortzeko eta jarduera
aurreratu berriak, hirugarren, unibertsitate, eta bizitegiko-jarduerak ezartzeko.
Txingudiko eremu estrategikoko antolamendu integratuko plan berezi bat
lantzea proposatzen da, udalaz gaindiko eta sektorearteko izaerakoa, Irungo
geltokia transformatzeko prozesuari lotua, antolamendu-aukeren ebaluazioa
garatu eta, amaieran, soluziorik komenigarriena hautatuko duena
2. Txingudiko Babestutako Eremua. Txingudiko babestutako eremua. Txingudiko
Baliabide Naturaletako Plan Berezia errebisatzea proposatzen da; ordenazioa
burutu eta, ADIF-en egungo trenbide-zabaltza transformatzearen ondoriozko
hondar-lurzoruak eta Zubietako inguruneko lurzoruak gehituz, babestutako
eremuak handitu dezan.
Oinezkoen eta bizikleten ibilbide berri bat ezartzea proposatzen da, Oxinbiribil
eta Hondarribia artean Txingudiko badiaren ertzetik.
3. Zubieta. Zubieta aldea bizitegi- eta zuzkidura-garapen berrietarako erabiltzeko
aukera planteatzen da, eta, horrez gain, Txingudiko espazio babestuak
gehitzeko aukerak arakatzea.
4. Hondarribiko Aireportua. Aireportua pista handitu gabe finkatzea. Irungo
geltokia eta aireportua zuzenean konektatzeko anezka-zerbitzu publikoa,
definitzeko dagoen moduaren arabera.



Eremu estrategiko osoaren zonifikazio globalerako proposamen adierazgarri gisa,
haren esparruetan lurzoruaren erabilerak berriz esleitzeko irizpide orokor batzuk
planteatzen dira Lurralde Plan Partzialean, haiek Lurralde baldintza naturalistikoen
arabera hierarkizatzeko eta azpiegitura-transformazioen ondorio diren sinergien
aprobetxamendu publikoa optimizatzeko.
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Lurzoruaren hiru tratamendu mota proposatzen dira, 5.5. planoan ezarritako
zonifikazioaren arabera:
- Balorazio naturalistiko eta ingurumen-balorazio handieneko erabilerak
berresleitzea. (Txingudiko Babestutako Eremua).
- Intentsitate txikiko edo hiri-trantsizioko hirigintza-erabilerak, bizitegi, zuzkidura
eta/edo hirugarren sektoreko ekipamendu
aurreratuen gisakoak,
ingurunearen paisaia-baldintzak, baldintza naturalistikoak eta ingurumenekoak
begiratzearekin bateragarriak direnak berresleitzea. (Zubieta)
- Hiri-zentraltasun berria sortzen duten hirigintza-erabilerak ahalik eta
intentsitate eta dibertsifikazio handienarekin ezartzeko estrategia,
komunikabide-aldageltoki berriaren ondorio den irisgarritasunean bermatuta
(geltoki berriak, unibertsitate-ekipamendua, jarduera ekonomiko aurreratuak,
hirugarren sektoreko zerbitzuak, saltoki guneak, hiri-aisiako zuzkidurak eta
bizitegi intentsiboa). (Irungo Geltokia)


Hona hemen Lurralde Plan Partzialean Txingudiko eremu estrategikorako
planteatutako proposamen espezifiko nagusiak, zehatz-mehatz adieraziak (ikus
5.5. planoa):
- Irun erdialdeko lotune berria AP-8/AP-1 autobidean.
- Ahalmen handiko bideak eta zuzeneko irisgarritasuna lotune berriaren eta
komunikabide-aldageltoki zentral berriaren artean.
- Irungo trenbide-instalazioak osoan transformatzeko eta hiri-zentraltasuneko
nodo berri bat (ADIF/ETS/Autobus aldageltokia) sortzeko eragiketa.
- ADIF geltoki berria (Aldiriak / Ibilbide luzea / AHT), zabalera mistokoa.
- ETS geltoki berriak (aldiriak) Irun erdialdean (Colon eta Belaskoenea).
- Autobus-geltoki berria (aldiriak eta ibilbide luzea).
- Irun erdialdea iragazkortzea, oinezkoen, bizikleten eta ibilgailuen hiri-konexio
berriak antolatuta.
- Aireportua pista handitu gabe finkatzea.
- Irungo geltokia eta aireportua zuzenean konektatzeko anezka-zerbitzu
publikoa, definitzeko dagoen moduaren arabera.
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- Bizikleta eta oinezkoen pasealeku berria Txingudiko badiaren bazterretik,
Oxinbiribil eta Hondarribia artean.
- Txingudiko padura handitzeko aukera, Irungo egungo trenbide-instalazioak
osoan transformatzeko prozesuan trenbide-zabaltzaren zatia eraistean.

Dok. A.- MEMORIA

II.69

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

8.-

ETXEBIZITZA PARKEAREN ANTOLAMENDUA

8.1.-

SARRERA OROKORRA. BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZA. BIZITEGI
KUANTIFIKAZIOA

Hasierako aurretiazko arazo gisa, adierazi beharra dago Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legearen 12. artikuluan ezartzen denez Lurralde Plan
Partzialen zehaztapen zehatzetariko bat dela babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko
erreserbatu behar diren lurzoru-azalerak kuantifikatu beharra.
Horri dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen onarpenarekin, babes publikoko erregimenen bati atxikitako
etxebizitzetarako lurzoruak nahitaez erreserbatu beharra espezifikoki araututa geratu da (8082. artikuluak). Horrenbestez, ez du zentzurik Lurralde Plan Partzialean horri buruzko beste
xedapenik ezartzeak eta, hortaz, indarrean dagoen legeriara igortzen da*.
Lurralde Antolamendurako Artezpideen 9. kapituluko 3.2. puntuan ezartzen da
Lurralde Plan Partzialaren egiteko espezifikoa dela eremu funtzionaleko udalerri bakoitzeko
bizitegi-lurzoruaren eskaintza hautatutako lurralde-ereduan oinarrituta kuantifikatzea.
Udalerrietako plangintza orokorrean aintzat hartu beharreko etxebizitza-parkearen
hazkunde-aurreikuspenen dimentsionamendu maximoa eta minimoa zehazterakoan bermatu
nahi da eremu funtzional osorako zein bertako azpieskualde eta udalerri bakoitzerako
proiektatutako bizitegi-plangintza globala, eremu funtzionaleko udalerri bakoitzean, barneko
hiri-berrantolamenduko eta, hala badagokio, lurzoruen okupazio berriko zentzuzko
programetara egokituko dela, udalen arteko banaketa orekatua errespetatuta eta aurreikus
daitezkeen hazkunde-erritmoen arabera.
Kuantifikazio hori, izatez, udal-plangintzak bateragarri egiteko lehenengo
zehaztapenetariko bat da, garrantzitsuenetakoa gainera, eta horrexegatik jaso behar da
Lurralde Plan Partzialean.

*

Oharra: Donostiako eremu funtzionaleko hamahiru udalerriek 3.000 biztanle baino gehiago dituzte. Beraz, eremu osoa
geratzen da 2/2006 Legearen 82. artikuluan ezarritako lur-eremuak erreserbatzeko betebeharraren mende.
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8.2.-

BIZITEGI PARKEA ANTOLATZEKO IRIZPIDE OROKORRAK

Lurralde Plan Partzialean, planifikatutako etxebizitza-parkearen dimentsionamendua
arautzeko parametro kuantitatiboak adierazi aurretik, honako irizpide orokor hauek ezartzen
dira eremu funtzionaleko etxebizitza-parkea hirigintzaren aldetik planifikatzeko:


Hiri-plangintzan lehentasuna eman behar zaio barne-berrantolamenduan eta
lehendik dauden hiri-ehunen aprobetxamendu hobean oinarritutako bizitegiparkearen hazkundeari, hirigintza birmoldatzeko eta birgaitzeko prozesuen
bitartez, lurzoru berriak okupatzeko eragiketa hedakorrak sistematikoki
programatzearen gainetik.
Garapen iraunkorreko estrategia horrek egun dauden azpiegitura-euskarriak
aprobetxatzea eta berritzea ahalbidetzen du, lurzoru-kontsumo berrien premiarik
gabe eta premiagabeko azpiegitura- eta zuzkidura-elementu berriak eraiki behar
izan gabe.



Hiri-plangintzak bere egin eta aintzat hartu beharko du bizitegi-parkearen barruan
okupatu gabeko etxebizitzen stock tekniko etengabea dagoela eta dauden
etxebizitzen ehuneko gutxi-asko esanguratsua bigarren bizileku gisa edo beste
jarduera batzuetarako erabiltzen dela.
Hiri-plangintzako dokumentuetan aurreikusitako bizitegi-parkeen barruan bigarren
bizileku gisa edo hirugarren sektoreko jarduera bateragarrietarako (bulegoak,
langelak…) erabiltzen diren etxebizitzen ehuneko esanguratsuak egotea gure
hirietako fenomeno saihetsezin eta positiboa dela onartu beharra dago.
Gehiegizko desbideratzeen kasuetan izan ezik, eta Donostiako eremu
funtzionalean ez da halakorik gertatzen, inguruabar hori komenigarria eta
beharrezkoa da hirigintzaren aldetik, parkea berritzeko eta etxebizitzak
transferitzeko mugimenduak errazten baititu, jardueren dibertsifikazioa sustatu,
auzoen gehiegizko uniformetasuna saihestu, etxebizitzak alokatzeko parkearen
funtzionamendua arindu eta, azken batean, hiriaren bizitegi-ehunaren barruan
mugikortasun eta elkarrekintza sozial eta funtzional handiagoa izatea ahalbidetzen
baitu.



Hiri-plangintzan, udalerri bakoitzeko etxebizitza-parkea diseinatzen denean,
bizitegi-formula berrien eskari gero eta handiagoa aintzat hartu beharko da. Ildo
horretan, bizitegi kolektiboen tipologiak, tutoretzapeko apartamentuak eta
etengabe bizitzeko beste zenbait aukerako formatu aurreikusi beharko dira,
zenbait kasutan zuzkidura-ekipamenduaren epigrafeari atxikitzeko modukoak.
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Azkenik, etxebizitza batean bizi den "familia-taldearen" tamaina murrizteko joera
sustatzera bideratutako etxebizitza-politikak aplikatzen diren bitartean batik bat,
hiri-plangintzan beharrezkoak diren aldaketa tipologikoak eta/edo araudia
egokitzekoak aintzat hartu beharko dira, eraikitako sabai-azalera edo
aurreikusitako sabai-azalera eraikigarria handitu gabe etxebizitza kopurua
handitzeko eta, hartara, adierazitako joerari erantzuteko (etxebizitzaren azalera
minimoa murriztea, egun dauden etxebizitzetariko batzuk zatitzeko aukera, lokal
jakin batzuk etxebizitza gisa berrerabiltzeko aukera…).
Zehaztu beharra dago, halere, familia-etxebizitzaren tamaina pixkanaka gutxitzeko
egungo joerak kontraste ikaragarria sortzen duela garapen iraunkorrari
lehentasuna emateko estrategiarekin, etxebizitzetara sartzeko arazoaren
ebazpenaren gizarte politikoekin modu bideragarri bezala, biztanleri osoaren
eskubide gisa.
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8.3.-

BIZITEGI PARKEAREN KUANTIFIKAZIOA. KALKULU METODOLOGIAK

Lurralde Plan Partzialean, eremu funtzionaleko udalerrietan etxebizitza-parkea
handitzeko etorkizuneko premiei buruzko aurreikuspenak kalkulatzeko, bi metodologia bereizi
erabili dira. Metodologia horiek, alabaina, elkarrekin kontrastatu ondoren, parametro
orokorretan aski bat datozela erakutsi dute. Hortaz, bizitegi-kuantifikazioaren aurreikuspenek
oro har balio-maila onargarria dutela baieztatu da.
1. Lurralde Antolamendurako Artezpideak berraztertzeko prozesuaren ondorio den
metodologia
Aplikatutako lehen kalkulu-metodoa Lurralde Antolamendurako Artezpideetako
Aldaketetan ezarritako sistematika eguneratzean oinarritzen da. Hainbat aldagai
adierazgarriren batura hartzen du oinarri, udalerri bakoitzean aurreikus daitekeen etxebizitzapremien gehikuntza zenbatesteko. Hazkunde demografikoari, familia-tamainaren aldakuntzari,
bigarren bizilekuaren eskariari eta okupatu gabeko etxebizitzaren koefizientearen aldakuntzari
buruzko aurreikuspenen ondorio diren premiak eta, duela gutxiko iraganatik estrapolazio
bitartez lortuak, hala badagokio, Lurralde Plan Partzialean planteatutako garapen-eredua
aplikatzearen ondorio izan daitezkeen zuzenketa espezifikoak abiapuntutzat hartuta, EAEko
udalerrienntzako modu orokorrean aplikaturik, planaren denbora-horizonterako (16 urte) edo
bitarteko faseetarako (8 urteko hurrenez hurrengo bi aldi) proiektatzen da udalerri bakoitzean
sortuko den etxebizitza berrien premia. Ratio horiei eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko
koefizienteak edo harrotze-faktoreak aplikatzen zaizkie, udal-plangintzan aintzat hartu behar
den bizitegi-parkearen hazkunde-ahalmenaren dimentsionamendua ezartzeko.
2. Lurralde Plan Partzialaren metodologia espezifikoa, etxebizitzak eraikitzeko batez
besteko kadentziaren estrapolazioan oinarritua
Etorkizuneko etxebizitza-premiak hainbat aldagai batzean (bilakaera demografikoaren
aurreikuspenak, familia-unitatearen batez besteko tamaina pixkanaka murriztea, etxebizitza
hutsen ehunekoa murrizteko hipotesia, bigarren bizilekuaren eskariari erantzutea) oinarritzen
den aurreko sistematikaren bidez zenbatestea hasierako erreferentzia baliozkoa da zalantzarik
gabe, baina komeni da Donostialdea-Bidasoa Behearen Eremu Funtzionalaren lurralde
konfigurazio espeziko beste aldagai asistematiko adierazgarri batzuk ere integratuko dituen eta
ziklo ekonomikoen, udalerri bakoitzeko inguruabar soziopolitiko eta hirigintzakoen eta
merkatuaren gorabeheren mende dagoen sentikortasun handiko sektore bati datxezkion
egoeraren araberako asaldu edo aldaketa saihetsezinak xurgatzea ahalbidetuko duen beste
kalkulu-metodologia hurbiltze batekin kontrastatzea.
Modo horretan, udalerri jakin batean kokatutako edo mugatutako denbora-bitarte bati
atxikitako bizitegi-parkearen hazkunde zehatzak hirigintza-sustapenean eragina duten
egoeraren araberako faktore ugariren emaitza dira. Parametro puntualen, tokikoen edo
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denborazkoen estrapolazioan oinarrituta kalkulatutako hazkunde-ratioak zenbait kasutan ez
dira oso adierazgarriak izaten Lurralde Plan Partzialean erabiltzeko.
Alabaina, udalaz gaindiko esparruetan eta urte anitzeko sekuentzia zabaletan zehar
izandako bizitegi-parkearen hazkundearen batez besteko kadentziak ez dira hain parametro
ausazkoak eta, horrenbestez, adierazgarriak eta fidagarriak dira Lurralde Plan Partzialaren
berezko epe ertain eta luzerako prospekzio-estrapolazioa egiteko.
Hori dela-eta, bigarren metodo bat planteatzen da hiri-plangintzan programatu
beharreko etxebizitza-parkearen hazkunde-aurreikuspenak Lurralde Plan Partzialean
kalkulatzeko. Kasu horretan, eremu funtzionalean eta bertako azpieskualde eta udalerrietan
1991-2013 aldian izandako parkearen hazkunde-ratio globalen edo etxebizitzak eraikitzeko
kadentzien estrapolazio haztatua hartzen da lan egiteko oinarritzat, 22 urteko sekuentzia
zabala eskaintzen duenez aski adierazgarria dela irizten zaio-eta.
3. Bi metodologiek komun dituzten baldintzatzaile espezifikoak
Bi metodoak aplikatzeko, Lurralde Plan Partzialean proposatutako lurraldea
antolatzeko ereduari datxezkion hainbat baldintzatzaile espezifiko komun aplikatu behar dira.
Hauek dira:


Lurralde Plan Partzialean bilakaera demografikoaren, familia-tamainaren
aldakuntzaren eta udalerrietako bizitegi-parkearen hazkundearen zenbatespena
eta proiekzioa egiteko abiapuntuko oinarri gisa planteatzen da kasu bakoitzean
eremu funtzional osorako kalkulatutako joerak azpieskualde eta udalerri
bakoitzerako egungo pisu demografikoaren proportzioan banatzea.
Programatutako hazkunde berriak lurraldeari esleitzeko irizpide gisa, halaber,
haiek azpieskualde eta udalerri bakoitzaren pisu demografikoaren eta bizitegi
parkearen proportzioan banatzea proposatzen da.
Teorikoki, lehentasunez bizitegi-garapenerako baldintzarik onenak dituzten zonak
hautatu beharko lirateke, hots, espazio-erabilgarritasuna, baldintza orografikoak,
komunikabide- eta zerbitzu-sareekiko hurbiltasuna eta oinarrizko ekipamenduko
zentroekiko kokapena kontuan harturik egokienak direnak, administratiboki
azpieskualde edo udalerri jakin bati atxikita dauden alde batera utzita.
Alabaina, bizitegi-hazkundea hirigintzaren aldetik kudeatzeko dinamika
munizipalistaren logika nabarmenki nagusitzen da eta gaur egun udalerri bakar
batek ere ez dio uko egiten bizitegi-hazkundean duen partaidetza-kuota
hirigintzaren aldetik planifikatzeari, bere udal-barrutiko lurzoru-erabilgarritasuna
gorabehera.
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Inguruabar horren aurrean, eta kontuan harturik bizitegi-hazkundea azpieskualde
eta udalerrien artean bakoitzaren pisu demografikoaren eta bizitegi parkearen
proportzioan banatzeak tokiko hiri-esparru bakoitzaren ezaugarriak gehien
errespetatzen dituen politika ahalbidetzen duela, eremu funtzionalaren eredu
deszentralizatua finkatzen laguntzen duela eta, gainera, hirigintza-erabilerak
eskualdez eskualde dibertsifikatzeko eta orekatzeko eta bizilekuaren eta
lanlekuaren arteko hurbiltasuna sustatzeko estrategia ahalbidetzen duela, Lurralde
Plan Partzialean banaketa-sistema hori erabiltzea erabaki da, bizitegi-lurzoruaren
plangintza orokorrerako irizpiderik egokiena baita.


Denbora-erreferentzia moduan, Lurralde Plan Partzialaren aurreikuspenetan 16
urteko denbora-horizontea ezartzen da (2015-2030), 8 urteko hurrenez hurrengo
bi alditan zatitua (2015-2022 eta 2023-2030).



Azterketa prospektibo baten fluktuazio saihetsezinak sinesgarritasun jakin batekin
xurgatzeko eta, orobat, edozein futurologia-jarduni datxezkion ezezagunak bere
gain hartzeko, komenigarria da malgutasun-marjinak izatea bizitegi-parkearen
etorkizuneko dimentsionamenduari buruzko balioak finkatzeko, hala ratio
globaletarako nola azpieskualdeka eta udalerrika banakatutako edo urtez urte
banandutako parametroetarako. Ildo horretan, hiri-plangintzan aintzat hartu
beharreko bizitegi-parkearen etorkizuneko dimentsionamendurako Lurralde Plan
Partzialean planteatzen diren proposamen-parametroak maximo eta minimoen
zenbakizko bitarteen bidez adierazten dira, arrazoizko aldakortasun-marjinarekin
(%30).



Hazkunde-aurreikuspenen estrapolazioan oinarrituta kalkulatutako planifikatu
beharreko etxebizitza berrien eraikuntzaren bizitegi-parke berriaren
dimentsionamendua Lurralde Plan Partzialetik finkatzeko, lehenik indarrean
dagoen plangintzan artean erabilgarri dauden etxebizitza berrietarako erreserbak
kontuan hartzen dira. Ondoren, hala badagokio, horiek handitu egiten dira,
harrotze-ratio edo eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktore hauek 1.8 aintzat
hartuta: hazkunde-ahalmenaren bikoitza 8 urteko lehen aldirako (2015-2022) eta
aurreikus daitekeen hazkundearen berrezarpen soila beste 8 urteko bigarren
aldirako (2023-2030).

4. Bi metodologiak erkatzea
Bi metodologia horiek aplikatuta bi balio-taula ateratzen dira eta, amaieran, udalplangintzan
aintzat
hartu
beharreko
bizitegi-parkearen
hazkunde-ahalmenaren
dimentsionamendurako proposamenak egiten dira.
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Lurralde Antolamendurako Artezpideak berraztertzeko prozesuaren sistematikarekin
landutako taula, Bizitegi Kuantifikazioarekin erlazionatutakoa, eranskin gisa jasotzen da.*
Lurralde Plan Partzialaren sistematika
antolamenduaren taula ondoren azalduko dugu.

espezifikoarekin

landutako

bizitegi-

Bi taulak erkatuz gero, ereduaren ondoriozko zuzenketa puntualen eta eskualde
bakoitzaran barruan aurreikusten oso zailak diren udalgaindiko aldaketak, globalki aldagarriak
diren eta/edo tokiko etxebizitza berrien eskaria eta harrotze-ratioetan egindako doikuntza
txikien ondorio diren desberdintasunak alde batera utzirik, bi balio-tauletako batez besteko
globalen balioak neurri onargarrian bat datozela ondoriozta daiteke.

*

Eranskin dokumentu gisa Lurralde Antilamenduko Arautegiaren Aldaketaren arabera landutako Koadroa eransten
da, Bizitegi Kuantifikazioarekin erlazionatutakoa D-SS (2015-2022) EFrentzat
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INFORMAZIO MULTZOA

BIZTANLERIA
(biztanle kopurua)
UDALERRIAK ETA
AZPIESKUALDEAK

1991‐2013 ALDIKO BATEZ
BESTEKO ERAIKUNTZA
KADENTZIA

ETXEBIZITZA PARKEA
(etxebizitza kopurua)

1991‐2013
1991‐2013
1991
1991
2013
(biztanle
(%)
(EUSTAT)
(EUSTAT) (EUSTAT)
Kop.)

2013
(1)

HANDITZEKO PROIEKZIOA PTP-aren ARABERA

1991‐2013
1991‐2013
(etxebizitza
(%)
kopurua)

INDARREAN DAGOEN PLANGINTZAN
AURREIKUSITAKO ETA 2014 ARTEAN
ERAIKI GABEKO ETXEBIZITZAK
(etxebizitza kopurua)

PROPOSAMEN MULTZOA

2015‐2022 ETA 2023‐2030 ALDIETAN ETXEBIZITZA PARKEA HANDITZEKO PROIEKZIOA

etxebizitza
kop./urte

etxe/urte
1000biztanle

GUZTIRA

LIBREAK

BPE

2015‐2022 ALDIKO BATEZ
BESTEKO ERAIKUNTZA
KADENTZIA
(Etxebizitza kopurua/urte)

PARKEAK 2015‐2022
ALDIAN IZANGO DUEN
HAZKUNDEAREN
PROIEKZIOA
(etxebizitza kop.)

2023‐2030 ALDIKO BATEZ
BESTEKO ERAIKUNTZA
KADENTZIA (Etx.kop./urte)

PARKEAK 2023‐2030
ALDIAN IZANGO DUEN
HAZKUNDEAREN
PROIEKZIOA
(etxebizitza)

2022. URTEA ARTE PLANIFIKATUTAKO
BIZITEGI PARKEA DIMENTSIONATZEKO
PROPOSAMENA
(planifikatu beharreko etxebizitza
berrien kopurua, 2013an dauden
etxebizitzen aldean) (2)
min
max

2025. URTEA ARTE PLANIFIKATUTAKO
BIZITEGI PARKEA DIMENTSIONATZEKO
PROPOSAMENA
(Planifikatu beharreko etxebizitza
berrien kopurua, 2008an dauden
etxebizitzen aldean) (3)
min
max

UDALERRIAK ETA
AZPIESKUALDEAK

Hondarribia

13,524

16,518

2,994

22.1

5,901

8,300

2,399

40.7

109

7.3

1,917

1,685

232

94

753

92

733

1,152

1,559

1,775

2,401

Hondarribia

Irun

53,276

61,102

7,826

14.7

19,685

26,700

7,015

35.6

319

5.6

7,113

3,308

3,805

249

1,989

242

1,936

3,044

4,118

4,689

6,344

Irun

Txingudi

66,800

77,620

10,820

16.2

25,586

35,000

9,414

36.8

428

5.9

9,030

4,993

4,037

343

2,742

334

2,668

4,196

5,677

6,464

8,745

Txingudi

Lezo

5,281

6,027

746

14.1

1,892

2,756

864

45.7

39

6.9

705

194

511

26

211

26

205

322

436

496

672

Lezo

Oiartzun

8,413

10,018

1,605

19.1

2,864

4,277

1,413

49.3

64

7.0

1,371

630

741

45

362

44

353

555

750

854

1,156

Oiartzun

Errenteria

41,646

39,324

‐2,322

‐5.6

13,820

17,352

3,532

25.6

161

4.0

1,856

609

1,247

109

873

106

849

1,336

1,807

2,058

2,784

Errenteria

Pasaia

18,314

15,885

‐2,429

‐13.3

6,500

7,273

773

11.9

35

2.1

167

104

63

29

235

29

229

360

487

554

750

Pasaia

Donostia Ekialdea

26,000

29,454

3,454

13.3

9,368

13,000

3,632

38.8

165

6.0

4,304

1,450

2,854

120

959

117

933

1,467

1,985

2,260

3,058

Donostia Ekialdea

Oasoaldea

99,654

100,708

1,054

1.1

34,444

44,658

10,214

29.7

464

4.6

8,403

2,987

5,416

330

2,640

321

2,569

4,039

5,465

6,223

8,419

Oasoaldea

Donostia Erdialdea

145,239

156,464

11,225

7.7

56,275

76,300

20,025

35.6

910

6.0

8,710

3,978

4,732

566

4,528

551

4,406

6,928

9,374

10,674

14,441

Donostia Erdialdea

Astigarraga

3,216

4,999

1,783

55.4

1,040

2,542

1,502

144.4

68

16.6

1,085

925

160

28

226

27

220

346

468

533

721

Astigarraga

Hernani

18,489

19,284

795

4.3

5,897

8,539

2,642

44.8

120

6.4

1,944

885

1,059

71

571

69

555

873

1,182

1,345

1,820

Hernani

Donostia erd.‐ Urumea

166,944

180,747

13,803

8.3

63,212

87,381

24,169

38.2

1,099

6.3

11,739

5,788

5,951

666

5,325

648

5,181

8,148

11,023

12,552

16,982

Donostia Erd.‐ Urumea

Usurbil

5,333

6,090

757

14.2

1,600

2,599

999

62.4

45

8.0

1,135

666

469

34

275

33

268

421

570

649

878

Usurbil

Lasarte‐Oria

18,131

17,922

‐209

‐1.2

5,818

7,863

2,045

35.1

93

5.2

2,204

1,502

702

66

530

65

516

812

1,098

1,250

1,692

Lasarte‐Oria

Donostia Mendebaldea

200

592

392

196.0

108

150

42

38.9

2

4.8

1,031

208

823

1

9

1

9

13

18

21

28

Donostia Mendebaldea

Oria Behera

23,664

24,604

940

4.0

7,526

10,612

3,086

41.0

140

5.8

4,370

2,376

1,994

102

815

99

793

1,246

1,686

1,920

2,598

Oria Behera

Urnieta

4,399

6,218

1,819

41.4

1,326

2,553

1,227

92.5

56

10.5

1,084

320

764

35

281

34

274

430

582

663

897

Urnieta

Andoain

15,265

14,646

‐619

‐4.1

4,972

6,506

1,534

30.9

70

4.7

2,149

979

1,170

54

434

53

422

663

897

1,022

1,382

Andoain

Donostia Eremu
Funtzionala Guztira

376,726

404,543

27,817

7.4

137,066

186,710

49,644

36.2

2,257

5.8

36,775

17,443

19,332

1,530

12,237

1,488

11,907

18,723

25,331

28,844

39,024

Donostia Eremu
Funtzionala Guztira

DONOSTIAKO
EREMU FUNTZIONALEKO
BIZITEGI PARKEA ANTOLATZEKO TAULA
BIZITEGI PARKEAREN HAZKUNDEA DIMENTSIONATZEKO ETA ESPAZIOAN BANATZEKO
PROPOSAMENA, AZPIESKUALDEKA ETA UDALERRIKA BANANDUA
(1) Geuk landutako zenbatespenak, Eustat 2013 eta Udalplan abiapuntutzat hartuta
(2) 2015-2022 aldirako aurreikusitako hazkunde-proiekzioaren gaineko 2ko harrotze-ratioa.
(3) 2023-2030 aldirako aurreikusitako hazkundearen berrezarpen soila.
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8.4.-

UDALAREN HIRI PLANGINTZAN ANTOLATU BEHARREKO BIZITEGI PARKEAREN
HAZKUNDE AURREIKUSPENAK DIMENTSIONATZEKO ETA AZPIESKUALDEKA
ETA UDALERRIKA BANATZEKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN
PROPOSAMENA

Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzional osoan, etxebizitzaparkearen batez besteko hazkundea, 1991-2013 aldian, hazkunde ekonomiko jarraituko aldia
2007 arte eta 2008-2013ko tarteko garrantzitsua den moteltasuna, urteko 2.257 etxebizitza
berrikoa izan da gutxi gorabehera (5,8 etxebizitza berri urteko eta mila biztanleko). Datu hori
abiapuntutzat hartuta, eta kontuan harturik, orain, egoera ona ziur aski errepikaezina izango
dela eta familia-tamaina murriztearen eragina gero eta txikiagoa dela, iraunkortasun-irizpideak
kontuan harturik eraikitzeko ahaleginaren zati bat egungo parkea birgaitzeko politiketara
zuzendu beharra gero eta saihetsezinagoa dela, eta 2015-2030 aldiaren (Lurralde Plan
Partzialaren denbora-horizontea) abiapuntuko egoera ez dela batere ona, eta saldu gabeko
etxebizitzen stock garrantzitsua xurgatu behar izango dela, honako ratio haztatu hauek
planteatzen dira, beherantz estrapolatzeko aurreikuspen zuhurrarekin, Donostiako
(Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzional osoan etorkizun hurbilean izan daitekeen
urteko hazkundea zenbatesteko:


3,78 etxebizitza urteko eta 1.000 biztanleko (12.240 etxebizitza, urtean 1.530 bat
etxebizitza) 2015-2022 aldirako.



3,67 etxebizitza urteko eta 1.000 biztanleko (11.900 etxebizitza, urtean 1.488 bat
etxebizitza) 2023-2030 aldirako.

Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionalerako etxebizitza-parke
osoaren hazkunde globalerako aurreikus daitekeen urteko batez besteko kadentziaren
zenbatespenarekin batera, Lurralde Plan Partzialean 2015-2022 aldian bizitegiko hiri-plangintza
dimentsionatzeko irizpide osagarri gisa gehitzen da udal-plangintza aurreikus daitekeen
hazkundearena baino ahalmen handiagoarekin proiektatzea, hots, zenbatetsitako hazkundeen
bitartearen gaineko 1.8ko harrotze-ratioarekin edo eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko
faktorearekin.
2030eko horizontearekin proiektatutako hiri-plangintza dimentsionatzeko, alabaina,
2023-2030 aldirako zenbatetsitako hazkunde-ahalmena linealki gehitzea proposatzen da
besterik gabe, modu horretan plangintzaren garapeneko lehen 8 urteetan (2015-2022) ustez
xurgatua izango den hazkunde-ahalmena berrezarriko dela bermatzeko.
Bizitegi-parkearen hazkundea azpieskualdeko esparruen eta udalerrien artean
banatzeko Lurralde Plan Partzialaren proposamena hazkundeak udalerrien artean hurrenez
hurrengo biztanleriaren pisuen proportzioaren arabera banatuta gauzatuko da lehen hurbiltze
batean.
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Udalerrika banatzeko logika hori, azpieskualdeen arteko orekan distortsio berezirik
sartu gabe, Donostiako udalerriak abian jarri duen ekintza deszentralizatzailearekin berresten
da. Izan ere, plan orokorraren azkeneko berraztertzean, bizitegi-eragiketa handienetariko
batzuk eremu funtzionaleko kokaleku periferikoetan programatu ditu (3.000 etxebizitza
Antondegin –Urumea-, 3.000 etxebizitza Auditz-Akularren –Oarsoaldea-, 1.000 etxebizitza
Zubietan -Oria Beherea-).
Gainera, eremu funtzionalaren barruan pisu demografiko handiena duten udalerrien
bizitegi-hazkundearen batez besteko erritmoa antzeko samarra izan zen 1991-2013 aldian
(Donostia, 6 etxebizitza urteko eta 1.000 biztanleko; Irun, 5,6; Errenteria, 4,0; Hernani, 6,4;
Lasarte-Oria, 5,2; Andoain, 4,7)*. Horrenbestez, hazkundea neurtzeko jarraibide hori udalerri
guztietarako mantentzea irizpide egokia dela irizten zaio.
Orain Lurralde Plan Partzialean planteatzen da udalerri guztietarako antzeko batez
besteko hazkunde-erritmo globala hartzea, txikixeagoa arestian adierazitako arrazoiak kontuan
hartuta: 3,78 etxebizitza berri urteko eta mila biztanleko 2015-2022 aldian, eta 3,67 etxebizitza
berri urteko eta mila biztanleko 2023-2030 aldian. Hasiera batean uniformea den banaketa
hori modulatu egiten da, alabaina, udalerrientzat edo udalerri baten zatientzat Donostiaren
kasuan, lurraldearekin, hirigintzarekin, kokapenarekin edo irisgarritasun globalarekin zerikusia
duten faktore espezifikoei lotutako beste aldagai batzuen arabera.
Oarsoaldean egoera berezia gertatzen da, Pasaian eta Errenterian ez baitago espazioerabilgarritasun handirik autobidearen iparraldean, eta Auditz-Akularreko eragiketa
garrantzitsua etorkizunean kargan sartzea programatuta baitago.
Dimentsio gutxiko udalerrietako batzuek (Usurbil, Urnieta, Astigarraga eta Oiartzun),
alabaina, bizitegi-garapen berrirako espazio egokiak erabilgarri dituzte bide-irisgarritasuneko
baldintza egokiez eta aldiriko trenbide-zerbitzuz hornitutako tokiko hiri-zentraltasuneko
zonetan.
Hondarribian eta Donostia erdialdean gogoan izan beharko da bigarren bizilekura
zuzendutako bizitegi-parke handi samarra dagoela.
Oria Beherean, bizitegi-hazkundeen dimentsionamenduan, Zubietan bizitegi-garapen
intentsiboak programatzeko Donostiako udalerriaren aurreikuspena kontuan hartu behar da.
Parametro horiekin guztiekin bizitegi-parkea antolatzeko taula egin da. Bertan lehen
informazio-multzo bat aurkezten da, globalki eta azpieskualdeka eta udalerrika banakatua,
bilakaera demografikoa, etxebizitza-parkearen 1991-2013 aldiko hazkundea eta bizitegi gisa
*

Ikus taula. Udalerri txikienek, alabaina, askoz ere hazkunde-erritmo handiagoak izan zituzten: Urnietak 10,5, Astigarragak 16,6
eta Usurbilek 8,0 etxebizitza urteko eta 1.000 biztanleko.
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planifikatutako eta artean eraiki gabeko lurzoru-soberakinak islatzen dituena. Prospekzio
moduko bigarren multzo batean, Lurralde Plan Partzialak bizitegi-parkearen hazkundeari buruz
egiten dituen aurreikuspenak ezartzen dira, 8 urteko hurrenez hurrengo bi aldietarako (20152022 eta 2023-2030) banakatuak. 2022ko eta 2030eko horizonteetarako planifikatutako
bizitegi-parkearen dimentsionamendurako multzo prospektibo batekin osatzen da taula.
Bai Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzional osoari dagozkion
parametro globaletarako, eta bai azpieskualdeka eta udalerrika banandutako parametro
partikularretarako, dimentsionamendu malguak aintzat hartzen dituzten balio-bitarteak
aurkezten dira, balio maximoak eta minimoak finkatuta.
Udalerri bakoitzean aurreikus daitezkeen bizitegi-parkearen hazkundeak kalkulatzeko
erabili den metodologia honako aldagai hauek finkatzean oinarritzen da:


Udalerri bakoitzean aurreikus daitekeen eraikuntza berriko etxebizitzen urteko
bizitegi-hazkundearen oinarrizko kalkulua, urteko eta 1.000 biztanleko 3,78
etxebizitzako ratioa aplikatuta 2015-2022 aldirako eta urteko eta 1.000 biztanleko
3,67 etxebizitzako ratioa aplikatuta 2023-2030 aldirako.



Ereduan zuzenketa hauek sartzea:
- Pasaiako udalerriko parkearen hazkunde-aurreikuspenen
minorazio haztatua, espazio-erabilgarritasunik ezagatik.

beheranzko

- Beheranzko minorazio haztatua, halaber, Errenteriako udalerriaren
aurreikuspenetan, Auditz-Akularreko bizitegi-garapenari lehentasuna emateko
irizpidearen aurrean. Errenterian GI-20 errepidearen hegoaldean
aurreikusitako garapen berrietarako, Gamongoa, Perutxene eta Palacio-zarra
poligonoak neurri handiagoan dentsifikatzeko aukera eta Zamalbideko eta
Tolare-berriko eragiketak birdentsifikatzea planteatzen da.
- Bizitegi-hazkundeko itxaropenen goranzko maiorazio haztatua Usurbil, Urnieta,
Astigarraga eta Oiartzungo udalerrietan, bizitegi-garapenerako lurzoru egokiak
erabilgarri baitituzte tokiko hiri-zentraltasuneko puntuetan, bide-irisgarritasun
onarekin eta aldiriko trenbide-zerbitzuarekin.
- Hondarribiko eta Donostia erdialdeko bizitegi-hazkundeko itxaropenen
goranzko maiorazio haztatua, bigarren bizilekurako aurreikus daitekeen
etxebizitza-eskaintza espezifikoa kontuan hartuta.
- Donostiako udal-barrutiaren barnean Urumearen ur-bazterretan zehar (Loiola,
Txomin-Enea, Martutene) eta Auditz-Akularren aurreikusitako eragiketei
lehentasuna ematea Antondegi eta Zubietakoen aurretik.
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- Gainerako udalerrietan (Hernani, Irun, Lezo, Andoain eta Lasarte-Oria), parkea
dimentsionatzeko aurreikuspenak dagokien tamaina demografikoaren ondorio
diren hazkunde-itxaropenen estrapolazio hutsaren emaitza dira.
Lurralde Plan Partzialaren bizitegi-parkearen antolamenduari buruzko 6. planoan,
bizitegi-parkea antolatzeko taulan jasotako datuen osagarri gisa islatzen dira indarrean dagoen
plangintzan eta izapidetzen ari diren berraztertzeko prozesuetan aurreikusitako bizitegiparkearen hazkunde-erreserba nagusien mapak eta kuantifikazioa. Taula eta planoa erkatuta,
Lurralde Plan Partzialean azpieskualde eta/edo udalerri bakoitzerako planteatu diren udalaz
gaindiko eskalako antolamendu-proposamenak ondorioztatzen dira. Horretarako, jarraibide
kuantitatibo globalak ezarri dira, lehendik dagoen bilbean hirigintzaren aldetik integratzeko
ezaugarri hobeak dituztelako lehentasunezkotzat jotzen diren jarduketak adierazi, eta udalplangintza berraztertzeko prozesuan aintzat hartu ez den interes orokorreko eragiketa
espezifikoren bat planteatu da Lurralde Plan Partzialean.
Hona hemen proposamenen laburpena (ikus 6. planoa):


Txingudin (Hondarribia eta Irun):
- Irunen planifikatutako bizitegi-parkearen hazkundea 3.044/4.118 etxebizitza
berrira doitzea planaren erdiko horizontean (2015-2022) eta 4.689/6.344
etxebizitza berrira planaren amaierako horizontean (2023-2030).
- Hondarribian
planifikatutako
bizitegi-parkearen
hazkundea
1.152/1.559 etxebizitza berrira doitzea planaren erdiko horizontean (20152022) eta 1.775/2.401 etxebizitza berrira planaren amaierako horizontean
(2022-2030).
- Udal-plangintzak
berraztertzeko
lanen
bizitegi-hazkundeko
aurreikuspenetariko batzuk espazioan berriz banatzeko proposamena,
jarduera ekonomikoak eta hirugarren sektorekoak lekualdatzearen ondoriozko
bizitegi-erabilerak
mugatuz
Irun
erdialdeko
trenbide-instalazioak
birmoldatzeko aldean eta balizko bizitegi-hazkundeak aintzat hartuz Zubieta
aldean.
- Bizitegi-garapen berrien lehentasunezko kokapena Irun-Hondarribia
konurbazioaren multzoaren barruan berriz banatzeko aukera, bide
irisgarritasuneko baldintzak eta aldiriko trenbide-zerbitzuen erabilgarritasuna
kontuan hartuta.



Oarsoaldean (Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Donostia ekialdea):
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- Indarrean dagoen plangintzaren dimentsionamenduak Lurralde Plan
Partzialaren erdiko horizonterako (2015-2022) aurreikus daitezkeen
etxebizitza-parkearen hazkunde-premiak asetzen ditu, Oarsoaldean sortutako
eskaria udalerrien artean modu egokian banatu izanaren testuinguruan, ez
baitago behar adina lurzoru erabilgarri Errenteriako eta, batez ere, Pasaiako
bizitegi-hazkunderako.
- Lurralde Plan Partzialaren amaierako horizontean (2023-2030) gomendatzen
da espazio-erreserba egoki handienak dituzten udalerriek, hots, Lezok eta,
batez ere Oiartzunek eta Donostia ekialdeak, beren plangintzan oreka dezaten
Errenterian eta, batez ere, Pasaian aurreikus daitekeen bizitegi-hazkunderako
lurzorurik eza.
- Gomendatzen den beste aukera bat da Errenterian bizitegi-dentsitatea
handitzea etorkizuneko Gamongoa, Perutxene eta Palacio-zarra poligonoetan
eta, aitzitik, Zamalbideko eta Tolare-berriko garapenak berraztertzea.


Donostia erdialdean eta Urumean (Donostia erdialdea, Astigarraga eta Hernani):
- Indarrean dagoen plangintzaren dimentsionamenduak Lurralde Plan
Partzialaren erdiko horizonterako (2015-2022) aurreikus daitezkeen
etxebizitza-parkearen hazkunde-premiak asetzen ditu, sortutako baterako
eskari globala Donostia erdialdearen eta Astigarraga eta Hernaniko udalerrien
artean modu egokian banatu izanaren testuinguruan.
- 15.000 etxebizitza berri inguruko dimentsionamendu globalaren proposamena
Lurralde Plan Partzialaren amaierako horizontean (2023-2030) planifikatutako
etorkizuneko bizitegi-parkerako, Donostia erdialdeko, Astigarragako eta
Hernaniko plangintzen batukari konpentsaturako.
- Loiolan kuartelak lekualdatu eta bizitegi-garapen intentsiboko esku-hartze
berria egiteko proposamena (1.500/2.000 etxebizitza), eta Antondegiko
bizitegi-hazkundearen aurreikuspena (3.100 etxebizitza) berraztertzeko
proposamen osagarria.



Oria Beherean (Usurbil, Lasarte-Oria eta Donostiako Zubieta eta Rekalde auzoak):
- Lasarte-Orian, Usurbilen eta Donostia mendebaldean (Zubieta eta Rekalde)
planifikatutako bizitegi-parkearen hazkundea 1.246/1.686 etxebizitza berrira
doitzea planaren erdiko horizontean (2015-2022) eta 1.920/2.598 etxebizitza
berrira planaren amaierako horizontean (2023-2030).
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- Lurralde Plan Partzialean lehentasunezkotzat jotzen diren jarduketa jakin
batzuk ezartzen dira, udal-plangintzen batukarian programatutako 4.370
etxebizitza berri guztien artean ekin beharreko jarduketak errazago
hautatzeko.
Ildo horretan, Lasarten Kotxetegietako eta Okendoko eragiketei eta Usurbilgo
hirigune zentralean kokatutakoei lehentasuna ematea proposatzen da. Horren
osagarri, Zubietan programatutako Aldatxetako garapena berraztertzea
gomendatzen da.


Andoainen eta Urnietan:
- Andoainen planifikatutako bizitegi-parkearen hazkundea 663/897 etxebizitza
berrira doitzea planaren erdiko horizontean (2015-2022) eta 1.022/1.382
etxebizitza berrira planaren amaierako horizontean (2023-2030).
- Urnietan planifikatutako bizitegi-parkearen hazkundea 430/582 etxebizitza
berrira doitzea planaren erdiko horizontean (2015-2022) eta 663/897
etxebizitza berrira planaren amaierako horizontean (2023-2030).
- Lurralde Plan Partzialean lehentasunezkotzat jotzen diren jarduketa jakin
batzuk ezartzen dira, udal-plangintzen batukarian programatutako 3.233
etxebizitza berri guztien artean lehentasunez ekin beharreko jarduketak
errazago hautatzeko.

Pasaiako portuaren barnealdeko barrutia birmoldatzeko prozesuari eta IrunHondarribiko erdialdeko hiri-esparrua osoan planifikatzeko prozesuari dagozkien
antolamendu-proposamenak eta -aukerak 5.4. eta 5.5. xehetasun-plano espezifikoekin osatzen
dira.
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Eranskina:
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionaleko Lurralde
Plan Partzialaren bizitegi-parkea antolatzeko taulan planteatutako bizitegi-parkearen
hazkunde-ahalmena dimentsionatzeko balioen eta Lurralde Antolamenduko Gidalerroak
berraztertzeko prozesuan aintzat hartutako bizitegi-ahalmena kalkulatzeko sistematika
aplikatzearen ondorio diren balioen arteko konparazioa.
Lurralde Plan Partzialaren dokumentu hau lantzeko prozesuaren aldi berean, behin
betiko onartzeko prozesuan dago Lurralde Antolamenduko Gidalerroen aldaketa, bizitegikuantifikazioari dagokionez. Horren barruan, berriz aztertu da udalerri bakoitzerako
plangintzan aintzat hartu beharreko bizitegi-parkearen kuantifikazioa, errealitate
sozioekonomiko berrira egokitzeko jarraibideekin eta iraunkortasun-irizpideei garrantzi
handiagoa emanez etxebizitza-parkea dimentsionatzeko.
Berrazterketa berrian metodologia erreformatu berria ezartzen da udalerri bakoitzaren
hiri-plangintza orokorra dimentsionatzeko erabiliko den etorkizuneko bizitegi-ahalmena
kalkulatzeko. Bertan, modu haztatuan kontuan hartzen dira udalerri bakoitzeko bilakaera
demografikoaren ratioak, familia-tasaren murrizketa, bigarren etxebizitza eta etxebizitza hutsa,
eta horietariko bakoitzaren tamainara egokitutako harrotze-koefizienteak sartzen dira.
Planteatutako formula berrian, hortaz, honako aldagai hauek kontuan hartzen dira:
CR:
CMT:
A1:
A2:
B1:
C:
ESP:

Bizitegi-ahalmena
Indarrean dagoen lurralde-ereduaren zuzenketak
Etxebizitza nagusiaren premiak, bilakaera demografikoaren aurreikuspenen
ondorioz
Etxebizitza nagusiaren premiak, familia-tamaina aldatzearen ondorioz
Bigarren etxebizitzaren eskaria
Okupatu gabeko etxebizitzen aurreikuspena, okupatutako etxebizitzak
aldatzearen ondorioz
Harrotze-faktorea

Erantsitako “Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionalerako
bizitegi-ahalmenaren taula (2015-2022), Lurralde Antolamenduko Gidalerroak bizitegikuantifikazioari dagokionez aldatzeko prozesuaren esparruan landua” izeneko taulako balioak
Lurralde Plan Partzialaren bizitegi-parkea antolatzeko taulako parametroekin erkatu ondoren,
bi metodoetako batez besteko balioak eremu funtzionalaren eta azpieskualdeen mailan neurri
handi batean bat datozela egiaztatu ahal izan da. Udal-mailako alde nagusiak Lurralde Plan
Partzialaren Planak azterketaren eskala-jaitsieraren arabera proposatutako lurralde-zuzenketei
dagozkie. Egiaztatu da, halaber, balio maximoen eta minimoen arteko irekitze-bitarteak
handiagoak direla Lurralde Antolamenduko Gidalerroetako taulan Lurralde Plan Partzialakoan
baino, azken horretan harrotze-faktoreak gehixeago minoratzen dira-eta.
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Hitz batean, analisi konparatiboan ondorioztatzen da bi prospekzio-ariketen arteko
koherentzia-maila oso handia dela. Hartara, Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea)
eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren bizitegi-parkea antolatzeko taulan (eremu
funtzionaleko azpieskualdeen lurralde- eta hirigintza-berezitasunen eta lurralde-ereduaren
ondorio diren zuzenketei datxezkien aldagaiak jasotzen ditu dagoeneko) etorkizuneko bizitegiparkea dimentsionatzeko bildutako proposamen espezifikoen eta Lurralde Antolamenduko
Gidalerroak aldatzeko lanean eremu funtzionaleko eta EAEko udalerrien multzorako
aurreikusitako kalkulu-metodologia berriarekin sortutako proiekzio globalen arteko
korrespondentzia-maila egokia justifikatzen da.
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9.-

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN
ANTOLAMENDUA

9.1.-

ANTOLAMENDU IRIZPIDE OROKORRAK

Donostiako eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren irizpide orokor gisa
ezartzen da, jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren lurralde-antolamendurako, egungo
eredua finkatzea. Jarduera ekonomikoetarako lurzoruak eremu funtzionaleko
azpieskualdeetako hainbat enklaberen artean zona bakoitzeko biztanleriaren pisuaren eta
bertan lehendik dauden hiri-ehunen arabera modu nabarmen orekatuan banatuta egotea du
bereizgarri eredu horrek.
Eredu horren bidez erabileren arteko erlazio orekatua optimizatzen da azpieskualde
hiritar bakoitzaren barruan, indarrean dagoen Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko
eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren irizpideekin bat etorriz. Modu
horretan, Donostialdeko hirigintza-antolakuntza orokorrak bereizgarri dituen tokiko autonomia
eta deszentralizazio funtzionala sustatzen dira eta, era berean, biztanleria aktiboaren
bizilekutik lanerako eguneroko joan-etorriak egiteko premiak gutxitzea ahalbidetzen da.
Gaur egun, Donostiako eremu funtzionalean desoreka txiki batzuk hautematen dira
azpieskualde bakoitzean dauden bigarren sektoreko enpleguaren eta hirugarren sektoreko
enpleguaren proportzioen artean. Donostia erdialdean hirugarren sektoreko jarduera berrien
eta enpleguaren eskaintza kontzentratzeko joera dago. Etorkizunean joera hori arintzea
komeni da eta horretarako jarduera berrien eta hirugarren sektoreko zerbitzuen poloak
dinamizatu beharko dira gainerako azpieskualdeetan, eta eremu funtzionalaren erdigunean
kokatutako jarduera ekonomiko konbentzionaleko zonak sistematikoki transformatzea eta
bizitegiko eta/edo hirugarren sektoreko eraikuntzarako erabiltzea saihestu beharko da.
Donostiako eremu funtzionalean jarduera ekonomikoetarako okupatutako lurzorua
1.008 ha-tik 1.155 ha-ra igaro da 2003tik 2014ra. Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren
okupazio-azaleraren batez besteko gehikuntzaren ratioa urteko 13 ha berrikoa da beraz. Ratio
horren barruan, jakina, hirigintza-tipologia sorta zabala sartu behar da: industria-eremu
sakabanatuak, poligono konbentzional berriak, garraio-sektoreari lotutako plataforma
logistikoak, jarduera aurreratuetarako parke teknologikoak eta hirugarren sektoreko zerbitzu
berrien sektoreak. Ratio global horren barnean xurgatuta daude, halaber, hiriguneetan
kokatutako enpresak deslokalizatzearen ondorioz beste erabilera batzuetara transformatutako
azalerei dagozkien saldo negatiboak.
2007. urtea arte, oparoaldi ekonomikoko ziklo luzearen babesean, jarduera
ekonomikoetarako lurzoru berriaren eskariak ia urtez urte xurgatu zuen sortutako eskaintza
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guztia, hazkunde ekonomiko jarraituak eta hiriguneetan deslokalizatutako enpresen espazioa
berrezartzeko premiek bultzatuta, baina ez da lurzoru berriak kalifikatzeko prozesu paralelo
baliokiderik izan.
Egoera, alabaina, nabarmen aldatu da 2008-2014 aldian. Jarduera ekonomikoa batbatean mantsotzeak geldiarazi egin ditu jarduera ekonomikoetarako eraikuntzako inbertsioak,
eta horren emaitza koiunturala izan da aldi horretan erabiltzeko prest zeuden lurzoruen
egungo erabilgarritasun espaziala. Horiei, gainera, jarduerari utzi dioten enpresen eraikuntzaeskaintza gehitu behar zaie.
Lurralde Plan Partzialaren plangintza-proposamenek kontuan izan behar dute, hortaz,
jarduera ekonomikoetarako lurzoru-erabilgarritasunaren premia funtsean aseta dagoela epe
laburrean, are zenbait soberakinekin ere, indarrean dagoen plangintzan. Beraz, lurzorua
okupatzeko garapen berrien proposamenak epe ertain eta luzerako plangintzari atxikitako
planteamendu prospektiboei besterik ez dagozkie.
Epe ertain eta luzean erantzun beharko zaion eskarietako bat garraioaren, logistikaren
eta salgai-banaketaren sektorerako zerbitzu-plataformei dagokiena da. Sektore hori, gainera,
eremu funtzionalaren etorkizunerako interes garbia duen jarduera-alorra da, estrategikoki
kokatuta baitago Europaren eta penintsularen arteko komunikabideen korridorean.
Ase beharreko beste eskari batzuk hirugarren sektoreak eta teknologia berriek sortzen
dituztenak dira. Gure kasuan, eskari horien formatu tipologikoak berraztertu egin beharko dira,
eta lurraldeko puntu estrategikoetan kokatuta eta garraio publikoarekin eta komunikabidesare nagusiekin zuzenean konektatuta dauden dentsitate handiko ezarpeneko
konponbideetara jo lehentasunez. Eskari horiei erantzuteko, dentsitate txikiko parkeen
tipologia inportatuak alde batera uztea proposatzen da, ez direlako egokiak gure lurralderako,
espazio-kontsumo handia baitute, ez baitute loturarik oinarrizko komunikabide-sareekin eta
nahi ez den lehia eragiten baitiete plataforma logistikoei. Lurzoru-urritasunari erantzuteko
altuerako industria-eraikuntzaren lehen belaunaldiko tradizio bikaina dugun lurralde honetan,
jarduera ekonomiko aurreratu berriak hartzeko dentsitate handiko tipologiako hirigintzaezarpenak sortzea sekulako abagune estrategikoa da.
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionalean jarduera
ekonomikoetarako lurzorua antolatzeko jardunaren bilakaeran berebiziko garrantzia duen
beste alderdi bat Pasaiako barnealdeko portu-barrutia osoan birmoldatzeko prozesuak har
dezakeen norabidean datza. Hiri-ingurune hurbilarekin zuzenean inplikatutako portua denez
eta horrek ezinbestean ekarriko dituenez ingurumen-eskakizun eta eskakizun espazial eta
funtzional gero eta zorrotzagoak, Lurralde Plan Partzialean balizko konpromisozko soluziotzat
jotzen da Lezo-Gaintxurizketa korridorean sostenguko kanpo-plataformak sortzea,
portuarekiko eta komunikabide-sare orokorrekiko zuzeneko bide- eta trenbide-konexioekin,
inguruko hiriaren hurbiltasunarekin oso bateragarriak ez diren portu-jarduerak plataforma
haietarantz transferitu ahal izateko.
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Dena den, Lurralde Plan Partzialetik planteatzen da komenigarria dela barnealdeko
portu-barrutian oso bateragarriak ez diren jarduerak eta biltegi handiak Lezo-Gaintxurizketako
kanpoaldeko plataformetarantz lekualdatzearen ondorioz askatutako lurzoruak funtsean
jarduera berriak eta hirugarren sektoreko zerbitzuak ezartzeko erabiltzea, hala Pasaiako
badiaren barnealdeko barruti berria efektu eragilea izango duen polo ekonomiko gisa
konfiguratuko baita, interes orokorreko ekipamenduko elementuekin eta jarduera ekonomiko
aurreratu berriak hartzera zuzendutako eraikuntzarekin. Ildo horretan, portu-barrutia
transformatzeko prozesuan bizitegi-garapenak aurreikusteko aukera nabarmen mugatzea
proposatzen da, are zorrozki mugatzea ere.
Laburbilduz, eta bere garaian Lurralde Antolamendurako Artezpideetan ezarri eta gero
Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki
Handiak Antolatzeko Lurralde Arloko Planean garatu ziren antolamendu-jarraibide orokorrak
eguneratzeko ariketarekin bat etorriz, antolamendu orokorreko xedapen hauek ezartzen dira:


Lurralde Arloko Planaren parametroei jarraiki, Andoain, Astigarraga, Donostia,
Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta
Usurbilgo udalerriak eta Hondarribiko udal-barrutiaren hego-mendebaldea
"lehentasunezko intereseko udalerrien" kategorian sailkatzen dira jarduera
ekonomikoetarako lurzorua antolatzeari eta garatzeari dagokionez. Hondarribiko
udal-barrutiaren gainerakoa, Jaizubia errekaren iparraldean kokatua, "hazkunde
neurritsuko udalerrien" kategorian sailkatzen da.



Eremu funtzionalaren barruan, Oarsoaldeko eskualdea ekonomia suspertzeko eta
industria-birmoldaketa jasaten duten eremuen hirigintza lehengoratzeko sustapeneremu gisa konfiguratzen da.



Lurralde Plan Partzialean proposatutako jarduera ekonomikoetarako lurzoru
publikoa sortzeko eragiketa nagusiak hauek dira:
-

Pasaiko portuko barruko eremuaren eraldaketa integrala,
LezoGaintxurizketan plataforma logistikoak sortzeko proposamenaren bilakaeraren
arabera konfiguratuko diren ordezko aukerak; beti ere, erabilera deskokatzeak
portu barruan libre utzitako lurzoruak, hirugarren jarduera ekonomiko
estrategiko berrietara itzultzeko kupo garrantzitsu batean errespetatuz.

-

Lezo-Gaintxurizketa korridorean izaera estrategiko eta logistikoko jarduera
ekonomikoetarako plataforma berrien polo bat garatzea (55-75 ha).

-

Irun erdialdean hirugarren sektoreko zerbitzuen polo bat eta jarduera
ekonomiko aurreratuetarako lurzoru- eta eraikuntza-formatu berriak sortzea,
trenbide-barrutia birmoldatzeko eragiketarekin bat etorriz.
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-

Eskuzaitzetako poligonoa jarduera ekonomikoetarako eta plataforma
logistikoetarako izaera estrategikoko eskualde-esparru berri gisa garatzea (75
ha), eta, osagarri gisa, Lasarten industrialde bat garatzea Michelin enpresaren
instalazioaren zati bat birmoldatzeko eragiketa gisa (2 ha).

-

Hernanin, Galarreta aldea jarduera ekonomikoetarako eta hirugarren
sektoreko jardueretarako izaera estrategikoko eskualde-esparru berri gisa
garatzea (30 ha).

Aprobetxamendu-parametroen eta zuzkidura-estandarren sistematizazioari
dagokionez, jarduera ekonomikoetarako lurzoru urbanizagarriko sektore berrietan
nahitaez betetzeko ratioak izango dira indarrean dagoen Lurralde Arloko Planean
halakotzat ezarritakoak:
-

Gutxienez sektoreko guztizko azalera gordinaren % 15 erreserbatzea espazio
libreen eta ekipamenduen tokiko zuzkidura publikoetarako.

-

Eraikuntza-aprobetxamendu maximoa oinplanoko azalera-okupazio osoaren
% 65ekoa eta sabai-azalera eraikigarri osoaren % 95ekoa izango da,
sektorearen plangintza partzialean lursail eraikigarri gisa konfiguratutako
plataforma horizontal guztien azalera garbiari dagokionez.

-

Interes publiko eta sozialeko zerbitzuetarako eraikuntza-zuzkidura minimoa
sabai-azalera eraikigarriaren % 3koa izango da. Titulartasun publiko zein
pribatuko enpresen zerbitzurako zuzkidura-ekipamendura (bulegoak,
ostalaritza, enpresa osagarriak…) zuzenduko da.

-

Aparkaleku-zuzkidura minimoa sabai eraikiko 100 m²-ko plaza batekoa izango
da. Gutxienez plazen % 20 sarbide publikoko bide-sarean ezarriko dira.

Donostiako eremu funtzionalean saltoki handiak arautzeari dagokionez, indarrean
dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua
Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren zehaztapenak
guztiz baliozkotzat jotzen dira. Hortaz, eremu funtzionaleko udalerri guztiak
"zentraltasun handieneko udalerri (A kategoria)" gisa sailkatzen dira eta horientzat
guztientzat indarrean dagoen Lurralde Arloko Planaren 14. artikuluan jasotako
xedapen arauemaileak mantentzen dira.
Nolanahi ere, hiri urzoru industrialean merkataritza jarduerak zabaldu direnez,
udal plangintzak zehaztuko ditu jarduera ekonomikoko poligonoak lurzoru mota
honetan. Bertan, aplikatzekoak izango dira aipatutako LPSaren mugapenak. Ildo
horretatik, mugapen horiek instala daitezkeen merkataritza establezimendu
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guztien osotasunera aplikatuko dira.
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9.2.-

PLANIFIKATUTAKO LURZORUA OROKORREAN KUANTIFIKATZEKO
JARRAIBIDEAK

Eremu funtzional osoan planifikatu beharreko jarduera ekonomikoetarako lurzoru
berriaren azalera globala Lurralde Plan Partzialean dimentsionatzeko, lurzoru erabilgarriaren
etorkizuneko eskariaren ratioen zenbatespena hartzen da abiapuntutzat, eremu funtzionalean
azkenaldi honetan (2003-2014) okupatutako jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren batez
besteko hazkunde-erritmoa estrapolatuta (13 ha/urte gutxi gorabehera). Horren arabera
egiazta daiteke Lurralde Plan Partzialaren hurrengo 16 urteetako horizonterako (2015-2030)
udal-plangintzan gaur egun planifikatutako erreserbak behar adinakoak direla, nahiz eta
harrotze-faktore oparoa aplikatu eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktore gisa. Are
gehiago, ekonomia mantsotu den duela gutxiko zikloan sortutako instalazio hutsak
berreskuratzeko aukera ere kontuan hartzen badugu.
Horrenbestez, Lurralde Plan Partzialean planteatu diren jarduera ekonomikora
deribatutako lurzoru-azalera berriak sortzeko proposamenak ez zaizkio zor gabezia
kuantitatibo bat asetzeko premiari, Lezo-Gaintxurizketako nodo logistiko berria (60-80 ha)
sortzeko proposamenari harrera egiteko asmoari eta, nolanahi ere, Lurralde Plan Partzialaren
denbora-horizontean eremu funtzionaleko udalerri bakoitzaren barne-plangintza etorkizunean
berraztertzeko eta berrantolatzeko nolabaiteko ahalmena ahalbidetzeko komenigarritasunari
baizik.
Ondoren, Lurralde Plan Partzialaren jarduera ekonomikoetarako lurzorua antolatzeko
taulan, plangintzan aintzat hartu beharreko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren
dimentsionamendu globalerako proposamenak aurkezten dira, aurreikuspenen azpieskualde
eta udalerrien arteko banaketarekin batera. Taulan, halaber, globalki eta azpieskualdeka eta
udalerrika banakatuta islatzen dira, informazio gisa, lurzoru planifikatuaren, okupatuaren eta
librearen egungo egoera eta udal-plangintza berraztertzeko dokumentuetan aurreikusten
diren lurzorua sustatzeko eragiketa berriak.

1

13 ha/urte x 16 urte x 1.5 = 312 ha < 344 ha, izanik 1.5 aplikatutako harrotze-ratioa eta 334 ha Lurralde
Plan Partzialean kontuan hartutako jarduera ekonomikoetarako lurzoru-azalera kalifikatua eta librea eta
halakotzat finkatua (ikus erantsitako taula)
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Laburbilduz, hiri-plangintzan 2030. urteko horizontean aintzat hartu beharreko
jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren guztizko azaleraren dimentsionamendu globala,
Lurralde Plan Partzialaren arabera eta azpieskualdeka banakatua, honako hau da:
-

Txingudi

255/275 ha

-

Oarsoaldea

420/470 ha

-

Donostia erdialdea eta Urumea

440/480 ha

-

Oria Beherea, Andoain eta Urnieta
420/440 ha
-------------------------------------------------------------------------------------------Donostiako eremu funtzionala guztira 1.550/1.640 ha
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9.3.-

AZPIESKUALDEKO ESPARRUKA PARTIKULARIZATUTAKO ANTOLAMENDU
ARAUAK

Lurralde Plan Partzialean, jarduera ekonomikoetarako lurzorua orokorki antolatzeko
eta dimentsionatzeko irizpide orokorrekin batera, eremu funtzionaleko azpieskualde
bakoitzerako partikularizatutako hainbat antolamendu-jarraibide espezifiko ezartzen dira,
mugikortasun-eredua, espazio-erabilgarritasunak eta zona bakoitzaren hirigintza-ezaugarriak
eta ezaugarri sozioekonomikoak uztartzearen ondorio diren abagune estrategikoetan oinarri
hartuz planteatuak.
Ondoren zehaztapen horiek xehatuko dira eta, gainera, azpieskualde eta udalerri
bakoitzean, taularekin bat etorriz, planifikatu beharreko jarduera ekonomikoetarako lurzorua
dimentsionatzeko parametroak, azpieskualde bakoitzean jardun jakin batzuei lehentasuna
emateko ezartzen diren jarraibideak eta izaera estrategikoko eragiketen proposamen
espezifiko nagusiak ere zehaztuko dira. Ikus jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren
antolamenduari buruzko Lurralde Plan Partzialaren 6. planoa:


Txingudi (Hondarribia eta Irun):
- Irun-Hondarribian LPParen horizontean jarduera ekonomiko eta
logistikoetarako lurzorua planifikatzeko aurreikuspenak 255/275 ha-ra doitzea
(gaur egun 217 ha-ko azalerako lurzorua dago okupatuta eta lurzoru libre
planifikatua 71 ha-koa da). Planifikatutako lurzoruen inbentarioan, indarreko
plangintzatzat hartu dira Hondarribia eta Irungo plangintza orokorren
berrikuspenetako bideratzen ari diren dokumentuak. Alabaina, ez dira jarduera
ekonomikoetarako lurzoru urbanizagarri berrian sartu Zaldunbordagaina
poligonoa (6,4 ha), Hondarribian, eta Araso iparraldeko luzapena (19 ha),
Irunen. Horiek inbaditu egiten dute Landa Habitata bereziki babesteko LPPan
kontuan hartutako lurzorua; eta Usategietako hiriarteko parkearen
mugaketaren barruan sartuta daude, Aiako Harria – Jaizkibel korridore
ekologikoaren parte gisa.
- Plataforma logistiko eta jarduera ekonomikoetarako eremu berriak Irungo eta
Hondarribiko udal-barrutien mendebaldeko muturrean (Araso iparraldea,
Zabaleta, Elbiztieta) kokatzea lehentasunez (50 ha).
- Urune (5 ha) eta Epele (5 ha) esparruak jarduera ekonomikoak ezartzeko
lurzoru urbanizagarri berri gisa kalifikatzea berraztertzeko proposamena.



Oarsoaldea (Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Donostia ekialdea):
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- Oarsoaldean planaren horizontean planifikatu beharreko jarduera ekonomiko
eta logistikoetarako lurzoruaren dimentsionamendua 420/470 ha-raino
handitzea.
- Lezo-Gaintxurizketa korridorean, Lezon eta Oiartzunen plataforma logistiko
berrien eta izaera estrategikoko jarduera ekonomikoetarako eremuen polo bat
sortzeko proposamena (55-75 ha).
- Landarro poligono berria garatzeko (15 ha) proposamenak.
- Abiadura handiko trenaren trazadurak eraginpean hartzen duen eta baldintza
topografiko desegokiak dituen Urkiola sektorearen (9 ha) jarduera
ekonomikoetarako lurzoru urbanizagarri gisako kalifikazioa lekualdatzeko
proposamena.


Donostia erdialdea eta Urumea (Donostia erdialdea, Astigarraga eta Hernani):
- 440/480 ha-ko dimentsionamendu globalaren proposamena Donostia
erdialdean, Astigarragan eta Hernanin planaren horizontean planifikatutako
jarduera ekonomikoetarako lurzoru guztirako. Kopuru hori bat dator oro har
hurrenez hurrengo udal-plangintzen egungo aurreikuspenen batukari
kuantitatiboarekin.
- Hernanin, Galarreta aldean, jarduera ekonomikoetarako eta hirugarren
sektoreko jardueretarako lurzorua sortzeko eragiketa eskualde-eskalako
eragiketa estrategikotzat jotzea (30 ha).
- Antondegi (22 ha), Urbarburu (7 ha lurzoru libre) eta Zarkumendegi (14 ha
lurzoru libre) industria-poligonoak garatzearen hirigintza-egokitasuna
berraztertzea, etorkizunean ordezko aukera bateratua planteatzeko edo
etorkizuneko lurzoru-eskarien zati bat Eskuzaitzeta poligonora eskualdatzeko
aukeraren aurrean.



Oria Beherea (Usurbil, Lasarte-Oria eta Donostiako Zubieta eta Rekalde auzoak):
- 250/260 ha-ko dimentsionamendu globalaren proposamena Usurbilen,
Lasarte-Orian eta Donostian (Zubieta eta Rekalde) planaren horizontean
planifikatutako jarduera ekonomikoetarako lurzoru guztirako. Kopuru hori
hurrenez hurrengo udal-plangintzen aurreikuspenen batukariarekin bat
badator ere, gainditu egiten ditu eskualdeko premia endogenoak.
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- Eskuzaitzetako eragiketa izaera estrategikoko eta udalaz gaindiko esku-hartze
publikotzat jotzea, non eskala orokorreko kudeaketa proposatzen baita
jarduera ekonomikoetarako lurzoru berria sustatzeko eta garatzeko, eremu
funtzional osoaren premiak asetzeko.
- Michelin enpresaren instalazioaren zati bat industrialde moduan birmoldatzea
ere lehentasunezko jarduketa publikotzat jotzea.


Andoain eta Urnieta:
- 100/105 ha-ko dimentsionamendu globalaren proposamena Andoainen
planaren horizontean planifikatutako jarduera ekonomikoetarako lurzoru
guztirako. Kopuru hori bat dator oro har udal-plangintzan aintzat hartu diren
aurreikuspenekin.
- 70/75 ha-ko dimentsionamendu globalaren proposamena Urnietan planaren
horizontean planifikatutako jarduera ekonomikoetarako lurzoru guztirako.
Kopuru hori bat dator oro har udal-plangintzan aintzat hartu diren
aurreikuspenekin.

Pasaiako portuaren barnealdeko barrutia birmoldatzeko prozesuari eta LezoGaintxurizketa korridorean eta Irungo geltokiaren ingurunean jarduera ekonomikoetarako
lurzoruak osoan planifikatzeko prozesuari dagozkien antolamendu-proposamen eta -aukeren
azalpen zehatzagoa 7. kapituluan eta 5.3., 5.4. eta 5.5. xehetasun-plano espezifikoetan izaera
estrategikoko eremu horietarako azaldutako gogoetekin osatzen dira.
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JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA
INDARREAN DAGOEN PLANGINTZAREN ARABERA

UDALERRIAK
ETA
AZPIESKUALDEAK

Okupatutako Azalera
azalera (Ha) librea (Ha)

Azalera guztira (Ha)

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN PARKEA 2030, URTE ARTE
DIMENTSIONATZEKO ETA ESPAZIOAN BANATZEKO PROPOSAMENA
2030. urtea arte
Okupatutako
Lurzoru berria
Deskalifikatu
Azalera libre
planifikatutako
azalera
kalifikatzeko
beharreko
kalifikatu
lurzorua globalki
kalifikatu
industria‐azalera proposamenak
finkatua
dimentsionatzeko
finkatua
(Ha)
(Ha)
(Ha)
proposamena (Ha)
(Ha)
17
21
‐
0/0
30/40
200
40
10
0/0
225/235
217
61
10
0/0
255/275

UDALERRIAK
ETA
AZPIESKUALDEAK

Hondarribia (1)
Irún (1)
Txingudi

17
200
217

21
50
71

38
250
288

Hondarribia (1)
Irún (1)
Txingudi

Lezo (2)
Oiartzun (1)
Errenteria (2)
Pasaia (2)
Donostia ekialdea
Oasoaldea

60
121
93
30
5
309

14
26
10
0
15
65

74
147
103
30
20
374

60
121
93
30
5
309

14
25
1
0
15
55

0
1
9
0
0
10

25/50
20/30
10/25
0
0
50/100

100/125
165/175
105/120
30
20
420/470

Lezo (2)
Oiartzun (1)
Errenteria (2)
Pasaia (2)
Donostia ekialdea
Oasoaldea

Donostia Erdialdea
Astigarraga
Hernani
Donostia Erd. ‐ Urumea

166
67
130
363

29
21
25
75

195
88
155
438

166
67
130
363

7
0
25
32

22
21
0
43

20/40
10/20
0/10
30/70

195/215
90/100
155/165
440/480

Donostia Erdialdea
Astigarraga
Hernani
Donostia Erd. ‐ Urumea

Usurbil
Lasarte‐Oria
Donostia Mendebaldea
Oria Behera

81
22
40
143

2
5
100
107

83
27
140
250

81
22
40
143

2
5
100
107

0
0
0
0

0/5
0/5
0
0/10

83/88
27/32
140
250/260

Usurbil
Lasarte‐Oria
Donostia Mendebaldea
Oria Behera

Urnieta

51

22

73

51

22

0

0/5

70/75

Urnieta

Andoain

69

37

106

69

31

6

0/5

100/105

Andoain

Donostia Eremu Funtzionala
Guztira

1152

377

1529

1152

308

69

80/190

1550/1640

Donostia Eremu Funtzionala
Guztira

DONOSTIA EREMU FUNTZIONALEKO
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA ANTOLATZEKO TAULA
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN PARKEA DIMENTSIONATZEKO ETA ESPAZIOAN BANATZEKO
PROPOSAMENA, AZPIESKUALDEKA ETA UDALERRIKA BANANDUA

(1) Hondarribia, Irún eta Oiartzunen tramitatzen edo errebisatzen ari diren dokumentu berriak indarrean dagoen plangintza gisa hartzen da.
(2) 2014 urteko Udalplanaren arabera jarduera ekonomikoetarako lurzoru okupatu gisa hartzen dira Pasaiko portu‐eremuaren
barnealdean dauden eremuak; 5Ha Lezon, 7Ha Errenterian eta 30Ha Pasaian.

DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

10.- EKIPAMENDU KOMUNITARIO OROKORRA
Lurralde Plan Partzialean, jakina, beren ezaugarri edo eskalengatik udalaz gaindiko
interes nabarmeneko elementuak diren ekipamendu komunitario berriak sustatzeko ekimenak
jasotzen dira. Tokiko ekipamenduen, espazio libreen eta zuzkidura-elementuen multzoaren
programazioa eta lurralde-antolamendua udal-plangintzaren esferara igortzen da.
7. planoan islatuta daude eremu funtzionaleko zuzkidura-ekipamenduaren geruza
(egungoa eta/edo etorkizunekoa) osatzen duten elementu eta espazio nagusiak, behar adinako
lurralde-eskala dutelako berez identifika daitezkeenak. Espazio eta elementu horiei, jakina,
hiriguneetan dauden era guztietako zerbitzuen multzoari dagozkion zuzkidura-konglomeratuak
gehitu beharko zaizkie.
Planteatutako zuzkidura-ekipamendu orokorreko elementu eta espazioei dagozkienez,
Lurralde Plan Partzialean egun dauden ekipamendu finkatuak, sustatzen ari diren ekimen
batzuk eta Lurralde Plan Partzialaren proposamen espezifiko gisa planteatutako elementu
berriak sortzeko hainbat aukera jasotzen dira:
ZUZKIDURA ETA JOLAS ERABILERAKO ESPAZIO LIBRE HANDIAK ETA IBILBIDE BIGUNEN OINARRIZKO SAREA


Hiriarteko eta hiri inguruko parkeak
Lau Haizetako hiriarteko landa-parkea konfiguratuta dago. Lurralde Plan
Partzialean proposatzen da 3.2. epigrafean planteatutako gainerako hiriarteko eta
hiri inguruko landa-parkeak sortzea (ikus 2. eta 5. planoak).



Hondartzak



Txirrindulari eta oinezkoentzako ibilbideen oinarrizko sarea
3. eta 3.1. planoetan adierazitako ibilbideak.



Santiago bidea
14/2000 Dekretuan (Santiago bidea kultura-ondasuntzat kalifikatzen duena,
multzo monumentalaren kategoriarekin) katalogatutako bi bideak finkatzea.

IZAERA OROKORREKO ZUZKIDURA EKIPAMENDU NAGUSIAK


EGUN DAUDEN ETA/EDO PROGRAMATU DIREN EKIPAMENDUAK
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Donostiako ospitale-instalazioak
Bidasoa Eskualdeko Ospitalea (Irun)
Ibaetako Unibertsitate Campusa
Kursaal Kongresu Jauregia
Ficoba Erakustazoka
Tabakalera Kultura Zentro Berria. Sustatzen ari da.
Anoetako Kirol Instalazioak
Aquariuma
San Telmo Museoa
Lasarteko Hipodromoa
Donostia-San Sebastianeko Kirol Dartsena
Hondarribiko Kirol Dartsena
Pasaiako Portuko Kirol Dartsena
Gipuzkoako espetxe berria. Sustatzen ari da.
Chillida Leku Museoa. Berriro irekitzea proposatzen da.

LURRALDE PLAN PARTZIALEAN PROPOSATUTAKO EKIPAMENDU OROKOR BERRIAK
- Zuzkidura-ekipamendu eta hirugarren sektoreko ekipamendu orokor berriak
Herreran
Pasaiako badiako Izaera Estrategikoko Eremuaren antolamenduaren barruan
aintzat hartutako esku-hartzea.
- Zuzkidura- eta unibertsitate-ekipamendu eta hirugarren
ekipamendu orokor berriak Irungo trenbide gune berrian

sektoreko

Trenbide-espazioa birmoldatzeko prozesuaren elementu katalizatzaile izango
den jarduera ekonomiko aurreratuen polo berri bati lehentasuna emateari
lotutako eragiketa.
- Albaolako Proiektua
Astilleroko Ondartxon ekipamendu kultural berria.
- Etorkizunean ekipamendu orokor periferikoak ezartzeko zona estrategikoa
Aritzetako triangeluan
Lurralde hau aukera aproposa da zerbitzu-elementu berriak ezartzeko edo
hiriguneen barnealdetik deslokalizatutako ekipamendu bereziak hartzeko,
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baldin eta errepide-nagusiarekin zuzenean konektatuta egotea baloratzen
bada.
Azkenik, saltoki gune periferiko handiak gaur egun zuzkidura-zerbitzuen eta hirugarren
sektoreko zerbitzuen polo gisa konfiguratzearen ondorio den problematika aintzat hartzen da
Lurralde Plan Partzialean. Ildo horretan, Lurralde Plan Partzialean xedatzen da egun dauden
saltoki guneetan (Urbil, Garbera, Mamut, Lintzirin eta Araso) ez dela eraikuntza-gehikuntzarik
izango, eremu funtzionaleko lurralde osoaren gainean zuzkidura-zerbitzuen guneak
banatzerakoan gehiegizko espazio-desorekak eta distortsio funtzionalak sor daitezen
eragozteko.
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11.- GENERO IKUSPEGIA ETA EGUNEROKO BIZITZA
Lurralde-antolamenduak biztanleriaren sektore guztientzat interesa duten gaiak
jorratzen ditu eta kontuan izan behar ditu adin, klase sozial, talde etniko, gaitasun fisiko eta
sexu-joera desberdinetako gizon eta emakumeen rol sozialak, aukerak eta helburuak. Hori
dela-eta, gaur egun ezinbestekoa da Lurralde antolamenduan genero-ikuspegia sartzea eta,
hartara, ikusmolde osatuagoa eta konplexuagoa erdiestea. Ildo horretan, lurraldea antolatzeko
tresnek bermatu behar dute baliabide guztiak baldintza-berdintasunean eskura daitezkeela.
Horretarako, egun dauden desberdintasunak kontuan izan behar dira, horiek identifikatu eta
berdintasunaren aurrerabidean sortzen dituzten inpaktuak eta emaitzak ebaluatu.
Genero-ikuspegia hirigintzan sartzeko lanak ibilia du bidea dagoeneko eta benetan
aberastu du azken urteotan hiriak eta auzoak analizatzeko erabili den ikuspuntua. Lurralde
antolamendurako ere erronka bat da, gaur egun, berak lan egiten duen eskalan generoikuspegia sartzea. Eta erronka horri dokumentu honen bidez erantzun nahi izan diogu,
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partzialetik
hain zuzen, eskualde-eskalatik. Kontua da genero-ikuspegia sartzean lurraldea antolatzeko
diziplina nola hobetu daitekeen analizatzea eta hari ahalik eta etekinik handiena ateratzea,
horrela lortuko baitugu Lurralde antolamenduaren eta bere tresnen lanerako prisma
aberastea.
Lurralde antolamenduak aintzat hartzen dituen alderdi hauetan du eragina generoak:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
a)

Garraioa eta mugikortasuna
Ekipamenduak eta irisgarritasuna
Merkataritza
Segurtasuna
Parte-hartzea
Etxebizitza
Trinkotasuna eta erabilera-nahastea
Hiri trinkoa eskualde polizentrikoan
Lehentasuna inbertsioetan

Garraioa eta mugikortasuna
Ustez eredu unibertsaletan oinarrituriko mugikortasun-azpiegituren diseinuak lan
produktiborako bidaiak balioztatzen ditu beste edozein bidaia motaren gainetik.
Horren ondorioz, eguneroko bizimoduak eskatzen duen mugikortasun konplexutik
erabat aldentzen dira orokorrean gaurko garraio-planak.
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Gaur egun, eta etorkizunean ere hala izango dela uste da, bizitza konplexuagoak
eragindako beharrek sortutako helburuak ase nahi badira (erosketak, pertsonak
zaintzea, lagun egitea, kudeaketak…), bidaia amaigabeak egin behar izaten dira, garai
batean egiten ziren helburu bakarreko (etxetik lanera) bidaiak ez bezalakoak.
Bidaiak laburragoak dira gaur egun, eta askotariko helmugak dituzte. Horregatik,
funtsezkoa da garraio publikoa berdintasunezko gizartera egokitzea, oso kontuan
hartuta behar adinako maiztasuna, ordutegi-fidagarritasuna, ekonomia, malgutasuna
eta segurtasuna.
Ibilgailu-garraioaren azpiegiturek batu egiten dute lurraldea, baina baita bereizi ere.
Horrexegatik kontuan izan eta baloratu behar da “eguneroko mugikortasuna edo
zaintzarena”. Horretarako, lan-tresna berriak behar dira, esate baterako sexuaren
arabera bereizitako garraioko inkestak eta bidaia moten azterketa (katean, poligonalak
edo pendulu modukoak, etxetik lanerakoak…). Gainera, oso komenigarria da analisi
espazio-tenporalak egitea eta horiek planoetan irudikatzea: distantziak, ordutegiak,
erritmoak, maiztasunak, erabilera-dentsitateak…
b)

Ekipamenduak eta irisgarritasuna
Osasuna, hezkuntza, kultura eta kirolak bezalako oinarrizko ekipamenduen
hurbiltasuna eta/edo irisgarritasuna ezinbesteko baldintza da nolabaiteko bizi-kalitatea
lortzeko pertsona guztientzat, eta, batez ere, familiako eta/edo etxeko kargak
dituztenentzat.
Ildo horretan, Lurralde Plan Partzialak jaso nahi du bai gaur egun eta bai etorkizunean
oso garrantzitsua dela, ekipamendu komunitarioak diseinatzean, planifikatzean eta are
egokitzean ere, ekipamendu horien irisgarritasuna eta/edo hurbiltasuna kontuan
izatea, horrela lortuko baita lurraldean hurbiltasun-zerbitzuak ekitatez banatzea
bermatzeaz gain, bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzeko erraztasunak
ematea: haurren zaintza, pertsona desgaituena eta mendetasuna duten adinekoena,
eguneko zentroak, egoitzak, eskolak, jantokiak eta eskolan eta oporretan laguntzeko
zentroak…
Hurbiltasuna eta irisgarritasuna irabazteko funtsezko beste alderdi bat da zuzkiduraekipamenduetara garraio publikoko bide- edo trenbide-sare baten bitartez ez ezik,
oinez edo bizikletaz iristeko aukera ere izatea.

c)

Merkataritza
Lurralde Plan Partzialetik merkataritza lurraldean modu orekatuan banatzea sustatzen
da, hiri barruko merkataritza bereziki sustatuta. Merkataritza- eta aisia-jardueretara
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zuzendutako salgune handien kokapen fokalizatuegiak eragin negatiboa du gure herri
eta hirien egitura funtzionalean, izan ere herri eta/edo hirietako erdiguneak bizirik
gabe uzten baitituzte, hilda, jenderik gabe. Hirugarren sektoreko ekipamenduko
eremuak hirigune bakoitzaren barruan orekatuta banatzeak lurraldea okupatzeko
modu askoz ere konpentsatuagoa dakar, automobila nahitaez erabili beharraren
mende ez dagoena.
Merkataritza-ekipamenduei lotutako aisiak ez luke hiriarekiko lotura hautsi behar.
Gainera, hiriguneetan eta hirietako auzoetan finkatutako hirugarren sektorearen
biziraupena sustatu beharko litzateke, horrela irisgarritasuna eta/edo hurbiltasuna
irabaziko baikenuke, hau da, bizi-kalitatea.
Saltoki guneen dimentsionamendu txikiagoaren alde egiten da eta, horrenbestez,
eremu funtzionalean ezarri beharreko merkataritza-ekipamenduen zatikatze espazial
handiagoaren alde. Horrela, hirugarren sektoreko zuzkidura berri horien banaketa
hobea, konplexuagoa eta orekatuagoa ahalbidetuko litzateke lehendik dagoen hiriaren
testuinguru orokorrean, eta mesedegarria izango litzateke, gainera, eskaintza
erabiltzaileari hurbiltzeko hirigintza-helburua erdiesteko.
Arau orokor gisa proposatzen da jarduera ekonomikoak, hirugarren sektorekoak eta
merkataritzakoak lehentasunez hiriguneen barnealdeko espazio interstizialetan
kokatzea. Industria-ehun zaharkituak birmoldatzeko eta hondar-hutsune hiritarrak
okupatzeko eragiketen bitartez lortu ahal izango da helburu hori.
Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta
Saltoki Handiak Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren postulatu guztiak izenpetzen ditu
Lurralde Plan Partzial honek periferiako merkataritza-ekipamendu handietarako
azalera-mugei eta hiri barruko merkataritzaren sustapenari dagokienez.
d)

Segurtasuna
Espazio publikoko segurtasuna hirian integratu beharreko oinarrizko eskubideetako
bat da. Gai honek zeharka eragiten die emakumeei, haurrei, adinekoei, gazteei…
pertsona horiek baitira ibilbidez aldatzen dutenak, jatorri eta helmuga berarekin,
orduaren edo uneko egoeraren arabera, eta, gainera, ezinbesteko baldintza da herritar
guztiei espazio publikorako sarbidea bermatzeko.
Pertsonek espazio publikoarekin duten erlazioa hainbat faktoreren eraginpean dago
(denbora-baliabidea, espazioetatik igarotzeko edo bertan egoteko segurtasuna), baita
portaera jakin batzuk esleitzen dizkioten edo inhibitzen dituzten baldintzatzaile sozial
eta kulturalen eraginpean ere. Segurtasunik ezarekin erlazionatutako arazoetarako
soluziorik onena segurtasunik eza sumatzen dugun bakoitzean erabil ditzakegun
elkartzeko espazioak sortzea da.
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Ildo horretan, lurraldea antolatzeko tresnek zalantzan jartzen dute zatika eraikitako
hiria, funtzio bakarreko zonen modukoa, eta erabilerak nahastearen alde egiten dute.
Udal-plangintza berraztertzeko prozesuek parte-hartze publikoaren laguntzarekin
ekingo diote “puntu arriskutsuak” detektatzeari, gero plangintza berrian konponbidea
emateko. Horretarako analisia eta puntu arriskutsuak irudikatuko dituzten planoak edo
mapak egin beharko dira biztanleriaren hainbat sektorek parte hartuta. Emakumeen
parte-hartzea bilatuko da bereziki, haiek baitira hiria hobekien ezagutzen dutenak. Izan
ere, haiek dira helmuga bat baino gehiago duten bidaia laburrak egiten dituztenak
(ikastetxera, lanera, eguneko zentrora eta abar), ordu-maiztasunaren arabera ibilbidez
aldatzen dutenak eta segurtasun gabeziarik handiena sentitzen dutenak. Hiri
seguruagoa, genero-ikuspegitik analizatua, seguruagoa da guztiontzat.
Laburbilduz, udal-plangintza berraztertzeko prozesuetan, parte hartzeko prozesua eta
diagnostiko parte-hartzailea egin ondoren, kalitateko dokumentazio grafikoa jasoko da
plangintzan segurtasun-alderdiei konponbidea emateko.
e)

Parte-hartzea
80ko hamarkadako auzoko taldeen parte-hartzearen eta auzoen bizigarritasunbaldintzak hobetzeko eta ekipamendu berriak lortzeko egin zuten borrokaren urrezko
aroa igaro ondoren, herritarrek ia parte hartzen ez duten garai batera iritsi gara,
zeinetan administrazioei nolabaiteko teknokrazia leporatu baitzaie. Gaur egun,
herritarren parte-hartzea lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren esparruari
gehitzeko premiak astiro baina etengabe egin du aurrera, gero eta leku
garrantzitsuagoa hartzera iritsi arte.
Parte hartzeko tresna edo tekniken bitartez (inkestak, talde-bilerak eta abar) lurraldea
nola bizitzen den analizatu behar da, eta biztanle-segmentuek eguneroko bizitzan
topatzen dituzten arazoak zein diren diagnostikatu. Genero-ikuspegia parte hartzeko
prozesuen bidez gehitzea da kontua, horrela ikuspegi askoz ere osatuago, konplexu,
erreal eta eguneratuagoaz hornituko baita plangintza-tresna. Gainera, irisgarritasuna,
segurtasuna eta hurbiltasuna bezalako gaiak eguneroko bizitzarako behar diren
ekipamenduetan inplementatu ahal izango dira, biztanleriaren sektore kalteberenen
(haurrak, adinekoak, mendekoak…) premia sozialei erantzungo dien lurralde
orekatuagoa (erabilera-nahastea) sortzeko.
Lurralde Plan Partzialetik gomendatzen da diagnostikoak kontratatzeko eta/edo
plangintzak idazteko baldintza tekniko partikularren agirietan genero-ikuspegia
gehitzea, biztanleriaren segmentu guztiak (emakumeak, gizonak, adinekoak,
mendekoak…) bilduko dituen parte-hartzeari buruzko klausula bat izango duena.
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f)

Etxebizitza
Etxebizitza-parkea gaur egungo familien egitura eta konposizio berri eta
askotarikoetara egokitu behar da, egungo eguneroko bizitzaren premiei erantzun
diezaien eta jende guztiaren bizi-kalitatea ahalbidetu dezan.
Bilbe soziala konplexuagoa da gaur egun eta etxebizitzen tipologiek hori islatu behar
dute, egungo premiei erantzungo badiete. Ildo horretan, dibertsifikatu egin behar dira
etxebizitzen tipologiak. Etxebizitzak moldagarriak izan behar dira, familien egitura
aldakorretara eta/edo bertan bizi direnen adinetara egokitzeko modukoak, eta
segurtasun-irizpideekin diseinatutako espazioak izan behar dituzte, zaintzako espazio
komunak eta bizilagunen arteko laguntza-sareak eraikitzeko topalekuak: ikuztegiak,
haurtzaindegiak edo belaunaldien arteko harremanak sustatzen dituzten etxebizitzak…
Hiru logelako 90 m²-ko eredu bakarrak ez du balio dagoeneko.

g)

Trinkotasuna eta erabilera-nahastea
Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionaleko bizitegi-eremu
hiritarretako batez besteko dentsitatea hektareako 60 etxebizitzakoa da gutxi
gorabehera; indize hori oso onargarritzat har daiteke Lurralde ezaugarri topografikoak
kontuan hartuta. Dentsifikazio puntualik handieneko eremuak Pasaiako portuaren,
Donostia erdialdearen eta Irun, Hernani, Lasarte-Oria eta Andoaingo guneen inguruan
kontzentratuta daude.
Lurraldea multifuntzionaltasun-irizpideekin planifikatzeak, hots, lurralde berean
hainbat erabilera konbinatzeak, erraztu egiten du leku eta instalazioetara iristea eta
gutxitu egiten du, aldi berean, bidaiatzeko premia. Hortaz, bizi-kalitatea irabazten da
azkenean.
Gaur egun, karrera profesionala ugaltze-lanarekin eta/edo pertsonak zaintzearekin
uztartu ahal izateko, oso garrantzitsua da auzoek erabilera-nahastea (etxebizitzak eta
jarduera ekonomikoak), behar adina ekipamendu (ikastetxeak, eguneko zentroak eta
abar) eta saltokiak izatea. Horrek, gainera, bizitza sortzen du auzoetan eta, era berean,
segurtasun-sentsazioa areagotzen du, bizi-kalitatearen mesedetan. Eguneroko bizitza
errazteko topalekuak sortu behar dira, espazio publikoaren eta pribatuaren arteko
fluxuak, pertsona guztien autonomia sustatu eta biztanleriaren sektore kalteberenen
(haurrak, adinekoak, mendekoak…) premia sozialei erantzungo dietenak.
Eremu funtzionalaren eskalatik ohartarazten da monofuntzionaltasunean aurrera
eginez gero areagotu egingo litzatekeela desoreka, eta erabilera bakarretarako
birkalifikazio-prozesuak mugatu egin beharko liratekeela eta erabilera mistoak sustatu.
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(Kontuan izan behar da erabilerak estratifikatzea atzerapausoa izan daitekeela
generoaren ikuspuntutik).
Hirugarren sektoreko instalazioak, esate baterako, hiriguneen barnealdean ezin hobeto
koka daitezkeen jarduera ekonomikoen ezarpenak dira, guztiz bateragarriak baitira
bizitegi- eta zuzkidura-erabilerekin. Horrela espazio mistoak sustatuko lirateke,
gizabanakoari bizi-kalitateaz gain, lan-bizitzaz eta pertsonalaz gozatzeko aukera
emango lioketenak. Hiriguneen barnealdeko espazio interstizialak antolatu beharko
lirateke, eta espazio zaharkituak birmoldatu erabilera mistoak sustatzeko.
Lurzoru berriak sailkatzearekin eta kalifikatzearekin batera, garraio publikoaren,
oinezkoen eta bizikleten irisgarritasuna ebatzi beharko litzateke, eta irisgarritasun
horrek segurua izan behar du beti.
h)

Hiri trinkoa eskualde polizentrikoan
Generoaren ikuspuntutik, trinkoa izan behar du hiriak. Horretarako, honako ezaugarri
hauek izan behar ditu:


Hurbiltasuneko hiria izan behar du, distantzia laburrekoa eta erabilerak nahasita
dituena. Garraio-sistema publiko ona izan behar du, behar adina ekipamendu eta
saltokiak auzoetan oinez iristeko moduan. Garraio publikoak ekipamendu
handietarako sarbidea bermatu behar du, izaeragatik beragatik ezin baitute auzo
guztietan egon. Egitura zelularreko hiri nukleoaniztunerantz jo behar da; hots,
hirigune bakar bat izatea saihestu behar da eta periferia beharrezko azpiegiturez
hornitu behar da, autarkikoa eta independentea izan dadin, zentraltasunnolakotasunekin (Donostialdean badago horrelakorik). Horrek hautsi egiten ditu
aldirien eta hirigunearen arteko zatiketak, bakoitzak bestearen abantailak izan
ditzan ekartzen baitu, eta trafiko-arazoak, aparkalekuenak eta garraio
publikoarenak murrizten ditu, bizi-kalitatearen mesedetan.



Hiriak ekipamendu klasikoak (osasuna, hezkuntza eta aisia) eskura izatea
bermatzeaz gain, ekipamendu berriak izan beharko ditu mendeko pertsonen,
desgaitasun fisiko edo psikikoren bat dutenen, adingabeen, urritu fisiko eta
psikikoen eta adinekoen arreta-premiei erantzuteko, pertsona horiek garraio eta
espazio publiko segurua eta kalitatekoa behar baitute alde batetik bestera
autonomiaz mugitzeko. Kontuan izan behar da, gainera, iragan urteetan eraiki
diren lurraldeetan gero eta pertsona gehiagok dutela autonomia txikiagoa eta
beste batzuen beharra dutela mugitzeko: saltoki guneak hiriaren kanpoaldean,
auzo hilak eta merkataritzarik gabeak…
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Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionala sistema polinuklear
trinkoaren funtzionamendu onaren adibidea da, bere orografiari esker neurri handi
batean. Lurralde Plan Partzialetik, hortaz, genero-ikuspegiarekin bat datozen garapen
trinkoak sustatuko dira. Donostiako (Donostialdea - Bidaso Beherea) eremu funtzionala
nolabaiteko entitateko udalerriak, hektareako 68 etxebizitzako dentsitatea eta
multzoan oreka neurritsua mantentzen duten hainbat hirigune dituen eremu
funtzional polizentrikoa da.
i)

Lehentasuna inbertsioetan
“Genero” kontzeptuak gizartea den bezalakoa bistaratzeko aukera ematen du,
konplexua eta heterogeneoa. Horrenbestez, erantzunetan berritzea ahalbidetzen du,
aldaketa eta transformazio sozialen berri emanez. Aukera ematen du, era berean,
inbertsioak eta baliabideak ekitate eta eraginkortasun handiagoarekin fokalizatzeko.
Generoaren ikuspuntutik, Lurralde Plan Partzialak garrantzizkotzat jotzen du udalek
beren lehentasunezko inbertsioen zati bat jasotzea hiria hobetzeko, hots, falta diren
lekuetan udal-ekipamenduak sortzeko, hiriko auzoetan edo hiriguneetan erabilerak
nahasteko eta debekatutako hiriaren planoetan markatutako puntuetan edo ezsegurutzat eta/edo gatazkatsutzat jotzen direnetan konponbideak aurkitzen
ahalegintzeko.
Inbertsio horiek ez dira erabiliko espazio ez-seguruak hobetzeko bakarrik; aitzitik, hiri
barruko bidea hobetzean edo mantentze-lan orokorrak egitean (argiak, landaredia,
seinaleak eta abar) ere behar izan daitezke, espazio jakin batzuetarako irisgarritasuna
edo kale jakin batzuetan ibiltzea seguruagoa izan dadin. Espazio horien kokapena
eguneratu egin beharko da eta, horretarako, behar-beharrezkoa da langile teknikoek
ez ezik, herritarrek ere parte hartzea.
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12.- PLANGINTZAK BATERAGARRI EGITEA
12.1.- PLANGINTZAK BATERAGARRI EGITEA
Lurralde Plan Partzialak aintzat hartzen den plangintzak bateragarri egitea ez dagokio
soilik udalaz gaindiko esparruen gainean plangintza bateratuko prozesuei ekiteko edo
mugakide diren plangintzen arteko bat etortzea bermatzeko premiari. Aitzitik, beharbada
garrantzia handiagokoa da udalerri bakoitzeko hazkunde-aurreikuspenen dimentsionamendu
globalari eta komunikabide-sareen oinarrizko euskarrien eta uraren ziklo integralarekin edo
energia-baliabideen ustiapenarekin lotutako azpiegituren plangintza sektorialeko prozesuei
modu integratuan aurre egiteko premia, zeren kasu askotan erabaki sektorialak hartzeak modu
erabakigarrian eragin eta baldintzatzen baitu gerora Lurralde antolamendua.
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12.2.- BATERAGARRI EGINDAKO PLANGINTZA DAGOKIEN ZEHAZTAPENAK,
ELEMENTUAK ETA ESPARRUAK
Lurralde Plan Partziala honetan hainbat zehaztapen orokor, azpiegitura-elementu eta
esparru espezifiko ezartzen dira, Lurralde antolamenduaren gaineko eragin estrategikoagatik
udalaz gaindiko eta/edo arlo arteko izaerako bateragarri egindako lehentasunezko plangintza
dagokienak.


Udal-plangintzaren dimentsionamenduari buruzko zehaztapen orokorrak
- Udal-plangintzan antolatu beharreko planifikatutako bizitegi-parkearen
hazkundearen dimentsionamenduari buruzko udalerri eta/edo azpieskualde
bakoitzerako jarraibideak.
- Udal-plangintzan
antolatu
beharreko
planifikatutako
jarduera
ekonomikoetarako lurzoruaren dimentsionamendu globalari buruzko udalerri
eta/edo azpieskualde bakoitzerako jarraibideak.



Bateragarri egindako lehentasunezko plangintza dagokien azpiegitura-elementuak
- Txirrindulari eta oinezkoentzako hiriarteko konexioko ibilbideen oinarrizko
sarea osatzen duten elementuak.
- Hiriarteko bide-sarea osatzen duten elementuak.
- Trenbide-sarea osatzen duten elementuak.
- Zerbitzu-azpiegituren oinarrizko sareak osatzen dituzten elementuak.



Bateragarri egindako lehentasunezko plangintza dagokien Izaera Estrategikoko
Eremuak
- Lasarte-Oriako, Zubietako goialdeetako eta Aritzetako izaera estrategikoko
eremuak (Lasarte-Oria, Donostia eta Usurbil).
- Urumeako korridoreko izaera estrategikoko eremua (Donostia, Astigarraga eta
Hernani).
- Pasaiako badiako eta kanpoaldeko dartsenaren proiektuko
estrategikoko eremuak (Pasaia, Lezo, Errenteria eta Donostia).

izaera

- Lezo-Gaintxurizketa korridoreko izaera estrategikoko eremua (Lezo, Oiartzun
eta Errenteria).
- Txingudiko izaera estrategikoko eremuak (Irun eta Hondarribia).
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Bateragarri egindako lehentasunezko plangintza dagokien ibai-korridoreak
-



Oria ibaiaren korridorea (Usurbil, Lasarte-Oria, Donostia eta Andoain).
Urumea ibaiaren korridorea (Donostia, Astigarraga eta Hernani).
Oiartzun ibaiaren korridorea (Errenteria eta Oiartzun).
Jaizubia errekaren korridorea (Hondarribia eta Irun).

Bateragarri egindako lehentasunezko plangintza dagokien hiriarteko eta hiri
inguruko landa-parkeak
- Zabalagako hiriarteko landa-parkea (Usurbil, Donostia, Lasarte-Oria, Hernani
eta Urnieta).
- Lau Haizetako hiriarteko landa-parkea (Donostia, Astigarraga eta Errenteria).
- Usategietako hiriarteko landa-parkea (Lezo, Oiartzun, Hondarribia eta Irun).
- Mendizorrotz-Igeldoko hiri inguruko landa-parkea (Usurbil eta Donostia).
- Ulia - Pasaiako bokaleko hiri inguruko landa-parkea (Donostia eta Pasaia).
- Listorreta-Landarbasoko hiri inguruko landa-parkea (Astigarraga, Errenteria eta
Donostia).
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12.3.- PLANGINTZAK BATERAGARRI EGITEKO SISTEMATIKA
Lurralde Plan Partzialean aurreikusitako plangintzak bateragarri egiteko jarraibideak
aplikatzeko lehen instantzia gisa, Lurralde Plan Partzialaren dokumentuaren onarpena bera
adierazi behar da eta, horren ondorioz, bere zehaztapenen multzoa udal-plangintza
orokorreko dokumentuak eta komunikabide- eta/edo zerbitzu-azpiegitura orokorrak garatzeko
arloko azterlan eta proiektuak lantzeko, izapidetzeko eta onartzeko prozesuetan aplikatzea.
Plangintzak bateragarri egiteko helburua lortzeko estrategia instrumental gisa ezartzen
da arlo arteko eta/edo udalaz gaindiko plangintza egiteko, udal-plangintza globalki
dimentsionatzeko edo udalaz gaindiko eragina duten kontuei buruzko erabakiak hartzeko
prozesu bakoitzaren hasierako kudeaketan arloko administrazio guztiek eta eraginpeko
udalerri guztiek parte hartu beharko dutela, bai haren sustapenean edo bai entzunak izateko
eta elkarrekin erabakitzeko beste sistemaren baten bidez.
Sustapen-ekimenik ez badago, edo arloko administrazioak eta eraginpeko udalerriak
antolamendu-irizpideei buruz bat ez badatoz, edo horiek onartzeko desadostasunak sortzen
baldin badira, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta/edo Eusko Jaurlaritzak eta, hala badagokio,
Gobernu Zentralak jardungo dute, subsidiarioki, plangintza-prozesuaren sustatzaile eta
gainbegiratzaile gisa.
Goi-administrazioek eta/edo arloko administrazioek plangintzak bateragarri egiteak
udalaz gaindiko eskalako eta/edo Lurralde gaineko izaera egituratzailea duten gaietan besterik
ez du izango eragina udal-administrazioen gainean. Alabaina, lurralde-antolamendu
orokorreko gidalerro eta erabaki estrategikoen gailentasuna bermatu ondoren, udalautonomia errespetatuko da bere hiri-plangintzaren garapenaren berezko eskalari dagozkion
alderdi guztietan.
Plangintzak bateragarri egiteari buruzko 8. planoan grafikoki islatuta dago bateragarri
egindako lehentasunezko plangintza dagokien espazio gisa planteatzen diren esparruen
mugaketa. Bateragarri egindako lehentasunezko plangintza dagokien gainerako zehaztapenen
eta/edo elementuen identifikazioa Lurralde Plan Partzialaren dokumentazio idatziaren eta
grafikoaren multzora igortzen da.
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