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1.

S
SARRERA.

6 Euskal Legeaaren 90. artiku
uluak, “Plan
Lurzoruari eta Hiriggintzari buruzkko ekainaren 30eko 2/2006
orra egin eta izzapidetzea” izzenekoak, hon
nela dio 3. etaa 4. zenbakietaan:
oroko
“
“(…)
3‐ Aurrera
akina egindako
oan, udalak jend
daurrean jarrikko du bi hilabettez gutxienez, eepe horretan
iiradokizunak etta alternatibakk aurkeztu ahal izateko. Jendaurrean jarri behar
b
denean, horren berri
e
emango
da lurrralde historikokko aldizkari ofizzialean eta lurra
aldean hedadura gehien duen
n egunkarian
e
edo
egunkarietan. Aurrerakin
na udal muga
akideetara bida
aliko da ezagu
utu dezaten; eta, Arabako
k
kasuan,
baita administrazio‐b
a
batzarretara eree, ezagutu deza
aten eta propossatutako antola
amenduaren
o
oinarrizko
alderrdiei buruz txosstena egin deza
aten.
4‐ Jendaurreko erakustaldiareen eta herritarreen eta erakund
4
deen parte‐harttzearen emaitza
ak aztertuta,
u
udalak
plan orrokorra idaztekko oinarrizko irizpide
i
eta heelburuak zehazztuko ditu. Ona
artzen diren
i
irizpide
eta helburuak inguru
umen‐eraginareen baterako eb
baluazioari burruzko txostenarrekin bat ez
d
datozenean,
beerariaz arrazoitu
u beharko da hartutako eraba
akia (….)”

Aurreekina jendaurrrean jarri eta iradokizunak
i
j
jaso
ondoren,, horiei buruzkko ebazpenaren txosten teknikoa
aurkeeztu da.
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2. METODOLOG
M
GIA ETA IRU
UZKINAK.
2.1. METODOLOG
M
GIA.
15 iradokizun aurkeeztu dizkiote HAPOren Aurrerakinari, Oñ
ñatiko Udalak proposatutakko epearen baarruan,
n, epe berean
n, zenbait ad
dministraziok: Legazpi albo
oko udalerriakk, Gipuzkoako
o Foru
eta 3 jakinarazpen
ndiak eta Euskko Jaurlaritzakk, honek Irismenari buruzko
o Ingurumen Dokumentuar
D
i dagokionez.
Aldun
okitzat jo da txosten tekniikoetan irado
okizun guzti‐guztiak,
Guztiaak zehatz‐meehatz aztertu dira, eta ego
testu edo iruzkin komun
k
batzukk sartzea, Planaren zein faasetan edo un
netan gauden argi kokatzeko eta
o eztabaida beehar bezala bideratzeko.
erabaakiak hartzeko
oa bildu ondoren.
Txosteen bakoitza hiru zatitan egituratzen da, hasieran erregistrokko informazio
Lehen
nengo zatia iradokizunare
i
en edukien laaburpen bat da. Bigarren
n zatia, hori aztertzeko txxosten
teknikkoa eta ondo
orioa ateratzzeko justifikazzioa. Hirugarren zatia arggia eta garbiia izatea nah
hi den
ondorrioari buruzko
oa da: balioetsi edo ezetssi da, edo, arre gehiago, paartzialki baiettsi da aurkeztutako
iradokkizuna hirigintzako hainbat alderditan zatitzen
z
bada. Irizpide horriei “azaldutakko moduan” gehitu
zaie, txosten tekn
nikoaren bigarren zatian azaldutakoaari dagokioneez, eta inoizz ez iradokizzunean
din. Iradokizu
unaren edukkiaren interpretazioa onaartzeko
adieraazitakoari, gaaizkiulerturik sor ez dad
“baldintzak” ezarriiko balira bezzala da. Bestee kasu batzue
etan, iradokizzunak ezesteaak ez du esan nahi
edukiekin ados ez gaudenik, baizik eta, besteerik gabe, ez dagozkiola Plan Orokorrarri eta, are guttxiago,
dokizun batzu
uetan planteaatutako alternatiben
Aurreerakin fase honi, eta, beste kasu batzuettan, beste irad
emaittzen eztabaidaa orokorraren
n parte izango dira.
b
propo
osatzen da (%
%66,66), eta 5 ezestea (%33
3,34).
Hortaaz, aurkeztutako 15 iradokizzunetatik 10 baiestea
h onartutakko alegazioak interes
i
publikkoari buruzkoaak izan dira etta guztion oneerako ekarpen
n ugari
Oro har,
izan dituzte, azald
dutako eredu
uaren eta haaren alternattiba posibleen
n ikuspegitik. Aitzitik, oro
o har,
d
interes pribaatu hertsiari dagozkio,
d
bain
na, batez ere, haien
ezetsiitako iradokizzunak izaera desberdineko
jabetzzetan lurzoruaa desklasifikattzeagatik eta erabilerak
e
desskalifikatzeagaatik.

G
ARABEERAKO SAILKA
APENA.
2.2. GAIEN
Gaien
n arabera, hon
nako hauek lab
burbildu eta multzokatu
m
daaitezke:
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URKEZTUTA
AKO IRADOKIZUNEN AURKIBIDEA
A
A
3. AU
ORDENA
ZK
K.

ERREEGISTRO‐
DATA
A

ERREGISTRO
ZK.

TITULARRA

2020
0/10/06

2759

Legazpiko Udaala

Udal‐txo
ostena

2020
0/10/06

2760

Eusko Jaurlarittza

I.A.E Irissmen Dokumen
ntua

2020
0/10/20

3001

Gipuzkoako Fo
oru Aldundia

1

2020
0/10/30

3213

Juan Ignacio Gordoa
G
Mendizaabal

2

2020
0/11/03

3249

Baloraziio‐txosten gene
erikoa
Lazarraggako lorategiak eta ibaaia
berreskuratzea
“Kurtzekua” 34. H.I.E. Akats
A
grafikoa.

3

2020
0/11/04

3251

4

2020
0/11/04

3252

5

2020
0/11/04

3261

6

2020
0/11/05

3281

7

2020
0/11/06

3287

8

2020
0/11/09

3294

9

2020
0/11/09

3297

10
0

2020
0/11/09

3300

11
1

2020
0/11/10

3316

12
2

2020
0/11/11

3332

Olatz Mercard
der Echave
(Ituntze‐Batzzarra A.I.U.34. “Kurtzekua”)
Mikel Iñurrateegi Altuna
(Italeiba s.l.)
Mikel Iñurrateegi Altuna
(Kurtzekua Pro
omozioak s.l.)
María Arantzaazu Egaña Azurm
mendi
(María Luisa Azurmendi
A
Larre
ea)
Miren Mirari Cilaurren
C
Lascurain
(Lana S. Coop..)
Marcos Sagastti Maiztegi
M. Carmen y J.
J Antonio Ayastuy Elorza
(Jarauntsi‐erkiidego Pedro Ayyastuy Aguirre)
Hipólito Zubia Ortueta
Juana Barrenaa Inza
José Luís Irizarr Etxebarria
Sebastián Irizaar Etxebarria
Berezao Auzoaa 1,2,3ko jabekkideak
Ainhoa Villar Inza
Javier Moreno
o Zulueta
Pedro José Mo
oreno Zulueta

13
3

2020
0/11/13

3378

Iñaki Gabilond
do Mugarza
(Ulma Taldea)

14
4

2020
0/11/13

3382

Ainhoa Galdóss Olazar
(EAJ‐PNV)

15
5

2020
0/11/13

3385

Sergio Romero
o
(Autlan EMD, SLU)

EREMU
UA

“Igartuaa” 25. H.I.E. Saillkapena.
“Kurtzekua” 34. H.I.E. Akats
A
grafikoa.
Kantono
oste 4,6, Aldezaaharra
Santxolo
opetegi. Lurzorruaren sailkapeena
Industria handitzeko.
Berezao
o. Alternatibak.
A
grafikoa.
“Kurtzekua” 34. H.I.E. Akats
“Kurtzekua” 34. H.I.E. Akats
A
grafikoa.
Marcelino Zelaia, 7. Zuzkidura‐
jarduketa.
Berezao
o. Eraikuntza mantentzea.
“Kurtzekua” 34. H.I.E. Akats
A
grafikoa.
Eraikunttza
malguttzea
ekonom
mikoko eremuettan.
Aparkalekuak
ekonom
mikoetarako gun
netan.
Jendaurrreko informazioa.
Bizitegiaa. Bide‐sistema.
Sistemaa orokorrak.
Ekarpen
n puntualak
A.14 A
Arboleda (Ce
egasa).
ekonom
mikoa finkatzea..

jardueera
jardueera

Jardueera

A
Administrazio
oen txostenak
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GAIA

IRADOKIZUNA ZK

1. Ibaia berreskuratzea eta Lazaarragako
lorateegiak
A.I.U. “Kurtzekua”
A.I.U. “Igartua”
Alde Zaharra
Z
Kanto
onoste kalea
Jarduera ekonomikkoak
Bizitegi
Integrrala
GUZTIA
BESTEEAK(Administrrazioen txosteenak)

G
GUZTIA

1

ZZK
1

%
6,66

2,4
4,8,9,12
3
5

5
1
1

33,33
6,66
6,66

6,13,15
7,10,11
14
4

3
3
1
1
15
3

20
20
6,66
100

Gaien
n maiztasunaren arabera, honela ordenatu daiteke:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kurtzekua”H.I..E.
“K
Jarduera ekono
omikoak
Bizitegia
Ibaia berreskuraatzea eta Lazaarragako lorattegiak
A.I.U. “Igartua” 25. H.I.E.
Alde Zaharra. Kantanoste
Inttegrala

* Sarreera‐erregistroaren ordenaren arabbera.
** Interesagatik, plangintzaren iradokizu
un integralari daggokionez.
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4. IR
RADOKIZUN
NEI BURUZK
KO EZTABAIDARAKO IR
RUZKINAK
h Hirigintzaa Antolatzeko Plan Orokor baten Aurrerakinak lurrallde‐antolamenduko eredu baten
Oro har,
irizpid
de eta helburu orokorrak idatziz eta graafikoki ezarri nahi ditu. Jen
ndaurrean jarrritako eredu honek
harrera onena izan
n du Oñatiko Udalak
U
onartu
utako prozesu
uan egindako Herritarren P
Partaidetzarakko saio
urzoruari eta Hirigintzari buruzko
b
ekain
naren 30eko 2/2006 Legeearen 8. artikkuluan
eta taailerretan, Lu
(“Herritarren partee‐hartzearen printzipioa”) eta 108. arttikuluan (“Plaan orokorrean herritarrek parte
nak lurraldearren maila inteegralean ered
du gisa
hartzeeko programaa”) xedatutakkoaren araberra. Aurrerakin
eta au
urreproiektu mailan
m
dokum
mentu gisa irteenbide bat proposatzen du
u. Eta maila ho
orretan ezarri behar
da iraadokizunei bu
uruzko eztabaida, bai eta interes publikkoari buruzko iradokizun in
ntegralen garrrantzia
ere, Hasierako
H
On
narpenaren hurrengo
h
faseeko arau‐dokkumentuan, baita
b
fase ho
orretako plan
ngintza
xehattuan edo jada izapidetu
u eta onartu
utako plangiintza‐dokumeentuetan ere, hala badaagokio,
intereesgarriak balirra modu zuzenagoan eta zeehatzagoan ko
onpon litezkeeen gai pribatuetatik harago.Alde
horretatik, eskertzzekoa da irad
dokizun batzuen eta Udaalaren ordezkkaritza politikkoaren espirittu oso
eraikitzailea, interees publikoa zaintzeko ikasgaaia eman baitu.
oposatutako lurralde‐ered
duaren gaine
eko eraginari eta sailkap
penari dagokkienez,
Aurreerakinean pro
Aurreerakinari egindako iradokizzunetan ez da eredu horii argitzen laggun dezakeen
n alternatiba argirik
aurkeeztu. Planteam
mendu sektorialak, hala nola
n
hirigintzzako jardueraak bereak ez diren eremuetara
bideraatzea, ezin dirra ereduarekikko alternatibaatzat hartu.
z
eskatu du, eta eskaera hori onartzeari bu
uruzko
Sustapen pribatuak Jarduera Ekkonomikoak zabaltzeko
h
gogoeeta egitea meerezi du, battez ere, baldiin eta okupaziorako aurreeikus daitezkeeen lurzoru horiek,
indarrrean dagoen sailkapen‐kallifikazioari eustean, konpe
entsatzen bad
dira, nolabait,, lehen sektorerako
hasierran aurreikusitako eremuan lurzorueek gaur egu
un duten neekazaritza‐abeeltzaintzako balioa
manteentzearekin; izan ere, horreela baliozkotu
u du definitutaako ereduaren
n proposamen
nak.
ogia, lurzoruarren hazkundearen eta okup
pazioaren kon
ntrolari
Era beerean, etxebizzitzen tipologiia eta morfolo
dagokkionez, bat dator Eusskal Lurzoru
uaren Legeaan estandar gisa ezarrritako gutxiieneko
eraikigarritasunekin, eta etxebizzitza‐kopurua Eusko Jaurlarritzako Lurrald
de Antolamen
ndurako Batzo
ordeak
POren agerto
oki eta epe berri honetaarako lurzoru
u urbanizagarrriaren
egindako zenbakeetarekin. HAP
L
bertaan aurreikusittako hiri‐lurzzoruen
sailkapenak ezetsii direnetik, interesgarriaggoa dirudi Legean
bizitza babestuaren estand
darretara ego
okitzea, gutxie
etsi gabe, leggeak hala agginduta, hiriggintza‐
etxeb
ekintzzak sortutako gainbalioetan
n (batez besteeko hirigintza‐eraikigarritassunaren %15ii dagokion lurrzorua,
kargarik gabekoa) komunitateak
k
k parte hartzeaa horretara zu
uzentzea ere.
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5. TX
XOSTEN XEH
HATUAK
OKIZUN ZK.
:
IRADO
SARREERA‐ERREGISTTROK ZK. :
DATA
A
:
ESKATTZAILEA:
:
EREM
MUA
:

A
ALBOKO
UDALLAREN TXOSTENA: LEGAZPI.
2020/09/18
2
L
LEGAZPIKO
UD
DALA.
U
UDALERRIARE
EN GAINEKO ERAGINAK.
E

uluak honako hau
h ezartzen du, besteak b
beste, aurrerakkina
Ekainaaren 30eko 2//2006 Legeareen 90.3 artiku
idatzi ondoren, plan orokorra eggiteko eta izap
pidetzeko:
“(…) Aurrerakkina udal mugaakideetara bidaaliko da ezagutuu dezaten (…) eta
e proposatuta
ako
antolamendu
uaren oinarrizko
o alderdiei buru
uz txostena egin
n dezaten (…)
m
den
nak, udal‐txossten teknikoaren bidez jakkinarazi du Oñatiko
O
Legazpiko Udalak, Oñatirekin mugakide
Oren Aurrerakineko proposamenetan ez dela inolako eraginik izan Legazpiko udal‐plangintzan
n, udal
HAPO
HAPO
Oren hurrengo
o berrikuspeneean sartzeko Brinkola eta Oñati
O
arteko trenbide‐loturra kontuan hartzetik
haraggo, nahiz etaa proiektua administrazio
a
eskudunak oraindik pro
oiektatu ez d
duen, eta, betiere,
gutxieeneko paisaia‐‐eragina kontuan hartu beh
har delarik.

7

Oñatiko Hiiria Antolatzeko Plan Oro
okorra (HAPO
O)
Plan Generral de Ordena
ación Urbana
a de Oñati (P
PGOU)

IRADOKIZZUNEI BURU
UZKO TXOSSTEN TEKNIKOA

IRADO
OKIZUN ZK.
:
SARREERA‐ERREGISTTROK ZK. :
DATA
A
:
ESKATTZAILEA:
:
EREM
MUA
:

G
GIPUZKOAKO
FORU ALDUN
NDIAREN INFO
ORME.
2020/10/20
2
F
FORU
ALDUND
DIA
U
UDALERRIA

Ekainaaren 30eko 2//2006 Legeareen 90.1. artiku
uluak honako hau ezartzen du:
“(...) Egitea erabakitzen deenean, informaazioa eskatukoo zaie Eusko Jaaurlaritzan eta dagokion
foru‐aldundia
an babes zibila
aren, ingurumenaren, kultura‐‐ondarearen etta naturguneen
n alorreko
eskumenak dituzten
d
organ
noei, arriskuen berri izateko eta ingurumeena, kultura‐ondarearen
babesa eta naturguneak
n
b
baldintzatzen
d
dituzten
faktoreeak zeintzuk diiren eta antola
amenduak
zeintzuk erresspetatu behar dituen
d
jakiteko
o. Informazio ho
ori emateko, bii hilabeteko epeea egongo
da, eta justifiikazio tekniko eta juridikoarekiin batera eman
ngo da (…)”.

e
n balorazio tekknikoa hiru erremutara bide
eratzen da:
Foru erakundearen
A
(80
0 etxebizitza/hektareako) eta
e Berezaon (95 etxebizitzza/hektareako
o) hiri‐
Bizitegi‐eremuan, Arboledan
mu berrietarako proposatu
utako dentsittate handiareen kezka azalldu dute; izan ere,
eraldaaketako erem
Ugarkkalerekin (38 etxebizitza/hektareako) etta San Martin
nekin (37 etxxebizitza/hekttareako) alderratuta,
profil oso altuak eta
e zuzkidurettarako, ekipam
menduetarako eta sistemaa orokorretarrako lurzoru‐e
eskasia
emango ditu.
muan, eta saiihesbideari dagokionez, bigarren faseaan, gomendattzen dute ko
ontuan
Azpiegituren erem
orraren agerto
oki berrian bere aurreikuspena sartzea.
hartzeea Plan Oroko
ugarren faseaari dagokioneez, badirudi horrek lehen
ntasun handiiagoa izango duela
Saihessbidearen lau
Brinko
ola eta Telleriiarte ADIF lotura egiten bada. Hala ere, azpiegituraraako erreserbattutako lurzoru
u gutxi
antzematen dute, eta azpiegitu
ura eta jardueera ekonomikkoetarako gune gehiago b
behar direla ikusten
dute.
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OKIZUN ZK.
IRADO

:

SARREERA‐ERREGISTTROK ZK. :
DATA
A
:
ESKATTZAILEA:
:
EREM
MUA

:

OÑATIKO HAPOren
O
H
IN
NGURUMEN‐EBALUAZIO ESTRATEGIKO
OAREN
T
TXOSTENA
2
2760
2
2020/10/06
E
EUSKO
JAURLA
ARITZA‐EKON
NOMIAREN GA
ARAPEN, JASA
ANGARRITASU
UN ETA
INGURUMENA
A
U
UDALERRIA

Oñatiko HAPOren ingurumen‐aazterketa estrategikoaren Irismeneko Dokumentua formulatzen duen
ez gain, egind
dako kontsultten fasean jassotako
2020kko irailaren 28ko Ebazpenaa helarazten da, eta, horre
eragin
npeko administrazio publikoen eta heerritar interessdunen eranttzunen kopia ere bidaltze
en da,
lurrald
de‐antolamen
nduko planak eta hirigintza‐antolamend
duko tresnak onartzeko prozedurak araautzen
dituen
n martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuan xedatutakoa
x
betez.
b
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IRADO
OKIZUN ZK.
SARREERA‐ERREGISTTROK ZK
DATA
A
ESKATTZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

01
0
3
3213
2
2020/10/30
J
JUAN
IGNACIO
O GORDOA MENDIZABAL.
B
BATZUK.

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Lazarrragako lorateggien eta Zubib
barri kalearen
n artean ibaierrtzeko hiri‐passealeku gisa eerabilera publiiko bat
eratzeearen aurka agertu da, eta aipatu du, alde batetik, beste aldeeko ibaiertzettik egitea, be
estetik,
inbentarioan sartu
utako eta 10
00 urte baino
o gehiagoko lorategian dakarren
d
txikiizioa, eta, azzkenik,
paseaaleku hori udaalerri osora zabaltzea.

2. TX
XOSTEN TEKNIKOA
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
2.2. Aurkeztutako
A
iradokizunarii dagokionez, Uren Legeare
en uztailaren 20ko
2
1/2001 LLegegintzako Errege
Dekreetuaren 6. arttikuluak, “erriberen definizzioa” izeneko
oak, honako hau
h ezartzen du 1. paragrrafoan:
“errib
berako ertzakk luzetarako hedadura ossoan daude lotuta araudii bidez arauttuko den eraabilera
publikkorako bost metroko
m
zabaleerako zortasun‐eremu bati””.
Urtarrrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuarren bidez, ap
pirilaren 11ko
o 849/10986
6 Errege Dekretuak
onartutako Jabari Publiko Hidrraulikoaren Araudia aldatu
u zen, eta kaasu honetan 6. eta 7. artikuluei
emandako idazketaa azpimarratzekoa da.
Ildo horretan,
h
6. artikuluan, eraabilera publiko
orako bost metroko zabale
erako zortasu
un‐eremuari eusten
e
zaio, eta
e 3. paragraafoan, eremu horiek definittzeko xedea arrautzen da. Honako hauek dira:
“ .. jabari puubliko hidraulikoaren egoera zaintzea,
z
ur‐ekkosistemen narrriadurari aurrea hartzea,
haiek hobetzeen lagunduz, etta uholdeetan korronteen
k
erreegimena babesstea, ibilguekin mugakide
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diren lursaileen funtzioa erraztuz,
e
emarriak eta garrraiatutako karrga solidoa ezzabatzeari
dagokionez".

Araud
diaren 7. artikulua honela geratzen
g
da idatzita:
“1.‐ Aurreko
o artikuluan deefinitutako erab
bilera publikora
ako zortasun‐erremuak helburu
u hauek izango
ditu:
a)
b)

c)
2.‐

Ibai‐eekosistema eta jabari
j
publiko hidraulikoa
h
bab
bestea.
Oinezzkoen pasabid
de publikoa, zaintza‐, ko
ontserbazio‐ eta
e
salbamen
ndu‐zerbitzuak
garattzeko, salbu eta
e
ingurumen
n‐ edo segurrtasun‐arrazoieengatik arroko
o erakundeak
komeenigarritzat jotzzen badu muga
atzea.
Ontzia
ak noizean beh
hin lehorreratzeea eta amarratzzea, behar izaneez gero ”.
Zortasun‐eremu horrien jabeek libreeki erein eta lan
ndatu ahal izan
ngo dituzte zuha
aitzak ez diren
espezzieak, betiere ibai‐ekosistem
ma hondatzen
n ez bada edo
e
aurreko paragrafoan
adierrazitako pasabiidea eragozten ez bada.”

u
osoraa zabal daitekke, logikoa deenez. Marrazkketa‐eskalako kontuak direela eta, Aurre
erakina
Hori udalerri
historrian zehar ibaien ibilguei etta ibaiertzei eragin dien age
ertoki urbanizzatu edo antro
opizatura muggatzen
da. Aurrerakin
A
honek ibai‐erem
mu horiek errabilera publikorako berreeskuratzeko n
nahia legez ezarrita
adieraazten du. Kassu honetan, Zubibarri kalearen eta lorategien arteeko lotura baat baino ez da,
d eta
admin
nistrazioaren eta jabetzareen artean hitzzartutako erabilera‐baldinttzak, ordutegia eta abar hartzen
dira kontuan, guttxieneko eskku‐hartzeak eginez
e
pasealekuari dago
okionez, Lazaarragako loraategien
garran
ntziarekin etaa edertasunareekin bat etorrriz.

3. ONDORIOA
Alegazioa ezestea, txostenean azzaldutako mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

02
3249
2020/11//03
OLATZ MERCADER ECH
HAVE (ITUNTZZE‐BATZARRA I‐34‐1 KURTZEKUA)
A.I.U. 34 “KURTZEKUA””.

RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
1. IR
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Gaur egun arte izapidetu eta on
nartutako plan
ngintza xehatuaren garapenaren ibilbideea adierazi on
ndoren
untze Hitzarm
mena, Urban
nizatzeko Jard
duketa Progrrama, Birparrtzelazio Proiiektua,
(Plan Berezia, Itu
probetxamend
duak barne (Oñatiko Udalari
U
erregiistroko inskrripzioa eta patrimonializatutako ap
dagozzkionak barnee), akats edo
o kontraesan
n bat ikusten
n dute “Kurtzzekua” 34. H
H.I.E. eremukko zati
grafikkoaren eta idatziaren artean
n, non ez dato
orren bat erem
mu horren mu
ugaketa, 6.500
0 m2 txikiagoaa baita
lurzorru urbanizaezzina izatera igaroko litzattekeen azale
era, eta horrek ebazteko egoera konplexua
eragin
ngo luke, aipatutako hirigin
ntza‐aurrekariak direla eta.

2. TX
XOSTEN TEKNIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
2.2. Iradokizunean adierazitako eremu zehatzari
z
dagokionez, haain zuzen eere, 2006ko Arau
diarioetako “K
Kurtzekua” 34
4. H.I.E. erem
muarekiko Aurrerakinak pro
oposatzen dueen irizpide orokorra
Subsid
indarrrean dauden
n aurreikuspeenei eustea da, gaur egun
e
arte an
ntolatu, izap
pidetu, onarttu eta
argitaaratutako plan
ngintza osoareen arabera, haau da, hori finkatzea.
n hartuko da eta, logikoa denez, Plan Orokorraren arau‐
Iradokkizunak antzeemandako akkatsa kontuan
dokum
mentuan, “Kurtzekua” 34. H.I.E.ari
H
dagokkion hirigintzaa‐fitxan zuzendu eta egokituko da.

3. ONDORIOA.
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

03
3251
2020/11//04
MIKEL IÑURRITEGUI ALTUNA (ITALEEIBA S.L.)
A.I.U. 25 “IGARTUA”.

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Lurzorua hiri‐lurzo
oru finkatugabea izaten jaarraitzeko eskatzen da, “Igartua”
“
25. H.I.E.eko Birrgaitze
B
(200
07‐04‐16an beehin betiko onartua), Urbaanizatzeko Jarduketa Programari
Integrratuko Plan Bereziari
(2008
8‐09‐19an beh
hin betiko on
nartua) eta EA
AEANaren 20
009/03/25eko epaiari (BIPB
Baren behin betiko
onarp
pena inpugnaatzeagatik), eta
e baita eree eskatzen da eslei dakkiola Oñatiko
o AA.SS.en Egitura
E
Antolamenduaren Egokitzapenerako dokum
mentuan aurrreikusten zeen eraikigarritasuna, 25. H.I.E.
uako Eremuan
n: 0,2378 m2//m2‐tik 0,4 m2
2/m2‐ra igaro
o zen, hau da, 3.520 m2 (t)‐tik 5.920 m2 (t)‐ra.
Igartu
Dokum
mentu horrekk ez zuen Au
urrerakin faseea gainditu, 2010eko marrtxoaren 12an
n jendaurrean jarri
ondorren.

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
I
eta, zehazki, lurzoruaren sailkapenari dagokienez, lehenik eta b
behin adieraztten da
2.2. Iradokizunari
Igartu
ua Eremuko 1.25
1
HEko Plaan Berezia etaa Urbanizatze
eko Jarduketaa Programa b
behin betiko onartu
o
zirela 2/2006 Legea indarrean zegoela,
z
eta, horregatik,
h
"sinatzaileen jaabetzako lurzo
orua finkatu gabeko
g
urzoru gisa kaategorizatzen zela, aipatutaako lege‐multtzoaren 11. artikuluaren arrabera, horretarako
hiri‐lu
idatzittako hirigintzaa‐plangintzako
o eta ‐kudeakketako dokum
mentu guztietaan."
engatik:
Baiezttapen hori ez dago juridikoki oinarrituta,, arrazoi haue
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1.‐‐ Ez Plan Bereeziak ez hirigin
ntzako jardukeeta‐programaak ez dira lurzo
orua sailkatzeeko hirigintza‐‐tresna
eggokiak.
2 2/2006 Legearen 53.1
1.b) artikulua aplikatuz, lurzoruaren saiilkapena egitu
urazko
2.‐‐ Ekainaren 2ko
hirigintza‐zehazztapena da; beraz, planggintza oroko
orraren berezzko maila hierarkikoa du
u, eta,
on
ndorioz, lurzo
oruaren sailkkapena 2006kko apirilaren 4an Diputatuen Kontseiluak behin betiko
on
nartutako Oñaatiko Plangintzzako Arau Sub
bsidiarioetan egin zen (2006ko ekainaren
n 29ko GAO).
ndorioz, Lurzo
oruari eta Hirigintzari buruzzko ekainaren
n 30eko 2/200
06 Legea (2006ko uztailaren
n 20ko
On
EH
HAA, 138. zk..) indarrean sartu baino lehen sailkattu zen hiri‐lurzoru finkatu
u gabe gisa Igartua
erremuko 1.25 HEa.
H

o Plan Oroko
or berriak Lurrzoruari eta H
Hirigintzari bu
uruzko
Gaaur egun, lurrzorua sailkatzeko, Oñatiko
ekainaaren 30eko 2/2006
2
Legearren 11. eta 13. artikuluetaan araututako
o xedapenak aaplikatu behaar ditu,
eta ho
onako hau ezaartzen dute:
11. artikulua ‐ Hiri‐lurzoru gisa sailkatzeea
“1
H
gissa sailkatuko dira eraldatuak izan diren eta lehendik dagoen hiri‐b
bilbean –sailkkapena
1.‐ Hiri‐lurzoru
egiten
n duen plan orokorrak
o
berre egiten dueen neurrian– sartuta daud
den edo sar d
daitezkeen lurrsailak.
Horreetarako, baldin
ntza hauek beete beharko diituzte:
a Gutxienez, hornigai hau
a)
u edukitzea: ib
bilgailuentzakko sarbidea ‐b
bide zolatuz eg
gina eta herriitarrek
beenetan erabilg
garria‐; ur‐hornidura; euri‐‐urak eta ur beltzak
b
hustekko sarea; beh
he‐tentsioko energia
e
eleektrikoko horn
nidura. Hornid
dura horien ta
amaina, emarria, ahalmena
a eta tentsioa
a, berriz, eraikkitzeko
etta lurzorua okkupatzeko leh
hendik daudeen eraikinei eta
e hirigintza
a‐antolamend
duan aurreiku
usitako
erraikinei zerbitz
tzu egokia em
mateko adinakkoak izan beharko dira.
b Lursailek, nahiz eta au
b)
urreko parag
grafoan aipattutako zerbitzzuetako batzu
uk ez eduki, beren
an
ntolamendua finkatuta ed
dukitzea, eraiikuntzak, guttxienez, hirigiintza‐antolam
menduaren arrabera
izeendatzen zaieen eremu baliiagarrien bi heerenak okupa
atzeagatik.
3. artikulua ‐ Lurzoru
L
urban
nizaezin gisa sailkatzea
s
13
pide hauei jarrraituko zaie lu
urzoru bat urb
banizaezin gisa
a sailkatzeko:
1.‐‐ Honako irizp
a) Lursailen hiriigintza‐eralda
aketa bidezkoa
a ez delako.
i
egokiakk hiri‐garapen
nerako.
b) Lursailak ez izatea
aketa honako kasu hauetan
n ez da bidezkko:
2.‐‐ Lursailen hirrigintza‐eralda
a Lursailok berariazko babes‐erregim
a)
b
men baten menpe
m
dauden
nean honako
o arrazoi hau
uetako
ba
atengatik: lurrralde‐antolam
menduko treesna batek hala
h
ezarri izzana; erregim
men hori arlokako
leg
geriaren aplikkazioaren ond
dorio zuzena izatea;
i
edo hiirigintza‐antollamenduak ka
alifikazio horii eman
iza
ana, nekazariitza, basoginttza edo abela
azkuntzarako duten balioag
gatik, beren baliabide natturalak
usstiatzeko eska
aintzen dituzteen aukerenga
atik, edo bereen paisaia‐, historia‐ eta kultura‐balioen
ngatik,
fauna, flora edo
o oreka ekolog
gikoa babesteeko.
diaren aginduzz hirigintza‐erraldaketa deb
bekatuta duteenean, herri‐ja
abariko elemeentuak
b) Arloko leged
abesteko edo zaintzeko.
z
ba
c Hirigintza‐eraldaketak higadura,
c)
h
ero
orketa, luizi, sute edo uholdeetarako arriskua edo beste
arrrisku natural edo teknologiiko garrantzittsu batzuk, berreziki hondam
mendi‐arriskua
a, sortzen ditu
uenean
ed
do halakoen arriskua saihessten ez duenea
an.
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d Beharrezko
d)
oa denean lursailen ezau
ugarriak gord
detzea, herri‐‐izaerako edo
o interes pub
blikoko
azzpiegiturak, zeerbitzuak, zuzkkidurak edo ekipamenduakk bere osotasu
unean babesteeko.
ursailak ez dira
a egokiak hirii‐garapenerakko kasu hauetan:
3.‐ Lu
a Hiri‐garap
a)
peneko eredu
uaren erama
angarritasuna
aren aldeko tokiko estra
ategia erresp
petatze
aldera, la
anda‐izaerarii eustea komenigarri edo beharrezzko egiten d
duten ezaug
garriak
dituztenea
an.
b Bertako leehen ekonom
b)
mia‐sektorea sustatzearreen eskakizun bereziak dittuztenean ezzarrita,
batez ere geografiaren
n ezaugarriak edo jatorriizko deiturakk direla‐eta leehen sektorearekin
ura arrazoizko
oa den udalettan”.
duten lotu
v
erabileran, planifikatzaileari dagokio hiria noiz eta nola hazi behar den zehaztea, nahiz
“Ius variandi”aren
eta, erabaki‐tarte
e
h gauzatzeaan, jurisprudeentziak onartu
hori
utako tekniken bidezko kon
ntroletik salbu
uetsita
ez daggoen, hau da,, gertaera erabakigarrien, elementu
e
arau
utuen eta oinarrizko eskub
bideen eta prin
ntzipio
konstituzionalen ko
ontroletik.
e
(224/2
2015 Errekurrtsoa) ezarritako mugetakko bat
Auziteegi Gorenak 2016ko ekaiinaren 3ko epaian
lurzorruaren “bideg
gabeko singullarizazioa” izeenekoa da; izzan ere, lurzo
orua hirigintzza‐prozesutik kanpo
geratzzen da, konparagarriak diren lurzoruekiko
o hirigintzaa‐tratamendu kaltegarri eta
diskriminatzaileareekin.
h
gissa sailkatuta zegoela eta, horren hariraa, Auzitegi Go
orenak
Aurreeko plangintzaan lurzorua hiri‐lurzoru
1999kko martxoaren
n 13ko epaian
n (283/1993 AAE)
A
honako hau
h dio laugarrren zuzenbid
de‐oinarrian:
…. Errekurtsog
gileak alegatu
u du lursaila lehen
l
hiri‐lurzzoru gisa sailkkatuta zegoen
nez, ezin duella jada
“…
sailka
apen hori gald
du, eta bere so
ostenguan aip
patu ditu epaim
mahai honek emandako zenbait epai, zeeinaren
datua
ak honako ep
pea hauek baiino ez diren: 1983ko aben
nduaren 28a, 1978ko uzta
ailaren 13a, 1986ko
1
abend
duaren 30a, 1988ko
1
martxxoaren 8a eta 1990eko otsa
ailaren 19a, doktrina
d
horri inola ere eussten ez
dioten
nak. Planifika
atzaileak “faktikoaren inda
ar arauemaileea“ deitu izan
n zaionarekin duen loturakk esan
nahi du nahitaez hiri‐lurzoru gisa sailkatu
u behar dela
a LLTBren 78
8 a) artikulu
uan zerrendattutako
zerbittzuak dituen lursaila,
l
bain
na ez ezin dela
a sailkapen hori
h aldatu lu
ursailak hiri‐lu
urzoru gisa sa
ailkatu
bazireen, nahiz eta zerbitzu
z
horieek ez izan”.

b
Auziteegi Gorenaren 2006ko otsailaren 1eko ep
paia (7464/2002 errekurtsoa).
Ildo beretik,

a
tekknikoki eta leggez bidezkoa da
d AIU
Horreegatik guztiagaatik, eta azterrgai dugun kassu zehatzari aplikatuta,
“Igarttua” 25 H.I.E.aa lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzea,
s
ho
onako arrazoi hauengatik:

1 Oñatiko HAPO
1.‐
H
berrikusteko dokumentuaren sailkapena gaur egun indarreean dagoen legeria
l
beetez egin behaar da, hau da, Lurzoruari etta Hirigintzari buruzko 2/20
006 Legea bettez, aurretik eremua
hiri‐eremu gisa sailkatzen bazen ere.
banizazio‐maiilari dagokion
nez, ez dago egiaztatuta “lehendik daauden eraikin
nei eta
2.‐‐ Dagoen urb
hirigintza‐antolamenduan au
urreikusitako eraikinei zerb
bitzu egokia emateko
e
behaar adinako tam
maina,
maria, ahalmeena eta tentsio
oa” duenik, 11
1.1.a) artikulu
uak ezartzen duenez.
d
em
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3.‐‐ “Igartua” 25
5. H.I.E.ak lurzzoru urbanizaezinarekin mu
ugatzen ditu bere
b
lau orien
ntazioak, eta, beraz,
ezz dagoela sartu
uta eta ezin daitekeela sarttu Oñatin lehe
endik dagoen hiri‐bilbean.
du‐maila finkaatuari dagokio
onez, nahiz etta 11.1.a. artiikuluan aipatu
utako zerbitzu
uetako
4.‐‐ Antolamend
baatzuk ez edukki, ez dago egiaztatuta lursailek “beren antolamendu
a
a finkatuta du
utenik, eraiku
untzak,
gu
utxienez, hiriggintza‐antolam
menduaren arabera
a
izend
datzen zaien eremu baliaggarrien bi he
erenak
okkupatzeagatik”; izan ere, zerrategiaren
n egungo erraikina eraitsi ondoren, eez litzateke eraikin
e
fin
nkaturik egonggo, eta are gu
utxiago eskatzen diren erem
muen bi heren
nak okupatuko
o lukeenik.
5.‐‐ Aurrerakineaan ezarritako ereduaren arrabera, hiri‐ingguruko lurzoruak nekazarittza‐balio estraategiko
haandikoak dira, “zero kilometroaren” ingguruan ekono
omia zirkularrrak eta izaeraa berde nabarmena
du
uten beste au
ukera batzuk,, etorkizuneko belaunaldie
en oinarrizko beharretarakko erreserbezz gain,
bu
ultzatzeko eta indartzeko.
e Hirigintzarri buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Eusskal Legeak ho
ondar‐
Alde horretatikk, Lurzoruari eta
u
ari, hiri‐lurzoru edo lurzoru
u urbanizaezin gisa sailkattuta ez
izaaera ematen dio lurzoru urbanizagarria
daauden lurzoru
uak barne haartzen baititu
u. Hori dela eta, 13.3 arttikuluan (lurzzoru urbaniza
aezina)
plaangintzagilearren hautemaate‐ edo disskrezionaltasu
un‐tarte zabaala ematen da hiri‐hazkkundea
errabakitzeko orduan, hau da,
d hiria noiz,, nondik eta zer dimentsio
otan hazi behar den, hiriggintza‐
gaarapeneko ereduaren
e
iraaunkortasuneeko tokiko estrategiaren
n ondorioz. 582/2015 Epaia,
ab
benduaren 22kkoa, EAEANreena.
6 Eremu hori EZ da urbanizazio‐pr
6.‐
u
rozesutik kan
npo utzi, kon
nparagarriak diren lurzoruekiko
traatamendu kaaltegarri eta diskriminatzaailearekin. Lurzoru urbanizzaezinez ingu
uratutako ben
netako
uh
harte gisa eratuta
e
dauden hiri‐lurzo
oru gisa sailkatutako lurrzoruak desaaktibatzeak 2006ko
2
AA
A.SS.etako “IIgartua” I.25
5, “Santa An
na Komentua” I.38, “Urrutxuko kiro
olgunea” I.39 eta
“O
Okormandin” II.8 eremuei eragiten die,, Oñatiko hiri‐bilbean sartu
uta ez daudeelako eta sarttu ezin
direlako.

3. ONDORIOA.
Alegazioa ezestea, txostenean azzaldutako mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

04
3252
2020/11//04
MIKEL IÑURRATEGI ALLTUNA
A.I.U. 34 “KURTZEKUA””.

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Plangintza xehatuaren garapen
naren ibilbideea adierazi ondoren
o
(Plan Berezia, Ittuntze Hitzarrmena,
Urban
nizatzeko Jaarduketa Programa, Birrpartzelazio Proiektua, erregistroko
o inskripzioaa eta
patrim
monializatutakko aprobetxaamenduak barne (Oñatikko Udalari dagozkionak
d
barne), akats edo
kontraesan bat iku
usten dute “Ku
urtzekua” 34. H.I.E. eremuko zati grafikoaren eta idaatziaren artean, non
ez dattorren bat ereemu horren mugaketa,
m
6.500 m2 txikiaggoa baita lurzo
oru urbanizaeezina izatera iggaroko
litzateekeen azaleraa, eta horreek ebazteko egoera konp
plexua eragin
ngo luke, aip
patutako hiriggintza‐
aurrekariak direla eta.
e

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
2.2. Iradokizunean adierazitako eremu zehatzari
z
dagokionez, haain zuzen eere, 2006ko Arau
Subsid
diarioetako “K
Kurtzekua” 34
4. H.I.E. erem
muarekiko Aurrerakinak pro
oposatzen dueen irizpide orokorra
indarrrean dauden
n aurreikuspeenei eustea da, gaur egun
e
arte an
ntolatu, izap
pidetu, onarttu eta
argitaaratutako plan
ngintza osoareen arabera, haau da, hori finkatzea.
Iradokkizunak antzeemandako akkatsa kontuan
n hartuko da eta, logikoa denez, Plan Orokorraren arau‐
dokum
mentuko “Kurrtzekua” 34. H.I.E.ari
H
dagokkion hirigintza‐‐fitxan zuzend
du eta egokitu
uko da.

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

05
3261
2020/11//04
MARIA ARANTZAZU EG
GAÑA AZURMENDI.
A:: KANTONOSSTE 4 zk eta 6 Zk
HIRIGUNE HISTORIKOA

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Aipatu
utako higiezin
nen egoera prrekarioa eta 2020/02/13an erregistratutako aurri‐dekklarazioaren eskaera
kontu
uan hartuta, bi higiezinak urrbanistikoki berriz aztertzeko eskatzen du,
d horiek ordezkatzea eta eremu
horretarako eremu
u berri bat sortzea ahalbideetuz.

NIKOA.
2. TXOSTEN TEKN
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
2.2. Aurrerakin‐do
A
okumentuak proposatzen
p
d kalifikazio
du,
o globalaren planoan ikuss daitekeen bezala,
b
Kanto
onosteko higiezinetarako ekipamendu‐s
e
sistema orokorraren erabilera bat, oraaindik definittu edo
zehazztu gabe daggoena, berriaa edo lehen
ndik daudenaak zabaltzeko
oa, Oñatiko hiri‐egituran duen
zentraaltasunagatik eta beste zeerbitzu eta ekkipamendu pu
ubliko batzueekiko hurbiltasunagatik, leh
hendik
dagoeen eraikuntzaa finkatzeko helburu
h
oroko
orraren barru
uan, indarrean
n dagoen plangintzan ezarritako
baldin
ntzetan.
oposamen horrri buruzko deefinizio zehatzza Plan Oroko
orraren hurren
ngo faseari daagokio,
Aurreerakinaren pro
hau da,
d dokumentu arauemaileari eta, hala badagokio,
b
Oñ
ñatiko Hirigun
ne Historikoarren Plan Bere
eziaren
berrikkuspenari, egu
uneraketari etta/edo aldakeetari.

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

06
3281
2020/11//05
LANA Sozzietate Kooperatibo”.
I‐43 “Santxolopetegire
ekin” alboko lu
urzoru urbanizzaezina.

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Enpreesaren plan esstrategikoak azaldu
a
ondoreen, eskala glob
balean, zeina produktu eta merkatu berrietara
irekitaa dagoen, jakkinarazi dute Balantzategi baserriko lurssail mugakideeak erosi dituztela (2 hektaareako
azalerra), ekoizpen
n‐ahalmena handitzeko helburuarekin
h
n, ekoizpen berrirako zu
urezko bilteggi bat
aurreikusten baita, produktuakk Oñatiko insttalaziotik horrnitu ahal izaateko, bai etaa gehienez 10
00 km
uko eremuko
o hornitzaileeen zura metatzeko ere. Aurreikusten
A
d
dute
etorkizu
uneko handitzzearen
inguru
ezauggarrien azterkketa teknikoaa egitea eta Udalaren esku jartzea, Plan
P
Orokorraa egiteko hurrengo
faseettan.

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
A
S
Santxolopeteg
giko industriaa‐eremurako proposatzen
p
d helburu o
du,
orokor gisa, dauden
d
2.2. Aurrerakinak
instalaazioak eta erraikinak finkaatzea 2006ko AA.SS.etan indarrean
i
dau
uden eraikigaarritasun, pro
ofil eta
antolaamendu xehaatuko parameetroen araberaa, industria‐lu
urzoru berriakk ez sailkatzeko eta kalifikaatzeko
irizpid
de orokor baaten barruan,, oraindik eraabilgarri daud
den lurzoru eraikigarriak
e
2006ko AA.SSS.etan
indarrrean dagoen antolamendua
a
an betetzen ez
e diren bitarte
ean.
d oro har, jarduera ekon
nomikoen kokkaleku berriettarako. Era berean,
Planteeamendu horri baliozkoa da,
baliozzkoa da Plan Orokorraren agertoki berrrian lurzoru berririk ez aurreikustea, h
hazkunde‐pre
emiarik
planteeatzen ez duen industria finkatuaren hedapen
h
hipo
otetikoetarako
o, errealitate bihurtzen ezz diren
itxaro
openak ez so
ortzeko, proposatutako lurrari
l
balio erantsia gehitzen diote eta etorkizzunean
beharrrezkoagoak diren
d
beste errabilera batzuk hipotekatu ditzakete. Geerora benetako industria‐prremiak
sortzeen direnean, hirigintzan
h
oh
hikoa den bezzala, plan orokkorraren xedaapenak aldatu
u ohi dira, plaan hori
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dagokkion jarduera ekonomikoaaren benetakko beharretarra egokitzeko
o, baldin eta funtsean ez badio
eragitten ezarritako
o lurralde‐ered
duari eta konttuan hartzen baditu
b
toki jakkin horretako sektore‐eragiinak.
na agertoki ho
onetan dagoe
ela dirudi. Logiikoa dirudi, beeraz, proposatutako
Hemeen planteatutaako iradokizun
eskaeerari erantzutea eta plan orokorraren idazketaren hurrengo
h
faseera eramateaa; izan ere, bertan,
b
egunggo jarduera ekonomikoaren eraikunttza‐beharrak asetzeaz gain, ondoriozko antolame
enduak
kontu
uan hartu beh
harko ditu, besteak
b
bestee, 2/2006 Leggearen 79. arrtikulua, egun
ngo bide pub
blikoen
sareari eragin dakiizkiokeen kaltteak, Oñatiko saihesbidearren II. fasea, hala
h
badagokkio, eta Balanttzategi
o
baserriaren eraikuntzaren erabilera eta jabaria, zeinaren manttentzeak hisstoria eta ondare
u.
arkiteektonikoa kontserbatzen lagguntzen baitu

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

07
3287
2020/11//06
MARCOS SAGASTI MAIZTEGUI.
O AUZOA zk 3.
BEREZAO

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Berazao eremuan proposatutaako antolameenduarekin erabat
e
ados ez dagoela adierazi du,, bere
bizitzari eragitten baitio. Ho
orren balio seentimentala, lurzorua birkkalifikatzeko iindustria‐ezarrpenen
etxeb
hurbilltasuna, Oñatiko herriareen nortasuna eta Oñatiko
o eraikuntza‐‐izaeratik urrrun samar dauden
d
Ugarkkaleko eta San
n Martineko bezalako
b
eraikkuntza‐jardue
erak errepikattzearen beldurra eta baita Covid‐
19areen pandemiakk sortutako etorkizun ekkonomiko zalantzagarria kontuan
k
harttzeko eskatze
en du.
Altern
natiba gisa, ettxebizitza huttsetan jardukeeta publiko bat egitea proposatzen du, bai eta San Martin
M
auzokko lurzoru lib
breetan, Errekalde eta San Lorentzo artean,
a
Fagorrren atzean d
dauden belarrdietan
eraiku
untza‐hazkund
derako altern
natibak ere, edo ezer ez planifikatzeaa ere, hiri‐aggertokia gaurr egun
dagoeen bezala utzitta.

2. TX
XOSTEN TEKNIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
hirigin
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
A
nomia Erkideggoko Lurraldee Antolamend
durako
Euskal Auton
2.2. Irradokizunari dagokionez, Aurrerakinak,
Batzo
ordeak eskatzeen dion gutxieneko etxebizitza‐kopuruaa antolatzeko
o beharrari daagokionez, Lu
urralde
Antolamenduaren Gidalerroen Aldaketan ezarritako
e
irizpideei dago
okienez eta h
hartutako lurrralde‐
uarekin bat ettorriz, hiri‐eraaldaketako laanak egitea hautatu
h
du, Arrasate‐Berga
A
arako Lurralde Plan
eredu
Partziialak ere ezartzen duen illdotik, jada jaarduerarik ezz duten eta abandonatuta
a
a dauden industria‐
lurzorru zaharrak birkalifikatzek
b
o, dagoeneko
o erdigunean
n baitaude, herri eta hirieen hiri‐garape
enaren
ondorren. Horrela, lanak erabiltzen ez diren eta partzialkii urbanizatutaa dauden hirii‐lurzoruetan egiten
dira, lurzoru berriak sailkatzeko beharrik gabee, gaur egun laanda‐lurzoruaak baitira eta balio agrologiiko eta
okizunak adierrazitakoen antzera.
paisajjistiko handia baitute, irado
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Gaineera, zenbait alderdi
a
aipatu
u behar dira, hala nola Au
urrerakinaren
n irizpide orokor bat, errib
berako
ertzakk berreskuratzzea, zeinak Uren Legearen 6. artikuluan
n (uztailaren 20ko
2
1/2001 LLegegintzako Errege
Dekreetua) honako hau ezartzen baitu: “ertzakk luzetarako hedadura osoaan daude lotutta:
a)

araudi bid
dez arautuko den erabilera publikorakko bost metroko zabalerako zortasun‐eremu
bati...”

B
Auzo
oko 3. zenbakiko eraikunttzari eragiten
n baitio. Hori guztia helb
buru hauekin:: ibaia
eta Berezao
lehengoratzea etaa bere eremu
ua arintzea, plan orokorrrean bertan aurreikusitakko eraikigarrittasuna
ura publikoak eta jarduera pribatuak sorrtzea, auzoareen saneamend
du integrala, barne‐
antolaatzea, zuzkidu
leheneratzea eta ‐eraberritzeaa, mugikortassuna eta este
etika erabakiitzea osotasu
unean, inguru
umena
dez, eta interees publikoko antzeko
a
bestee xede batzuekkin.
hobettuz eraztun beerde baten bid
2006 Legearen bigarren xeedapen gehiggarriak ezartze
en eta
Gaineera, nolanahi ere, ekainareen 30eko 2/2
bermaatzen du berren ohiko biziilekuak diren etxebizitzen legezko bizilaagunei antolaatzen den ere
emuan
bertan beste bizilekku bat ematekko eskubidea,, eta hori garaapen‐plangintzzan ebatzi beh
har da.

3. ONDORIOA
Alegazioa ezestea, txostenean azzaldutako mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

08
3294
2020/11//09
MARI CARMEN AYASTU
UY ELORZA.
A.I.U. 34 “KURTZEKUA””

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Hirigin
ntzako aurrekkarien motibaazio zabal batten ondoren, Aurrerakineaan akats matterial bat antzzeman
dute eremuaren mugaketan, 2006ko Plangintzako Araau Subsidiario
oetan eta on
ndorengo garapen‐
n alderatuta, eta
e dokumenttazio grafikoan zuzentzeko eskatzen dute.
plangintzan aurreikkusitakoarekin

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
z
dagokionez, haain zuzen eere, 2006ko Arau
2.2. Iradokizunean adierazitako eremu zehatzari
diarioetako “K
Kurtzekua” 34
4. H.I.E. erem
muarekiko Aurrerakinak pro
oposatzen dueen irizpide orokorra
Subsid
indarrrean dauden
n aurreikuspeenei eustea da, gaur egun
e
arte an
ntolatu, izap
pidetu, onarttu eta
argitaaratutako plan
ngintza osoareen arabera, haau da, hori finkatzea.

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

09
3297
2020/11//09
JOANA BA
ARRENA INZA
A.
A.I.U. 34 “KURTZEKUA””

1. IR
RADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Plangintza xehatuaren garapen
naren ibilbideea adierazi ondoren
o
(Plan Berezia, Ittuntze Hitzarrmena,
Urban
nizatzeko Jaarduketa Programa, Birrpartzelazio Proiektua, erregistroko
o inskripzioaa eta
patrim
monializatutakko aprobetxaamenduak barne (Oñatikko Udalari dagozkionak
d
barne), akats edo
kontraesan bat iku
usten dute “Ku
urtzekua” 34. H.I.E. eremuko zati grafikoaren eta idaatziaren artean, non
ez dattorren bat ereemu horren mugaketa,
m
6.5
500 m2 txikiagoa baita lurzo
oru urbanizaeezina izatera iggaroko
litzateekeen azaleraa, eta horreek ebazteko egoera konp
plexua eragin
ngo luke, aip
patutako hiriggintza‐
aurrekariak direla eta.
e

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
2.2. Iradokizunean adierazitako eremu zehatzari
z
dagokionez, haain zuzen eere, 2006ko Arau
Subsid
diarioetako “K
Kurtzekua” 34
4. H.I.E. erem
muarekiko Aurrerakinak pro
oposatzen dueen irizpide orokorra
indarrrean dauden
n aurreikuspeenei eustea da, gaur egun
e
arte an
ntolatu, izap
pidetu, onarttu eta
argitaaratutako plan
ngintza osoareen arabera, haau da, hori finkatzea.
Iradokkizunak antzeemandako akkatsa kontuan
n hartuko da eta, logikoa denez, Plan Orokorraren arau‐
dokum
mentuko “Kurrtzekua” 34. H.I.E.ari
H
dagokkion hirigintza‐‐fitxan zuzend
du eta egokitu
uko da.

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

10
3300
2020/11//09
JOSÉ LUÍSS IRIZAR ECHEEVERRIA.
MARTZELLINO ZELAIA zk 7.

1. IRADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Ibaiarren (kasu ho
onetan, Olaraan ibaia) errriberaren erttzak leheneraatzeari buruzzko Aurrerakkinaren
irizpid
deei jarraikiz, Cegasatik Olapoto
O
eta Berazaora
B
bittarteko ibai‐p
parkea sortzeean, egungo lurzati
pribattua 1.853 m2‐koa izanik etaa oinplanoan 130
1 m2‐ko oku
upazioa eta PB+2ko profileean 390 m2(t) dituen
eraikina izanik, prroposatzen du 2.550 m2(tt) arteko eraaikigarritasunaa duen zuzkiidura‐jarduketta bat
4ko profilean, eraikinak oin
nplanoan 510
0 m2(s) inguru
uko okupazioaa duela, ekain
naren 30eko 2/2006
2
S+E+4
Legeaan eta uztailaren 3ko 123//2012 Dekretu
uan ezarritako
o artikulatuettan ezarritako
o lagapenak eginez,
e
paseaalekurako eta ibai‐parkerako lurzoru
uaren 704 m2 lagaz, eta
e
terraza eta balkoietarako
eraikigarritasuna ez zenbatzea proposatuz,
p
beesteak beste.

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
hirigin
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
P
o iradokizunaaren maila hurrrengo fasearri dagokio. Aurrerakin honeetan, proposatutako
2.2. Proposatutak
lurrald
de‐ereduaren
n definizio oro
okorrean, ibaien ertzak be
erreskuratzeko
o unea eta eegokitasuna ze
ehaztu
dira, batez ere Oñ
ñatiko hiri‐bilbetik igarotzeean, bai hobe
ekuntza gisa finkatutako h
hiri‐lurzoruetaan, bai
daketako hiri‐lurzoruetan (Cegasa,
(
Berazao), bai ako
ordio eta hitzzarmen gisa lurzoru
lagapeen gisa erald
pribattuetan (Lazarragako lorateegietan, adibid
dez). Hori guzztia, Uren Leggearen 6. artikulua betez, zeinak
honakko hau ezartzeen baitu:
“(…) ertzak luzzetarako hedaddura osoan daudde lotuta:
a
a)

araudi bid
dez arautuko deen erabilera pu
ublikorako bostt metroko zaba
alerako zortasun‐eremu
bati (…)
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h
zeharkatzen
z
d
duten
ibaien bi ertzak eraabilera
Aurreerakinaren heelburua, hain zuzen ere, hiri‐lurzorua
publikkora berreskuratzea da.
uru hori, 2/2006 Legean ezarritakoareen arabera, hitzarmen‐
h
eta lankidetzaa‐sistemen, bai
b eta
Helbu
desjab
betze‐sistemeen bidez ere (Lurzoruari etta Hirigintzari buruzko Eusskal Legearen
n 160. artikulua eta
hurrengoak) lortu ahal
a izango daa, eta Oñatiko
o Udalari dago
okio erabaki ho
ori hartzea.
okio, eta lurssailak eraikigaarritasun zeh
hatz baten ko
ontura
Jarduketa motari dagokionez, hala badago
06 Legearen 1
127. art.) hiriggintza‐
lagatzzea erabakitzeen bada, badirudi zuzkiduraa‐jarduketa bat dela (2/200
eraikigarritasuna handitzeagatikk.
ori, hala baleegokio, onureen eta kargen banaketa eraginkorrare
e
en arabera ezzarriko
Eraikigarritasun ho
ua) eta San Martineko (lurzoru
litzateeke, eta ez hainbeste Martzelino Zelaaiako (hiri‐lurzoru finkatu
urban
nizagarria) profil eta/edo eraikigarritassunetatik, be
etiere bide publiko,
p
ibai, erreka eta onibar
mugakideekiko disttantziak erresspetatuz.
ntzako fitxa gisa planteattutako eta eb
batzitako irad
dokizuna, hirigintzako parrametroen be
etetze‐
Hirigin
mailaren analisi ko
onparatiboa barne,
b
orienttagarritzat etaa informazio gisa hartzen da 2/2006 Legean
L
gabeko
hiri‐lurzo
oruetarako
ezarritako
finkattu
gehieneko
eraikigarrritasunari
buruz:
0,4m2(t)/m2(s)eraaikigarritasun fisikoa2,3 m2(t)/m2(s). Iradokizuneean, azken b
batean, gehiieneko
eraikigarritasuna ezartzen
e
da (2,3
(
m2(t)/m2(s)) hori justtifikatzen dueen bideragarrritasun ekono
omikoa
emateeko.
Iradokkizunean aip
patzen diren gainerako alderdiak, nahiz
n
eta ho
orietako batzzuekin bat etorri,
prozeeduraren hurreengo fasekoakk dira, hau da, dokumentu teknikokoak, zeina hasieran onetsiko baaita.
n batean, dokumentuak ezaarriko du, fasee arauemaileaan, jarduketa‐‐sistema, eta,, jarduketa mo
otaren
Azken
arabeera, eremu berriari esleitzen
n dion eraikigarritasuna.

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

11
3316
2020/11//10
AINHOA VILLAR
V
INZA.
BEREZAO
O AUZOA 1,2,3
3.

1. IRADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Berazaoko eremuaa berritzeko eta
e hobetzeko
o beharrarekiin erabat ado
os daudela ad
dierazi duten arren,
b
sentimentala kontuan
n hartzeko eskatzen
kezka agertu dute beren etxebizzitzei dagokieenez. Horien balio
posamena beerrikusteko eskatzen
e
dutte, non etxebizitzak finkatzea
dute, eta aurkezztutako prop
osatzen dutelaa ematen baittu.
propo

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
2.2. Illdo horretan, Aurrerakinakk, Euskal Auto
onomia Erkide
egoko Lurrald
de Antolamen
ndurako Batzo
ordeak
eskatzzen dion gutxieneko etxebizitza‐kopurua antolatzeko beeharrari daggokionez, Lu
urralde
Antolamenduaren Gidalerroen Aldaketan ezarritako
e
irizpideei dago
okienez eta h
hartutako lurrralde‐
uarekin bat ettorriz, hiri‐eraaldaketako laanak egitea hautatu
h
du, Arrasate‐Berga
A
arako Lurralde Plan
eredu
Partziialak ere ezartzen duen illdotik, jada jaarduerarik ezz duten eta abandonatuta
a
a dauden industria‐
lurzorru zaharrak birkalifikatzek
b
o, dagoeneko
o erdigunean
n baitaude, herri eta hirieen hiri‐garape
enaren
ondorren. Horrela, lanak erabiltzen ez diren eta partzialkii urbanizatutaa dauden hirii‐lurzoruetan egiten
dira, lurzoru berriak sailkatzeko beharrik gabee, gaur egun laanda‐lurzoruaak baitira eta balio agrologiiko eta
okizunak adierrazitakoen antzera.
paisajjistiko handia baitute, irado
a
aipatu
u behar dira, hala nola Au
urrerakinaren
n irizpide orokor bat, errib
berako
Gaineera, zenbait alderdi
ertzakk berreskuratzzea, zeinak Uren Legearen 6. artikuluan
n (uztailaren 20ko
2
1/2001 LLegegintzako Errege
Dekreetua) honako hau ezartzen baitu: “ertzakk lotuta daude
e luzetarako hedadura
h
osoaan:
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a)

araudi bideez arautuko deen erabilera publikorako bosst metroko zab
balerako zortassun‐eremu
bati...”

eta Berezao
B
Auzo
oko 3. zenbakiko eraikunttzari eragiten
n baitio. Hori guztia helb
buru hauekin:: ibaia
lehengoratzea etaa bere eremu
ua arintzea, plan orokorrrean bertan aurreikusitakko eraikigarrittasuna
ura publikoak eta jarduera pribatuak sorrtzea, auzoareen saneamend
du integrala, barne‐
antolaatzea, zuzkidu
leheneratzea eta ‐eraberritzeaa, mugikortassuna eta este
etika erabakiitzea osotasu
unean, inguru
umena
dez, eta interees publikoko antzeko
a
bestee xede batzuekkin.
hobettuz eraztun beerde baten bid
n betiko antolamendua gaarapen‐plangin
ntzari egokitu
uko zaio, hau
u da, eraikin horiek mante
entzea
Behin
egokiaa den ala ez balioetsiko
b
dueen Plan Bereziari.
2006 Legearen bigarren xeedapen gehiggarriak ezartze
en eta
Gaineera, nolanahi ere, ekainareen 30eko 2/2
bermaatzen du berren ohiko biziilekuak diren etxebizitzen legezko bizilaagunei antolaatzen den ere
emuan
bertan beste bizilekku bat ematekko eskubidea,, eta hori garaapen‐plangintzzan ebatzi beh
har da.

3. ONDORIOA.
Alegazioa ezestea, txostenean azzaldutako mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

12
3332
2020/11//11
JAVIER MORENO
M
ZULU
UETA
A.I.U. 34.1 “KURTZEKU
UA”.

1. IRADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
Gaur egun arte izapidetu eta on
nartutako plan
ngintza xehatuaren garapenaren ibilbideea adierazi on
ndoren
untze Hitzarm
mena, Urban
nizatzeko Jard
duketa Progrrama, Birparrtzelazio Proiiektua,
(Plan Berezia, Itu
probetxamend
duak barne (Oñatiko Udalari
U
erregiistroko inskrripzioa eta patrimonializatutako ap
dagozzkionak barnee), akats edo
o kontraesan
n bat ikusten
n dute “Kurtzzekua” 34. H
H.I.E. eremukko zati
grafikkoaren eta idaatziaren artean
n, non ez dato
orren bat erem
mu horren mu
ugaketa, 6.500 m2 txikiagoaa baita
lurzorru urbanizaezzina izatera igaroko litzattekeen azale
era, eta horrek ebazteko egoera konplexua
eragin
ngo luke, aipatutako hirigin
ntza‐aurrekariak direla eta.

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
z
dagokionez, haain zuzen eere, 2006ko Arau
2.2. Iradokizunean adierazitako eremu zehatzari
diarioetako “K
Kurtzekua” 34
4. H.I.E. erem
muarekiko Aurrerakinak pro
oposatzen dueen irizpide orokorra
Subsid
indarrrean dauden
n aurreikuspeenei eustea da, gaur egun
e
arte an
ntolatu, izap
pidetu, onarttu eta
argitaaratutako plan
ngintza osoareen arabera, haau da, hori finkatzea.
n hartuko da eta, logikoa denez, Plan Orokorraren arau‐
Iradokkizunak antzeemandako akkatsa kontuan
dokum
mentuko “Kurrtzekua” 34. H.I.E.ari
H
dagokkion hirigintza‐‐fitxan zuzend
du eta egokitu
uko da.

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

13
3378.
2020/11//13
JONE GU
URIDI LARRAÑ
ÑAGA, IÑAKI GALBILONDO MUGARZA (ULMA
(
TALDEA)..
JARDUER
RA EKONOMIK
KOETARAKO LU
URZORUAK.

1. IRADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Pribattua baina inteeres kolektibokoa.
Bi iraadokizun egin
n ditu. Leheenengoa bestte udalerri batzuetako
b
esperientzietan
n edo hirigintzako
araud
dietan oinarriitzen da, eta jarduera ekonomikoko
e
k
oro
okor eta xeh
hatuak
eremuen kalifikazio
definiitzerakoan moldakortasunaren eta malgutasunaren alde egiten du, eta indu
ustria‐lurzoruaaren 3
mota edo azpizonaa proposatzen ditu, bai eta horietako bakkoitzeko eraikuntza‐erregim
mena ere.
ehiegizko apaarkaleku‐estan
ndarrak, batzuetan,
Bigarrren iradokizunaren araberra, industria‐gguneetako ge
lurzorru eraikigarri potentzial eta beharrezzko baten ap
probetxamendua galtzea dakar, eta ez du
mugikkortasun jasaangarria sustaatzen, enpleggu bakoitzeko
o ia plaza bat
b sortzen b
baita, eta, en
npresa
bakoittzaren premieen eta/edo gertu aparkaleeku publikoak egotearen arabera, planteeatzen du pertsona
bakoittzeko 0,6 aparkalekuko guttxieneko ratio
oa ahalbidetze
ea, bat egiteko
o puntako ord
duan.

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
I
horretan
n, planteatutaako iradokizu
un bikoitza gehiago
g
dagokio dokumen
ntu arauemaiilearen
2.2. Ildo
eremu
uari edo maillari, hau da, hurrengo
h
faseeari, udalerri osorako lurraalde‐eredu baaten proposam
menari
buruzzko eztabaidaari baino, Au
urrerakin bateen edukia de
efinitzen duten antolameenduko irizpid
de eta
helburu orokor horriei dagokieneez.
ean planteatutako planeam
menduko hiriggintza‐
Hala ere, asmo interesgarria eta logikoa daa iradokizune
‐
plan
n orokorrak fiinkatutako jarrduera ekonomikoari malgu
utasuna, arinttasuna
zehazztapenek eta ‐araudiek
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eta erantzun
e
azkaarra emateko proposamen
na. Gai hori jada planteatzen da Jard
duera Ekonom
mikoen
Lurrallde Plan Sekttorialean, etaa jada jasotzeen da Euskal Autonomia Erkidegoko
E
hainbat udalerritako
antolaamendu‐tresn
netan.
okionez, garraaio publikoko politikak indartzeaz gain, autoa partekkatzeaz
Aparkkalekuen estandarrari dago
kontzientziatzeaz gain,
g
eta plangintzaren praxiari dagokionez hirigintza hutsetik haraatago doazen
n beste
di batzuk susttatzeaz gain, askotan enpresen antolam
mendu‐eredueei egokitu ahaal zaizkienak, egokia
alderd
dirudii behin betiko
o dokumentuaak iradokizuneean adierazitako arazoa errazteko neurriak jartzea.

3. ON
NDORIOA.
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

14
3382
2020/11//13
AINHOA GALDOS
G
OLAZZAR (EAJ‐PNV)
HERRITAR
RREN PARTE‐‐HARTZEA, BIIZITEGI‐LURZO
ORUA, BIDE‐SSAREA,
EKIPAMENDUAK ETA BESTELAKO
B
EK
KARPENAK

1. IRADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizun integgrala.
hartzea: doku
umentua azaltzen duen saio
s
ireki batten falta sum
matu dute, bai
b eta
Herrittarren parte‐h
Aurrrerakineko planoak
p
erakkusteko espaazio fisiko b
bat prestatzzearen,
jend
daurreko erakusketa luzaatzearen eta web orria behar bezalla eta
eten
ngabe elikatzeearen falta ere
e.
orako aldez aurreko
a
eta garapen‐auker
g
ren azterketaak egiteko eskatzen
Bizitegi‐lurzorua:Ceegasa‐Berazao
du, bideragarritasuna aztertze
eko, eta Lazaarragako beh
healdean dentsitate
txikiko bizitegi‐garapen bat aurrreikusteko.
orra:
Bide‐ssistema oroko

Ekipamenduko
ma orokorra:
sistem

GI‐2630 errepidean hobeku
untzak sartzeea eskatzen du, Munazategi,
piazelai eta hiriguneko
h
sarrera nagusiaan sartzeko b
biribilguneak jarrita,
j
Kanp
Udalaren esku dauden proiektu
uen arabera.

utxuko eta hilerriko hiri‐lu
urzoruaren sailkapenari eu
usteko eskatu
u dute,
Urru
baitaa futbol zelaairako kokaleku alternatib
boak aztertzeko ere: Azko
oagain,
Urru
utxu eta Korriu
uena baserriaren ingurua, Urrumanen.
U
Bestte ekarpen batzuk:
‐ Cegasako
C
jarduketa‐erem
mua “Arboled
dako Industtria Gunea” A.14
e
eremuko
gainerakotik bereiztea.
‐ Hiri‐lurzoruare
H
en sailkapenaari eustea Okkomordinen, A
Azkoagainen, Santa
A
Ana
Komentu
uan eta Urru
utxuko Kirolgu
unean, eraldatu diren eta hiri‐
b
bilbearen
barrruan dauden
n edo egon daitezkeen
d
lurzoruak direla uste
b
baita.
‐ “Urrutxuko
“
kirolgunea” I.3
39 hirigintza‐eeremua goiko
o gunera birm
mugatu
e zabaltzea, aurreikusitaako jariatze‐u
eta
ura geldiaraztteko eta eraikitako
e
errekara
eram
mateko beharrrezkoak diren lurzoruak lorttu ahal izateko
o.
‐ Landa‐paisaiaz
L
z gain, hiri‐ingguruneetako paisaiak
p
babesstea, bai eta ondare
o
h
historiko,
kultural eta arkkitektonikoa ere, ordenan
ntzen edo an
ntzeko
t
tresnen
bidez,, guztion ondaarean jarduera iraingarriak saihesteko.

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
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Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
2.2 Zeentzu horretan
n, iradokizunaa interesgarriaa eta eraikitzaailea da.
Herrittarren parte‐h
hartzeari dagokionez, Aurrrerakinaren azalpenari
a
buruzko informazioa ematekko edo
“itzulttzeko” saio bat egiteke dago. Iradokizun honetan planteatutako alternatibak
a
ggrafikoki sar litezke,
nahiz eta eskatutako bideragarrritasun‐maila batzuk ez daagozkion Aurrrerakinaren faaseari. Idazle‐‐taldea
Oñatiko Udalak ald
derdi horretan
n egokitzat jottzen duenaren
n esanetara daago.
Bizitegi‐lurzoruari dagokionez, herritarren partaidetzarrako tailerrettan planteatutako alternatiben
azterkketan, lurzoru
u berriak ez sailkatzea eta urbanizatzea erabaki zen; aitzitik, jada erabiltzen ezz diren
jardueera ekonomikkoek hartutakko hiri‐lurzoru
uak eraldatzeaa eta birkalifikkatzea erabakki zen, Lazarraagaren
aukerra baztertuz. Fase
F
horrek, logikoa
l
denezz, ez du aurre
eikusten hirigintza‐kudeakeeta, baina zentzuzko
modu
uan susmatzen du jarduketa‐sistemaa administraazio‐emakida bidezko eggikaritze prib
batuko
araub
bidean izango dela: eragile urbanizatzailearen sistema edo hitzarm
men‐sistema, ohikoena den
na. Gai
hori Urbanizatzeko
U
o Jarduketa Prrogramaren behin
b
betiko onarpenari
o
dagokio, eta 2/2
2006 Legeare
en 160.
artiku
uluak eta hurrengoek arau
utzen dute. Bestela, Udalak jarduketa‐ssistema aldatzzeko aukera izango
luke. Horretarako, lankidetza‐siistema aukeratuko luke (2
2/2006 Legeaaren 173. artiikulua), non jabeek
j
dalak urbanizzazio‐obrak egingo lituzken jabe
nahitaaez laga behaarreko lurzorrua jarriko lukketen, eta Ud
berbeeren kontura.
Cegassarako eta Berrazaorako alteernatiben eta aldez aurreko
o azterlanei dagokienez, haarrera‐gaitasunaren,
proposamen
sektore‐eraginen eta
e abarren ikuspegitik, marraztutako
m
nek eta esleiitutako etxeb
bizitza‐
kopurruak aztertutaako eremuko eraikuntza‐profila aurreikkustea eta hirrigintza‐irizpid
deak eta ‐helb
buruak
begiestea uzten du
ute; izan ere, hori
h da helburrua, ez dezagu
un ahaztu, eraaikuntzaren arloko aurreprroiektu
baten
n antzekoa den
n aurrerapen‐‐dokumentu batean.
b
GI‐2630 bide‐sistema orokorrarri buruzko jarduketei eta Aurrerakinekko dokumentaazio grafikoan jada
daudeen eta aurkeeztu ez diren
n biribilgune‐‐proiektuen udal‐proposam
u
menei dagokienez (Muñazategi,
Kanpiazelai eta saarbide nagusiia), Oñatiko HAPOren do
okumentu tekknikoan sartu
uko dira, hassierako
onarp
pena emateko
o.
Ekipamenduen sisttema orokorreei dagokienez, eta Urrutxu,, Hilerria, Oko
omardin eta Santa Ana kom
mentua
urzoruen sailkapenei dagokienez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
b
Euskal Legearen
n 11.1
hiri‐lu
artiku
uluak arautzen
n ditu. Artikulu horrek ezaartzen duenezz, “hiri‐lurzoru
u gisa sailkatu
uko dira erald
datuak
izan diren
d
eta lehe
endik dagoen hiri‐bilbean –sailkapena
–
egiten
e
duen plan
p
orokorraak bere egiten
n duen
neurrrian– sartuta dauden
d
edo sar
s daitezkeen
n lursailak”.
Ildo horretan,
h
adieerazi behar da “Igartua” 25.
2 H.I.E.aren ondoko erem
muek lurzoru urbanizaezin
narekin
eta, beraz, ez
mugatzen dituztelaa beren lau orientazioak,
o
e daudela saartuta eta ezin daitezkeelaa sartu
33
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Oñatin lehendik dagoen hiri‐bilbean.Aurrerakinean ezzarritako ereeduaren arab
bera, hiri‐ingguruko
lurzorruak nekazarritza‐balio esttrategiko han
ndikoak dira,, “zero kilom
metroaren” inguruan eko
onomia
zirkulaarrak eta izaaera berde nabarmena duten
d
beste aukera batzzuk, etorkizu
uneko belaun
naldien
oinarrrizko beharrettarako erreserbez gain, bultzatzeko eta indartzeko.
Azkoaagainen aurreeikusitako Kiirol Ekipamenduko Sistem
ma Orokorraari dagokioneez, bistakoa dirudi
Urrutxxun aurreikussitakoa dela haren
h
lekuald
daketa naturaala, indarrean dagoen plan
ngintzan duen
n kirol‐
aurreikuspenagatikk, lurzoruen
n titulartasu
un publikoaagatik eta hirigunearekiko zentraaltasun
geogrrafikoagatik. Hala
H ere, ez leggoke arazo haandirik Urrumango eremuan kokatzeko aaukera baloratzeko.
Egunggo futbol‐zelaiaren kokapen‐aldaketaren
n eraginkortasunak Azkoaggaingo lurzoru
u publikoa askkatuko
luke, beste behar publiko batzzuetara biderratu ahal izan
ngo litzatekeena ekipameendu, zuzkidura eta
Udalaaren Lurzoru Ondare
O
gisa (Uztailaren 3kko 123/2012 Dekretuaren
D
7 artikulua) eedo antzekoen gisa.
7.
Baita hirugarren sektoreko hirigintza‐jardukeetatan ere, kirol‐instalazio
k
o berriak bestte kokaleku batean
b
finanttzatzen lagun
n dezaketen beste eremu
u batzuetatik lekualdatzekko eta/edo h
handitzeko, betiere
b
irudim
menetik abiatu
uta eta Plan Orokorra
O
egiteeko prozesuan
n ikasteko eta garatzeko agertoki ireki gissa.
Azken
nik, eskertzekkoa da egind
dako ekarpen
nak; izan ere
e, Cegasako garapenak
g
jarduketa motta gisa
Jarduketa Integratu
u bat definitzeea eskatuko du (2/2006 Leggearen 138. artikulua), eta gai hori dokumentu
araueemaileari dago
okio.
Urrutxxuko, hilerriko
o, Okomardin
neko eta Santaa Ana Komenttuko lurzoruen
n sailkapena llehen ere aipaatu da,
eta ko
oherenteagoaa da Arantzazzurekin, Araottzekin eta Oñ
ñatiko beste auzo
a
batzuekkin; izan ere, horiek
eremu
u eraldatu gisa
g
mantenttzen dira, baina
b
lurzoru urbanizaezinean, Aurrerakinaren lurrralde‐
eredu
uarekin bat daatorren sailkap
pen‐eskema bat
b sortuz.
Jariatzze‐ura errekaasto artifizialera isuri aurreetik goiko alde
ean lur bat geehitzeko oharrra interesgarria da.
Mugaaketa handitzeeko edo lurzo
oru urbanizaeezinean bertaan eragindako
o zerbitzu batt kontuan haartzeko
aukerra aztertuko da.
Hiri‐paisaia dagoen
neko katalogatuta dagoen ondarea
o
edo espazioa
e
bain
no eremu edo multzo handiagoak
babessteko elemen
ntutzat hartzeea erabakigarritzat jotzen
n da plan orrokor honetaan, eta dokumentu
araueemailean berreetsi beharko da,
d edo udal‐o
ordenantza arrautzaileetara eraman.

NDORIOA.
3. ON
Alegazioa baiestea,, txostenean azaldutako
a
mo
oduan.
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IRAD
DOKIZUN ZK.
SARR
RERA‐ERREGISSTROK ZK
DATA
A
ESKA
ATZAILEA
EREM
MUA

:
:
:
:
:

15
3385
2020/11//13
Sergio Ro
omero AUTLAN
N EMD, S.L.U..
CEGASA AIU37
A
“Arbole
eda Industriaggunea”.

1. IRADOKIZUNA
AREN ETA/ED
DO ALTERNA
ATIBAREN ED
DUKIAK.
Izaeraa pribatuko iraadokizuna.
latan egiturattzen da, iradokizunetan eta alternatibetaan amaitzeko.
Hiru azterketa‐mai
a
Lehen
nengo azterkeeta Aurrerakin
naren dokumeentuari buruzkoa da, Cegassako eremuan
n dituen inplikkazioei
dagokkienez. Bigarrren azterketaa Oñatiko lan
ntegia erosi zuen enpresa berriaren ffuntzioari etaa plan
estrattegikoei buru
uzkoa da, industria berriaren ingurum
men‐alderdiakk barne. Hirugarren azte
erketak
Aurreerakinean xed
datutakoa gaauzatzeko errronkek dakartzaten ozto
opo ekonomiko eta logisstikoak
azpim
marratzen ditu
u; izan ere, ezzin dira arrazoizko epean eta aurrekonttuan lortu, haau da, bideraezinak
dira.
nik, iradokizun
n gisa, B aukerra berrartzea planteatzen da,
d jarduerari bere egungo kokapenean eusten
e
Azken
zaiolaako, instalazioen irudia eta estetika hobeetuz eta Oñati ibaia gehiago
o eta hobeto m
mantenduz.

2. TXOSTEN TEKN
NIKOA.
2.1. 2/2006
2
Legeaaren 90.3 arttikuluak ezarttzen duenez, Aurrerakina egin ondoren
n, hori jendau
urrean
dagoeen bitartean, iradokizunak eta/edo alteernatibak aurkeztu ahal izaango dira, kasu honetan bezala,
b
nahiz eta batzuetan
n alegazioa deeitu.
Lurrallde‐ereduaren
n definizioareen irizpide etaa helburu gidariak hobeto ulertzeko, beeharrezkotzatt jo da
definiizioa egitea, ingurune fisikkoaren errealitatea, kokale
ekuak eta azpiegiturak, disffuntzioak, beharrak
eta hobetzeko tartte errealista aztertuz. Tokki‐administrazioa baino hobea den inorr ez dago lurralde‐,
hirigin
ntza‐, espazio
o‐errealitatea edo errealittate geofisiko
oa, lurralde‐eeragina ezagu
utzeko, eta interes
oroko
orra eta guztieen ongia bilatzzeko antolameendu‐irizpideaak ezartzeko.
Irudim
menetik abiattuta konponb
bide posibleen
n agertoki baat proposatu da, eta irten
nbide horietakko bat
aukerratu da. Gainera, udalerriaren berareen nortasunaa sendotzen lagun dezakketen propossamen
berrittzaileak eta/edo enblematikoak eskaintzen ditu. Horri posible izan
n da, marrazkkia adierazpid
de gisa
erabiliz. Hori dela eta, “antolam
mendu‐eredu bat marrazte
ea” erabaki da; orientagarria bada ere, lehen
aipatu
utako ulermeena lortzen laguntzen du, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Plangintzako
Erregeelamenduak HAPOren
H
fasee honetarako ezartzen ditu
uzten eskakizu
unak betetzen
n ditu. Ez da ahaztu
a
beharr fase hori Antolamendur
A
rako Irizpide eta Helburu Orokorren Aurrerakina
A
d
dela, eta ez izaera
araueemaile eta loteeslea duen beehin betiko do
okumentua.
ngintzako Arau Subsidiarioek, behin betiko
2.2.Ceegasa izeneko eremuari dagokionez, Oñatiko Plan
onartuak eta 2006//06/29an argiitaratuak, Gipuzkoako Aldizzkari Ofizialeaan, “Arboledakko Industria Gunea”
G
h
muko hirigintzza‐araudi parrtikularrean, plangintza‐bal
p
ldintzetan, ho
onako hau ezzartzen
I.37 hirigintza‐erem
dute:
(…) Beste alde batetik, eta alorraren ekialdeko
e
mutu
urrean dagoen
n eta Energia Portatilek
okupatutako egungo indusstri asentamen
nduari dagokio
onez, definituta
ako industri kkalifikazioa
gehienez eree hamar urtekko eperako aurrreikusten da antolamendu orokor
o
hau behin betiko
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onartzen den
netik kontatzen hasita. Aldi ho
ori pasa ondorren, lurzorua Esskualdeko Ekipa
amenduko
Sistema Orokkor gisa kalifikatu eta 361 “Ibarrra” Hirigintzakko Alorrean sarrtuko da (…)

Hau da,
d Oñatiko Arrau Subsidiarioek industria‐‐kalifikazioare
en indarraldia 2016. urtera arte ematen zuten;
urte horretan,
h
de facto deskaliifikatzen zen, eta Sistema Orokorreko kalifikazioa zuen lurzoru izatera
i
pasatzen zen. I.37 eta I.361 erem
mu berriak mugatzeko Ibarrra 361 Eremu
uan sartzeko d
dokumentua ez zen
mangarri gisa okupatutako lursailak gau
ur egun AUTLA
AND EMD S.LL.U.ren jabetzzakoak
egin. Energia Eram
diren Cegasako lurssailei dagozkieela esan behaar da.
nago ere, Arraasate‐Bergaraako (Debagoieena) Lurralde Plan Partzialaak (87/2005 D
Dekretua, apirilaren
Lehen
12koaa, behin betiko onartzeko
oa) lurralde‐eeredu gisa ezzarri zuen, jarduera ekono
omikoak finkatzeko
irizpid
deei dagokienez, besteak beste.
“(…) Industrria‐izaerako hirri‐birkualifikaziioko jardun zeehatzak burutuu beharko diraa, baita
erabilerak ald
datzeko jardun
nak ere, industtria‐okupazioa bizitegi‐okupa
azio bihurtuz. Logikoki
azalera horiek garapen berrriko eremuetan sortu beharko dira (…)”.

parruak ataleean, hiri‐berriikuntzan, Arrrasate‐
Hiri‐birgaitze eta hiri‐berrikunttzako eragikeetak eta esp
u:
Bergaarako LPPk berrak honako haau ezartzen du
“(…) Hiriguuneak berreskuuratzeko eta beetetzeko hiri‐beerrikuntzako eskku‐hartzeak (inndustria‐
kokaleku zah
harkituak ordeeztea) proposattzen dira, kokatzen direneko hiriguneari dag
gokienez
“pisu” handieeneko esku‐harttzeak zerrendattuz. (…)”.
mu aipatuz: 3 Arrasaten etaa 1 Antzuolan, Bergaran, Elgetan, Aretxaabaletan, Oñattin eta Eskoriaatzan.
9 erem
en du, hirugarren sektore bihurtzea hellburu hartuta.
Oñatiin, zehazki, CEEGASA aipatze
h
Oñattiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrarren Aurrerakin
nak eskualde‐‐mailako edo Eremu
Ildo horretan,
Funtzionaleko lurraalde‐plangintzzan jada ezarrritako irizpideak jaso besterik ez du egiteen, bai eta be
errikusi
plangintzan ezzarritakoak erre, horiek idatzi eta
eta ekkainaren 30eko 2/2006 Legera egokitzeen den udal‐p
onartu eta 15 urterra.
0an enpresa‐‐talde berri batek
b
erosteaak ez die baliorik kentzen
n ia bi
Cegassako lantegia Oñatin 2020
hamarkadatik aurrrera onartuttako hirigintzza‐ eta lurraalde‐plangintzzan aurreikussitako irizpid
de eta
o, orain AITLA
AND EMD s.l.u
u.renak
helburuei. Oñatin industri lurzorruak handitzeko beharra, hala badagokio
b
b
C alternatibaren aldaera gisa justifikatuta egon litekee, plangintza berriak
diren instalazioak birkokatzeko,
omikoen behaarrizan zehatzzekin bat etorrriz.
lurzorru berrietan jaarduera ekono

3. ONDORIOA.
Alegazioa ezestea, txostenean azzaldutako mo
oduan.
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6.ON
NDORIOEN AZKEN
A
LAB
BURPENA
SAR
RRERA‐
ERR
REGISTROK
ZK

ESKATZZAILEA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Juan Ignacio Gordoa Mend
dizabal
Olatz Mercarder Echave
(Ituntze‐Batzarra A.I.U.3
34. “Kurtzekua””
Mikel Iñurrrategi Altuna
(Italeiba s.l.)
Mikel Iñurrrategi Altuna
(Kurtzekua Promozioak s.ll.)
María Aran
ntzazu Egaña Azzurmendi
(María Luisa Azurmendi Laarrea)
Miren Miraari Cilaurren Lasscurain
(Lana S. Coop.)
Marcos Saggasti Maiztegi. Berezao 3
M. Carmen y J. Antonio Ayyastuy Elorza
(Pedro Ayastuy Aguirre Jarauntsi‐erkideggo )
Hipólito Zubia Ortueta
Juana Barreena Inza
José Luís Iriizar Etxebarria
Sebastián Irizar Etxebarriaa
Berezao Au
uzoa 1,2,3ko jab
bekideak
Ainhoa Villaar Inza
Javier Moreeno Zulueta
Pedro José Moreno Zuluetta
Iñaki Gabilo
ondo Mugarza
(Ulma Taldeea)
Ainhoa Galdós Olazar (EAJJ‐PNV)
Sergio Rom
mero
(Autlan EMD, SLU)

DATA

ONDOR
RIOA

321
13

2
2020/10/30

E

324
49

2
2020/11/03

B

325
51

2
2020/11/04

E

325
52

2
2020/11/04

B

326
61

2
2020/11/04

B

328
81

2
2020/11/05

B

328
87

2
2020/11/06

E

329
94

2
2020/11/09

B

329
97

2
2020/11/09

B

330
00

2
2020/11/09

B

331
16

2
2020/11/10

E

333
32

2
2020/11/11

B

337
78

2
2020/11/13

B

338
82

2
2020/11/13

B

338
85

2
2020/11/13

E

B:BAIESTEA:

2, 4,, 5, 6, 8, 9,10, 12, 13, 14

GUZTIR
RA: 10 baiestu
u dira.

E: EZESSTEA:

1,3,7
7,11,15

GUZTIR
RA:5 ezestu dira.

nistrazioen txxostenak doku
umentuan jassoko dira, etaa Aurrerakineean azaldutakko lurralde‐erreduari
Admin
buruzzko iritzia emaatean eztabaid
datuko dira.
dua
Pasaiaa, 2020 abend
Talde eragilea:

Luciano Pagaeggi
oak s.l.p.
SABAI arkitekto

Nekane Azarolaa Martínez
ARAUDI s.l.p.
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