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I.- SARRERA. 

 
I.1.- XEDEA. 
 
Dokumentu honen xedea abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez onartu zen eta 
indarrean dagoen Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 
Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren berrikuspen partzialaren Aurrerakina da, merkataritza-
ekipamendu handien antolamenduari dagokionez. Aurrerakin hori lantzeko behar diren analisia 
eta diagnostikoa hartzen ditu. 
 
Berrikuspenaren izaera partziala da, ez dielako eragiten aipaturiko Lurralde Plan Sektorialean 
xedatutako gainerako zehaztapenei. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean EAE) ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa 
eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspen Partziala 
egiteko aginduari erantzuna emanaz formulatzen da, hain zuzen ere merkataritza-gune handiei 
dagokienez lurralde-ikuspegitik.  
 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak sustatu zuen 
Auzitegi Gorenak 2015eko irailaren 3an 3408/2014 errekurtsoari buruz emandako epaiaren 
ondoren, Eusko Jaurlaritzaren 2016ko martxoaren 22ko Kontseiluak eraginda. Kontseiluak 
ebatzi zuen aipaturiko Lurralde Plan Sektorialaren berrikuspen-prozesuari hasiera ematea 
merkataritza-ekipamenduen arloan.  
 
Sail horren zuzendaritzapean eta haren jarraipenarekin, dokumentu hau idazteko laguntza 
teknikoaren talde esleipendunak egin du, hain zuzen ere, Santiago Peñalba Garmendia 
arkitektoak, Mikel Iriondo Iturrioz abokatuak eta Eloy Pastrana Martín ekonomia- eta enpresa-
zientzietan lizentziadunak osatutako taldeak, eta lan hori esleitu zieten 2016ko uztailaren 19ko 
ebazpenari erantzuten dio. Manu Arruabarrena Flórez eta Iñigo Peñalba Arribas arkitektoek ere 
hartu dute parte dokumentua idazten. 
 
Aurrerakin-dokumentu honek hainbat irtenbide proposatzen ditu merkataritza-gune handien 
lurralde-antolamenduari erantzuteko lurralde-plangintzaren testuinguru globalean eta aukera 
ematen du gai horren inguruan eztabaidatzeko eta izapidetzeko. 
 
 
I.2.- AURREKARIAK. 
 
I.2.1. EAEko Ekonomia-jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Ekipamendu Komertzialak 

Sortzeko 2004ko Lurraldearen Plan Sektoriala. 
 
2004ko abenduaren 21eko 262/2004 Dekretu bidez onartu ondoren, Lurralde Plan Sektorial 
horrek (aurrerantzean EJEKLPS), besteak beste, onartzeko unean xedatutako Antolamendu 
Arauetako 13. Eta 14. Artikuluetan jasotako aurreikuspen arauemaileak ditu edo zituen.  
 
Zehaztapen arauemaile horiek bere Memorian justifikatu dira. Honako hau dio 7.1 atalean: 
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2004ko EJEKLPS Memoriako 7.1 atala  
MERKATARITZA-EKIPAMENDU HANDIAK LURRALDE-ANTOLAMENDUAN 
ERAGITEKO FAKTORE GARRANTZITSU GISA 
 
Tamaina handiko merkataritza-ekipamenduak eta zerbitzu-zentroen ezarpena hirigintza 
arloan garrantzi handia duen fenomenoa da dudarik gabe, eta modu espezifikoan aztertu 
eta arautu behar da lurralde-antolamenduaren eskumen-esparruan. 
 
Honako hauek dira ezarpen horiek lurralde-antolamenduaren eskumen-esparruan duten 
garrantzia eragiten duten faktoreak: 
 
• Merkataritza- eta aisia-jardueretarako azalera handien kokapen ardaztuegiak modu 

negatiboan eragiten du gure herri eta hirien egitura funtzionalean. Egitura horren orain 
arteko ezaugarri nagusia hirigune bakoitzeko hirugarren sektoreko ekipamendu-
eremuen banaketa orekatua zen.  
Hala ere, oinordetzan hartutako hiri-kokagune hori kontserbatu egin behar da, 
komunikazio-sarea gehiegi handitzearekiko eta automobilaren nahitaezko 
erabilerarekiko, hau da, merkataritza-gune handien logikaren eredu desarrollistak 
berekin dituen alderdi horiekiko horrenbesteko mendekotasunik ez duen lurraldea 
okupatzeko modu konpentsatuagoa ematen duelako. 
Azalera handiko merkataritza-guneen formatuko merkataritza-eremu berrien 
konfigurazioak, janari-unitate handi baten, merkataritza-galeria baten, gai tematiko 
handien, zinema-areto eta aisia-guneen konplexuaren eta bestelako jarduera 
osagarrien pilaketarekin, gehiegi eta modu zakar eta desorekatzailean baldintzatzen du 
hiriguneetan eta auzoetan finkatutako hirugarren sektorearen iraupena. 

• Merkataritza-establezimendu berrien tamaina handiegiak modu erabakigarri, sendo eta 
negatiboan eragiten du hirigune historikoak eta hiri-zabalguneak hiri-jarduera 
finkatuaren erreferentziazko gune gisa birkalifikatzeko prozesuetan, hirigune 
tradizionalak hirigintza-ikuspegitik hobetzen lagunduko luketen eragiketa eta ekimen 
asko hiri-aldirietara desbideratuz. 
Inbertsio-jardueraren parte handi bat hiri-periferiako leku jakin batzuetara edo 
lurraldearen higiezin-kolonizazio berri bateko eragiketetara  bideratzen bada, gure herri 
eta hirietako erdiguneek eskatzen dituzten azpiegitura-saneamenduan, hirugarren 
sektorearen modernizazioan eta bide-berrantolaketan esku hartzeko ahalmenean modu 
negatiboan eta alderantziz proportzionalean eragiten da. 

• Hiri-periferian kokatutako tamaina handiko merkataritza-ekipamendu eta aisia-gune 
berriek komunikazio-lotuneen ondoan kokatutako lurzoru-azalera onenak kontsumitzen 
dituzte. Batez ere Kantauriar isurialdean oso urriak diren lurzoru horien zati handi bat 
ekonomia-jarduera orokorraren sustapen antolaturako beharrezkoak diren instalazio 
estrategiko eta logistikoak (garraio-zerbitzuko plataformak, salgaien banaketa-guneak, 
azken produktua muntatzeko instalazioak eta biltegiratze-eremuak) ezartzeko 
gordetzea komeniko litzateke. 
Gure geografian libre dauden aukerako lurzoru urriak merkataritza-gune handiek 
lehentasunez edo modu masiboan okupatzeak interes estrategiko orokorreko logistika-
poligonoen garapen alternatiboa blokeatzen du. 

• Merkataritza-gune berriak komunikazio-lotune nagusietan bide-sare orokorrarekin 
zuzenean konektatutako plataforma handietan ezartzean, bide-lotuneei 
funtzionaltasuna murrizten dieten baldintzak proiektatzen dira, konplexuegiak direlako, 
eta batere premiarik gabe trafikoa gainasetzea eragiten dute  sare nagusiko puntu oso 
sentikorretan.  

• Bestalde, merkataritza-guneak gutxiago handitzeak eta, ondorioz, eremu funtzional 
jakin batean ezarri beharreko merkataritza-ekipamenduak gehiago zatitzeak, hirugarren 
sektoreko zuzkidura berri horien banaketa hobea, konplexuagoa eta orekatuagoa 
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ahalbidetuko luke hiriaren lehengo testuinguru orokorrean eta, gainera, eskaintza 
erabiltzaileari gehiago hurbiltzeko hirigintza-helburua erraztuko luke.  

• Azkenik, esan beharra dago merkataritza-ezarpen berrietara zuzendutako azaleren 
lurralde-desagregazio handiago batekin, marka desberdinen arteko emakiden banaketa 
errazagoa ahalbidetuko litzatekeela Eremu Funtzional bakoitzean, enpresen arteko 
lehia estuagoa ahalbidetuz ekipamendu-mota horren eskaintzan. 

 
Fenomenoaren garrantzia irudikatzeko, EAEko Merkataritza Gune Handi nagusien fitxa-
bilduma bat aurkeztuko da. Fitxa horietan okupazio-esparru orokorra mugatzen da, bai eta 
eraikuntzara eta aparkaleku-plataforma eta zerbitzu osagarrietara zuzendutako azalera 
garbiak ere. Inguruneko errepide-sare nagusiarekin duen konexio-sistema ere adierazten 
da. 
 
Laburpen gisa, gaur egun EAEn ezarrita dauden Merkataritza Gune Handien zerrenda, 
hiriguneetan kokatutakoak izan ezik, eta horien azaleren ezaugarri nagusiak jasotzen dituen 
laburpen-taula sartu da. Horien mapa 7.1 ere badago, EAEn duten kokapen 
geografikoarekin. 

 
 
 

EAE-N EZARRITAKO MERKATARITZA-GUNE HANDIEN ZERRENDA 
 

MERKATARITZA-EKIPAMENDUA  

 
OKUPAZIO 
AZALERA 
GORDINA 

 

 

 
PLATAFORMA 

AZALERA  
GARBIA 

 

 

 
ERAIKINAK 

OKUPATZEN 
DUEN 

AZALERA 
 
C.C. Txingudi. Alcampo. Irún 
C.C. Carrefour. Oiartzun 
C.C. Alcampo. Oiartzun 
C.C. Garbera. Eroski. Donostia-San Sebastián 
Decathlon. Donostia - San Sebastián 
C.C. Urbil. Eroski. Usurbil 
Hiper Carrefour. Olaberria 
Hiper Eroski. Arrasate-Mondragón 
 

  
217.000 m² 

 
 

232.000 m2 

 
138.000 m² 

55.000 m² 
55.000 m² 

160.000 m² 
42.000 m² 
90.000 m² 
23.000 m² 
40.000 m2 

  
41.000 m2 
17.500 m2 
20.500 m2 
44.000 m2 

6.000 m2 
29.000 m2 
11.000 m2 
10.600 m2  

 
C.C. Carrefour. Sestao 
C.C. Max Center-Eroski-Barakaldo 
C.C. Artea. Eroski. Leioa 
Hiper. Eroski. Leioa 
C.C. Carrefour. Erandio 
C.M. Makro. Erandio 
C.C. Bilbondo-Eroski-Basauri 
Hiper Sabeco. Durango 
Hiper Eroski. Zalla 
Hiper Eroski. Abadiño  
MegaPark. Barakaldo (En desarrollo) 
C.C. Eroski. Portugalete (En desarrollo) 
 

  
 
 

245.000 m2 
 
 
 

142.000 m2 
 
 
 

270.000 m2 
50.000 m2 

 
97.000 m2  
85.000 m2 

145.000 m2 
44.000 m2 
78.000 m2 
46.000 m2 

107.000 m2 
35.000 m2 
30.000 m2 
55.000 m2 

 
46.000 m2 

  
21.500 m2 
32.000 m2 
50.000 m2 
10.900 m2 
26.000 m2 
12.000 m2 
30.000 m2 
10.000 m2 

8.200 m2 
22.000 m2 
75.000 m2 
26.000 m2 

 
Hiper Eroski. Vitoria-Gasteiz 
C.C. Gorbeia. Echevarri-Viña 
C.C. Araba Park. Nanclares (En desarrollo) 
C.C. Sidenor. Vitoria-Gasteiz 
Maxi Eroski. Rivabellosa 
 

  
 

246.000 m2 
225.000 m2 

 
50.000 m2 

 
57.000 m2 

225.000 m2 
200.000 m2 
150.000 m2 
40.000 m2 

  
14.000 m2 
65.000 m2 
60.000 m2 
57.000 m2 

8.000 m2 

 
 
* Oharra: Ez dira sartu zerrendan hiriguneetan kokatutako merkataritza-ekipamendu handiak (Bilboko Corte Ingles, 
Gasteizko Corte Ingles, Donostiako Arcco, Donostiako Bretxa MG, Gasteizko Lakua MG, Bilboko Ría 21.Abandoibarra 
MG (garatzen), etab…). 
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Aipaturiko mapa jasotzeaz gain, memoriak 7.2 atala jasotzen zuen, honako hau zioena: 
 

2004ko EJEKLPS Memoriako 7.2 atala. 
HIRIGINTZA-ERREGULAZIOKO PROPOSAMENA 

 
Lurralde-erregulazio honen xedeetarako honela definitzen da Merkataritza Ekipamendu 
Handia, Aisia eta Zerbitzu Gunea edo Hirugarren Sektoreko Plataforma: hirigintza-jarduketa 
eremu beraren barruan merkataritza-zerbitzuen, aisiakoen eta ostalaritzakoen hainbat 
zerbitzu (janari-unitate handi bat, merkataritza-galeria, gai tematiko handiak, zinema-
aretoak, aisia-guneak, hotelak, jatetxeak, kafetegiak, gasolina-zerbitzuguneak, etab.)  
pilatzen dituen hirugarren sektoreko eraikuntzako hirigintza-ezarpen oro, bere osotasunean 
eta enpresa, establezimendu edo jarduera desberdinetan zatituta egotea alde batera utzita, 
hirigintza-magnitude global hauetakoren bat hartzen duena:    
 - Zabalgunearen azalera garbia, librea gehi eraikia : 15.000 m2. 
 - Gehienezko sabai-azalera eraikigarria: 5.000 m2. 
 
Merkataritza Ekipamendu Handiak hiru multzo handitan sailkatzen dira, kasu bakoitzaren 
eraikuntza-ezaugarrien eta kokapenaren arabera: hiriguneen erdigunean kokatutako 
eraikuntza trinkoko Merkataritza Establezimenduak, hiri-zabalguneetan kokatutako 
Merkataritza Establezimenduak eremu zaharkituak birmoldatuta edo tarteko espazio hutsak 
edo zuzkidura-partzelak okupatuta, eta herriguneen periferian kokatutako Merkataritza 
Establezimendu estentsiboak. 
 
Merkataritza Ekipamendu Handi, Aisia eta Zerbitzu Gune edo Hirugarren Sektoreko 
Plataforma gisa definitu eta EAEn ezarritakoak lurralde-arau honen arabera arautuko dira: 
• Hiriguneetako erdiguneetan kokatutako eraikuntza trinkoko Merkataritza Ekipamendu 

Handien hirigintza-erregulazioa udal-plangintzari lotzen zaio. 
• Beste bi eredu tipologikoetako bati atxikitako Merkataritza Ekipamendu Handien 

lurralde-erregulazioa edo hirugarren sektoreko enpresa anitzeko eransketa baliokideak:  
- Hiri-zabalguneetan kokatutako Merkataritza Establezimendua Handiak, eremu 

zaharkituak birmoldatuta edo tarteko espazio hutsak edo zuzkidura-partzelak 
okupatuta. 

- Hiri-periferiako Merkataritza Establezimendu Handi estentsiboa. 
,Edo horien eredu tipologiko baliokideak ondoren azalduko diren araudira doituko dira, 
Merkataritza Gune Handi bat edo hirugarren sektoreko enpresa anitzeko eransketa 
baliokide bat har dezakeen sektore gisa, ekonomia-jardueretarako, hirugarren 
sektoreko, merkataritzako edo zerbitzuetako lurzoru-sektore bakoitzaren Plan 
Partzialaren dokumentazioan Plan Partzial horretan aurreikusitako erabilera xehatuen 
araubidea honako araudi honetara doitzen dela berariaz justifikatzeko 
betebeharrezkotasunaren bidez:  
- Haren kokapena LPS honetako Merkataritza Ekipamendu Handien Lurralde 

Erregulazioaren mapan (7.2 mapa) modu generikoan definitutako eremu 
geografikoetara mugatuko da eta, bere kasuan eta zehaztasun geografiko 
handiagoarekin, dagokion Lurralde Plan Partzialean Eremu Funtzional 
bakoitzerako xedatzen diren irizpideetara.  
Eremu estrategiko horiek LPSean definitu dira populazio-kokalekuen eta oinarrizko 
komunikazio-sarearen konfigurazioaren arabera.  
Lurralde Plan Partzialetan Merkataritza Guneen kokapena xedapen positiboekin 
arautu daiteke, gisa horretako ekipamenduak hartzeko zona aproposen 
proposamen espezifikoen bidez eta, modu osagarrian, beste hirigintza-erabilera 
batzuetarako erreserbatutako eremuei edo dituzten baldintza naturalengatik 
bereziki babestutako eremuei buruzko mugapen murriztaileekin. 
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- Merkataritzako ekipamendu handien kokapena eta dimentsioak arautzeko, EAEko 
udalerriak sailkatu egiten ditu alderdi hauen arabera: komunikazio-sareekiko 
kokapen estrategikoa, biztanle kopurua, espazio erabilgarriaren kopurua eta 
horrelako zentroak hartzeko egokitasun urbanistikoa. 
. A kategoria: Zentraltasun goreneko udalerriak 

- Araba Erdialdeko EF: 
Iruña Oka, Vitoria-Gasteiz eta Zigoitia. 

- Arabako Errioxako EF: 
Oion 

- Bilbo Metropolitarreko EF: 
Abanto, Barakaldo, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, 
Galdakao, Getxo, Larrabetzu, Leioa, Lezama, Loiu, Ortuella, Portugalete, 
Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Trapagaran, Urduliz eta Zamudio. 

-  Donostialdea – Bidasoa Beherea EF : 
Andoain, Astigarraga, Donostia, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte - Oria, 
Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria, Urnieta eta Usurbil. 

. B kategoria: Eskualdean zentraltasuna duten udalerriak 
- Araba Erdialdeko EF: 

Armiñón, Berantevilla, Erribera Beitia eta Agurain. 
- Laudioko EF: 

Amurrio, Aiara eta Laudio. 
- Arabako Errioxako EF: 

Guardia. 
- Durangoko EF: 
 Abadiño, Amorebieta-Etxano, Durango eta Iurreta. 
- Enkarterriko EF: 
 Balmaseda, Gueñes eta Zalla. 
- Gernika – Markinako EF : 
 Ajangiz eta Gernika-Lumo. 
- Mungiako EF : 
 Mungia 
- Debagoieneko EF: 
 Aretxabaleta, Arrasate eta Bergara. 
- Debabarreneko EF: 
 Eibar eta Elgoibar. 
- Goierriko EF: 

Arama, Beasain, Ezkio - Itsaso, Gabiria, Lazkao, Legazpi, Olaberria, Ordizia, 
Ormaiztegi, Urretxu eta Zumarraga. 

- Tolosaldeko EF : 
 Aduna, Anoeta, Ibarra, Irura, Tolosa eta Villabona. 
- Urola  Kostako EF : 
 Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Zarautz, Zestoa eta Zumaia. 
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. C kategoria: EAEko gainerako udalerriak  
Merkataritza-ekipamendu handi bat ezartzea aurreikusita duten udalerriak. 
 

– Merkataritza-ekipamendu berrien gehieneko dimentsioa kokatuta dauden 
udalerriaren araberakoa da, parametro hauekin bat etorriz: 

. A kategoria: Zentraltasun goreneko udalerriak. 
- Zabalguneko plataformaren gehieneko azalera garbia: 75.000 m2 
- Gehienezko sabai-azalera eraikia: 25.000 m2 
. B kategoria: Eskualdean zentraltasuna duten udalerriak. 
- Zabalguneko plataformaren gehieneko azalera garbia: 40.000 m2 
- Gehienezko sabai-azalera eraikia: 13.000 m2 
. C kategoria: Gainerako udalerriak. 
- Zabalguneko plataformaren gehieneko azalera garbia: 15.000 m2 
- Gehienezko sabai-azalera eraikia: 5.000 m2  

Zabalguneko plataformaren azalera garbi gisa, lurzoru eraikigarriaz gain, 
aparkatzeko eremuak, sarbideen barne-sarea, zerbitzuko espazio guztiak eta 
berdegune perimetral guztiak zenbatuko dira eta, eremu gordinetik kanpo utziko 
dira lur-erauzketa, lubeta eta ibilgu publikoek okupatutako zonak. 
Sabai eraikigarriaren azalera gisa zenbatuko dira sotoan, beheko solairuan eta 
goiko solairuetan eraikitako azalera guztiak, salmenta-azaleratarako nahiz beste 
edozein erabilera osagarritarako atxikipen espezifikoa duten kontuan izan gabe, 
aparkalekutarako azalerak izan ezik, horiek ez baitira zenbatzen. 

– Merkataritza-ekipamendu bakoitzaren gehieneko dimentsioari buruzko mugapen 
horiek merkataritza- eta aisia-establezimendu desberdin txikiagoen edo ekonomia-
jarduerako poligono batean edo hirigintza-kudeaketako lurralde-unitate bat eratzen 
duen plataforma logistiko batean instala daitekeen marka desberdineko 
establezimendu guztien batura osora ere heda daitezke. 

– Merkataritza-establezimendu batekin bateragarriak diren erabilera eta jardueren 
hirigintza-antolamendu zuzenerako, erregulazio honen arabera “lurralde 
handikotzat” jo daitezkeen merkataritza-establezimenduetan petrolio-produktuak 
hornitzeko instalazioen presentzia egokia dela eta horien  “ezarpen-tipologiak” 
honako formatu hauetako bati atxikitzeko modukoa izan behar duela soilik xedatu 
da: eraikuntza irekiko merkataritza-gunea kokapen exentuarekin inguruko hiri-
ingurunearekiko, edo periferian kokatutako merkataritza-gune estentsiboa. 

 Merkataritza-establezimenduen gainerako kasuetan, hau da, erregulazio honen 
arabera “lurralde handikotzat” jo ezin diren guztietan gehi hirigune barruko 
eraikuntza trinkoko tipologia duten merkataritza-ekipamendu handietan, hirigintza-
ikuspegitik bidegabetzat jotzen da ibilgailuentzako petrolio-produktuen 
hornidurarako instalazioak merkataritza-establezimenduetan txertatzea, nahikoa 
espazio ez egoteagatik, erabilera-bateragarritasunik ez izateagatik eta sor 
daitezkeen bide-trafikoko disfuntzionaltasunengatik. 

– Merkataritza-ekipamendu handiak ezartzeko edo handitzeko, sabai eraikigarriaren 
100 m2-ko 5 aparkaleku-plazako gutxieneko zuzkidura bermatu behar da hirigintza-
funtzionamendu egokia izateko, aparkalekutarako espazioaren sabai eraikigarria 
alde batera utzita, noski.   

 
 
EJEKLPS-k tamaina handiko merkataritza-ekipamenduak eta zerbitzu-zentroen ezarpenaren 
antolamendua txertatzean onartzen zuen honi erantzutea zela bere helburua: “hirigintza arloan 
garrantzi handia duen fenomeno bati, eta modu espezifikoan aztertu eta arautu behar denari 
lurralde-antolamenduaren eskumen-esparruan”. 
 
Argi dago EJEKLPS lurralde-izaerako antolamendu-irizpideetan oinarritzen zela.  
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Hurrengo irudiak jasotzen du EJEKLPS-k proposatu eta 2004an behin betiko onartu zen 
lurralde-erregulazioko eredua. 
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I.2.2.- Auzitegi Gorenaren 2015eko irailaren 3ko epaia. 
 
Epai horren bidez, Auzitegi Gorenak zuzenbide osoz deusez izendatzea erabaki zuen, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE (…) 
Zuzentarauaren eta azaroaren 23ko 17/2009 Legearen (…) aurkakoak direlako, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluaren abenduaren 21eko 262/2004 Dekretu bidez 
onartutako Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 
sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren zehaztapenak, merkataritza ekipamenduetarako 
gehienezko azalerari mugak ezartzen dizkietenak. 
 
Epai berean adierazitakoari erreparatuta, honako hauek dira aipaturiko deuseztatzearen 
arrazoietako batzuk: 
 
* Merkataritza-ekipamenduen kokapenari eta tamainari EJEKLPS-k ezarritako mugak 

inposatzeko benetako arrazoiak ekonomikoak eta merkataritzakoak baino ez dira eta, 
horregatik, baztertu egiten dituzte 2006/123/EE Zuzentarauak (…) nahiz 17/2009 Legeak 
(…), interes orokorreko arrazoi justifikatu eta premiazkoengatiko mugak soilik baimentzen 
dituztelako, besteak beste, ingurumena babesteari buruzkoak eta lurralde antolamenduari 
buruzkoak, hiri- eta landa-plangintza barne. 

 
Epaian adierazten denez, Lurralde Plan Sektorialeko 7. atalaren edukia aipaturiko arrazoi 
ekonomiko eta merkataritzakoen egiaztapena da.  
 

 
I.2.3. Lurralde Plan Sektorialaren interpretazio-irizpideak merkataritza-ekipamenduei 

dagokienez, Auzitegi Gorenaren 2015eko irailaren 3ko epaia kontuan hartuta, 
EAELABek 2016ko martxoaren 16an onartutakoak.  

 
Irizpide horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak 2016ko 
martxoaren 16an egindako bileran onartutakoak dira. Hauxe da, laburbilduta, bere edukia: 
 
* EJEKLPS-k deusez emandako Antolamendu Arauetako zehaztapenak 14. artikuluko “2.c” 

eta “2.d” ataletan jasotakoak dira. Horregatik, ezabatu egin dira. Honako hauek dira: 
 

c) Merkataritzako ekipamendu berrien gehieneko dimentsioak kokaleku duten udalerriaren 
araberakoak dira, parametro hauekin bat etorrita:  
* A kategoria: Zentraltasun goreneko udalerriak.  

- Zabalguneko plataformaren gehieneko azalera garbia: 75.000 m2  
- Gehienezko sabai-azalera eraikia: 25.000 m2  

* B kategoria: Eskualdean zentraltasuna duten udalerriak.  
- Zabalguneko plataformaren gehieneko azalera garbia: 40.000 m2  
- Gehienezko sabai-azalera eraikia: 13.000 m2  

 
* C kategoria: Gainerako udalerriak.  

- Zabalguneko plataformaren gehieneko azalera garbia: 15.000 m2  
- Gehienezko sabai-azalera eraikia: 5.000 m2  

 
Zabalguneko plataformaren azalera garbi gisa, lurzoru eraikigarriaz gain, aparkatzeko 
eremuak, sarbideen barne-sarea, zerbitzuko espazio guztiak eta berdegune perimetral 
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guztiak zenbatuko dira eta, eremu gordinetik kanpo utziko dira lur-erauzketa, lubeta eta ibilgu 
publikoek okupatutako zonak.  
 
Sabai eraikigarriaren azalera gisa zenbatuko dira sotoan, beheko solairuan eta goiko 
solairuetan eraikitako azalera guztiak, salmenta-azaleratarako nahiz beste edozein erabilera 
osagarritarako atxikipen espezifikoa duten kontuan izan gabe, aparkalekutarako azalerak 
izan ezik, horiek ez baitira zenbatzen.  
 

d)  Merkataritza-ekipamendu bakoitzaren gehieneko dimentsioari buruzko mugapen horiek 
merkataritza- eta aisia-establezimendu desberdin txikiagoen edo ekonomia-jarduerako 
poligono batean edo hirigintza-kudeaketako lurralde-unitate bat eratzen duen plataforma 
logistiko batean instala daitekeen marka desberdineko establezimendu guztien batura osora 
ere heda daitezke. 

 
EJEKLPS-ren Antolamendu Arauetako 14. artikuluaren gainerako edukia indarrean 
dagoela adierazi da. 

 
* EJEKLPS-ren “7.1” puntuaren edukia doitu egin da honako aurreikuspen hauek 

ezabatzeko:  
 

Azkenik, esan beharra dago merkataritza-ezarpen berrietara zuzendutako azaleren lurralde-
desagregazio handiago batekin, marka desberdinen arteko emakiden banaketa errazagoa 
ahalbidetuko litzatekeela Eremu Funtzional bakoitzean, enpresen arteko lehia estuagoa 
ahalbidetuz ekipamendu-mota horren eskaintzan.  

 
Beraz, indarrean jarraitzen dute puntu berean jasotako gainerako irizpideek, Dokumentu 
honetako I.2.1 atalean berariaz aipatu direnek.   

 
* EJEKLPS-ren “7.2” puntuaren edukia doitu egin da 14 artikulutik ezabatu direnekin bat 

datozen aurreikuspenak ezabatzeko.  
 
 
I.2.4.- Ekonomia-jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 
Sortzeko Lurralde Plan Sektoriala berrikusteko erabakia, merkataritza-ekipamenduei 
dagokienez.  

 
Eusko Jaurlaritzaren 2016ko martxoaren 22ko Kontseiluak erabaki zuen aipaturiko Lurralde 
Plan Sektorialaren berrikuspen-prozesuari hasiera ematea, merkataritza-ekipamenduei 
dagokienez. 
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II.- LPS-REN BERRIKUSPENAREN AURRERAKINA EGITEKO ESPARRU OROKORRA. 
 
II.1.- IRIZPIDE OROKORRAK. 

 
EJEKLPS-ren berrikuspenaren Aurrerakina merkataritza-gune handiei dagokienez, beste 
batzuen artean honako irizpide orokor hauek eratutako esparruan egin da: 
 
* Barne merkatuko zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Zuzentarauan adierazitakoarekin bat, 

zerbitzu-jarduerak ezartzeko, horietarako sarbidea izateko eta erabiltzeko baimen-
erregimenak ezartzea, besteak beste, honako baldintza hauek betetzearen baitan dago: 
diskriminatzaileak ez izatea, interes orokorreko nahitaezko arrazoiengatik justifikatua 
egotea, arrazoi horiekiko proportziozkoak izatea, argiak, zalantzarik gabeak eta 
objektiboak izatea, horien premia eta planteatutako helburuak hain murriztaileak ez diren 
neurriekin ezin direla lortu justifikatzea, izaera ekonomikoko eskakizunen pean ez egotea, 
etab. (9., 10., 14. art.). 
Halaber, interes orokorreko nahitaezko arrazoi horietako batzuk ingurumenaren eta hiri-
ingurunearen babesari eta ondare historiko eta artistikoaren zaintzari lotutakoak dira (4. 
artikulua).   

 
* Zuzentarau hori eta bertan xedatutako irizpideak, beste batzuen artean, honako hauen 

bidez txertatu ziren gure ordenamendu juridikoan: 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, 
zerbitzu-jardueretarako sarbide libreari eta haien erabilerari buruzkoa, 25/2009 Legea, 
abenduaren 22koa, hainbat lege aldatzen dituena aurrekora egokitzeko, 12/2012 Legea, 
abenduaren 26koa, merkataritza eta hainbat zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei 
buruzkoa (denak Estatuko administrazioak aldarrikatutakoak), eta 7/2008 Legea, ekainaren 
25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legea bigarrenez aldatzen duena, 7/2012 Legea, 
apirilaren 23koa, hainbat lege aldatzen dituena 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko 
(Administrazio autonomikoak aldarrikatutakoak). 

 
* Nazio Batuek Etxebizitzari eta Hiri Garapen Jasangarriari buruz egindako Konferentziako 

azken txostenean (Habitat III) adierazitakoari erreparatuz, egoki da:   
- Hiri-ekonomia jasangarri eta inklusiboen garapena bermatzea, planifikatutako 

urbanizazio baten ondoriozko aglomeraziotik sortzen diren onurak baliatuz (...). 
- Hiriak eta giza kokaguneak planifikatu, finantzatu, garatu, zuzendu eta kudeatzeko 

modua birbideratzea, hiri- eta lurralde-garapen jasangarria garapen jasangarria eta 
denontzako oparotasuna lortzeko nahitaezko elementua dela aitortuz. 

- Hiri- eta lurralde-garapeneko ikuspegi jasangarriak eta integratuak hartzea, 
pertsonengan zentratzen direnak, adina eta generoa kontuan hartzen dutenak. 
Horretarako, politikak aplikatu eta estrategiak formulatu beharko ditu, gaitasuna sortuz 
eta maila guztietan neurriak hartuz, aldaketa bultzatzen duten funtsezko faktoreetan 
oinarrituta, besteak beste, hiri- eta lurralde-plangintza eta -diseinu integratuak 
suspertzeari lotutakoak, eta epe luzekoak, hiri-konfigurazioaren dimentsioa 
optimizatzeko eta urbanizazioaren emaitza positiboak praktikan jartzeko. 
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Toki Jasangarritasunari buruzko Europako 8. Konferentziaren (Euskal Deklarazioa, 2016ko 
apirila) eta Marrakexen berretsitako (2016ko azaroa) Klima Aldaketari buruzko Hitzarmen 
Markotik (2015eko abendua) sortutako zuzentarauak ildo horretan doaz.  

 
* Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen Testu Bateginak, 2015eko urriaren 

30ekoak, garapen jasangarriaren printzipioarekin bat etorriz, baliabide naturalen erabilera 
arrazionala bideratu behar dela adierazi ondoren, lurzoruaren erregulazioari, 
antolamenduari, okupazioari, eraldaketari eta erabilerari buruzko politika publikoak 
lehiakortasun eta jasangarritasun ekonomiko, sozial eta ingurumenekoaren, lurralde- 
kohesioaren, energia-eraginkortasunaren eta konplexutasun funtzionalaren printzipioetara 
egokitu behar direla xedatzen du, behar bezala hornituta egotea eta lurzorua 
eraginkortasunez okupatzea ahalbidetuz: 
- Dinamizazio ekonomiko eta soziala eta etxebizitza hutsen edo erabiltzen ez direnen 

egokitzapena, birgaitzea eta okupazioa erraztuz eta sustatuz.  
- Zentzuzko kostuan eta denboran mugitzea bermatuz. Horretarako, garraio-sistema 

guztien arteko oreka egokian oinarritu behar da, baina garraio publiko eta kolektiboari 
lehentasuna eman behar zaio eta oinezko eta bizikletazko desplazamenduak indartu 
behar dira. 

- Bizitegi-funtzioarekin bateragarri diren erabilera guztiak hiri-ehunean txertatuz, hirien 
eta bizitegi-nukleoen orekari laguntzeko, erabilera-aniztasuna, zerbitzuak, zuzkidurak 
eta ekipamenduak egoiliarrei hurbiltzea eta kohesio eta integrazio soziala ahalbidetuz. 

 
* 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintza Legearen arabera, hiri-garapenak garapen 

jasangarriaren printzipiora deitzeak honako kontu hauek justifikatzen ditu, besteak beste:  
- Garapen ekonomiko eta sozialaren izaera jasangarri eta iraunkorra ahalbidetzen 

duten produkzio- eta kontsumo-prozesuak sustatzea. 
- Lurzoruak berezkoak dituen baliabide naturalak babestea, dituzten produkzio-

balioengatik nahiz hirigintza-garapen jasangarriaren toki estrategiarako erreferentzia 
izateagatik. 

- Lurzoruaren okupazio jasangarria, haren birgaitzea eta berrerabilera kontuan hartzen 
duena, eta etxebizitza hutsen erabilera, hazkunde berriaren gaineko lehentasunezko 
aukera gisa, hiri-segregazioa eta -sakabanaketa saihestuz lurraldearen funtzio 
primarioa hiri-, landa- eta natura-espazioen ingurumen-balioak babesteko eta 
askotariko erabilera edo jarduerak espazioan modu egokian integratu eta 
kohesionatzeko oinarri gisa mantentzea ahalbidetzeko. 

- Mugikortasun jasangarria, motordun ibilgailuen erabilera behartu eta ez premiazkoa 
murriztea xede duena, ingurumena errespetatzen duten garraiobideei lehentasuna 
emanaz, haien erabilera konbinatua planifikatuta. 

 
* Era berean, LAGen Berrikuspen Aurrerakinaren arabera, hiri-garapenak, besteak beste, 

irizpide hauetara egokitu behar dira: 
 
- Lurzoru artifizializatuaren erabilera optimizatzea eta hazkunde mugagabea saihestea 

hiri-hazkundearentzako, hiri-berroneratzearentzako eta erabilera-nahasturarentzako 
perimetroak ezarriz. 
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- Mugikortasun jasangarria sustatzea oinezkoen eta bizikletarien mugikortasunari, 
garraio publiko multimodalari eta garraiobide desberdinen optimizazioari arreta 
berezia eskainiz. 

- Hiri-berroneratzea lehenestea lurralde- eta hirigintza-plangintzan oinarrituta. 
- Eremu urbanizatuen dentsifikazioa eta eremu zaharkitu, narriatu edo gutxi erabilien 

birziklatzea lehenestea garapen berrien irtenbide gisa eta etxebizitza, ekonomia-
jarduera eta zuzkidura eskaerak gogobetetzeko xedez. 

- Gure herrietako hiri-bizitza sustatzea, hiriko merkataritza lehenetsiz periferiako 
merkataritzaren aurrean. 

- Merkataritza-ekipamendu handien gehieneko azalera mugatzea interes orokorreko 
nahitaezko arrazoiengatik, esaterako, lurralde-antolamendua eta ingurumenaren 
babesa. 

- Lurraldearen izaera polizentrikoa sustatzea. Arlo horretan, funtsezkotzat jotzen da hiri 
ertainek protagonismoa berreskuratzea zerbitzuak bildu eta emateko zentro gisa.  

- Lurraldea planifikatzea erabilerak, bereziki eguneroko bizitzarako behar direnak, 
ibilgailuak erabiltzeko premia murrizten duten edo joan-etorrien denbora laburtzen 
duten distantzietara kokatuz.  

- Hiri konplexu eta hurbila sustatzea, ondo hornitutako auzo seguru eta, garraio 
publikoaren bidez, hiriko eta lurraldeko beste leku batzuekin ondo konektatutakoetan 
oinarritutakoa. 

- Lurzoruaren okupazioa mugatzea, erabilera-nahasketa eta eremu narriatuen 
berroneratzea eta berrerabilera erraztuz, eta intermodalitatea eta BEG isuri txikienak 
dituzten garraiobideak indartzea.  

 
* Esparru orokor horretan honako irizpide hauek ere zehaztu behar dira: 
 

- EAEko lurralde-antolamendua aspalditik ari da planteatzen lehendik dauden 
hiriguneak indartzearen aldeko lurralde-eredu bat ezartzea, xede horretarako 
zentzuzko dentsitateak eta erabilera-nahastura ahalbidetuz eta, testuinguru horretan, 
bizitegi-erabilerarekin bateragarriak diren ekonomia-jarduerak haietan ezartzea. 

- Eredu horrek askotariko sinergiei bide ematen die. Horrela, lurzoru berrien okupazio 
eta artifizializazio bereizi gabe eta masiboa saihesten du, garraio kolektibo eraginkorra 
ezartzea errazten du eta ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko aukera ematen du, 
berekin duen kutsadura ere murriztuz. Halaber, eredu osasuntsuagoa bideratzen du, 
bitarteko ez motordunen bidez ekipamenduetara eta gainerako zerbitzuetara iristeko 
aukera ematen duena.  

-  Beraz, eredu horrek erabilerak hiri-ingurune trinko eta funtzionalki konplexu batean 
txertatzea eskatzen du eta, horretarako, erabilera guztien ekarpena eta txertatzeko 
prest egotea behar da. 
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- Familiaren tamaina nabarmen txikitutako, bizi-itxaropena handitutako eta biztanleria 

zahartutako egoeran, eredu horrek gizartearen premiak ondo konpontzeko aukera 
ematen du, biztanleak ekipamenduetara eta gainerako zerbitzuetara hurbiltzea 
erraztuz esparru osasungarriagoan. 

- Horregatik guztiagatik, lurralde-antolamenduari dagokionez, irizpide eta helburu horiek 
batuta, ezinbestekoa da behar den erantzuna bermatzeko arau egokiak sortzea. 

 Ikuspegi horretatik, merkataritza- eta aisia-jardueretarako azalera handi batzuen 
kokapen periferikoak eta gehiegi ardaztuak gure herri eta hirien egitura funtzionalean 
modu negatiboan eragiten duela uste da, eta saihestu egin behar da.  

 Bestalde, kokapen periferiko horrek komunikazio-sarea izugarri handitzea eta 
automobila ia nahitaez erabili beharra eskatzen du, sare orokorreko puntu 
sentikorretan trafikoa gainasetzea ere eraginez, eta hori saihestu egin behar da. 

 Hala, hiriguneak hiri-jarduera finkatuaren erreferentziazko zentro gisa hirigintza-
ikuspegitik birkalifikatzeko prozesuak ahalbidetu behar dira, merkataritza-jarduera 
haietan txertatuz.  

 Merkataritza-jarduera hirigunean dibertsifikatzeak haren banaketa hobea, 
konplexuagoa eta orekatuagoa ahalbidetuko luke lehendik dagoen hiriaren testuinguru 
orokorrean eta, gainera, eskaintza erabiltzaileari gehiago hurbiltzeko hirigintza-
helburua erraztuko luke. 

 Herri eta hirietan nahiz auzoetan erdigunean kokatutako hiriguneak merkataritza-
jarduerak hartzeko eremu egoki gisa konfiguratzen dira. 

 
 
II.2.- INDARREKO LEGE-XEDAPENAK. 
 
Honako hauek dira esku artean dugun testuinguruan kontuan hartu beharreko xedapen eta 
irizpide batzuk, dagokien azterketa egin beharko zaienen oroigarri soil gisa aipatuta:  
 
A.- Hirigintza- eta lurralde-antolamenduaren arloan indarrean dauden xedapenak. 
 

* Lurzoru eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen Testu Bategina, 2015eko urriaren 
30ekoa. 

* Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko Legea, 1990eko 
maiatzaren 31koa. 

* Indarreko hirigintza-legeria, 2006ko ekainaren 20ko Lurzoru eta Hirigintza Legea 
barne. 
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B.- Zerbitzu- eta merkataritza-arloko indarreko xedapenak.  
 

* 2006/123/EE Zuzentaraua, 2006ko abenduaren 12koa, barne merkatuko zerbitzuei 
buruzkoa. 
Bere helburuetako bat Estatu kideetan zerbitzu-emaileak ezartzeko askatasunari eta 
Estatu kideen arteko zerbitzuen zirkulazio askeari aurre egiten dioten oztopoak 
ezabatzea eta, bai zerbitzu-hartzaileei eta bai zerbitzu-emaileei, oinarrizko bi 
askatasun horien egiazko erabilerarako behar den segurtasun juridikoa bermatzea da 
(…).  
Zuzentarauak berak adierazten du zerbitzu-jarduera baterako edo horien 
erabilerarako sarbideari soilik eragiten dioten baldintzei aplikatzen zaiela, ez, ordea,  
ibilgailuen arauekin zerikusia dutenei, lurralde-antolamenduari buruzko arauei, 
hirigintza eta landa-antolamendukoei, eraikuntzako arauei (…) ez dutelako arautzen 
(…) edo zerbitzuaren jarduerari modu espezifikoan eragiten ez dioten arren, zerbitzu-
emaileek beraien ekonomia-jardueran eta partikularrek beraien gaitasun pribatuan 
errespetatu egin behar dituztelako. 

 
* Zuzentarau hori honako hauen bidez lekualdatu da gure ordenamendu juridikora: 

- Administrazio zentralak emandako xedapenak: 
. 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretarako eta horien 

erabilerarako sarbide askeari buruzkoa. 
. 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, hainbat lege aldatzen dituena zerbitzu-

jardueretarako eta horien erabilerarako sarbide askeari buruzko Legera 
egokitzeko. 

. 12/2012 Legea, abenduaren 26koa, merkataritza eta hainbat zerbitzu 
liberalizatzeko premiazko neurriei buruzkoa. 

 
Lege horietako aurrenekoan xedatutakoaren arabera, honela dio zerbitzu-
jarduerarako edo horien erabilerarako sarbidea erregulatzen duen araudiak:  
. (…) ezin die inposatu zerbitzu-emaileei baimen-araubide bat, salbuespen gisa ez 

bada eta bereizketarik eza, premia eta proportzionaltasuna ez badira elkartzen, 
araubide horrek ezarritako legean behar beste motibatu beharko direnak (5. art.). 

. (…) sarbide edo erabilera horrek ez ditu, beste batzuen artean, beste murrizketa 
kuantitatibo edo lurralde-murrizketa batzuk baldintzatu behar eta, zehazki, 
biztanleriaren arabera edo zerbitzu-emaileen arteko gutxieneko distantzia baten 
arabera finkatutako mugak, baldin eta, bereizleak ez izateaz gain, interes orokorreko 
nahitaezko arrazoi batengatik justifikatuta ez badaude eta proportziozkoak ez badira 
(11. art.).   

Eta gai horretan behin eta berriz emandako jurisprudentziak gogorarazten duen 
bezala, interes orokorreko arrazoi horietako batzuk lurralde-antolamenduari eta 
ingurumenaren babesari lotutakoak dira. 
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- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak emandako xedapenak: 
. 7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, merkataritza-jarduerari buruzko legea 

(7/1994 Legea, maiatzaren 27koa, Merkataritza Jarduerari buruzkoa). 
. 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, hainbat lege aldatzen dituena Europako 

Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako barne-
merkatuko zerbitzuei buruzko  2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko. 

Xedapen horietan ezarritako aurreikuspen guztietatik honako hauek nabarmendu 
behar dira:   
. Horren ondorioz, une honetan planteatzen zaigun erronka da merkataritza-

establezimendu handien inbertsioa hirietako eta eskualdeko hirigune nagusietako 
hiri-bilbeetara bideratzea eta, horrela, inguruko merkatari txikiekin ditugun sinergien 
eta gure merkataritza-eredua mantentzearen alde egitea, merkataritza-
ekipamenduak hiria eraldatzeko eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko tresna gisa 
hartuz (7/2008 Legearen Zioen Azalpena). 

. 13. artikulua. Merkataritza-establezimendu handien ezarpena (7/2008 Legea): 
1. Udalek, beraien hirigintza-plangintza formulatu, aldatu edo berrikusteko orduan, 

txikizkako merkataritza-erabilera erabilera espezifikotzat jotzen dute eta, hala 
dagokionean, erabilera hori merkataritza-establezimendu handien ezarpenaren 
bidez gauzatzeko aukera ematen duten lurrak zehazten dituzte eta, hala 
badagokio, beste erabilera batzuekiko bateragarritasun-araubidea, ondorengo 
ataletan jasotako arauen arabera. 

2.  Lege honen xedeetarako, merkataritza-establezimendu handitzat joko da, 
indibiduala nahiz kolektiboa, 700 metro karratutik gorako azalera eraikia duen 
guztia. 
Xede horietarako, merkataritza-establezimendu kolektiboa esaten zaio eraikin 
batean edo elkarri atxikitako hainbat eraikinetan kokatuta dauden eta 
merkataritza-jarduerak egiteko erabiltzen den establezimendu-multzoari. 

3.  Erregaiak saltzen eta bidaltzen diharduten merkataritza-establezimendu 
handien edo ibilgailuak saltzen dihardutenen ezarpena, 700 metro karratutik 
gorako azalera eraikia badute ere, eta udal-merkatuen ezarpena, ez dago 
artikulu honetako 1. atalean jasotako preskripzioen baitan.  

4.  Merkataritza-establezimendu handiak ezartzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Merkataritza Ekipamenduen Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onartzen 
duen araudian jasotako erregulazioa bete beharko da, hori delako Euskal 
Autonomia Erkidegoan merkataritza-ekipamendu handien ezarpena zehazten 
duen lurralde-antolamenduko tresna. 

5.  (…). 
6.  Udal-planek merkataritza-establezimendu handiak hiriguneetan edo hiri-

zabalguneetan ezartzeko soilik kalifikatu ahal izango dituzte lurrak, eremu 
zaharkituak birmoldatuta edo eremu huts interstizialak okupatuta. Plan horiek, 
hiri-ereduaren jasangarritasuna bermatze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Merkataritza Ekipamenduen Lurralde Plan Sektorialean xedatutakoari lotuko 
zaizkio eta, ahal izanez gero, antolamendu-irizpide hauei jarraituko diete:  
a)  Planek merkataritza-establezimendu handien erabilera espezifikoaren 

ezarpena aurreikusi ahal izango dute udalerrietako hiri-bilbe finkatuetan, 
hau da, bizitegi-eraikin kolektiboek etengabe okupatutakoetan. 

b)  Bizitegi-lurzoru urbanizagarriko eremu homogeneoen, hiri-berroneratzeko 
plan berezietan sartutako lurren edo eremu huts interstizialak okupatzeko 
lurren eraikuntza-garapena dela eta, erabileraren aurreikusitako 
intentsitatearen eta horrek dakarren lurzoru-kontsumoaren arteko 
egokitzapena eta proportzioa justifikatu beharko dira.    

c)  Kasu guztietan, erabilera horren ezarpena aurreikusteko planek udalerriko 
eboluzio-estrategian, hiri-mugikortasunean eta lurzoruaren okupazioan 
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integratzeko moduari erreparatuko diote, haren kontsumoa saihesten 
ahaleginduz. Halaber, pertsona eta ibilgailuen mugimenduak aztertuko 
dituzte, bide-sarean eta gainerako azpiegitura publikoetan duten eragina 
balioetsiko dute bereziki, bai eta jendearen aurreikusteko moduko fluxuak 
gogobetetzeko eta ibilgailu partikularren erabilera murrizteko nahikoa 
garraiobide kolektibo dagoen.  

d)  Erabilera espezifikoa finkatutako hiri-bilbeetan kokatzen denean, 
erabileraren aurreikusitako intentsitaterako behar den eta egokia den 
aparkaleku-zuzkidura eskatuko dute planek. Xede horretarako, eremu 
erabilgarriak, hiriko trafikoan duen eragina eta lehendik dauden edo 
aurreikusten diren garraiobide publikoak ere kontuan hartuko dira. 
Gainerako kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritza 
Ekipamenduen Lurralde Plan Sektorialak aipatzen dituen aparkaleku 
estandarrak aplikatuko dira, gutxienez. 

e)  Etorkizuneko eraikuntzetarako energia-eraginkortasuna, irisgarritasuna 
eta eraiki beharreko establezimenduak ingurunean integratzea xede duten 
irtenbideak eskatuko dituzte planek. 

7.  Udalak aurreko atalean adierazitako antolamendu-irizpideetatik aldentzen 
direnean, jasangarritasun-azterketa baten bidez justifikatuko dute erabakia. 
Azterketa Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduko Batzordearen 
eskura jarri beharko da plangintzaren formulazio-, aldaketa- edo berrikuspen-
espedienteari gehitu beharko zaion eta honako gai hauek aipatuko dituen 
memoria arrazoituarekin batera: 
-  Merkataritza-erabileraren ezarpenak hirigunearekiko duen 

proportzionaltasunaren eta egokitzapenaren analisia.  
-  Lehendik dauden azpiegituren, besteak beste, argiteriaren, errepideen, 

uraren eta telekomunikazioen eragina eta askitasuna aurreikusitako 
ezarpenari zerbitzua emateko. 

-  Pertsona nahiz ibilgailuen mugikortasun-azterketak, eta mugikortasun 
horren zerbitzura dauden zuzkidurak. 

-  Hiri-antolamenduaren gainean duen eragina eta ezartzeko asmoa duen 
lurralde-eremuarekiko errespetua ingurumen-arloan. 

 
* Aurreko xedapenei 8/2014 Errege Lege Dekretua gehitu dakieke, uztailaren 4koa, 

hazkunderako, lehiakortasunerako eta eraginkortasunerako premiazko neurriak 
onartzen dituena eta, beste batzuen artean, aurreikuspen hauek dituena: 

1.  Oro har, merkataritza-establezimenduen irekierak, lekualdatzeak edo handitzeak 
ez du bete behar baimen-araubiderik.  

2.  Hala eta guztiz ere, merkataritza-establezimenduen irekiera, lekualdatzea edo 
handitzea baimen bakarraren pean gera daiteke. Baimen hori mugagabe emango 
da jarduera gauzatzeko behar diren instalazio edo azpiegitura fisikoek 
ingurumenean, hirigunean eta ondare historiko-artistikoan kalteak eragin 
ditzaketenean eta arrazoi horiek erantzukizunpeko adierazpen bat edo aurretiko 
komunikazio bat aurkeztuta babestu ezin direnean. Baimen-araubideak behar 
bezala arrazoituta egon behar du araubide hori xedatzen duen legean.  

3.  Establezimendua irekitzeko edo handitzeko erantzukizunpeko baimenak edo 
adierazpenek ezingo dituzte izan instalazioari edo azpiegiturari espezifikoki lotuta 
ez dauden baldintzak eta interes orokorreko nahitaezko arrazoietan justifikatuta 
egon behar dute. 
Nolanahi ere, baldintza horiek ez diskriminatzaileak, proportziozkoak, argiak, 
zalantzarik gabekoak, objektiboak, aurrez argitaratutakoak, aurreikusteko 
modukoak, gardenak eta irisgarriak izan behar dute eta 2. Atalean adierazitako 
arrazoietan oinarritutako irizpideei soilik izango dituzte kontuan.  
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4.  Inola ere ezingo dira ezarri izaera ekonomikoko baldintzak, esaterako, baimena 
ematea premia ekonomiko bat dagoela frogatzearen baitan, merkatuko eskari 
baten baitan edo gehiegizko merkataritza-eskaintzaren baitan, jardueraren ondorio 
ekonomikoak, posibleak edo benetakoak, ebaluatzearen baitan, jarduera agintari 
eskudunak ezarritako programazio ekonomikoaren helburuetara doitzen den 
balioestearen baitan jartzen dutenak edo, zuzenean edo zeharka, sektoreko 
ekonomia- edo enpresa-eredu jakin bat defendatzea xede izan dezaketenak.    
Halaber, debekatuta dago merkataritza-establezimenduak instalatzeko ezartzen 
diren baimena emateko prozeduretan lehiakideek esku hartzea.  
Esku-hartze administratiboko araubideak zerbitzu-jardueretarako eta horien 
erabilerarako sarbide libreari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legean eta 
merkatu-unitatearen bermeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legean 
aurreikusitakora doituko dira. Hain zuzen, ezingo dituzte izan azaroaren 23ko 
17/2009 Legeko 10. artikuluan debekatutako baldintzak, eta ez abenduaren 9ko 
20/2013 Legeko 18. artikuluko establezimendu-askatasuna eta zirkulazio-
askatasuna mugatzen dituzten jarduketak.  

5.  (…). 
 

Aipaturiko lege-xedapenetan xedatutakoaren ondorio gisa, ondoren aipatuko diren bi kontuak 
nabarmendu behar dira. Batetik, ezin dira ezarri merkataritza-jardueren ezarpena eta irekiera 
baldintzatzen duten izaera ekonomikoko mugak edo baldintzak. Bestalde, haien ezarpena 
antola daiteke interes orokorreko arrazoi justifikatu eta proportziozkoetan oinarrituta, 
ingurumenaren babesarekin eta lurralde- eta hirigintza-antolamenduarekin zerikusia dutenak 
barne. 
 
 
II.3.- INDARREKO LURRALDE-PLANEN MULTZOAK OSATUTAKO LURRALDE-

ESPARRUA. 
 
Hau da plan horien zerrenda: 
 
* EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG), Eusko Jaurlaritzak 1997ko 

otsailaren 11ko Dekretu bidez (28/1997 Dekretua) behin betiko onartutakoak, eta 2016ko 
urtarrilaren 19ko Dekretu bidez aldatuak (bizitegi-kuantifikazioari dagokionez).  
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* Honako eremu funtzional hauen Lurralde Plan Partzialak:1  

- Guardia (Arabako Errioxa) (2004). 
- Araba Erdialdekoa (2004). 
- Laudio (2005). 
- Eibar (Debabarrena) (2005). 
- Arrasate-Bergara (Debagoiena) (2005 Dekretua). 
- Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) (2006). 
- Bilbo Metropolitarra (2006 Dekretua). 
- Beasain-Zumarraga (Goierri) (2009). 
- Igorre (2010). 
- Durango (2011). 
- Balmaseda-Zalla (Enkarterria) (2011). 
- Gernika-Markina (2016). 
- Mungia (2016) 
- Donostia (Donostialdea-Bidasoa Behea) (2016) 

 
* Lurralde Plan Sektorialak (LPS).  

Hauek dira behin betiko onartutakoak:  
- Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra (1989). 
- Arabako Errepideen Plan Integrala (30/1998 Foru Araua). 
- Bizkaiko Errepide Plana (8/1999 Foru Araua). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko LPS (isurialde 

kantauriarra) (1998; 2013an aldatua). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko LPS (isurialde 

mediterraneoa) (1999; 2013an aldatua). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarea Antolatzeko LPS (2001). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Eolikoa Antolatzeko LPS (2002). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen LPS (2004). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta 

Merkataritza Ekipamenduak sortzeko LPS (2004) (Auzitegi Gorenaren 2015eko epaia 
eta EJEKLPS-ren interpretazio-irizpideak merkataritza-ekipamenduei dagokienez, 
aipaturiko epaiaren aurrean, EAELABek 2016ko martxoaren 16an onartutakoak).  

- EAEko Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko LPS (2007). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako LPS (2014 Dekretua). 
- Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituretarako LPS (24/2009 FD, 7/21ekoa). 
- Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS (2/2013 Foru Araua). 

 
 

                                                
1 Toloserriko eremu funtzionalaren LPP (Tolosaldea) behin betiko onespenaren zain dago. 
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II.4.- LURRALDE-ANTOLAMENDUKO INDARREKO GIDALERROEN BERRIKUSPENAREN 

ESPARRUAN PLANTEATUTAKO GIDALERROAK. 
 
Gidalerro horiek berrikuspena behin betiko onartzen ez den bitartean aplikatuko ez diren arren, 
zentzuzkoa da kontuan hartzea esku artean dugun testuinguruan. Une honetan, esparru 
horretan egindako Oinarrizko Dokumentuaren (2015) eta Aurrerakinaren (2016) edukitik, beste 
batzuen artean, helburu eta orientabide hauek nabarmendu behar dira:  
 
* Merkataritza-garapenei espezifikoki elkartuak: 

- Gure herrietako bizitza hiritarra sustatzea, merkataritza hiritarra eta azalera handiei 
lotutako periferiako merkataritza orekatuz. 

* Izaera orokorrekoak, hiri-garapenei lotutakoak:  
- Hiri-berroneratzea eta eremu urbanizatuaren aprobetxamendu egokiena sustatzea. 
- Eremu urbanizatuen trinkotzea eta eremu zaharkitu edo narriatuen birziklatzea 

lehenestea hazkunde berrien aurrean. 
- Etxebizitzaren edo ekonomia-jardueraren eskariak gogobetetzeko hiri-berroneratzea 

eta eremu urbanizatu edo hiri-bilbean integratutakoaren erabilera lehenestea lurzoru 
berriak urbanizatzearen aurrean. 

- Hiri-eremu trinkoagoak sortzea, hiri-intentsitate handiagokoak eta aniztasuna eta 
erabilera-nahasketa ezaugarritzat dituztenak, honako hauen bidez: lehendik dauden 
hiri-eremuen aprobetxamendua; eraikuntza-intentsitate txikiko eremuak trinkotzea; 
eremuak berrerabiltzea hiri-berroneratzeko eta berreraikitzeko ekintzen bidez.  

- Udalerrietan mugikortasuna eta garraio jasangarria sustatzea. 
- Berroneratzea bultzatzea hiri-egitura dentso eta trinkoak sortzeko helburuarekin, 

desplazamendu-premiak murriztuz, eta garraio kolektiboko sistemak lehenestea, 
horien erabilera sustatuz. 

- Lehendik dauden komunikazio-azpiegituren erabilera optimizatzea, garraio 
kolektiboko sareekin ondo konektatuta dauden eta eraikuntza-dentsitate txikia duten 
esparruak trinkotzea bultzatuz. 

- Bizikidetzako, sozializazioko, merkataritza- eta kultura-jarduerako eta hirigintza-, 
arkitektura- eta kultura-ondarearen gozameneko espazio publikoak sustatzea.  

 
 
III.- EGOERAREN INFORMAZIO-ANALISIA. 
 
III.1.- SARRERA.  
 
Hamabi urte baino gehiago igaro dira Euskal Autonomia Erkidegoko EJEKLPS behin betiko 
onartu zenetik 2014an. Aldi horretan bi etapa bereizi behar dira: bata, aurreko urteetako 
joeraren hedapen kontinuistaren faseari dagokiona, 2008ko amaieran goia jotzen hasi baina 
2010 arte luzatu zena eta bigarrena azken urteei dagokiena (2010-2016).     
 
Hala, bizi dugun krisi ekonomiko eta sozialak kontsumo-murrizketa bat eragin du azken etapa 
horretan eta, horrek, aldi berean, inflexioa eta aldaketa eragin ditu gure lurraldean merkataritza-
gune berriak ezartzeko prozesuan, EJEKLPS beraren efektuaren kalterik gabe. 
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Hala eta guztiz ere, azken bi urte hauetan nolabaiteko indarberritzea nabaritu da. Hortik ekimen 
berriak etorri dira, aztertzen ari direnak edo proiektuan daudenak, eta baita ezarpen berriak ere. 
Ekimen horiek aurrerago aipatuko ditugun eredu jakin batzuei jarraitzen die. 
 
 
III.2.- ERABILITAKO ITURRIAK ETA AINTZAT HARTUTAKO ERREFERENTZIAZKO 

PARAMETROAK    
 
Lana egiteko, alde batetik, Eustatek xede horretarako berariaz eskatu eta emandako 
informazioa eduki da. Informazio espezifiko hori bat dator 2008, 2010 eta 2015 urteetako 
merkataritza-establezimenduen m2(t)-tan emandako azalera eraiki osoari buruzko informazio 
homogeneo batekin, hain zuzen ere, EJSNko 47. dibisioko txikizkako merkataritzako EJSN 
kodeei dagozkienekin. Informazio hori GIS formatuan eman da, hau da, eskura dagoen 
kartografiari buruzko datu-baseak elkartuz eta jardueren lurralde-kokapena eskainiz.   
Horrenbestez, azalera eraiki osoaren m2(t)-tako parametro bati dagokion informazioa dago, 
lanaren helburuen arabera behar diren landa-lanaren eta lanketa propioaren ondoren birdoituta, 
Eremu Funtzionalen arabera bildutako memoria honetako VIII.1 eranskinean (1. eta 2. taulak) 
irudikatzen dena. 
 
Eustaten bidez eskura daitekeen Euskal Autonomia Erkidegoaren azalerari, biztanleriari, 
etxebizitzari, barne produktu gordinari eta abarrari buruzko informazioa ere erabili da (VIII.1 
eranskineko 3., 4., 5., 6. eta 7. taulak). 
 
Bestalde, kontuan hartu dira Eusko Jaurlaritzaren Merkataritza egokitzeko 2015eko planeko 
Jarduketa Plana eta xede horrekin egindako Txikizkako euskal merkataritzaren diagnostikoa, 
biak 2010eko otsailean idatzitakoak, eta beste iturri batzuei buruz horietan beraietan jasotako 
informazioa. 
 
Halaber, beste iturri batzuk ere kontsultatu dira, esaterako, INE, Eurostat, Espainiako Bankua 
(merkataritza-banaketaren egitura eta Euro eremuan eta Espainian prezioen gainean duen 
eragina), Datosmacro.com (Expansión), Ikusmer, Caixaren urtekaria, eta merkataritzarekin 
zerikusia duten enpresa eta elkarteei buruzko informazioa, merkataritza-sektore horretako 
agenteekin harremanak izan direlarik.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko formatu digitaleko kartografia ere prestatu da, bai eta formatu 
berean eskura dauden aireko argazkiak ere. 
 
Modu osagarrian, beharrezkotzat jo den landa-lana egin da. 
 
Lanaren xedea kontuan hartuta informazioa askitzat jo den arren, nabaritu daitezkeen 
informazio-gabezia batzuk aipatu dira:  
 

- Kontuan hartu diren txikizkako merkataritza arloko azterketa espezifiko integralak 
2010ean egindakoak dira. Hala ere, alde batetik, krisi-egoeraren berri ematen dutela eta, 
bestetik, koiuntura horren ondorioz eta ikusiko den bezala, hurrengo aldian EAEn ez da 
eraldaketa esanguratsurik egon, berariaz aipatzen direnak alde batera utzita.  
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- Eustaten bidez xede horietarako lortutako txikizkako merkataritza arloko informazio 
espezifikoa EJSNko 47. dibisioari buruzkoa da. Establezimenduen salmenta-azalera 
aipatzearen, hau da, produktuak erakusteko eta saltzeko azalera aipatu eta biltegi, bulego 
eta beste erabilera batzuetarako azalerak baztertzearen ondoriozko mugak ditu; baita 
datuak babesteari buruzko legerian xedatutakoa betetzearen ondoriozko mugak ere.   
Hala ere, Eustaten laguntzarekin, salmenta-azaleretatik abiatuta, informazio hori 
establezimenduen azalera eraiki estimatuarekin uztartu ahal izan da, eta landa-lanaren 
bidez eta hiru Lurralde Historikoetako Katastroetako kontsulta puntualarekin osatu ahal 
izan dira lortutako emaitzak. Hala, lortutako informazioa homogeneoa da eta aukera 
ematen du, muga horiekin izan arren, txikizkako merkataritzaren 2008-2015 aldiko 
eboluzioaren gutxi gorabeherako ikuspegia izateko, EAE osokoa nahiz udalerrika eta 
Eremu Funtzionaleka.  
 
- Eustatek bere datu-baseetako informazioa geografia-informazioko sistema bati (GIS) 
uztartuta emateak aukera ematen du emandako informazioa eta lurraldearekin duen 
lotura modu egokian ebaluatzeko, eta ez da nabaritu informazio-gabeziarik arlo horretan 
(VIII.2 eranskineko grafikoak). 

 
Atal honetan, bestalde, txikizkako dendaren azalerari dagozkion kontuan hartu beharreko 
erreferentziazko parametroak aipatzea ere komeni da. 
 
Hala, merkataritzari buruzko azterketetan askotariko azalerei buruzko erreferentziak erabiltzen 
direla ikusten da, besteak beste, salmenta-azalera (salmenta-eremura mugatua eta, ondorioz, 
neurketak egiteko orduan forma eta interpretazio desberdinak izan ditzakeena), azalera gordin 
alokagarria (AGA, atari, korridore eta abarretako elementu komunak ere baztertzen dituena) 
edo beste batzuk, desberdinak eta, ondorioz, elkarren artean alderatu ezin direnak. Hain zuzen 
ere, testuinguru horretan ikusten da ezin dela erraz ezarri azalera eraiki osoa eta AGA 
erlazionatzen dituen ratio bat, erlazio hori nabarmen aldatzen delako zentro bakoitzaren 
diseinuaren arabera edo horien tamainaren arabera.  
 
Gainera eskura dagoen informazioak erreferentzia desberdinak dituela adierazten da, 
merkataritza txikiari dagozkionak, merkataritza-gune handiei dagozkionak eta, horien barruan, 
tamaina jakin batekoei dagozkienak, eta horrek zailago egiten du alderaketa. 
 
Horrek guztiak lurraldearekin batera espezifikoki lortutako erreferentzia homogeneoak 
erabiltzea ekarri du ikuspegi global bat lortzeko helburuarekin eta, aldi berean, alderaketaren 
bat formulatzeko kontuan hartutako azterketetan bildutako informazioa kontuan hartzekoarekin, 
ahal den heinean interpretazio-erroreak saihestuz. 
 
Hala, nolanahi ere, azalera eraikiak kontuan hartzeko modutik sor daitekeen errore-marjina 
onar daitekeela ulertzen da.  
 
Testuinguru horretan adierazten da informazioaren azterketaren ondorioetarako eta lanaren 
xedeari erreparatuta, alde batetik, tamaina txikiagoko establezimenduak -700 m2(t) 
arterainokoak- bereiztea aukeratu dela eta, bestetik, sektoreko legeriak (7/1994 Legea, 
maiatzaren 27koa, ekainaren 25eko 7/2008 Legeak aldatutakoa) merkataritza-establezimendu 
handi gisa identifikatzen dituenak -700 m2(t)tik gorakoak-.  
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Esku artean dugun lurralde-ikuspegitik udal hirigintza-plangintzak kasu bakoitzean arautzen 
duenaren kalterik gabe, egindako azterketak 2.000 m2(t)ko atalasean kokatu du merkataritza-
jardueretarako azalera eraikia, multzoan edo bakarka, lurralde-inpakturen bat edo ikuspegi 
horretatik kontuan hartu beharreko afekzioak eragin ditzakeena, horiek merkataritza-gune handi 
gisa identifikatuz dokumentu honen xedeetarako. 
 
Hala, tamaina horren azpitik, 700 m2(t) baino gutxiagoko azalera duten jarduerez gain, 700 eta 
2.000 m2(t) arteko azalerak dituztenak ere kokatuko lirateke. Batez ere azalera ertaineko denda 
txiki edo merkataritza-galeriak eta supermerkatuak dira eta, bere kasuan, hirigintza-plangintzari 
dagokio izan dezakeen lurralde-inpaktua balioestea eta bere erregulazioa aurreikustea. 
 
Bestalde, 2.000 m2(t) baino gehiagoko jardueren artean egindako azterketak, tamainaren 
arabera azalera-tarte hauek bereiztea ekarri du:  
 

- 2.000 eta 15.000 m2(t) artean.  
Tamaina txiki samarra duten eta askotariko dendak biltzen dituzten hipermerkatu 
eta beste merkataritza-gune handi batzuez ari gara: galeriak, etab. 
 

- 15.000 eta 30.000 m2(t) artean.  
Tamaina ertaineko merkataritza-gune handiei buruz ari gara. 
 

- 30.000 m2(t)tik gorakoak   
Tamaina handiko merkataritza-gune handiak deiturikoei buruz ari gara. 

 
Tarte horiek, alde batetik, EAEn lehendik dauden jarduera eta merkataritza-guneetan ikusitako 
tamainak kontuan hartuta proposatu dira, biztanle gehiagoko beste Autonomia Erkidego 
batzuetako zentro handiak baino txikiagoak direnak; eta, bestalde, azken ezarpen komertzialen 
tamainetan ikusten diren jarraibideak kontuan hartuta. 
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Ondorengo taulan daude jasota merkataritza-gune handietarako dokumentu hau egitean 
kontuan hartu diren tarteak.  
 
 
 
MERKATARITZA-GUNE HANDIEN SAILKAPENA  
  
 

 
Azalera eraiki osoa  

 
 

 
        “A” TIPOLOGIA 
 

 
2.000 m2(t)tik 15.000ra 

 
        “B” TIPOLOGIA 
 

 
15.000 m2(t)tik 30.000ra 

 
        “C” TIPOLOGIA 
 

 
> 30.000 m2(t) 

 
 
Sailkapen hau Berrikuspena egin zitzaion 2004ko Planean ezarritakoaren desberdina da. 
Sailkapen hartan, 5.000 m2(t)ko gutxieneko atalasetik abiatuta, 13.000 eta 25.000 m2(t)ko 
tarteko atalaseak zeuden. 
 
 
III.3.- EUSKADIKO MERKATARITZA-JARDUERA ETA LURRALDEAREKIN ETA 

BIZTANLERIAREKIN DUEN LOTURA    
 
III.3.1.- Lurraldea: ingurunea eta bertan bizi den gizartea. 
 
2016ko urtarrilaren 1ean, Eustaten iturriaren arabera, EAEk 2.171.886 biztanle zituen 7.234 
km2-ko lurraldean erroldatuta. 300 biztanle/km2 dentsitatea ematen du horrek, handitzat jo 
daitekeena. 2016an bertan, Europako batez besteko dentsitatea 32 biztanle/km2 zen, ia hamar 
bider txikiagoa. Esan beharra dago, bestalde, Belgikak (371 bizt./km2) edo Herbehereek (504 
bizt./km2) 300 biztanle/km2 baino dentsitate handiagoa dutela. 
 
EAEn, bestalde, biztanleria ez da pilatzen leku batean edo leku gutxi batzuetan, lurraldean 
modu orekatuan finkatuta dago, batez ere kostaldetik hurbil, Arabako lautadan pilatutako 
kokapenaren salbuespenarekin. Hala, aipatutako oreka alde batera utzita, giza kokalekuek bi 
errealitate erakusten dituzte, funtsean kantauriar arroarekin eta arroa mediterraneoarekin bat 
datozenak. 
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Lurralde-antolamenduaren arloan, EAEn indarrean dauden Lurralde Antolamenduko 
Gidalerroek 15 Eremu Funtzional bereizten dituzte, hiri nagusi gisa eta azpiburu gisa 
sailkatutako kokalekuen inguruan antolatutako nolabaiteko identitatea duten eremuekin bat 
datozenak. Horien artean hirien sistema polinuklear bat dago eta, tamaina kontuan hartuta, hiru 
euskal hiriburuak eta horien metropoli-eremuak nabarmentzen dira.   
 
Hala, lurralde-kokalekuen eredu horri erreparatuta, biztanle-dentsitate eta konplexutasun 
handiko hiru hirigune nabarmendu behar dira, ingurune hauekin bat datozenak: 

- Bilbo (890.000 biztanle inguru) 
- Donostia (400.000 biztanle ingurua) 
- Gasteiz (280.000 biztanle inguru).  

 
Ikus daitekeen bezala, 2016an hiru eremu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle guztien 
% 70 baino gehiago hartzen zuten. 
 
Biztanle gehien dituzten bi lehenengoen inguruan, bestalde, nolabaiteko autonomia duten 
“koroak” nabarmentzen dira, nolabait esateko, bi hiriburuen inguruan antolatuta daudenak. Eta, 
modu gehigarrian, nabarmentzekoa da bi eskualde daudela, Debagoiena eta Debabarrena, bi 
hiriburu horietatik urrunago daudelako eta hirugarren hiriburuarekin duten loturagatik, kokapen 
berezitua dutenak. 
 
Azkenik, Guardiako Eremu Funtzionala dago, biztanle-kopuru hain garrantzitsua ez duena eta 
Logroñoko (Errioxa) hirigunearen ingurune hurbilean kokatuta dagoena. 
 
Hala, 2016an, EAEko biztanleriaren ia % 30, kopuru esanguratsua nolanahi ere, eremu hauetan 
zegoen:  

 
- Debagoieneko erdigunea (62.000 biztanle inguru) 
- Debabarreneko erdigunea (55.000 biztanle inguru) 
- Bilboko koroa (263.000 biztanle inguru)  
- Donostiako koroa (210.000 biztanle ingurua)  
- Arabako Errioxa (12.000 biztanle inguru) 

 
Beraz, lurraldearen ezaugarriei eta lurralde horretan kokatutako biztanleriari erreparatuta, hiru 
motatako Eremu Funtzionalak bereizi behar dira: 
 

- Hiru hiriburuetako Eremu Funtzionalak.  
- Guardiako Eremu Funtzionala (Arabako Errioxa). 
- Beste hamaika Eremu Funtzionalak, Debagoieneko eta Debabarreneko Eremu 

Funtzionalak nabarmenduz.  
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Arestian azaldutako guztiak EAEko lurraldeko biztanleriaren ezarpen-ereduari erantzuten dio, 
eta ondorengo grafikoan dago jasota: 
 
 

 
Biztanleriaren kokapena interpretatzeko grafikoa (2016)  

Iturria: Eustat. Lanketa propioa 
 
Biztanleriaren banaketa-ereduan Castro Urdiales eta Miranda de Ebroko kokalekuak ere 
nabarmendu dira eta duten tamainagatik eragin handiagoa duten Logroño eta Vianakoa, alde 
batetik, eta Bidasoaren iparraldekoa, bestetik (BAB / Baiona, Bokale, Angelu, Biarritz eta 
Bidarte), bestetik.   
 
Esan beharra dago, bestalde, biztanleria etengabe hazi dela EAEn 2008-2016 aldian (VIII.1 
eranskineko 3. taula), aurreko zortzi urteetan (2001-2008) egin zuen bezala, eta 2.147.754 
biztanletik (2008) 2.171.886 biztanle izatera (2016) pasatu zela. 
 
Hurrengo grafikoan, bestalde, biztanleriak hiru euskal hiriburuetako Eremu Funtzionaletan 
azken urte hauetan izan duen eboluzioa erakusten da. Gasteizko Eremu Funtzionalean 
hazkunde demografiko esanguratsua egon dela ikusten da, Bilbo metropolitarrean beherakada 
txiki bat egon da eta Donostiaren ingurunean biztanleriak gorakada txiki bat izan du. 
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Biztanleriaren eboluzioa 3 euskal hiriburuetako Eremu Funtzionaletan 
Iturria: Eustat. Lanketa propioa 

 
Eustaten aurreikuspenen arabera, azken urte hauetako hazkunde demografiko jarraitu horren 
ondoren ziklo aldaketa bat etorriko da eta biztanleriak beheranzko joera jarraitua izango du. 
Hala ere, azken urte horietan gertatutakoak ez dio aurreikuspen horri erantzuten, oraingoz. 
Horregatik, nolabaiteko ziurgabetasuna dago kontu horren inguruan eta koiunturak berretsi edo 
atzera botako ditu aurreikuspen berriak, hein handi batean hartzen diren erabakien baitan eta, 
bereziki, lurralde-izaerakoen baitan.  
 
 
III.3.2.- Lurraldea eta merkataritza-jarduera. 
 
Merkataritza-jardueren lurraldeko ezarpenaren azterketa Eustatek berariaz emandako 
informazioan (VIII.1 eranskineko 2. taula) oinarrituta egindako VIII.2 eranskineko 1. grafikoan 
dago jasota, eta horien ezarpenak biztanleriaren lurraldeko kokalekuarekiko bateragarritasun 
esanguratsua erakusten du.  
 
Hala, aurreko orrialdean ageri den EAEko biztanleriaren banaketa-eredua lurraldeko 
merkataritza-jardueren ezarpen-eredu gisa dago konfiguratuta. 
 
Beraz, lurraldearen ezaugarriei eta lurralde horretan kokatutako biztanleriari erreparatuta, hiru 
motatako Eremu Funtzionalak bereizi behar dira:  
 

- Hiru hiriburuetako Eremu Funtzionalak. 
- Arabako Errioxako Eremu Funtzionalaren berezitasuna. 
- Beste hamaika Eremu Funtzionalak.  
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Hiru hiriburuetako Eremu Funtzionalen berezitasuna da biztanle gehien haietan pilatzeaz gain 
merkataritza-jarduera ere haietan pilatzen dela.  Gainera, VIII.2 grafikoetako 2. eranskinean 
ikusten den bezala, hiru euskal hiriburuetako Eremu Funtzionaletan soilik daude tamaina 
handieneko merkataritza-guneak -30.000 m2(t)tik gorakoak-. 
 
Arabako Errioxako kasu berezian, biztanle gutxi izateak eta bere garaian planteatutako 
ekimenak aurrera ez irteteak, esaterako, Oionen planteatutakoak, merkataritza-jarduera 
txikiagoa sortzen dute, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo geratzen diren Logroño eta 
Vianako tamaina handiko merkataritza-ezarpenen hurbiltasunaren ondorioz. 
 
Bestalde, Debagoieneko eta Debabarreneko biztanleriaren intentsitate mugatuak, aipaturiko bi 
koroetako biztanleriaren intentsitate handiak eta lau eremu horiek gutxienez hiru hiriburuetako 
batekiko duten hurbiltasunak eragiten dute EAEko beste hamaika Eremu Funtzionalek inguruko 
merkataritza-jarduerak izatea eta beraien merkataritza-zuzkidura hiru hiriburuen ingurunean 
aurkitzea. 
 
Esan beharra dago ikuspegi global horretan badirela udalerri edo herrigune txikiak, daukaten 
tamaina txikiagatik eta kokapen-baldintzengatik, merkataritza-zuzkidura oso mugatua dutenak, 
baina ingurune hurbilean ebazten dutenak. 
 
Lurraldeko biztanleriaren eta merkataritza-jardueren ezarpenaren artean dagoen 
elkarrekikotasun esanguratsua logikoa da, baina harritu egiten du hain zehatza delako. Euskal 
Autonomia Erkidegoko merkataritza-ezarpenek lurraldearen ezaugarriekin lotura zuzena dutela 
ikusten da eta, bereziki, giza kokalekuenekin eta hiri-egiturarenekin, seguruenik lurralde-
plangintzak bideratu duen egoera bada ere. 
 
Horrenbestez, ikusten da merkataritza-jarduerak berak biztanleriarekiko hurbiltasuna eskatzen 
duela, lurralde-ikuspegitik eta jasangarritasun-printzipioetatik adierazitako irizpideekin bat 
etorriz. 
 
VIII.2 eranskineko 1. grafikoan dago jasota EAEren mugapena, udalerriak identifikatuz, giza 
kokalekuak nabarmenduz, m2(t)-tan adierazitako azalera eraikiaren arabera, tamaina kontuan 
hartuta esanguratsuenak diren merkataritza-jardueren ezarpena kokatuz eta 2008tik 2015era 
izan duen eboluzioa nabarmenduz. 
 
Lortutako datuek eta horien interpretazio grafikoak erakusten dute merkataritza-jarduerak 
herrietatik hurbil eta bizikidetza-unitateetatik hurbil kokatzen direla eta tamaina handienekoek 
eta eskaintzan aniztasun handiena dutenak aglomerazio handienak dauden tokian kokatzen 
direla. Hala, ikusten da tamaina handieneko kokalekuak tamaina handieneko merkataritza-
guneak hartzen dituztenak direla, bai eta populazio txikieneko edo biztanle-dentsitate txikieneko 
eremuak ez dituztela hartzen kokaleku gisa.  Lehen azaldu dugun bezala, elkarrekikotasuna 
argia da.  
 
Lehen orekatu eta trinkotzat jo dugun lurralde bati merkataritza dibertsifikatua dagokio, eta 
lurralde horretan, hiru euskal hiriburuetako Eremu Funtzionaletan eta, batez ere kokapen 
periferikoetan kokatutako merkataritza-gune handiek, tamaina handienekoek, lurralde-garrantzi 
handia hartzen dute.  
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Ez da modu naturalean sortu den eredua; plangintza sektorialetik nahiz lurralde-plangintzatik 
sortutako arrazoiei erantzuten die. Batetik, merkataritza-jardueren ezarpenean ahalik eta 
sinergia gehien bideratzen ahalegintzen diren ekimen pribatuko plan eta estrategiei erantzuten 
die. Bestetik, erdi aroko hiribilduetan jatorria duen lurralde- eta hirigintza-plangintzaren kulturatik 
sortzen den erregulazioari erantzuten dio eta, aurrena, 1956ko lurzoru-legeriaren arabera 
garatutako plan orokorrekin finkatu da eta, ondoren, 1997ko LAGen lurralde-esparruan. 
 
Bestalde, VIII.1 Eranskinean (1. eta 2. taulak) erantsitako informazioak erakusten du EAE 
osoan merkataritza-jardueretako azalera % 20 baino zerbait gehiago hazi dela 2008-2015 
aldian, krisia izan arren.  
 
Ikus daitekeen bezala, adierazitako eboluzioa ez da homogeneoa aldi horretan bertan hiru 
lurralde historikoetan gertatutakoari erreparatzen badiogu. Hala, eboluzioa goranzkoa izan den 
arren kasu guztietan, Araban % 5 ingurukoa izan da, Bizkaian % 15 ingurukoa eta Gipuzkoan % 
35ekoa.  Dibertsitate hori, ordea, ez da garrantzitsua aldi labur bati buruz ari garelako,  aldi 
berezia izan arren, eta batik bat, erritmo desberdinei erantzuten dielako merkataritza-gune 
handien, tamaina handienekoen garapenean, hiru lurralde historikoetan. Hala, lehen 
merkataritza-gune handiak Gipuzkoan finkatu ziren arren, hirurogeita hamarreko hamarkadan 
joera-aldaketa handia ekarri zutenak, zentro horien garapena a posteriori eta modu 
patxadatsuagoan gauzatu da lurralde honetan. Azken urte hauetan nolabaiteko hazkundea 
egon da, Bizkaian eta Araban baino txikiagoa izan dena, non, aztertutako aldia baino lehen 
ezarpen garrantzitsuak egon ziren. 
 
Horregatik, egoerara gehien hurbiltzen den adierazlea merkataritza-azalera (VIII.1 Eranskineko 
1. eta 2. taulak) biztanleriarekin (VIII.1 Eranskineko 3. taula) uztartzen duena da.  
 
Analisi horrek aukera ematen du ehun mila biztanleri dagokien m2(t)-tan lortutako merkataritza-
azalera eraikiari dagokion dentsitatea kalkulatzeko. Emaitzak VIII.1 eranskineko 4. taulan 
adierazten dira, egungo egoerari buruzko irudi adierazgarriagoa eskaintzen digun taulan. 
 
Lortutako emaitzen arabera, biztanleriari buruzko merkataritza-dentsitate hori 900etik gorakoa 
zen 2015ean. Kasu honetan alde esanguratsua zegoen: dentsitateari zegokion balioa ia 
1200ekoa zen Araban, eta Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, 900 ingurukoa. 
 
Analisian sakontzeko xedez eta lortutako informazioan oinarrituta, honako taula hauek egin 
dira, lurralde historiko bakoitzean eta kontuan hartutako azalera-tarte bakoitzerako 
merkataritza-jardueraren egoera eta eboluzioa ikusteko helburuarekin. 
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Aurreko taulen interpretazioak erakusten du 2008-2015 aldian azalera txikiagoko merkataritzari 
eskainitako azalera handitu egin dela, bere neurri batean handitu bada ere, eta merkataritza-
gune handien azalerak lehengoan jarraitu du2, 2008-2015 aldian ez baita sortu 15.000 m2(t) 
baino gehiagoko merkataritza-gune berririk. Hala ere, gehiago hazi dira tamaina ertaineko 
dendak eta gehienak hiriguneetan kokatu direla ikusi da, bizitegi-guneetan nahiz industria-gune 
edo ekonomia-jardueren guneetan.  
 
Euskal Autonomia Erkidego osoko 700 m2(t) baino gutxiagoko merkataritza-establezimenduetan 
ehun mila biztanleri dagozkien m2(t)-tan lortutako merkataritza-azalera eraikia ebaluatzen 
hasten bagara, 180 inguruko indizea lortuko dugu, hiru lurralde historikoetan homogeneo 
samarra dena.  
 
Baina 15.000 m2(t) baino gehiagoko zentroen merkataritza-azalerari buruz analisi berdina 
egiten badugu, alde nabarmenak ikusiko ditugu Araban gertatzen denari (440 indizea), Bizkaian 
gertatzen denari (350 indizea) eta Gipuzkoan gertatzen denari (245 indizea) erreparatzen 
badiogu. Alde horiek, batetik, Araban eta, bereziki, Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalean 
ikusitako egoerari erantzuten dio, Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa baino % 33 inguruko 
merkataritza-dentsitate handiagoa baitago; eta, bestetik, biztanleriaren kokapen-ereduaren 
berezitasunari erantzuten dio, gehienak Gipuzkoako lurraldeari dagozkionak eta azalera 
ertainak nagusi direnak, esaterako, Debabarrena eta Debagoiena.  
 
Analisi horrek, bestalde, aukera ematen du Arabako berezitasuna berriki ezarritako (Gorbeia 
eta Boulevard, VIII.3 Eranskineko 2. grafikoa) merkataritza-gune handien tamaina dela 
ikusteko. 
 
Lortutako datuek aukera ematen dute merkataritza-azalera eraikia 2008 eta 2015 artean hazi 
egin dela ikusteko. Baina hazkunde hori ez da homogeneoa izan, oso gutxi hazi delako tamaina 
txikieneko jardueren azalera eta tamaina handieneko merkataritza-gune handiena, baina asko 
hazi direlako 700 eta 15.000 m2(t)ko azalerako establezimenduak. 
 
Halaber, azterketa 2010-2015 aldira mugatzen badugu, tamaina txikiko merkataritzaren 
beherakada gertatu dela eta establezimendu-kopuruak ere beherakada izan duela ikusiko dugu. 
Hala eta guztiz ere, aipatzekoa da denda txikiek eutsi egiten diotela 2015ean onartutako Hiri 
Errentamenduen Legearen idazketa berriak izandako eragin puntuala izan duen arren, izan ere, 
modu positiboan erreakzionatu du krisiaren aurrean autoenplegu bila arriskuak hartzeko prest 
dauden ekintzaileekin. Bestalde, kontuan izan behar da lokal hutsen kopurua egonkorra dela 
eta hiriguneetan murriztu ere egin dela, batez ere eremua oinezkoentzat jartzeko edo trafikoa 
arintzeko esku-hartzeak egin direnetan; hala ere, periferiako auzo berrietan lokal huts asko 
daude, batez ere Gasteizen.   

                                                
2 Lehengoan eutsi dio Araban eta Gipuzkoan eta hazi egin da Bizkaian (Megaparkeko eta 
Bilbondoko zabaltzeak, VIII.3 Eranskineko 5. eta 6. grafikoak). 
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Egindako analisiaren arabera, mila biztanleri dagokien m2(t)tan lortutako merkataritza-azalera 
eraikiaren dentsitatea % 33 handiagoa da Araban antzeko dentsitateak dituzten Bizkaia eta 
Gipuzkoa baino. Errealitate horrek, lokal hutsen inguruan egindako behaketarekin (Gasteizko 
hainbat auzotako egoera) eta 2004ko EJEKLPS-ean aurreikusitako tamaina handiko bi 
merkataritza-guneak, gaur egun zerbitzuan ez daudenak, Araban kokatuta egotearekin batera, 
hauxe pentsarazten du: Araba Erdialdeko Eremu Funtzionaleko merkataritza-zuzkidura handia 
dagoela eta EAEko gainerakoetan moderatua, hori guztia Europako beste herrialde batzuetako 
ratioekin alderatuta. Hemen ez dugu horiekiko konparazio zuzenik egiten ez daukagulako behar 
den informaziorik, baina aurrerago egingo dugu beste oinarri batzuen gainean. 
 
Horri gehitu behar zaio hiru euskal hiriburuetako Eremu Funtzionaletarako egindako VIII.2 
Eranskineko 3 grafikoek, Eustatek emandako informazioan oinarrituta eta 2008 eta 2015 arteko 
urteei buruzko merkataritza-azalera eraikia kontuan hartuta egindakoek, arestian esandako 
guztia jasotzen dutela. 
 
Horrek guztiak, aukera ematen du honako behaketa hauek egiteko: 
 

- Lurraldeko biztanle-kokalekuen eta merkataritza-jardueren arteko elkarrekikotasun 
leiala dagoela egiaztatzeko. 

 
- Merkataritza-azalera osoa handitu egin da 2008-2015 aldian, krisi-egoera egon 

arren eta kontsumoa murriztu arren, biztanle-kopurua handitu egin den 
testuinguruan, modu esanguratsuan ez bada ere, bai familia edo bizikidetza-
unitateak baino kantitate handiagoan (VIII.1 Eranskineko 5. taula). 

 
- 700 m2(t) baino gutxiagoko jardueren azalerak modu homogeneoan eutsi dio 

krisialdian (2008-2015) EAE osoan. Azkeneko urteetan zertxobait jaitsi da, baina 
nolabaiteko egonkortasuna ikusi da.   EAE osoan % 9 inguru hazi da aldi horretan, 
eta batez ere Bilbo Metropolitarreko eta Donostiako eta horien “koroetako” Eremu 
Funtzionaletako tamaina ertaineko hiriguneetan. 

 
- Tamaina handieneko merkataritza-gune handien azalerak, 15.000 m2(t) baino 

azalera handiagokoenak, modu homogeneoan eutsi dio krisialdian (2008-2015) 
EAE osoan. Lehendik dauden zentroak handitzearen ondorioz soilik hazi da, % 4,5 
inguru.   

 
- Bestalde, modu esanguratsuan hazi da EAE osoan 700 eta 15.000 m2(t) arteko 

merkataritza-jardueren azalera. 
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- Globalean ikusitako hazkundea, VIII.2 eranskineko grafikoetan adierazten den 
bezala, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetan kokatutako 700 eta 15.000 
m2(t) arteko azalerak dituzten jardueren ondoriozkoa da, eta ekonomia-jardueren 
guneetan eta industria-guneetan kokatzen da batik bat.  

 
- Ezarpen berri batzuek batez ere tamaina ertaineko formatua hartzen dutela eta 

kokapen hiritarragoa dutela ere ikusten da, gizartean nagusi diren jasangarritasun-
irizpideetara egokituz. 

 
Gainera, berriro esan behar da EAE osoko mila biztanleko m2(t)tan kalkulatutako merkataritza-
azalera osoari dagokion ratioa 936koa zen 2016rako, eskura dauden datuen arabera  (VIII.1 
eranskineko 6. taula). Bizkaian eta Gipuzkoan ratioa 900 ingurukoa zen eta Araban, aldiz, 
1.198koa (1.275 Araba Erdialdekoan).  
 
Horregatik, ratio hori lurraldeko kokalekuekiko nabaritutako berezitasunaren arabera aldatzen 
dela adieraztea komeni da. Arroa kantauriarraren eta mediterraneoko arroaren arteko lehen 
adierazitako bereizketak, aldi berean, mila biztanleri dagozkien merkataritza-azalerari 
dagozkien ratioak eragiten ditu.  
 
Berezitasun hori, hein batean, biztanleria-atalasearen ondorio ere bada, hau da, Bilboko eta 
Donostiako Eremu Funtzionalek 400.000 biztanle gainditzearen ondorio, Araba Erdialdekoak, 
azalera handiagoa duenak, ozta-ozta 275.000 gainditzen dituen bitartean. Beste Eremu 
Funtzional batzuetako hiriguneen inguruneetarako lortzen diren ratioei erreparatzean ere 
ikusten da hori, esaterako Arrasateko ratioari.   
 
Bildutako datuek eta horien analisiak eta identifikazio grafikoak aukera eman dute orain arteko 
behaketak egiteko.  
 
Modu osagarrian, ikuspegi kuantitatibotik egungo egoera erakusten duten beste grafiko batzuk 
ikus daitezke ondoren, arestian esandako guztia VIII.1 eranskineko datuetan oinarrituta 
irudikatzeko.  
 
Horrela, 1.000 biztanleko txikizkako merkataritzara zuzendutako azalera eraikien dentsitatea 
erakusten da, 2008-2015 aldian izandako eboluzioa erakutsiz, eta hiru euskal hiriburuetako 
Eremu Funtzionaletan eta Durango, Eibar eta Arrasate-Bergara Eremu Funtzionaletan 
agerikoak diren alde bereziak irudikatuz. 
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Lehen aipatu den bezala, esan beharra dago Durangoko eta Eibarko ratioak Bilbo 
Metropolitarrekoaren eta Donostiakoaren antzekoak direla, baina Arrasatekoa Araba 
Erdialdekoaren antzekoagoa dela. 
 
Aztertutako informazioa lortzeko modutik sortu eta dagoeneko azaldu diren mugen kalterik 
gabe, esan beharra dago bildutako informazioak eta horren analisiak aukera eman dutela 
egoeraren ikuspegi egokia emateko dokumentuaren helburuei dagokienez. 
 
 
III.3.3-   Zenbait konparazio.  
 
Lehen adierazi den bezala, dokumentu hau egiteko, Eustatek berariaz emandako informazioaz 
gain, behar bezala osatzeko eta kontrastatzeko helburuarekin, beste iturri batzuk erabili dira, 
besteak beste, Merkataritza egokitzeko 2015eko planeko jarduketa-plana formulatzeko 
esparruan 2010eko otsailean Eusko Jaurlaritzak egindako txikizkako euskal merkataritzaren 
diagnostikoa eta Plana bera.  
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Plan horren asmoa da honako hau lortzeko baldintzak bideratzea: “txikizkako merkataritza 
garatua, eraginkorra eta lehiakorra, kontsumitzaileen premietara egokitutako merkataritza-
formatuen dibertsitatearekin, lurralde-banaketan eta -irisgarritasunean orekatua, giza kohesioari 
eta hiritarren erakargarritasunari laguntzen diena, enplegu profesionalizatua finkatuz”. 
 
Horretarako, askotariko proposamenen artean, honako helburu hauek planteatzen dira: 
“merkataritza-formatuen arteko orekari eustea” eta “banaketa-egiturari lurralde osoan eustea”. 
 
Horrela, denda txikien aldeko apustua egin da eta baita “merkataritza-dentsitate txikiko 
lurraldeetara” hurbiltzeko ere. Halaber, merkataritza-guneei dagokienez, hau da, tamaina 
handieneko merkataritza-jardueren tipologiekin, berariaz adierazten da: “gaur egun eskura 
dauden estatistika-baliabideak kontuan hartuta, erantzun beharreko galdera ez da zein den 
enpresa nagusien merkatu-kuota eta ez EAEko periferiako formatuen eta hiriko merkataritzaren 
arteko banaketa egokia den ere. Lehen hurbilketa gisa, Espainiako autonomia-erkidegoetako 
(16. irudia) eta Europako erreferentziazko herrialde nagusietako (17. irudia) biztanleko 
merkataritza-guneetako azalera gordin alokagarria (AGA) konparatzen da grafiko erantsietan. 
AGA da merkataritza-guneen merkataritza-ustiapenean diru-sarrerak lor ditzakeen eremua, 
eremu komunak kenduta, esaterako, aparkalekuak, atondoa edo korridoreak.  
 
Hurrengo orrialdean daude Merkataritza egokitzeko 2015eko Planeko jarduketa-planean 
aipaturiko 16. eta 17. irudiak. 
 
Kontu horri dagokionez, honako hau ere adierazten zen: “EAEn, 1.000 biztanleko AGA  360 m2 

zen 2008an, bosgarren ratio handieneko autonomia-erkidegoa zen, estatuko batez bestekoaren 
gainetik (287 m2/1000 biztanle). Ratio hori alderatzen bada Europar Batasuneko 2005eko datu 
berrienekin, EAE bigarren tokian zegoen 224 m2 AGA/1000 biztanleko ratioarekin, Erresuma 
Batuaren atzetik (227), eta 15 kideko Europar Batasuneko batez bestekoaren oso gainetik 
(196). 
 
Bestalde, esan beharra dago indize horiek goranzko bilakaera izan dutela bai EAEn eta, are eta 
gehiago, EAEtik kanpo. Hala, EAEk 362ko ratioa zuen 2012an (360 2008an eta 346 2006an), 
eta Espainiako batez bestekoa 320koa zen (287 2008an eta 255 2006an), aurrerago erantsita 
dauden tauletan jasota dagoen bezala. Taula horiek, Merkataritza Zentro eta Parkeen 
Espainiako Elkarteak 2006 eta 2012 urteei buruz emandako datuetan oinarrituta egin dira. 
 
Datu horiek agerian uzten dute EAEk merkataritza-gune handien ratio garrantzitsua zuela 
2006rako. Harrezkero, ordea, ratio hori ia egonkortu egin da eta 6 urte horietan % 5 baino 
gutxiago hazi da; Espainian, aldiz, % 25etik gorako hazkundea egon da aldi horretan. 
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Hemen daude lehen aipaturiko taulak, Merkataritza Zentro eta Parkeen Espainiako Elkarteak 
2006 eta 2012 urteei buruz emandako datuetan oinarrituta egindakoak. 
 

Espainiako merkataritza-guneen banaketa autonomia-erkidegoka, 2006 
 
 Nº de Centros SBA(m2) Densidad(m2/1000hab) 
ANDALUCÍA 87 1,904.435 243
ARAGÓN 11 270.559 213
ASTURIAS 13 426.131 396
BALEARES 8 177.420 180
CANARIAS 26 599.789 305
CANTABRIA 5 124.612 222
CASTILLA-LA MANCHA 16 306.576 162
CASTILLA Y LEÓN 26 490.730 195
CATALUÑA 40 1.125.504 161
COMUNIDAD VALENCIANA 50 1.341.648 286
EXTREMADURA 11 111.114 103
GALICIA 29 466.407 169
COMUNIDAD DE MADRID 87 2.478.621 416
REGIÓN DE MURCIA 15 404.425 303
NAVARRA 7 180.669 304
PAÍS VASCO 27 735.648 346
LA RIOJA 4 97.738 325
CEUTA 1 12.684 169
 
ESPAÑA 463 11.254.710 255
Iturria: Lanketa propioa Merkataritza Zentro eta Parkeen Espainiako Elkartearen datuekin (2013) 

 
Espainiako merkataritza-guneen banaketa autonomia-erkidegoka, 2012 

 
 Nº de Centros SBA(m2) Densidad(m2/1000hab)
ANDALUCÍA 105 2.602.268 308
ARAGÓN 14 640.025 474
ASTURIAS 14 478.872 444
BALEARES 8 190.389 170
CANARIAS 33 811.557 383
CANTABRIA 5 126.165 212
CASTILLA-LA MANCHA 22 503.393 237
CASTILLA Y LEÓN 25 657.959 258
CATALUÑA 45 1.388.728 183
COMUNIDAD VALENCIANA 57 1.783.126 348
EXTREMADURA 15 245.536 222
GALICIA 38 920.115 331
COMUNIDAD DE MADRID 94 2.971.430 457
REGIÓN DE MURCIA 21 692.808 470
NAVARRA 7 197.641 307
PAÍS VASCO 27 793.551 362
LA RIOJA 4 101.311 313
CEUTA 1 14.481 172
    
ESPAÑA 535 15.119.355 320
Iturria: Lanketa propioa Merkataritza Zentro eta Parkeen Espainiako Elkartearen datuekin (2013) 
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Gehitu beharra dago taula horiek agerian uzten dutela EAEko eta Espainiako batez bestekoen 
2012ko ratioak antzekoak zirela (362 eta 320, hurrenez hurren) eta pixkanaka-pixkanaka 
hurbiltzen ari direla.  
 
Errealitateak adierazten du estatuan 2012tik gaur egun arte merkataritza-gune handi berriak 
sortzen joan direla baina EAEn ez dela gauza bera gertatu. Horren ondorioz, gaur egun, EAEko 
ratioak lehengo antzera jarraitzen du (365) eta Espainiako batez bestekoak hazten jarraitzen du 
merkataritza- eta aisia-zentro handi berrien sorrerarekin. Zentro horiek biztanle-kopuru 
handieneko hiriburuen inguruan kokatzen dira eta 331,5eko ratiora iritsi dira Merkataritza Zentro 
eta Parkeen Espainiako Direktorioaren datuen arabera (2016). 
 
Konparazio hori Europan gertatzen denera heda daiteke.  
 
Aurrez aipatu dugu 2005ean EAEk 224 m2-ko AGA zuela 1.000 biztanleko. Erresuma Batuak 
227koa zuen eta Europako batez bestekoa (15 estatu) 196koa zen, eta horrek agerian uzten 
zuen EAEk ratio handia zuela. 
 
Merkataritza-parkeak, fabrikatzaile-zentroak eta aisia-guneak alde batera utzi eta merkataritza-
gune handiei buruzko datu berrienen arabera, 2016an EAEk 306 m2-ko Ratioa zuen 1.000 
biztanleko, eta Espainiako batez bestekoa 277koa zen. Luxenburgok, Suediak, Finlandiak, 
Herbehereek, Irlandak, Austriak eta Danimarkak ratio horiek gainditu zituzten, 531, 434, 413, 
362, 353, 332 eta 311, hurrenez hurren. Beste herrialde batzuk, esaterako, Frantzia eta 
Erresuma Batua ratio horren azpitik geratu ziren (272 eta 265, hurrenez hurren).  Hori guztia 
Cushman&Wakefield-ek eta Merkataritza Zentroen Espainiako Elkarteak Espainiari buruz 
emandako datuen arabera. 
 
Europako testuinguruarekin alderatuta, EAEko ratioa egonkortu egin dela eta Europako hainbat 
herrialdetan goranzko bilakaera izan duela berresteko aukera eman du horrek. 
 
Orain arte esandakotik ondorioztatu behar da EAEk ratio handia duela merkataritza-gune 
handien AGA/1.000 biztanleko ratioari dagokionez, eta EAEn egonkor dagoela inguruko 
autonomia-erkidego eta herrialdeetan hazten ari den bitartean, eta bere ezaugarri bereziei 
erantzuten diela: 
 

- Lurralde dentsoa da. Zerbaitegatik adierazi da lehen EAEko dentsitatea Europako 
batez bestekoa baino 10 bat bider handiagoa dela. 

 
- Europako batez bestekoa baino BPGd handiagoa duen lurraldea da (100eko 

indizea ondorengo taulan) eta, horregatik, kontsumo eta produktu-aniztasun 
handiagoa duena merkatuan, ondorengo taulan ikus daitekeen bezala. Taula 
horretan ikusten da krisiaren inpaktu bereizgarria eta azken urte hauetan 
merkataritza-gune handi berririk ez dela egin.   
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Iturria: Eurostat eta Datosmacro.com, eta lanketa propioa 
 
 
Konparazio horiek baldintza homogeneotan proposatzen dira eta merkataritza-gune handien 
sektorean 2005-2016 aldian izandako bilakaera islatzen dute, hain zuzen ere, merkataritza-
ekipamenduei buruzko Lurralde Plan Sektoriala EAEn onartu eta indarrean sartzearen 
ondorengoa, bere indarraldian izan duen eragina agerian utziz. 
 
Konparazio horiek, nolanahi ere, aukera ematen dute merkataritza-gune handiek EAEn duten 
presentzia esanguratsua ebaluatzeko. 
 
Hala ere, berriro esan behar da egoera hori ez dela homogeneoa EAE osoan. Hala, Gasteizko 
Eremu Funtzionalean 40.000 m2(t) baino gehiagoko azalera eraikia duten bi merkataritza-gune 
handi daude (Boulevard eta Gorbeia). 125.000 m2(t) inguru osatzen dituzte, gutxi gorabehera 
450 m2(t)/1.000 biztanleko ratioa. Bilboko Eremu Funtzionalean, bestalde, biztanle-kopuru 3 
bider handiagoarentzat, 40.000 m2(t) inguruko edo gehiagoko azalera eraikia duten zazpi 
merkataritza-gune handi daude (Ballonti, Mega Park-Max Center Multzoa, Artea, Erandio, Corte 
Inglés, Zubiarte eta Bilbondo) guztira 290.000 m2(t) inguru dituztenak, hau da, 330 m2(t)/1.000 
biztanle inguruko ratioa; eta Donostiako Eremu Funtzionalean, Gasteizko Eremu 
Funtzionalekoa baino 1,5 bider handiagoko biztanle-kopuruarentzat, 40.000 m2(t) inguruko edo 
gehiagoko azalera eraikia duten lau merkataritza-gune handi daude (Urbil, Garbera, Oiartzun 
eta Txingudi). Guztira,  155.000 m2(t) inguru dituzte, hau da, 390 m2(t)/1.000 biztanleko gutxi 
gorabehera. Horrela lortutako datuek Gasteiz inguruan merkataritza-gune handien dentsitate 
handiagoa dagoela berresten dute. 
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III.3.4-  Merkataritza-jardueren ezarpen-motak.  
 
Lurraldeko merkataritza-jardueren ezarpenaren analisiak aukera ematen du ikusteko batez ere 
bi motatakoak direla: 
 

- Tamaina alde batera utzita, oro har txikiak edo ertainak eta kasuren batean formatu 
handikoak izan arren, batik bat bizitegi-erabilerakoak diren hiriguneetan txertatutako 
jarduerak, beheko solairuetan kokatutakoak nahiz eraikin osoak hartzen dituztenak. 

- Batik bat ekonomia-jardueretarako edo industria-jardueretarako sailkatutako 
zonetan kokatutako jarduerak, pabiloiak edo horien zati batzuk hartzen dituztenak. 

 
Bestalde, batik bat ekonomia-jardueretarako sailkatutako kokapenen artean bi tipologia 
bereizten dira: 
 

- Batik bat industrialak diren poligonoetan txertatutako jarduerak. 
- Izaera bereziagoa duten eta hirigunetik urrunago dauden jarduerak, gehienetan 

bide-lotune berezietatik hurbil. Lehen azaldu den bezala, azken horiek ez dira asko 
hazi azken urte hauetan, batez ere tamaina handienekoak. 

 
Hala, hiri-merkataritza nabarmendu behar da (batik bat bizitegi-erabilerakoa den lurzoruan 
kokatutako merkataritza). Hiri-politiken eta jasangarritasun-arloko estrategien ondoriozko 
hazkundea espero da horientzat, dagoeneko nabarmentzen hasi dena;  industrialde 
tradizionaletan kokatutako merkataritza, egunerokotasunean gutxiago erabiltzen diren jarduerak 
hartzekoa; eta hiri-aldirietan, merkataritza-eremu gisa berariaz sailkatutakoetan kokatutakoa, 
hazkunde-proposamenak dituztenak, bakoitzarentzako tamaina egokia lortu nahian.    
 
Merkataritza-jarduera horiek ezartzeko hiru tipologiei dagokienez, honako hau ikusi da: 
 

- 2005-2010 aldian, merkataritza-establezimenduen ezarpenaren hazkundea oso 
esanguratsua da EAEn eta bereziki esanguratsua ekonomia-jardueren edo 
industria-jardueren zonetan, lehen azaldu den bezala.  

 
- Azken bosturtekoan (2010-2015 aldia) hazkunde hori moteldu eta negatibo ere 

bihurtu zen establezimendu-kopuruari dagokionez. Azken urteetako 
establezimendu-murrizketa horrek batez ere bizitegi-erabilerakoak diren 
hiriguneetan kokatutako tamaina txikiko establezimenduei eragin die gehien bat. 

 
- Irakurketa hori ez da kontrajarria lehen egindako behaketarekin. Behaketa horren 

arabera,  700 eta 15.000 m2(t) arteko merkataritza-guneen azalera asko handitu da 
azken urteetan ere.  
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- Establezimendu-tamaina ertain horren bilaketak ekonomia-jardueren zonan 
hartzeko bilaketaren jarraipena bideratu du. 

 
- Ekonomia-jardueren zonetan kokatzeko joera hartzeaz gain, merkataritza-jarduerak 

hiriko bizitegi-erabilerako zonetan edo horien inguruko aldirietan kokatzeko joera 
ere ikusi da, egindako planoek adierazten duten bezala.  

 
- Horren ondorioz, merkataritza-jarduerak bizitegi-erabilerako hiriguneetan kokatzeko 

azken joera ikusten da, hiriguneen eta auzoen hiri-berroneratzea eta -
birkalifikazioa, hiriguneak oinezkoentzako jartzeko eragiketak eta hiriko 
mugikortasun-ereduen eraldaketa baliatuz. 

 
- Horrek hiri-eraldaketako politikak eta merkataritza-ekimenak modu integratuan 

kontuan hartzera bultzatzen du. 
 

- EAEko egitate bereizgarria ere ikusi da: establezimenduak, oro har, tamaina 
txikiagokoak dira eta hiriguneko merkataritza tradizionala da nagusi. 

 
- 2010 arte hipermerkatuen eta tamaina handiko merkataritza-gune handien 

hazkundea egon zen arren, data horretatik aurrera ez da establezimendu-mota 
horretako ia ekimen berririk egon, ondoren azalduko diren salbuespenekin. 

 
Bestalde, modu berezian hitz egin behar dugu merkataritza-gune handien tipologiari buruz. 
Lehenik eta behin, izen horrekin adierazten ditugunak zehaztuko ditugu.  
 
III.2 atalean adierazitakoaren arabera, merkataritza-gune handitzat jotzen dira 2.000 metro 
karratuko edo gehiagoko azalera eraikia duten txikizkako merkataritzara zuzendutakoak.  Hala 
ere, atal horretan adierazi den bezala, tipologia hauek bereizi behar dira horien artean: 
 
        “A” TIPOLOGIA 2.000 m2(t)tik 15.000ra 
        “B” TIPOLOGIA 15.000 m2(t)tik 30.000ra 
        “C” TIPOLOGIA > 30.000 m2(t) 

 
Merkataritza-gune handiak aipatzen ditugunean, 15.000 m2(t)tik gorako azalera eraikia dutenei 
buruz eta, bereziki,  30.000 m2(t)tik gorako azalera eraikia dutenei buruz ari gara. 
 
Erreferentzia horretatik abiatuta, EAEren garapenak azken hogeita bost urte hauetan Europar 
Batasunean jatorria duten lurralde-antolamenduaren eta ingurumenaren arloko zuzentarau eta 
jarraibideei  erantzun diela ikusi dugu. Horrek aukera eman du behar zen garapena modu 
jasangarrian gauzatzeko, salbuespen batzuen kalterik gabe. 
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Eta hori 1990eko Lurralde Antolamenduko Legearen eta ingurumen-legeriaren babespean egin 
da: Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legea, 94/6/30ekoa; Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Legea, 98/2/27koa eta 211/2012 Dekretua, 
urriaren 16koa; eta 21/2013 Estatuko Legea, abenduaren 9koa, ingurumena ebaluatzekoa. 
 
Hala, joan zen mendeko laurogeiko hamarkadan urbanizazio eta ekipamendu publiko urriko 
lurralde bat urbanizatzeko nahitaezko prozesua abiatu zen, eta orduan egindako lanaren 
ondoren, garapen jarraitua egon zen Euskal Autonomia Erkidegoan, lurralde-eredu jasangarrian 
oinarritutakoa, azken termino horren benetako esanahia kontuan hartuta, eta lehen adierazi den 
bezala, lurralde-eredu horretatik nolabait urrundu ahal izan diren jakineko esku-hartzeen kalterik 
gabe.  
 
Testuinguru orokor horretan, bi aldi nabarmendu behar dira lurralde-ikuspegitik eta hirigintza-
ikuspegitik: aurrena, laurogeiko hamarkada; eta bigarrena, gutxi gorabehera azken hogeita bost 
urteei buruzkoa. Bigarren aldi horretan, aldi berean, hasierako fasea, hazkunde garrantzitsuko 
bigarren fasea eta azken etapa bereizten dira, aldi horren azken herenari dagokiona, krisia eta 
krisiaren ondoriozko ziurgabetasunak eta aukerak protagonista izan zituena.   
 
Lurralde-antolamenduaren eboluzioan bereizi behar diren lau etapa horiek bat datoz, hein 
batean, 1981-1990, 1991-1997, 1998-2008 eta 2009-2016 tarteekin. Fase horietan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko merkataritza-gune handien ezarpenaren bilakaeran aldaketak egon 
direla ere ikusi da.   
 
Hala, lehen merkataritza-gune handiak hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu ziren Euskal 
Autonomia Erkidegoan, Corte Inglés Bilbon (1969) eta Mamut (1977) eta PRYCA (1979) 
hipermerkatuak Oiartzunen ezarri zirenean. Bi horiek Bidasoaren iparraldean aurretik ezarrita 
zeuden hipermerkatuen ereduari jarraitu zioten.  
 
1981-1990 aldian hasi ziren EAEn beste merkataritza-gune handi batzuk sortzen: Gasteizen, 
Bilbon, Leioan eta Basaurin. Hipermerkatu tipologia zuten eta hiru metropolialde hasiberrien 
ingurunean kokatu ziren.   Bizimoduetan aldaketa sakonak eragingo zituen trantsizio-aldia izan 
zen. Demokrazia finkatzen hasi zen eta 1985etik 1988ra bitartean izandako krisialdiak % 20tik 
gora jarri zuen langabezia-tasa eta enplegu-tasa % 40 baino pixka bat gehiagora mugatu zen. 
 
1991-1997 aldian, ohitura-aldaketa finkatu egin zen eta udalerriek hirigintza-planak egin 
zituzten  (Plan Orokorrak eta Arau Subsidiarioak). Hamarkadaren erdi aldera, ekonomiaren 
inguruko itxaropenak hobetu zirenean, merkataritza-gune handien ereduaren eskaera soziala 
egon zen eta merkataritza-turismoa sortu zen, Euskal Autonomia Erkidegotik Baiona, Angelu 
eta Biarritz ingurunerako (elikadura, ekipamendu pertsonala eta aisia) eta Burgosko 
Beloradorako (ekipamendu pertsonala) bidaia antolatuekin, beste jomuga batzuen artean.  
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Dinamika horiek eta 1998-2008 aldian egoera hobetzeak merkataritza-gune handien hazkunde 
garrantzitsua bideratu zuten aldi horretan. Merkataritza-guneak batez ere metropoli-guneetako 
kokapen periferikoetan finkatu ziren, bide-lotuneetatik hurbil. Aldi horretan gauzatu eta finkatu 
zen, batez ere lehen fasean, gaur egungo merkataritza-gune handien egitura. Tamaina 
handiagoko zentroak sortu ziren, baita 40.000 m2(t)tik gorakoak ere. Horren adibide dira, beste 
batzuen artean, Txingudi (VIII.3.12 Eranskina), Garbera eta Urbil Donostialdean (VIII.3.10 
Eranskina); Boulevard Gasteizen (VIII.3.2 Eranskina); eta Mega Park Barakaldon (VIII.3.5 
Eranskina); eta merkataritza-gune handien dentsitateak 300 m2(t) 1.000 biztanleko ratioa 
gainditzen du Euskal Autonomia Erkidegoan.  
 
Administrazioa aldi horretan jabetu zen dinamika horrek lurraldean zuen eragina balioesteko 
premiaz eta behin betiko onespena eman zion EJEKLPSri 2004an. 2004ko EJEKLPStik aterata 
dagoen hurrengo planoan irudikatzen da batez ere bizitegi-erabilerako hiriguneetan ez zeuden 
merkataritza-gune handiek garai hartan lurraldean zuten kokapena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEKLPS 2004 
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Aurreko irudian ikusten da merkataritza-gune handi horiek biztanle-kopuru handieneko hiru 
eremu funtzionaletan duten kokapena, Olaberria, Arrasate, Durango eta Abadiño, Zalla eta 
Rivabellosako tamaina txikiagoko ezarpenen salbuespenarekin. 
 
Aurreko irudian ageri diren azalera handien zerrenda 2004ko EJEKLPSeko taulan dago 
deskribatuta. Zerrenda horretan ez daude hiriguneen barruan kokatutako merkataritza-gune 
handiak (Bilboko, Gasteizko eta Eibarko Corte Inglés; Donostiako Arcco eta Bretxa 
merkataritza-guneak; Gasteizko Lakua merkataritza-gunea; Bilboko Zubiarte merkataritza-
gunea, beste batzuen artean). Taula hori memoria honetako I.2.1 atalean erreproduzitu da. 
 
Egungo egoerari erreparatzen badiogu, igaro diren azken hamabi urteen ondoren, aipaturiko 
taulan identifikatutako tamaina handieneko 25 merkataritza-gune handienetatik 2 gaur egun ez 
direla erabiltzen egiaztatuko dugu: Gasteizko Hiper Eroski deiturikoa (eraikia eta hutsik) eta 
Iruña Okan aurreikusitako Araba Park. Hurrengo orrialdeko irudietan ikus daiteke bi ekimenen 
egungo egoera. 
 
Baina gainerako merkataritza-gune handiak finkatu edo garatu egin dira, edo zabaltzeak ere 
izan dituzte azken urte hauetan.  
 
VIII.3 Eranskineko irudietan ikusten da  bakoitzaren kokapena, Eremu Funtzionalen arabera eta 
hurbiltasunaren arabera bilduta (1. Rivabellosa – Erriberabeitia; 2. Boulevard eta Gorbeia 
merkataritza-guneak; 3. Zalla; 4. Leioa; 5. Portugalete, Barakaldo eta Sestao; 6. Erandio eta 
Basauri; 7. Durango eta Abadiño; 8. Eibar eta Arrasate; 9. Olaberria; 10. Urbil eta Garbera 
merkataritza-guneak; 11. Oiartzun; eta 12 Irun). Irudiak eskala bera erabiliz egin dira, ezarpenen 
arteko konparazioa errazteko xedez. 
 
Azken hamabi urteetan izan duten bilakaera ere grafikoki ikus daiteke irudi horiek 2004ko 
EJEKLPSri dagokion dokumentuan bere garaian jasotako grafikoekin alderatuta. Grafiko 
horietara joko dugu konparazioa egiteko. 
 
Lehenik eta behin ikusten da 2004ko EJEKLPSean jasotakoen ezarpen berririk ez dela egon, 
Lanbarrengo (Oiartzun) tokian tokiko esku-hartzeen salbuespenarekin, horiek Lintzirin eta 
Ugaldetxoko ingurune hurbilean kokatuta daudenak, dagoeneko identifikatuta dagoen 
Oiartzunen horiek ere.  
 
Bestalde, ikusten da 80.000 m2(t) baino gehiagoko merkataritza-azalera duen eremu bakarra, 
hau da, “merkataritza-gune oso handitzat” jo daitekeen bakarra, beste batzuen artean Mega 
Park, Max Center eta Carrefour Barakaldon txertatzen dituena. Merkataritza-gune oso handi 
hori 2004ko EJEKLPSren proposamenari jarraituz garatu zen. 
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Arabako tamaina handieneko zentroak Boulevard eta Gorbeia direla ere ikusi da. 
 
Bilboko Eremu Funtzionalean, Barakaldo aipaturiko ezarpenaz eta hiriguneko ezarpenez gain 
(Corte Inglés eta Zubiarte), honako leku hauetan kokatutako merkataritza-gune handiak 
nabarmentzen dira euren tamainagatik: Portugaleten (Ballonti), Leioan (2), Erandion eta 
Basaurin (Bilbondo). Azken horretan zabaltzeko ekimenen bat planteatu da.    
 
Donostiako Eremu Funtzionalean, hiriguneko ezarpenez gain, Urbil, Garbera, Lintzirin, 
Ugaldetxo, Lanbarren eta Txingudi merkataritza-gune handiak nabarmentzen dira tamainagatik.  
 
Bilbo eta Donostiako bi Eremu Funtzionaletako koroetan ere hainbat merkataritza-gune handi 
daude eta, horien artean, Durango-Abadiñokoak eta Olaberria-Ordiziakoak nabarmentzen dira 
tamainagatik.  
 
EAEko erdigunean ere tamaina garrantzitsuko merkataritza-gune handiak daude, Eibarkoa eta 
Arrasatekoa nabarmentzen direlarik. 
 
Merkataritza-gune handi horiek batik bat hiru euskal hiriburuetako Eremu Funtzionaletan 
kokatuta daudela berresten da eta haien ezarpena giza kokalekuen (herriak eta bizikidetza-
unitateak) tamainarekin bat datorrela. 
 
Modu gehigarrian adierazten da azken urte hauetan tamaina handiko ezarpenik egon ez bada 
ere, gaur egun lehendik dauden zentro handiak zabaltzeko dinamikak ikusten direla, esaterako 
Donostiako Garberako ekimenaren kasuan bezala; badira tamaina txikiagoko ezarpenak xede 
dituzten beste ekimen batzuk ere, kokapen periferikoetan, industrialdeetan nahiz bizitegi-
erabilerako hiriguneetan. Azken jarduketa horien artean, hainbat ekimen berrantolatzeko edo 
hedatzeko planetatik sortutakoak nabarmendu behar dira eta, lurralde-ikuspegitik, aipagarriak 
dira Mercadona enpresak EAEn egindakoak, ondoren aipatuko direnak. 
 
Hala, ondorengo grafikoetan zirkulu urdinekin identifikatzen dira, hurrenez hurren, Gasteizko 
hiriguneetako eta Bilbo Metropolitarreko tamaina handieneko merkataritza-gune handiak, eta 
zirkulu urdinekin identifikatzen dute Mercadona enpresaren zentro berriak irekitzea eragin duen 
azken bi urteetan (2014-2016) gertatutako fenomenoa. Zentro berri horietako gehienak bizitegi-
erabilerako hiriguneetan kokatuta eta lurraldean estrategikoki kokatuta daude, hirigunearen 
perimetro hurbilean.  Azken bi urteetan sortu diren merkataritza-guneen tipologia berria 
irudikatzen dute. 
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Esan beharra dago zenbait merkataritza-establezimendu handi zabaltzeko ekimenak egotea 
egoera gehigarri berezia dela. 
 
Beste euskal hiriburuaren, hau da, Donostiaren ingurunearen egungo egoera desberdina da, 
baina han ere mugimenduak ikusten dira lehen aipatutako bi motatako egoera bereziei jarraituz. 
Hala, Mercadona enpresa Irunen eta Oiartzunen kokatu da 2016an eta ezarpen berriak 
sustatzen ari da, horietako bat Belartzan eraikitzen ari direna; bestalde, aldi berean Garberako 
merkataritza-gunea zabaltzeko ekimena bultzatzen ari da. 
 
Hurrengo irudian ikusten da Donostiako hiriguneko tamaina handieneko merkataritza-guneen 
kokapena: La Bretxa, San Martin, Arcco-Amara eta Ilunbe. Azken hori hutsik dago gaur egun, 
baina beste operadore bati saldu berria da. 
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Hurrengo orrialdean tamaina txikiagoko hirigune batzuei buruzko irudiak jarri dira, hiru euskal 
hiriburuetako Eremu Funtzionaletan kokatuta ez dauden EAEko tamaina ertaineko hirietako 
egungo egoera modu gehigarrian irudikatzeko xedez.  
 
Tolosako eta Azpeitia-Azkoitia adibideetan ikusten da, Donostiako koroan ikusten den bezala 
eta, hein batean, Bilbokoan ere gertatzen den bezala, merkataritza-gune handiak bizitegi-
erabilerako hiriguneen jarraian daudela eta tamaina txikiagoa dutela, giza kokaleku bakoitzaren 
biztanle-kopuruaren araberakoa.  
 
Lehen ohartarazi den bezala, ez da gauza bera gertatzen Eibar eta Arrasate inguruneetan, izan 
ere, merkataritza-gune handiek tamaina eta aniztasun handiagoa dituzte eta gehienak 
periferian kokatuta daude.  
 
Durangon eta Abadiñon, Bilboko koroan, Olaberrian eta Ordizian, eta Donostiako koroan 
kokatutako ezarpenak, bestalde, kasu bereziak dira tamainagatik eta garrantziagatik. 
 
VIII.2 eranskineko 4. grafikoan daude jasota hiru hiriburuetako Eremu Funtzionaletatik kanpo 
kokatutako ezarpen horiek. 
 
Bestalde, merkataritza-sektoreko enplegu-kopuruaren bilakaerari buruz Eustatek emandako 
datu homogeneoak alderatuz, esan beharra dago 2005-2010 aldian enplegu-kopuruaren 
hazkunde handia egon zela merkataritza-sektorean, eta dinamika hori 2010-2015 aldian eten 
zela. 
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III.4.- GASTU-AHALMENA EREMU FUNTZIONALEN ARABERA.   
 
- Errenta-adierazleen bilakaera Eremu Funtzionalen arabera 
 
Errenta-adierazleen bilakaerak, kasu honetan Eremu Funtzionaletako per capita barne-produktu 
gordinak, oro har, beherakada txiki bat izan du 2008-20123 aldian. 
 
Eskura dagoen informazioa eta, bereziki, VIII.1 eranskineko 6. eta 7. tauletan jasotakoa 
kontuan hartuta, honako hauei erreparatu behar zaie ondorengo taulan eta grafikoan: 
 

PER CAPITA BARNE PRODUKTU GORDINA EUROTAN 
 

Eremu Funtzionala 
 

2008 
 

2010 
 

2012 
 

Araba Erdialdekoa 35.949 33.161 33.025 

Balmaseda/Zalla 23.968 21.536 20.174 

Beasain/Zumarraga 37.868 32.667 33.722 

Bilbo Metropolitarra 30.249 30.217 29.448 

Donostia  31.256 31.213 30.737 

Durango 39.583 37.242 37.493 

Eibar 29.109 27.313 27.331 

Gernika/Markina 22.925 24.312 23.474 

Igorre 40.299 39.553 34.377 

Guardia 61.818 52.091 52.977 

Laudio 35.923 31.339 32.224 

Arrasate-Bergara 41.467 37.273 37.559 

Mungia 34.461 32.174 29.647 

Tolosa 33.376 30.190 29.665 

Zarautz-Azpeitia 30.961 28.961 28.152 
 
 
Eboluzio negatibo hori ikusi da lehen III.3.3 ataleko taulan eta hurrengo grafikoan ere jasota 
dago. 

                                                
3 2015ko Eremu Funtzionalarekiko per capita barne produktu gordinari buruzko estatistika informazioa ezin izan da lortu. 
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- EAEko familien gastuaren adierazleen bilakaera 
 
Familiako edo etxeko gastuaren adierazleen bilakaera EAE osoa kontuan hartuta egin da, 
Eremu Funtzionalei buruzko estatistikarik ez dagoelako. 
 
Hurrengo taula eta grafikoen irakurketatik ondorioztatzen da 2008-2015 aldian familiako urteko 
batez besteko gastuan beherakada txiki bat egon dela eta beherakada zertxobait handiagoa 
merkataritza-establezimenduetako urteko batez besteko gastuan. 
 
 

Urtea  

Familiako urteko 
batez besteko 

gastua 
€ 

Familiako urteko 
gastu 

komertziala 
€ 

2008 33.613 16.653 

   

2010 33.789 16.130 

2015 33.318 15.394 

Iturria: Eustat   
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- EAEko per capita errenta-adierazleen bilakaera 
 
Per capita errenta-adierazleen bilakaera EAE osoa kontuan hartuta egin da, Eremu Funtzionalei 
buruzko estatistikarik ez dagoelako. 
 
Hurrengo taula eta grafikoen irakurketatik ondorioztatzen da 2008-2015 aldian EAEko Barne 
Produktu Gordinaren gorakada txiki bat egon den arren, per capita errenta edo barne-produktu 
gordina ez dela ia batere aldatu, egonkor eutsi diola. 
 
 

Urtea  BPGd 
milioi € 

BPGd 
per capita € 

 

2008 68.722 31.997 

2010 67.596 31.164 

2015 69.216 31.850 

Iturria: Eustat   
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- Beste kontsiderazio batzuk 
 
Lehen adierazi den bezala, azken urte hauetan, krisiak eraginda, familien gasturako ahalmena 
murriztu egin da baina biztanle-kopuruaren hazkunde txikia eta familiaren batez besteko 
tamainaren beherakada konbinatzearen ondorioz, familia-kopurua hazi egin dela esan behar da 
eta gastu globalari gutxiago eragin dio. 
 
Ikus daitekeen bezala, errealitate hori modu homogeneoan gauzatu da EAE osoan. 
 
 
III.5.- MERKATARITZA-JARDUERA ETA INGURUNEA.  
 
Sektoreko lege-esparruak xedatzen duen bezala (II.1 atala), merkataritza-jarduerak ezartzeko 
baldintza jakin batzuk finkatu behar dira, baldin eta aurretik aditzera ematen badira, 
diskriminatzaileak ez badira, proportziozkoak, argiak, dudarik gabekoak, objektiboak, aurreikus 
daitezkeenak, gardenak eta irisgarriak badira, izaera ekonomikokoak ez badira eta 
ingurumenean, hiri-ingurunean eta ondare historiko-artistikoan kalterik ez eragiteko helburuan 
oinarritutako irizpideak soilik kontuan hartzen badituzte.  
 
Argi dago esku artean daukagun testuinguruarekin, ingurumenean, hiri-ingurunean eta ondare 
historiko-artistikoan kalterik ez eragiteko helburua kontuan hartu behar dela. Helburu hori, 
bestalde, lurralde- eta hirigintza-plangintzari eta aplikatu beharreko ingurumen-legeriari buruzko 
lege-esparruan xedatuta dago (II.1 atala). 
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Nolanahi ere, ingurumena zaintzeko premia tokiko eskalatik haraindiko helburu nabarmena da 
gaur egun. Horrela dago jasota Klima Aldaketari buruzko Parisko COP 21 Akordioan (2015) 
2016ko azaroan berretsi da Marrakexen egindako COP 22 gailurrean “Klimaren eta garapen 
jasangarriaren aldeko ekintzaren aldarrikapenarekin”. Aldarrikapen horretan konpromiso hauek 
daude jasota: klima-ekintza 2020 baino lehen sustatzeko konpromisoa era garapen bidean 
diren herrialdeen premiei erantzuteko konpromisoa, Parisko COP21 Akordioa abian jartzeko. 
Akordio horren bidez, 195 herrialdek eta EBk mende amaierako batez besteko tenperaturaren 
gorakada industriaurreko balioekiko bi gradura mugatzea adostu dute. Akordioa loteslea da eta  
2020an Kyotoko Protokoloa ordeztuko du. 
 
Bestalde, 2015eko apirilean, NBEk jarraitu beharreko lurralde- eta hiri-antolamenduko irizpideak 
eta estrategiak ezarri eta Hiri eta Lurralde Plangintzari buruzko Nazioarteko Zuzentarauen 
dokumentu batean jaso zituen. Quiton egin berri den gailurrean (Habitat III, 2016ko urria), 
zuzentarau horiek datozen 20 urteetan hiriak planifikatzeko Hiri Agenda Berria adostea ekarri 
dute, mundu osoan bete beharrekoa eta honako hauek ezarri eta aplikatu beharko direla 
dioena: “lehiaketako ekonomia batean epe luzera lortu nahi diren emaitzekin, goi-mailako bizi-
kalitatearekin eta ingurumenaren jasangarritasunarekin epe laburreko premiak bateratzea xede 
izango duen plangintza integratua”.  
 
Hiri Agenda horretan, lurralde- eta ingurumen-plangintzan jarraitu beharreko jarraibideak 
gidatuko dituzten kontu eta helburu bereziak identifikatu dira. Hala, berariaz adierazten da: 
“askotariko pobrezia-motak egotea, gero eta desberdintasun handiagoak izatea eta 
ingurumenaren narriadura dira mundu osoko garapen jasangarriarentzako oztopo nagusiak, eta 
gizarte-bazterketa, bazterketa ekonomikoa eta espazioen banantzea maiz izaten dira hirietako 
eta giza kokalekuetako errealitate ukaezinak”. Eta horrela planteatzen da: “orain arte abian 
jarritako ekintzak oso urrun daude erronka horientzako eta lehendik dauden eta sortzen diren 
beste erronka batzuentzako erantzuna izatetik, eta baliatu egin behar dira urbanizazioak 
hazkunde ekonomiko, sozial eta kultural eutsi eta inklusiboaren, ingurumenaren babesaren eta 
garapen eraldatzaile eta jasangarri bat lortzeko bere ekarpen posibleen eragile gisa aurkezten 
dituen aukerak”. 
 
Europan, bestalde, ICLEIk antolatu eta 2016ko apirilean Bilbon egindako Hiri eta Herri 
Jasangarrien Europako 8. Konferentzian ere agerian utzi da tokiko jasangarritasun-arloan 
aurrera egiteko premia Europaren etorkizunari eta eraldaketari forma emateko. Asmo horrekin 
sortu da Euskal Adierazpena, Aalborgeko 1994ko gutunaren oinordekoa. 
 
Bide horri jarraitu behar zaio eta eraldaketa egokien bidez jokatu ahal izatea bermatuko duen 
plangintza eskatzen du, ingurumena, hiri-ingurunea eta ondare historiko-artistikoa integratuz eta 
bateratuz eta horiei kalterik ez eragiteko helburua betez.  
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Horiek dira Eusko Jaurlaritza gauzatzen ari den jarraibide globalak. Jarraibide horiek, bestalde, 
indarrean dagoen Lurralde Antolamenduko Gidalerroen Berrikuspen prozesuan ari dira 
berresten eta aurrerakin-dokumentu bat du dagoeneko (2016ko azaroa). 
 
Horregatik guztiagatik, une honetan egiten ari den EJEKLPSren Berrikuspenak kontuan izan 
behar du bereziki orain arte esandako guztia xedatutako lege-esparruaren barruan. Hala, 
ekimena lurralde-antolamenduko legeriara nahiz ingurumen-legeriara egokitzen da, eta kontuan 
hartzen ditu 2050erako Klima-aldaketaren Euskadiko Estrategia eta 2030erako Energia-arloko 
estrategia. 
 
Horren ondorioz, proposamena formulatzerakoan, ingurumenaren plangintza gehitu da eta, 
bereziki, EAErako proposatzen den eskualdeko azpiegitura berdearen plangintza (sare berdea 
eta urdina). Plangintza horren norainokoa hurrengo irudian jaso da, eta une honetan egiten ari 
den LAG Berrikusteko oinarrizko dokumentutik atera da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iturria: LAGen Berrikuspena (2015) 

 
 
Eta horren ondorioz, proposamena formulatzerakoan, kontuan izan da hirigunearen plangintza 
ere eta, bereziki, jasangarritasuna berma dezaketen alderdiak, esaterako, mugikortasun 
jasangarriaren baldintzak, lurralde-oreka, erabilera-nahasketa, zentzuzko dentsitateak, etab.  



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EKONOMIA JARDUERETARAKO LURZORU PUBLIKOA ETA 
MERKATARITZA EKIPAMENDUAK SORTZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALAREN BERRIKUSPEN 

PARTZIALAREN AURRERAKINA, MERKATARITZA-GUNE HANDIEN ANTOLAMENDUARI DAGOKIONEZ. 
2017 Maiatza 

 

 

 

-64-

Merkataritza-jarduerari buruzko ekainaren 25eko 7/2008 Legearen zioen azalpena zerbaitegatik 
hasten da honako hau esanaz: “merkataritza-jarduera faktore erabakigarria izan da Europako 
hirien sorreran eta garapenean” eta honako hau onartuz: “gure eremuan, merkataritzak hiri 
biziagoak, bizikidetzarako egokiagoak eta seguruagoak moldatzen lagundu du”, eta honako hau 
ahaztu gabe: “hiri-merkataritza gure bizitza sozialaren ereduaren oinarrizko elementua da: hiri-
animatzaile ordezkaezina da, tokiko ekonomiak bultzatzen dituena, harreman sozialak errazten 
dituena eta hiriko bizitza indartzen duena”. Eta hau ere esaten du: “hiri-eredu hau ohikoa da 
Europar Batasuneko herrialde gehienetan, berezkoa du gure bizimoduak eta identifikatzen 
gaituen faktorea da”, eta gero: “gure herri, hiri eta auzoetako hirigune historikoetako 
merkataritza, ikuspegi kulturaletik nahiz lurralde-okupazioaren ikuspegitik arrotzak zaizkigun 
hiri-egituretan ohikoak diren eta bide-sarea gehiegi handitzera eta automobil pribatua 
erabiltzera, horrek dituen ondorioekin, bultzatzen duten periferiako merkataritza-ereduen 
kontrajarriak dira”.  
 
Eta honela jarraitzen du: “Horrenbestez, nahitaezkoa da gaur egungo hiri trinko eta sozialki 
elkartuaren ereduari eustea, merkataritzak historian zehar izan duen funtzioari eusten diona. 
Funtzio anitzeko hiria, bizitegi-erabilera merkataritza- eta zerbitzu-jarduerekin modu 
harmoniatsuan konbinatzen duena. Sozialki elkartutako hiria, herritarrei erosketa- eta hornidura-
premiak gogobetetzea bermatzen diena”. Horiaren berezko eredua garatu eta mantentzeko 
komenigarritasunari lurzoruaren erabileran jasangarritasuna bermatzeko eskakizuna gehitzen 
zaio, hirigunetik kanpoko merkataritza-ezarpenetan haren kontsumo bereizi gabeak 
ingurumenean eta herritarren mugikortasunean eragiten dituen ondorio kaltegarriak saihestuz. 
Europar Batasunak bere gain hartzen ditu planteamendu horiek Europako Lurralde Estrategian 
(Potsdam, 1999ko maiatza) hiri-hedapenaren kontrola hirien garapen jasangarrirako alderdi 
erabakigarritzat hartuta, lurzoruaren lege modernoek ere egiten duten bezala –Autonomia 
Erkidegoko 2/2006 Legea eta Estatuko 8/2007 Legea- lurzoruaren baliabide naturalaren 
kontsumoari aurre egiteko orduan jasangarritasun-printzipioa kontuan hartuta. Bestalde, 
ekonomia garatuek hirugarren sektoreko bihurtzeko duten joerak merkaturatze-egitura eta -
kanalen antolaketa egokia behar du, haien garapen jasangarria eta Euskadik ingurune 
globalean  merkataritza-lehiakortasuna izatea ahalbidetzen duten estrategiak definitzea 
baimenduko duena”. 
 
Testuinguru horretan, bestalde, ekimena sustatzen duen sailak Planaren Aurrerakin-dokumentu 
hau proposamenaren ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedurapean jartzea aurreikusten 
du, eta hainbat irtenbide aurreikusten dira xede horretarako. Bi dokumentu horiek, Plan 
Aurrerakina eta bere Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren Azterketa jendaurrean jarriko dira. 
 
Orain arte esandako guztiak adierazten du une honetan abian jarrita dagoen plangintzak 
ekimenak aldez aurretik aditzera emateko konpromisoari erantzuten diola. Halaber, 
proposamenaren garapenean kontuan hartu beharko da irtenbideek proportziozkoak, argiak eta 
zalantzarik gabeak, objektiboak, aurreikusteko modukoak, gardenak eta irisgarriak izan behar 
dutela, ez dutela diskriminatzaileak edo ekonomia-izaerakoak izan behar eta ingurumenean, 
hiri-ingurunean eta ondare historiko-artistikoan kalterik ez eragiteko helburuan oinarritutako 
irizpideei soilik erantzun behar dietela. 
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III.6.- AINTZAT HARTU BEHARREKO BESTE ALDERDI BATZUK.  
 
Egungo koiunturan, egoera sozioekonomikoaren eta ingurumen-egoeraren ziurgabetasunari 
merkataritza elektronikoaren eraginaren ondoriozkoa gehitu dakioke eta, alde batetik, sistema 
hori azken urte hauetan nabarmen hazi dela ikusi da eta, bestetik, EAEk erosketa-ereduetan 
aldaketa hori egin duela Europako hainbat herrialdek, esaterako, Erresuma Batuak, Frantziak, 
Suediak edo Alemaniak erosketa-mota horretan duten mailara iritsi ez bada ere. Ibilbide posible 
bat erakutsi du, baina oraingoz ezin izan da egiaztatu dinamika horrek hiri-ingurunean eta 
ingurumenean eraginik izan duenik. 
 
Bestalde, EAEko lurraldea ezin da hartu bere ingurunearekin zerikusirik ez duen uharte gisa. 
Baina bere mugetatik hurbil hiri-kokaleku garrantzitsuak dituen lurralde txiki samar gisa hartu 
behar da (7.234 km2) eta giza kokaleku horiekin lurralde-lotura bereziak ditu, une honetan 
egiten ari den LAGen berrikuspen-prozesuan berariaz jaso den bezala. 
 
Hala, Arabako Errioxa modu berezian erlazionatzen da Logroñorekin (Errioxa), Vianarekin 
(Nafarroa) eta horien ingurune hurbilarekin; Miranda de Ebro (Burgos) edo Castro Urdiales 
(Kantabria) inguruneetan erlazio garrantzitsuak sortzen dira, hurrenez hurren, Gasteiz eta 
Bilboko eremu funtzionalekin; eta Donostiako eremu funtzionalak erlazio garrantzitsuak BAB 
(Baiona-Angeli- Biarritz) ingurunearekin eta horrek hegoaldean kokatutako lurraldearekin. 
 
Hurrengo irudietan, batetik, BAB ingurunearen (Baiona-Angelu-Biarritz) egungo egoera 
erakusten da, eta 150.000 biztanle baino gutxiago dituen ingurune horretan, merkataritza-gune 
handi ugari daudela ikusten da, batzuk tamaina berezikoak, esaterako, BAB 2, 55.000 m2 
inguruko AGA duena, edo Ametzondoko ezarpen berria, 100.000 m2 inguruko AGA  duena 
(2016). Gauza adierazgarria da bi zentro horiek soilik, ingurune horretan dauden beste 
merkataritza-gune handi asko alde batera utzita, 1.000 m2-ko AGA/1.000 biztanleko ratioa du, 
oso handia EAEkoarekin alderatuta. 
 
Bestalde, Arabako Errioxaren ingurune hurbilaren egoera irudikatzen da. Ingurune horretan 
daude Berceo eta Parque Rioja (Logroño) eta Las Cañas (Viana) merkataritza-gune handiak. 
Oionen, aldiz, ez dago tamaina handiko ezarpenik.  
 
EAEko lurraldea kokaleku-sistema zabalago batean integratzeko premia, indarrean dauden 
LAGetan eta une honetan egiten ari den berrikuspen-prozesuan jasota dagoen bezala, prozesu 
horretan kontuan hartzeko moduko oinarrizko kontua da. Lehen adierazitako beste batzuen 
artean, honako hauek dira haien eraginaren adibideak: Miranda de Ebroko Mercadonak lehen 
aipatu den Gasteizko Mercadona ezarri aurretik zuen erakarpena; Rivabellosako merkataritza-
azaleraren ezarpena; bere garaian Oiongo plangintzan aurreikusi bai baina egikaritu ez den 
lurzoru-sailkapena; Irungo Txingudi zentroaren dinamika, Frantziako hiri urrunetako bezeroak 
dituena, besteak beste, Pauekoak edo Tarbeskoak.  
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IV.- EGOERAREN DIAGNOSTIKOA. 
 
IV.1.- SARRERA. 
 
Egindako analisiak behar besteko hurbilketa egin du esku artean daukagun kontura eta, 
merkataritza-jarduerei eta lurraldean duten kokapenari dagokienez, lurralde-ikuspegitik EAEn 
dagoen egoera ulertzeko aukera ematen du.  Kontuan hartutako balioen zehaztasunaren 
kalterik gabe, analisi horrek aukera ematen du azken urte hauetan kontu horren inguruan 
izandako bilakaera egiaztatzeko eta lurraldearen gainean irudikatzeko.  
 
Hala, prestatutako informazioak aukera ematen du EAEko merkataritza-jardueraren eta 
lurraldearekin duen erlazioaren egoerari buruzko diagnostikoa formulatzeko, planteatutako 
helburuari erantzunez.  
 
Hori guztia posible izan da GIS tresnaren erabilerari esker. Lurraldeari eta bere kokalekuen 
dinamikari buruz duen ezagutza kontuan hartuta, haren gainean merkataritza-jarduerak 
denboran nahiz beraien tipologia eta tamainen arabera ezartzeko logika bistaratzeko aukera 
eman du; baita Eustatek tresna hari buruz emandako informazioari esker ere. 
 
Horrenbestez, honako diagnostiko hau egin daiteke. 
 
 
IV.2.- LEGE-ESPARRUA. 
 
Aplikatu beharreko lege-esparrua 2015eko urriaren 30eko Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari 
buruzko Legearen Testu Bateginean, 1990eko maiatzaren 31ko Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamenduaren Legean eta indarreko hirigintza-legerian definituta dago, 2006ko 
ekainaren 20ko Lurzoru eta Hirigintza Legea barne.  
 
Esparru horrek, aldi berean, gaur egun mundu osoko gizartea arautzen duten irizpide globalek 
eta jasangarritasun-printzipioak garatzen ditu. Irizpide eta printzipio horiek Hiri eta Herri 
Jasangarrien Europako 8. Konferentziaren, 2016ko Euskal Adierazpena, 1994ko Aalborgeko 
gutunaren oinordekoa, ondoriozko zuzentarauek Europarako berriki berretsi dituzte. Zuzentarau 
horien bidez, gizarteak bere gain hartzen du tokiko jasangarritasun-arloan aurrera egiteko 
premia Europaren etorkizuna eta eraldaketa prestatzeko.      
 
Testuinguru horretan, bestalde, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko 2006ko abenduaren 12ko 
2006/123/EE Europako Zuzentarautik ondorioztatzen den guztia bete behar da. Hau da 
zuzentarau horren helburuetako bat: Estatu kideetan zerbitzu-emaileak ezartzeko askatasunari 
eta Estatu kideen artek zerbitzuen zirkulazio askeari aurre egiten dioten oztopoak ezabatzea 
eta, bai zerbitzu-hartzaileei eta bai zerbitzu-emaileei, oinarrizko bi askatasun horien egiazko 
erabilerarako behar den segurtasun juridikoa bermatzea.   
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Horretarako, Zuzentarauak berak adierazten du zerbitzu-jarduera baterako edo horien 
erabilerarako sarbideari soilik eragiten dioten baldintzei aplikatzen zaiela, ez, ordea, ibilgailuen 
arauekin zerikusia dutenei, lurralde-antolamenduari buruzko arauei, hirigintza eta landa-
antolamendukoei, eraikuntzako arauei (…) ez dutelako arautzen (…) edo zerbitzuaren 
jarduerari modu espezifikoan eragiten ez dioten arren, zerbitzu-emaileek beraien ekonomia-
jardueran eta partikularrek beraien gaitasun pribatuan errespetatu egin behar dituztelako. 
 
Zuzentarau horren gure antolamendu juridikorako transposizioa hainbat legeren bidez gauzatu 
da. Alde batetik, ezin dira ezarri merkataritza-jardueren ezarpena eta irekiera baldintzatzen 
duten ekonomia-izaerako muga edo baldintzarik eta, bestetik, horien ezarpena mugatu edo 
baldintzatu daiteke interes orokorreko arrazoi justifikatu eta neurrikoengatik, ingurumenaren 
babesarekin eta lurralde- eta hirigintza-antolamenduarekin zerikusia dutenak barne.  
 
Horregatik uzten die Zerbitzuen Zuzentarauak lurralde-antolamenduari, hiri-plangintzari eta 
ingurumenaren plangintzari behar duten eskumen-eremua, Planaren aurrerakin honek bere 
proposamenak egiteko erabili duena. 
 
Dokumentu hau, bestalde, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailak sustatu zuen 3408/2014 errekurtsoari buruz 2015eko irailaren 3an Auzitegi Gorenak 
emandako epaiaren ondoren. EAEko ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta 
ekipamendu komertzialak sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspen Partzialaren 
Aurrerakina da dokumentu honen xedea, Eusko Jaurlaritzako Kontseiluaren 2016ko martxoaren 
22ko erabakian xedatutakoaren arabera. Erabaki horretan ebatzi zen aipaturiko Lurralde Plan 
Sektoriala berrikusteko prozesua abian jartzea merkataritza-ekipamenduei dagokienez.  
 
Hala, aplikatu beharreko lege-esparrua aztertu ondoren, ondoren aipatuko diren bi kontuak 
nabarmendu behar dira lehenbizi: 
 

- Ezin dira ezarri merkataritza-jardueren ezarpena eta irekiera baldintzatzen duten izaera 
ekonomikoko mugak edo baldintzak.  
 

- Haien ezarpena antola daiteke ingurumenaren babesarekin eta lurralde- eta hirigintza-
antolamenduarekin zerikusia duten interes orokorreko arrazoi justifikatu eta 
neurrikoetan oinarrituta. 

 
Lehen adierazi den bezala, gizarteak mundu mailan, Europa mailan nahiz tokian-tokian 
eskatzen dituen estrategiak eta zuzentarauek agerian uzten dute ingurumena zainduz 
jasangarritasun-irizpideei erantzuten dien lurralde-antolamendua aukeratzeko premia. Eta hori 
da Eusko Jaurlaritzak EAErako aukeratutako jardunbidea. Horren ondorioz, berrikuspen 
horrekin batera, LAGen Berrikuspena sustatu du eta klima-aldaketari aurre egiteko Euskadiko 
Estrategia (2050eko jomuga) eta Energia-arloko estrategia (2030eko jomuga) formulatu ditu. 
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IV.3.- LURRALDE-IRIZPIDEAK. 
 
Munduko biztanle-kopurua hazten ari da baina lurraldea mugatua da; horregatik, beste arrazoi 
batzuen artean, gizarteak bere etorkizuna eta geroko belaunaldien etorkizuna bermatzeko 
neurriak hartu behar ditu.   Ildo horretan ari da jokatzen eta horren ondorio dira, beste batzuen 
artean, Etxebizitzari eta Hiriko Garapen Jasangarriari buruzko Nazio Batuen Konferentziaren 
amaierako dokumentua (Habitat III), Klima Aldaketari buruzko Esparru Hitzarmenaren Parisko 
Akordioa, 2015eko abendukoa, Marrakexen berretsitakoa (2016ko azaroa), eta Tokiko 
Jasangarritasunari buruzko Europako 8. Konferentziaren ondoriozko zuzentarauak (2016ko 
apirileko Euskal Adierazpena). 
 
Hortik sortzen da hiriak eta giza kokalekuak planifikatzeko premia, garapen jasangarria eta 
oparotasuna denontzat lortzeko helburuarekin. Horrek ekimen sektorial guztiak integratzea 
eskatzen du eta, horretarako ezinbestekoa da lurraldearen antolamendua. 
 
Hala, hiri- eta lurralde-garapen jasangarria eta integratua ahalbidetzen duten planak izan behar 
ditu ekintzak. Eta testuinguru formal horretan formulatzen da dokumentu hau. 
 
Hala, garapen jasangarria lurzoruaren okupazio jasangarria bilatzen duten printzipio eta 
jardunbideetan oinarritzen da. Printzipio eta jardunbide horiek, hazkunde berrien irtenbidearen 
ordez lurzorua berroneratzen, birgaitzen eta berrerabiltzen ahalegintzen dira, hiri-bereizketa eta 
-sakabanaketa saihesten dute, erabilera eta jardueren integrazio egokia eta kohesio espaziala 
ahalbidetzen dute, Erabilera-nahasketa errazten dute, biztanle-dentsitate handi samarrak 
aurreikusten dituzte, eta mugikortasun ez motordunaren kuota handiagoak lortzeko eta garraio 
kolektibo eraginkorra izateko aukera ematen dute; eta hori guztia bizitza osasungarria eta 
kohesio sozial handiagoa bermatzeko helburuekin.  
 
Jardunbide horiek guztiak integratzeko lurralde-antolamenduaren aldetik jokatzea da irtenbide 
bakarra. 
 
EAEri buruz egindako analisiak abiapuntuko egoera nahiko egokia erakusten du gaur egun, 
nabaritutako zenbait berezitasunen kalterik gabe. Merkataritza-jardueren ezarpenak  
biztanleriaren kokapenarekin elkarrekikotasun handia duela ere ikusi da. 
 
Dena den, hiri-espazio trinkoagoak, hiri-intentsitate handiagokoak eta erabilera-aniztasuna eta -
nahasketa dituztenak sortzea nahitaezkoa dela ikusi da, eta horrela diagnostikatu da une 
honetan egiten ari den LAGen berrikuspen-prozesuaren esparruan ere; bai eta lehendik dauden 
komunikazio-azpiegituren erabilera optimizatzea ere, garraio kolektiboko sareekin ondo 
konektatuta dauden eta, aldi berean, eraikuntza-dentsitate txikia duten eremuak trinkotzea 
bereziki bultzatuz, eta mugikortasuna eta garraio jasangarria sustatuz. 
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Horregatik, nahitaezkoa da bizitegi-erabilerarekin eta, bereziki, merkataritzarekin bateragarriak 
diren ekonomia-jarduerak batik bat hiriguneetan kokatzea, horien dentsitatearekin bat etorriz. 
Horrela, erabilera-nahasketa eta oinezkoen mugikortasuna ahalbidetzen dira, eta errazago da 
lortu nahi den hiri-eredu osasungarriagoa eta kohesio sozial handiagokoa izatea.  
 
Hala ere, egindako analisiak erakusten du merkataritza-gune handi gehienek kokapen 
periferikoegiak dituztela, bide-sareen eta ibilgailu pribatuaren bidezko irisgarritasunaren 
mendekoak.  Eta horrek eragin negatiboa du azaldutako ereduan. 
 
Horregatik, lurralde-irizpideetan oinarrituta, merkataritza-jardueren ezarpena arautzeko 
ahalegina egin behar da, gizarteak eskatzen dituen helburuak lortu ahal izateko. 
 
Horregatik ahalbidetu behar da merkataritza-jardueren ezarpena, eta bereziki tamaina 
handienekoena, eragin handiagoa dutelako, biztanleriaren kokalekuekiko modu integratuagoan. 
 
Horrek, hiriek automobilaren erabileraren mendekotasun txikiagoa izatea ekarriko du, eta bide-
sareak gehiegi handitzea saihestuko du, garapen jasangarriaren helburua lortzen lagunduz.   
 
Gure hiriek ondo funtzionatzen lagunduko duten sinergiak ahalbidetu behar dira, eta 
merkataritza hiri-garapenetan behar bezala txertatuta ezartzeak haiek gertatzen lagundu 
dezake. Lehen adierazi den bezala, lortu nahi den eredu horrek erabilerak hiri-ingurune trinko 
eta funtzionalki konplexu batean txertatzea eskatzen du eta, horretarako, erabilera guztien 
ekarpena eta txertatzeko prest egotea behar da. 
 
Arestian esandako guztiari erreparatuz, 2004ko planak egiten zuen bezala, EAEko udalerriak 
biztanle-kopuruaren arabera sailkatzea proposatzen da, baina baita euren kokapen 
estrategikoaren eta merkataritza-gune handiak hartzeko egokitasunaren arabera ere, proposatu 
beharreko  
 
 
IV.4.- EAE-KO MERKATARITZA-JARDUERAREN BILAKAERA.  
 
IV.4.1.- EAEn ikusitako bilakaera orokorra 
 
Egindako azterketak adierazten duen bezala, EAEk merkataritza-jarduera esanguratsua du, 
herritarrengandik nahiko hurbil dagoena eta, krisi-egoeran bizi izan arren, azken urte hauetan 
(2008-2016) goranzko bilakaera izan duena. 
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Bilakaera hori bat dator biztanle-kopuruak aldi horretan izan duen bilakaerarekin, hori ere 
gorakorra izan baita, neurri txikiagoan izan bada ere (% 1,18); eta neurri handiagoan 
etxebizitza-kopuruaren gorakadarekin (familia-etxebizitza nagusiak, VIII.1 eranskineko 5. taula) 
aldi horretan % 9 hazi dena. Beraz, berriro egiaztatu dugu merkataritza-jardueraren eta 
biztanleriak lurraldean duen kokapenaren arteko elkarrekikotasuna. 
 
Hala ere, bilakaera orokor hori ez da homogeneoa, eta azalera txikiagoko merkataritzaren eta 
tamaina handieneko merkataritza-gune handien azalerak lehengoan jarraitu duela ikusi da. 
2008-2015 aldian ez da sortu 15.000 m2(t) baino gehiagoko merkataritza-gune handi berririk. 
Horrenbestez, hazkundea tamaina ertaineko dendetan gertatu da, eta gehienak hiriguneetan 
kokatu direla ikusi da, bizitegi-guneetan nahiz industria-gune edo ekonomia-jardueren 
guneetan.  
 
Hiru lurralde historikoetan gertatutakoari erreparatzen badiogu, bilakaera hori ez da 
homogeneoa, baina 700 m2(t) baino gutxiagoko merkataritza-establezimenduek antzeko kuota 
eta bilakaera izan arren, 15.000 m2(t) baino gehiago dituzten zentroen merkataritza-azalerak 
alde handiak sortzen ditu. Hala, 440ko indizea izan dugu Araban, 350ekoa Bizkaian eta 
245ekoa Gipuzkoan, alde batetik, Araban ikusitako egoerari eta, bereziki, Araba Erdialdeko 
Eremu Funtzionalean ikusitako egoerari erantzuten diotenak. Eremu Funtzional horretako 
merkataritza-dentsitatea Bizkaia eta Gipuzkoakoa baino % 33 inguru handiagoa da; eta, 
bestetik, biztanleriaren kokapen-ereduaren berezitasunari, Debabarrena eta Debagoiena 
moduko lurraldeak tartean direla, gehienak Gipuzkoako lurraldean kokatutakoak, eta batez ere 
azalera ertainak dituztenak (4. grafikoa).  
 
Bestalde ikusi da azken urte hauetan (2015-2016), merkataritza-gune handi berririk ez 
ezartzeaz gain, azalera handieneko jarduerek hiriguneen erdiguneak aukeratzen dituztela 
ezartzeko, lehen aipaturiko jasangarritasun-irizpideei naturaltasunez erantzunez.  
 
Horrek guztiak, arestian esandako guztiaren arabera,  1.000 biztanleko merkataritza-erabilerako 
azalera eraikiaren dentsitatea 936koa (793koa 2008an) denean EAEn. Esan beharra dago 
Bizkaiak eta Gipuzkoak antzeko balioa dutela (877 eta 908, hurrenez hurren), eta Arabak, aldiz, 
1.198ko balioa duela, haiek baino % 33 inguru handiagoa. (VIII.1 eranskineko 4. taula). 
 
 
IV.4.2.- Beste autonomia-erkidego batzuetan edo Europan ikusitako bilakaerarekiko 
konparazioa. 
 
Proposatutako konparazioaren xedeetarako, tamaina handieneko merkataritza-gune handien 
bilakaerari buruz ari gara. 
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Egindako analisian ikusi den bezala, EAEk AGA/1.000 biztanleko ratio handia du tamaina 
handieneko merkataritza-gune handiei dagokienez, bestalde, bere ezaugarri berezien 
ondoriozkoa dena. 
 
Hala, 2016an, indize hori 365ekoa zen EAEn eta Espainiako batez bestekoa 331,5ekoa zen. % 
10 baino zerbait gutxiagoko alde hori % 35etik gorakoa zen 2006an. EAEko merkataritza-gune 
handien azalera aldi horretan egonkortu egin dela adierazten du horrek. Beste autonomia-
erkidego batzuetan, aldiz, merkataritza-gune handien ezarpenak jarraipena izan du. 
 
Egindako azterketan azaldu den bezala, gauza bera esan daiteke gaur egun EAEkoa baino 
askoz ratio handiagoak dituzten Europar Batasuneko hainbat herrialderi buruz, esaterako, 
Herbehereei, Austriari edo Danimarkari buruz. Frantziak eta Erresuma Batuak, aldiz, EAEk 
baino % 10 ratio txikiagoak dituzte. 
 
Eta hori horrela da dentsitate handiko eta merkataritza-mota hori goiz sartutako lurraldea izanik, 
Europako batez bestekoa baino BPGd handiagoa duelako eta, horrenbestez, kontsumo-maila 
eta produktu-aniztasun handiagoak dituelako merkatuan. EAEn 2008-2015 aldian gertatutako 
familia-kopuruaren hazkunde garrantzitsua (% 9) gehitu behar zaio horri. Eta oraindik hazten 
jarraitzen du. 
 
Behaketa horiek erakusten dute, batetik, merkataritza-gune handien eskaintza handia dela eta 
beste leku batzuekin alderatuta garrantzitsua dela EAEn eta, bestetik, azken urte hauetan 
metatutako zentro horien azalera ez dela asko handitu EAEn, bai, ordea, beste autonomia-
erkidegoetan eta gure inguruko herrialdeetan. 
 
Egungo krisian behaketa horren justifikazioa aurki daitekeen arren, gainerako autonomia-
erkidegoei eta gure inguruko herrialdeei ere eragin dielako, esan beharra dago 2004an onartu 
eta berrikuspen bat egin zaion Lurralde Plan Sektorialak eragin berezia izan duela, egindako 
konparazioetan ondorioztatzen den bezala. 
 
 
IV.4.3.- Establezimenduen tamaina eta tipologien arabera ikusitako bilakaera. 
 
Lehen azaldu den bezala, merkataritza-jardueraren bilakaera orokor hori ez da homogeneoa 
izan, eta azalera txikiagoko merkataritzaren eta tamaina handieneko merkataritza-gune handien 
azalerak lehengoan jarraitu duela ikusi da. 2008-2015 aldian ez da sortu 15.000 m2(t) baino 
gehiagoko merkataritza-gune handi berririk. Horrenbestez, hazkundea tamaina ertaineko 
dendetan gertatu da, eta gehienak hiriguneetan kokatu direla ikusi da, bizitegi-guneetan nahiz 
industria-gune edo ekonomia-jardueren guneetan.  
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Bilakaera horren emaitza da, batetik, merkataritza-gune handiek EAEko lurraldean duten 
ezarpen handia eta, bestetik, tamaina handiko merkataritza-gune berriek industria-guneetan 
izan duten gorakada esanguratsua. 
 
Hori guztia eta, bereziki, aplikazioko lege-esparrua eta merkataritza-jardueren tamaina-
aniztasuna eta lurralde-antolamenduan duten eragina kontuan hartuta, plan honen 
xedeetarako, 2.000 metro karratuko edo gehiagoko azalera eraikia duten txikizkako 
merkataritzara bideratutako zentroak merkataritza-gune handitzat jotzea proposatzen da. 
Tipologia hauek bereizten dira horien artean: 
 
        “A” TIPOLOGIA 2.000 m2(t)tik 15.000ra 
        “B” TIPOLOGIA 15.000 m2(t)tik 30.000ra 
        “C” TIPOLOGIA > 30.000 m2(t) 

 
Beraz, ez dira merkataritza-gune handitzat jotzen 700 m2(t) baino gutxiagoko merkataritza-
establezimenduak, ulertzen delako ez dutela eragin handirik lurraldean, udal hiri-plangintzan 
planteatu daitekeenaren kalterik gabe. 
 
Merkataritza-gune handien lurralde eragina bi aldagai gehigarriren baitan dagoela ere esan 
behar da: 
 

- Leku bakoitzaren biztanle-kopurua, merkataritza-gune handiak hartzeko bere kokapen 
estrategikoarekin eta egokitasunarekin batera. 
 

- Merkataritza-gune handiaren kokapen espezifikoa, isolatua, periferikoa, bide-sarearen 
mendekotasun handikoa edo hirigunean txertatutakoa. 

 
 
IV.5.- MERKATARITZA-JARDUERA EAE-N. MERKATARITZA-MOTAK. 
 
Tradizionalki, hiriak eta bizitegi-kokalekuek harreman estua izan dute EAEn merkataritza-
jarduerarekin. 
 
Hala, merkataritza kaleak eratzen zituzten eraikinen beheko solairuetan kokatu zen eta hirien 
osaeraren elementu bereizgarria izan zen (hiri-merkataritza).  
 
Dena den, merkataritza-motak gero eta konplexuago egiten joan dira eta gaur egun bizkor ari dira 
eboluzionatzen. 
 
Hala, merkataritza elektronikoa inguruan ditugun ziurgabetasunen artean argitu beharreko 
ezezagunetako baten gisa aurkezten da gaur egun, eta oraingoz ez da ezagutzen lurraldean 
izango lukeen eragina eta kontu horrek bere jarraipen independentea izan beharko luke. 
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Hala ere, datu esanguratsu batzuk jakinaren gainean jartzea komeni da.  Horrenbestez, 
Eurostaten E-Commerce Estatistikatik eta Eustaten familiei buruzko informazioaren gizarteari 
buruzko Inkestatik eskuratutako datuen arabera,  EAEn Internet bidez erosten duen biztanle-
kopuruaren eboluzioa (azken hiru hilabeteetan erosketaren bat egin duten biztanle-kopurua) 
2007ko % 11tik 2016ko % 34ra igo da. Jauzi ikusgarria izan da, baina hala ere eboluzio handia 
egin behar du aldi horretan bertan beste leku batzuetan gertatutakoarekin alderatzen badugu: 
Erresuma Batuan % 44 zen ehunekoa eta 2016an % 78koa; Frantzian % 25ekoa 2007an eta % 
52koa 2016an; eta Europar Batasuneko beste 14 herrialdetan EAEn baino askoz handiagoa da 
ehunekoa. 
 
Hala ere, kontu gehiago esan daitezke gure lurraldean ezarritako beste merkataritza-modalitate 
batzuei buruz. Kontu horiek joan zen mendeko laurogeita hamarreko hamarkadan izan zuten 
jatorria eta 1990-2008 aldian garatu dira gehien bat.  
 
2004ko LPSk nabarmentzen zuen bezala, lehen aipaturiko hiri-merkataritzarekin alderatuta 
desberdinak diren merkataritza-mota batzuk ere badirela esan daiteke. Hiri-periferiako 
merkataritza dei geniezaiokeenari buruz ari gara. Merkataritza-mota horretara ibilgailu pribatuan 
iristen da gehien bat, eta bi aldagai ditu: batetik, industria-guneetan edo merkataritza-jardueren 
guneetan kokatuta dagoena eta, bestetik, erabilera jakin horretarako hirugarren sektorerako gune 
espezifikoetan kokatuta dagoena eta, oro har, bide-azpiegituren obra handiak behar izan dituena 
ezartzeko.   
 
Ikusi den bezala, hiriaz kanpoko ezarpen horien bilakaera ez da garrantzitsua izan EAEn. Azken 
urte hauetan (2008-2016) murriztu egin da eta, aldi berean, merkataritza-gune handiek, gaur 
egun, hiriguneen erdialdean kokatu nahi dutela ikusi da. 
 
Dinamika horri eta, batez ere, gaur egungo jasangarritasun-printzipioei erreparatuz, dokumentu 
honek lurralde-antolamenduan ahalik eta sinergia posible handienak izateko eta, horrela, hiri-
merkataritza deiturikoa errazteko eta periferiako merkataritza deiturikoa, bere bi modalitateetan, 
zer baldintzatan gauza daitekeen zehazteko premia planteatzen du.    
 
 
IV.6.- LURRALDE-ANTOLAMENDUAREN KANON BERRIAK GAUR EGUN.  
 
Egindako azterketan jaso den bezala, lurralde-antolamendua elkarrekin garapen jasangarria 
bermatzeko helburu globaletik sortzen diren kanon berriek arautzen dute. 
 
Eta agindu hori berariazkoa da NBAk xedatu eta 2015eko apirileko Hiri eta Lurralde Plangintzari 
buruzko Nazioarteko Zuzentarauetan eta datozen 20 urteetan hiriak planifikatzeko Quitoko 
gailurrean onartutako Hiri Agenda Berrian (Habitat III, 2016ko urria) jasotako lurralde- eta hiri-
antolamenduko printzipio eta estrategietan.  
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Jarraibide horiei gehitzen zaie ingurumena zaintzeko premia, Marrakexen egindako COP 22 
gailurrean “Klimaren eta garapen jasangarriaren aldeko ekintzaren aldarrikapenarekin” 2016ko 
azaroan berretsitako Klima Aldaketari buruzko Parisko COP 21 Akordioan xedatutakoaren 
ondoriozkoa.   
 
Eta testuinguru orokor horretan, Europan, ICLEIk antolatu eta 2016ko apirilean Bilbon egindako 
Hiri eta Herri Jasangarrien Europako 8. Konferentzian xedatutakoa bete beharko da.  
 
Ildo beretik doa esku artean dugun dokumentuak bete beharko duen estatuan nahiz autonomia-
erkidegoan aplikatu beharreko lege-esparrua ere. 
 
Horregatik guztiagatik, merkataritza-jarduera garapen jasangarriaren printzipioak errespetatuz 
txertatu behar da lurraldean. 
 
 
IV.7.-  ZENBAIT ONDORIO. 
 
Testuinguru horretan esan behar da EAEk biztanle-kopuru egonkorra duela azken urte hauetan, 
lurraldean modu homogeneoan banatutakoa, baina arroa kantauriarraren eta mediterraneoaren 
berezitasuna nabarmendu behar dela.  
 
Bestalde, Eustaten aurreikuspenen arabera, ziklo-aldaketa bat etor daiteke. Ziklo horretan, 
EAEko biztanle-kopuruaren beheranzko joera aurreikusten da, baina koiunturak berretsi edo 
zalantzan jarriko ditu aurreikuspen berriak, hein handi batean inbertsioaren eta enpleguaren 
arabera. 
 
Nolanahi ere, familia edo bizikidetza-unitateen kopuruaren eta, ondorioz, erosketaren hazkunde 
esanguratsua ere nabaritu da.  
 
Merkataritza-jarduerak biztanle-kokalekuekin duen loturaren analisiak erakutsi du EAEko 
merkataritza-ezarpenek lotura estua dutela lurraldearen ezaugarriekin eta, bereziki, bere 
kokalekuen, hiri-egituraren eta horren tamainarekin. Ez dago zalantzarik merkataritza-
jardueraren kokapenak biztanle-kokalekuekin eta, batik bat, biztanle-kopurua baino gehiago 
hazi diren familia eta bizikidetza-unitateenekin zerikusia duten lurralde-irizpideei erantzuten 
diela.  
 
Hala, merkataritza-jarduera hirigunean sakabanatuta dago, eta hiri-kokalekuekin bat etorriz 
lurraldean sakabanatutako merkataritza txikia dagoela ere ikusten da, 2005-2010 aldian 
goranzko bilakaera izan eta 2010etik gaur egun arte behera egin zuen, modu homogeneoan 
hiru lurralde historikoetan. 
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Dena den, merkataritza txikia irauten ari da krisiaren aurrean. Zenbait sektore eta zenbait 
kokaleku dinamika positiboan daude gaur egun, porrotak ere egotearen kalterik gabe.  
Horrenbestez, merkataritza-jarduera hiriguneetan hazi egin dela eta zenbait auzo periferikotan 
nolabaiteko beherakada izan duela ikusi da. Hiriguneen dentsitatearekin eta nahastearekin lotu 
daiteke hori, bai eta gauzatzen ari diren hiri-berroneratzeko prozesuekin ere, hau da, hiriguneak 
oinezkoentzako jartzeko eta hiri-birkalifikazioko jarduketekin. Jarduketa horiek auzoetara 
zabaldu beharko lirateke, merkataritza-zuzkidura hobeak hartzeko esparru egokia 
ahalbidetzeko xedez. 
 
Hiru euskal hiriburuetako Eremu Funtzionalen inguruneetan EAEko biztanleen % 70 baino 
gehiago bizi da eta ingurune horietan pilatzen dira, modu esklusiboan, tamaina handieneko 
merkataritza-gune handiak. 
 
Prestatutako grafikoek (VIII.2 eranskina) biztanleriaren kokalekuen eta merkataritza-jardueren 
arteko lotura zuzena irudikatzen dute. 
 
Lehen hurbilketa batean esan daiteke euskal hiri-sistemaren potentziak, bere hiri-sarearen 
dentsitate handian, nahaste sozialean eta horien erabileran, eta kokalekuek lurraldean duten 
banaketa orekatuan oinarritutakoak, merkataritza-jarduerek lurraldean duten banaketa nahiko 
orekatu hori ahalbidetu dutela.  
 
Errealitate hori nabarmenagoa da inguruko lurraldeetako batean, hain zuzen ere, Bidasoaren 
iparraldean dagoen BAB (Baiona-Angelu-Biarritz) lurraldean gertatzen denarekin alderatzen 
badugu. Lurralde horrek lurzoruaren “per capita” azalera askoz handiagoak kontsumitzen ditu, 
mugikortasun batez ere motorduna eragiten dutenak eta hiri-eredu sakabanatu eta dentsitate 
txikiko baten jatorri direnak. Bere ondorioak ikusita, Frantziako legeriak zalantzan jarri du eredu 
hori, eta Grenelle I eta II Legeak aldarrikatu zituen 2009an eta 2010ean. 
 
Konparazio horrek erakusten digu oinordetzan hartutako ereduak auzokoaren ereduak baino 
egoera hobea duela. Baina aldi berean, eredu hori hobetzea ahalbidetuko duen eta biztanleen 
identitatea, berdintasuna, osasuna eta bizi-kalitatea eta ingurumenaren zaintza bermatuko 
dituen plangintzan asmatzeko erronkaren aurrean jartzen gaitu. 
 
Lurralde-antolamenduari dagokion helburu hori funtsezkotzat jotzen da, lortzeko aukera 
emango duen irtenbidearen kalterik gabe.  Erronka horri aurre egiteko, honako hau ondoriozta 
daiteke prestatutako informaziotik: 
 

- 2004-2008 aldian, merkataritza-azalera nabarmen handitu zen. Tamaina txikiko 
dendak nahiz merkataritza-gune handiak handitu ziren. Azken horiek EAEko eredu 
inportatuen erreprodukzio berantiarrari erantzun zioten, baina ez dute izan beste 
lurralde batzuek egin dioten harrera. 
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- Krisialdian (2008-2015), merkataritza-gune handien garapen-mailak, onartutako 

plangintzak, krisi globalak eta jasangarritasun politikek esparru berri bat ahalbidetu 
dute. Esparru horretan, merkataritza-azalerak hazten jarraitzen du, erritmo 
txikiagoan bada ere. Biztanleria ere pixkanaka hazten ari da, baina familiak edo 
bizikidetza-unitateak gehiago ari dira ugaltzen, unitate bakoitzak hiru euskal 
hiriburuetako eremu funtzionaletan zuen batez besteko tamaina 2008ko 2,52tik 
2015eko 2,42ra jaitsi delako. Murrizketa hori handiagoa izan da Gasteiz inguruan. 
Indizea 2,67tik 2,36ra jaitsi da azken urte hauetan etxebizitza berriek izan duten 
garapen garrantzitsuaren ondorioz, EAEko gainerako eremuetan izandakoa baino 
askoz handiagoa proportzionalki.   

 
- Krisialdian (2008-2015) EAE osoan 2.000 eta 15.000 m2(t) arteko merkataritza-

gune handien azalera nabarmen hazi dela ikusten da. Hori, hein handi batean, 
merkataritza-gune handi batzuk merkataritza-jardueren poligonoetan egotearen 
ondorioa da. 2014-2016 aldian garatzen ari diren hainbat eragile komertzialek 
EAEn ezartzeko plan berriak gehitu behar zaizkio horri. 

 
- Krisialdian (2008-2015), ordea, txikitu egin da batik bat bizitegi-erabilerako 

hiriguneetan kokatutako tamaina txikieneko -700 m2(t) baino gutxiagoko azalera- 
merkataritza-establezimenduen kopurua. Horien azalera eraikia, aldiz, modu 
homogeneoan mantendu da EAE osoan, eta baita hazi ere aldi horretan, azken urte 
hauetan behera egin badu ere.   Hurrengo epemugaren aurrean eta hiri-eraldaketa 
eta –berroneratze politiken eta jasangarritasun-politiken ondorioz, azalera 
eraikiaren nahiz eraldaketa horiek ahalbidetzen diren establezimendu-kopuruaren 
hazkundea aurreikus daiteke. 

 
- Krisialdian (2008-2015), periferian kokatutako tamaina handieneko -30.000 m2(t) 

baino gehiagoko azalera- merkataritza-gune handien azalera, mantendu egin da 
EAE osoan. Hala ere, zentro horietako batzuk handitzeko ekimenak ikusten dira 
gaur egun. Estatuko beste autonomia-erkidego batzuetan ere antzeko 
mugimenduak ikusten dira. 

 
Horren ondorioz, merkataritza-sektorearen azken urte hauetako eboluzioa goranzkoa izan dela 
ikusi da. Eboluzio moderatua baina jarraitua izan da, eta tamaina ertaineko merkataritza-gune 
handiak nagusitzen hasi dira hiriguneetan, batez ere bizitegi- edo industria-erabilerakoetan. 
 
Horren guztiaren ondorioz, Arabako Lautadan merkataritza-azalera eraikiaren dentsitatea arroa 
kantauriarrari dagokiona baino askoz handiagoa da biztanleriari dagokionez. 
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Eibar eta Arrasate inguruan ere Arabako Lautadan ikusitako fenomeno bera gertatu da. Zenbat 
eta biztanle-kopuru handiagoa, are eta dentsitate handiagoak, harik eta biztanle-atalase jakin 
bat gainditzen ez den arte. 
 
Bilbo eta Donostiako Eremu Funtzionaletako koroetan, bestalde, tamaina handieneko 
eremuetan dentsitatea tamaina txikienekoetan baino handiagoa dela ikusi da, eta eboluzioak 
beti gorakorrak. 
 
Guardia inguruan, Logroño eta Viana udalerrietatik hurbil egotearen ondorioz, ekimenak egon 
diren arren (Miranda de Ebro ondoan egin den Rivabellosakoaren antzekoa), ez da 
merkataritza-gune handirik ezarri, eta egoera berezia sortu da. 
 
Nolanahi ere, inguruko autonomia-erkidegoetan ikusitako joeren aurrean, EAEn izandako 
eboluzioak xede horretarako planteatutako lurralde-ereduari eta lurralde-antolamenduari eta 
ingurumenari buruz xedatzen diren Europako eta nazioarteko zuzentarauen irizpideei 
erantzuten diela ondorioztatu behar da, eta garapen sakabanatuak saihesten dituztela eta hiri-
jarraitutasuna, kontzentrazioa eta dentsitate handiagoa ahalbidetzen dituztela, ibilgailu 
pribatuaren erabilera txikiagoaren eta garraio kolektiboaren erabilera handiagoaren ondorioz 
kutsadura-kuota txikiagoak ahalbidetzeko, mundu osoko politika publikoek zuzentzen dituzten 
beste helburu batzuen artean.   
 
Eta hori horrela da lurralde-ikuspegitik gaur egun arte izandako plangintzaren ondorioz. 
 
Plan berria premisa horien gainean finkatu beharko da, beste batzuen artean Merkataritza 
Jarduerari eta merkataritza-establezimendu handien ezarpenari buruzko maiatzaren 27ko  
7/1994 Legean (gero aldatutakoa, besteak beste, ekainaren 25eko 7/2008 Legearen bidez) eta 
LAGen Berrikuspeneko Oinarrizko Dokumentuan xedatutakoekin eta ingurumen-ebaluaziotik 
ateratakoekin osatu eta/edo birdoituta.   
 
Halaber, Planak indarrean dauden eta/edo une honetan behar bezala justifikatuta dauden 
lurralde-antolamenduko eta ingurumena babesteko irizpideetara doitu beharko ditu bere 
proposamenak. Kontu horri dagokionez esan behar da, beste batzuen artean, ekainaren 25eko 
7/2008 Legeak aldatutako Merkataritza Jarduerari eta merkataritza-establezimendu handien 
ezarpenari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeko aurreikuspenak bat datozela, hein handi 
batean, LAGen Berrikuspenaren Oinarrizko Dokumentuan eta Aurrerakinean planteatutako 
helburu eta jarraibideekin. Irizpide horiek guztiak gogoratzeko esan behar da, aipaturiko Legean 
adierazitakoaren arabera, honako hau dela une honetan planteatzen zaigun erronka 
nagusietako bat: merkataritza-establezimendu handien inbertsioa hirietako eta eskualdeko 
hirigune nagusietako hiri-bilbeetara bideratzea eta, horrela, inguruko merkatari txikiekin ditugun 
sinergien eta gure merkataritza-eredua mantentzearen alde egitea, merkataritza-ekipamenduak 
hiria eraldatzeko eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko tresna gisa hartuz. 
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Aurretik esandako guztiaren ondorioz esan behar da beharrezkoa, posible eta egokia dela 
lurralde-ikuspegitik merkataritza-gune handien ezarpenaren erregulazioan esku hartzea, zentro 
horiek giza kokalekuen garapenean behar bezala txertatzeko eta hurrengo belaunaldientzako 
garapen jasangarria ahalbidetzeko helburuarekin.  
 
 
 
V.- LPS-REN BERRIKUSPENAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK. 
 
Ingurumen-erronkak, klima-aldaketarekin zerikusia dutenak barne, gure hiriek eta, zehazkiago, 
horien hiri-garapenek erantzun behar dieten eta/edo egokitzeko premia duten erronka 
nagusietako batzuk dira. 
 
Horregatik, lurralde- eta hirigintza-antolamendua ingurumen-erronka horiei erantzuna emateko 
moduko baldintzetan planteatu behar da eta, horregatik, baldintza horiek bat etorri behar dute 
garapen jasangarriarekin, aurreko II.1 atalean azaldutako baldintzetan eta irismenarekin. 
 
Testuinguru horretan hartuta, merkataritza-gune handien proiekzioa eta ezarpena baldintza 
horietara egokitu behar da.  
 
Hala adierazten du barne-merkatuko zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Europako Zuzentarauak 
zerbitzu-jardueren ezarpena, erabilera eta haietarako sarbidea , besteak beste, ingurumenaren 
eta hiri-ingurunearen babesarekin eta ondare historiko eta artistikoaren zaintzarekin lotutako 
interes orokorreko arrazoien baitan dagoela xedatzen duenean.   
 
Horregatik, merkataritza-gune handien antolamendua eta ezarpena azaldutako irizpideetara 
egokitu behar dira, hiri-garapen jasangarriaren berezko helburuak lortzeko aukera ematen 
duten baldintzetan, ondoren aipatuko direnak barne: 
 
* Hiri-ingurunearen berroneratzea erraztea eta sustatzea. 

 
Horrek justifikatzen du merkataritza-gune handiak hiri-ingurunean egin beharreko hiri-
berroneratzeko prozesuen proiekzioa eta egikaritzea sustatzeko aukera ematen duten 
baldintzetan ezartzea.  
 
Ildo horretan txertatutako esku-hartze batek soilik eman dezake nahi diren emaitzak 
lortzeko eta garapen jasangarrira bideratzen duten sinergiak sortzeko aukera. 
 
Batik bat bizitegi-erabilerakoak diren hiriguneen berroneratzean merkataritzaren ezarpena 
lehenestea esan nahi du. Horrek, aldi berean, periferiako jarduketak mugatzeko premia 
dakar. 
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* Hirigunearen dinamizazio sozial eta ekonomikoa erraztea eta sustatzea. 

 
Hirigunean merkataritza-jarduerak egotea gakoa da haren dinamizazio sozial eta 
ekonomikorako. Horregatik da beharrezkoa ingurune horretan bertan ezartzea. 
 
Hiriko merkataritza zaintzea gure herri, hiri eta auzoetako hiri-bizitza babesteko elementu 
gisa azaltzen da. 

 
* Mugikortasun jasangarria sustatzea. 

 
Mugikortasun-mota hori sustatzea, besteak beste, esku hartzeko bi premisa hauei dago 
lotuta: Batetik eta funtsean, mugitzeko premia, baita gauzak erosteko ere (merkataritza-
erabilerekin lotura zuzen a duena), ezabatu eta/edo minimizatzen duen hiri-garapeneko 
eredua zehaztea. Bestetik, hiri-garapen horiek mugikortasun-premiei erantzuteko aukera 
ematen duten baldintzetan antolatzea, batik bat, garraio publikoaren eta oinezko eta 
bizikletazko mugikortasunen bidez.  
 
Helburu horiek lortzeko nahitaezkoa da, beste gauza batzuen artean, zerbitzuak, 
merkataritza-erabilerakoak barne, bizilekuetatik hurbil ezartzea, are gehiago biztanleria 
asko zahartzen ari dela berresten den egungo koiuntura honetan. 
 
Aldi berean, ibilgailuaren zerbitzura dauden bide-azpiegitura berriekin lurzoruak okupatzea 
saihesten du, eta hobeto aprobetxatzen dira lehendik dauden kokalekuetako baliabideak. 
 
Mugikortasun jasangarria arazo kritiko gisa konfiguratzen da esku artean daukagun 
testuinguruan. Horregatik, biztanleriaren eta merkataritzaren arteko hurbiltasun handiagoa 
aukeratu behar da, eta azpiegitura berriak eskatzen dituzten ezarpenak saihestu behar 
dira.  

 
* Funtzionalki mistoak diren eta/edo elkarren artean bateragarriak diren erabilerak nahasten 

dituzten hiri-inguruneak sortzea. 
 
Hiri-ingurune horiek antolatzea hiri-garapen jasangarrien antolamenduaren gako 
garrantzitsuenetako bat da. Hain zuzen ere, gizarte- eta ekonomia-ikuspegitik dinamikoak 
diren hiri-inguruneak antolatzeko behar diren premisetako bat da, hiri-ingurune horien 
mugikortasun-premiei modu jasangarrian erantzuteko aukera ematen duten baldintzetan 
planteatuta. 
 
Bizitegi-erabileren eta ekonomia-jarduera bateragarriak, merkataritza-jarduerak barne, hiri-
bilbean bertan nahasteak garrantzi berezia du kontu horri dagokionez. 
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* Merkataritza-gune eta -jarduera handien ezarpena dibertsifikatzea. 
 
Aurreko irizpideekin bat datorren hiri-ingurune bat lortzeko, beste gauza batzuen artean, 
EAEko hiriguneetan erabileren eta merkataritza-gune handien dibertsifikazio koherente eta 
orekatua izatea behar da.    
 
Lurraldean modu desorekatuan ezartzeak erabilera-nahasketarekin, zerbitzu-
hurbiltasunarekin, mugikortasun jasangarriarekin eta abarrekin lotutako helburuei 
erantzutea galaraziko lukeen desorekak eragingo lituzke. 

 
* Klima-aldaketaren aurkako borrokaren helburuak lortzen laguntzea. 

 
Klima-aldaketaren aurkako borroka, beste gauza batzuen artean, epigrafe honetan bertan 
azaldutako gainerako irizpideekin bat datorren hiri-garapeneko eredu bat sustatzeari lotuta 
dago. Hala, mugikortasun jasangarria indartzea, edo erabilerak nahasten dituzten eta 
zerbitzuak hurbil dituzten hiri-inguruneak sustatzea garrantzi handiko neurriak dira kontu 
horri dagokionez. 
 
Horregatik, erabilerak eta merkataritza-gune handiak irizpide horiekin bat datozen 
baldintzetan ezartzea ere garrantzi handiko neurria da erronka horri erantzuna eman ahal 
izateko. 

 
* Hiri-ingurune inklusiboa antolatzen laguntzea, bere polizentrismoa eta zerbitzu hurbilak 

antolatuz eta prestatuz, merkataritza barne.   
 
Gure hiri-inguruneak (egungoak eta gerokoak) pertsonen zerbitzura egon behar du, 
edozein delarik bere arraza, sexua, adina, izaera sexuala, fisikoa eta psikikoa. 
Horretarako, pertsona horien eskaera eta premiei erantzuna emateko moduko baldintzetan 
antolatuta egon behar du. 
 
Arrazoi horiek lortzeak, aipatutakoaren ildotik, behar diren hurbiltasuneko zerbitzuak 
dituzten, mugikortasun jasangarriko bitartekoak dituzte, sozialki eta ekonomikoki 
dinamikoak eta aktiboak diren (garrantzi handiko gakoa ingurunearen segurtasunerako), 
eta hirigintza- eta arkitektura-oztoporik ez duten hiri-ingurune eta -garapenak antolatzea 
eta sustatzea justifikatzen du. 
 
Hiri-erabilerak eta -dendak irizpideekin bat datozen baldintzetan ezartzea ere garrantzi 
handiko gakoa da hiri-ingurune inklusiboa antolatzeko eta prestatzeko. 
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VI.- ANTOLAMENDUKO PROPOSAMENAK - IRTENBIDEAK. 
 
VI.1.-  ZENBAIT ALDERDI OROKOR.   
 
Egungo egoera eta aurrekariak, aplikazioko lege-esparrua, egindako analisiaren eta 
diagnostikoaren emaitza eta ezarritako irizpideak kontuan hartuta, dokumentu hau egitea 
posible dela eta nahitaezkoa dela adieraziz amaitzen da, EAEko merkataritza-gune handien 
ezarpena lurralde-ikuspegitik arautzeko xedez, garapen jasangarria lortzeko helburuarekin. 
 
Horri erantzunez, Aurrerakin-dokumentu honetan formulatu dira antolamenduko hiru irtenbide, 
behar den eztabaida sortzeko eta egokiagoa den hura aukeratzeko, beste irtenbide baten 
kalterik gabe. 
 
Testuinguru orokor horretan, dokumentua egiteko erabili diren termino batzuk zehaztuko dira: 
 
* Ekipamendu terminoak eragin ditzakeen esanahi bat baino gehiagoko konnotazioak 

saihesteko xedez, dokumentuak honela definitu eta aipatzen ditu merkataritza-gune 
handiak. 

 
* LPS honen xedeetarako, merkataritza-gune handitzat jotzen dira eta, ondorioz, tamainaren 

eta inpaktuaren arabera lurralde-antolamenduaren ikuspegitik aintzat hartu beharreko 
ezarpena duten merkataritza-jardueratzat jotzen dira, merkataritza-erabileretarako 2.000 
m²(t) baino gehiagoko hirigintza-eraikigarritasuna dutenak (sestra gainean edo azpian).  

 
* Sabai eraikigarriaren azalera gisa zenbatuko dira sotoan, beheko solairuan eta goiko 

solairuetan eraikitako azalera guztiak, salmenta-azaleratarako nahiz beste edozein 
erabilera osagarritarako atxikipen espezifikoa duten kontuan izan gabe, aparkalekutarako 
azalerak izan ezik.  

 
* Honako hauetako edozein horrelako eremutzat jotzea proposatzen da:  

 
- Hirigintza-plangintza orokorrak hirigintza-proposamenen esposizioaren eta/edo 

sistematizazioaren xedeetarako mugatutako hirigintza-eremua, hirigintza-jarduerako 
eremua edo beste berdintsu bat. 

- Plangintza xehatuaren xede de eremu edo sektore bat. 
- Zona globala. 

 
* Sabai eraikigarriaren azalerari buruzko parametroa zenbatu eta/edo betetzeko 

xedeetarako, kontuan hartuko da erreferentziazko lurralde-eremu berean lehendik dauden 
eta aurreikusita dauden merkataritza-establezimenduei, aisiakoei eta abarri lotutako guztia. 



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EKONOMIA JARDUERETARAKO LURZORU PUBLIKOA ETA 
MERKATARITZA EKIPAMENDUAK SORTZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALAREN BERRIKUSPEN 

PARTZIALAREN AURRERAKINA, MERKATARITZA-GUNE HANDIEN ANTOLAMENDUARI DAGOKIONEZ. 
2017 Maiatza 

 

 

 

-83-

 
 
VI.2.- 1. IRTENBIDEA. 
 
Kontuan hartu beharreko lehen irtenbide gisa (1. irtenbidea), merkataritza-gune handien 
ezarpena arautzeko lurralde-izaerako proposamenik ez egitea proposatu da. 
 
Horrek, ordea, ez du esan nahi gaiari aurre egiten ez zaionik, udal hirigintza-plangintzak 
udalerri bakoitzerako xedatzen duena bete behar duela baizik.  
 
Kasu honetan, ez da beharrezkoa 1. irtenbide honi lotutako araudi-proposamenik, eta bide hori 
aukeratuz gero dokumentu hori izapidetzen jarraitzeko premia ere zalantzan jartzen da.   
 
 
VI.3.- 2. IRTENBIDEA. 
 
2. irtenbidea lurralde- eta hiri-garapen jasangarriaren berezko helburuak lortzeko aukera 
ematen duen lurralde-antolamenduaren ikuspegitik erantzuna emateko alderditik formulatzen 
da. 
 
Irtenbide horretan, EAEko merkataritza-gune handien ezarpena lurralde-araudi honen arabera 
arautuko da: 
 

- Merkataritza-gune handien erdiguneko bizitegitarako hiri-bilbeetako hirigintza-araudiak 
udal-plangintza bete behar du. 

 
- Gainerako merkataritza-gune handien lurralde-erregulazioa Plan honetan arautuko da.  

 
Irtenbideak kontuan hartzen du merkataritza-jarduera bizitegitarako hiri-bilbeen antolamenduan 
txertatzeko premia.  Eta lurralde-helburu horrekin, merkataritza-gune handien eta, bereziki, 
tamaina handienekoen ezarpenaren nahitaezko erregulazioa planteatzen da, bilbe horietan 
ezartzera bideratuz eta, aldi berean, haien kanpoaldean kokatzea saihestuz eta motordun 
ibilgailuen mugikortasun handiagoa eta bide-sareko elementu berrietan inbertsio berri 
garrantzitsuak sortuz. 
 
Printzipio hauen oinarrian formulatu da:  
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* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen berroneratzea eta birkalifikazioa erraztea eta 
sustatzea.  
Merkataritza-jarduerak hirigunea berroneratzeko prozesuen proiekzioa eta egikaritzea 
sustatzeko aukera ematen duten baldintzetan ezartzea justifikatzen du horrek, hirigune 
historikoak, hiri-zabalguneak eta abar hiriko jardueraren eta bizitzaren erreferentziazko 
zentro gisa birkalifikatzeko prozesuak sustatuz haien ezarpenarekin. 
 

* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen dinamizazio sozial eta ekonomikoa erraztea eta 
sustatzea. 
Gure auzo, herri eta hirietan merkataritza-jarduerak izatea, hiriko merkataritzaren 
zaintzarekin eta sustapenarekin osatuta, haien dinamizazio sozial eta ekonomikorako eta 
haietako hiri-bizitzaren sustapenerako nahitaezko neurriak dira. Horregatik da beharrezkoa 
aipaturiko auzo, herri eta hirien barruan ezartzea, eta ez haien periferian. 
 

* Mugikortasun jasangarria sustatzea. 
Hori sustatzea, besteak beste, esku hartzeko bi premisa hauei dago lotuta: Batetik eta 
funtsean, mugitzeko premia, baita gauzak erosteko ere (merkataritza-erabilerekin lotura 
zuzen a duena), ezabatu eta/edo minimizatzen duen hiri-garapeneko eredua zehaztea. 
Bestetik, hiri-garapen horiek mugikortasun-premiei erantzuteko aukera ematen duten 
baldintzetan antolatzea, batik bat, garraio publikoaren eta oinezko eta bizikletazko 
mugikortasunen bidez.  
Helburu horiek lortzeko nahitaezkoa da, beste gauza batzuen artean, zerbitzuak, 
merkataritza-erabilerakoak barne, bizilekuetatik hurbil antolatzea eta ezartzea. 

 
* Funtzionalki mistoak diren eta/edo elkarren artean bateragarriak diren erabilerak nahasten 

dituzten hiri-inguruneak sortzea. 
Hiri-ingurune horiek antolatzea hiri-garapen jasangarrien antolamenduaren gako 
garrantzitsuenetako bat da. Hain zuzen ere, gizarte- eta ekonomia-ikuspegitik dinamikoak 
diren hiri-inguruneak antolatzeko behar diren premisetako bat da, hiri-ingurune horien 
mugikortasun-premiei modu jasangarrian erantzuteko aukera ematen duten baldintzetan 
planteatuta. 
Bizitegi-erabileren eta ekonomia-jarduera bateragarriak, merkataritza-jarduerak barne, hiri-
bilbean bertan nahasteak garrantzi berezia du kontu horri dagokionez. 
 

* Merkataritza-gune eta -jarduera handien ezarpena dibertsifikatzea. 
Aurreko irizpideekin bat datorren hiri-ingurune bat lortzeko, beste gauza batzuen artean, 
EAEko hiriguneetan erabileren eta merkataritza-gune handien dibertsifikazio koherente eta 
orekatua izatea behar da.  Lurraldean modu desorekatuan ezartzeak erabilera-
nahasketarekin, zerbitzu-hurbiltasunarekin, mugikortasun jasangarriarekin eta abarrekin 
lotutako helburuei erantzutea galaraziko lukeen desorekak eragingo lituzke. 

 
* Klima-aldaketaren aurkako borrokaren helburuak lortzen laguntzea. 

Klima-aldaketaren aurkako borroka, beste gauza batzuen artean, epigrafe honetan bertan 
azaldutako gainerako irizpideetako askorekin bat datorren hiri-garapeneko eredu bat 
sustatzeari lotuta dago. Hala, mugikortasun jasangarria indartzea, edo erabilerak nahasten 
dituzten eta zerbitzuak hurbil dituzten hiri-inguruneak sustatzea garrantzi handiko neurriak 
dira kontu horri dagokionez. 
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Horregatik, erabilerak eta merkataritza-gune handiak irizpide horiekin bat datozen 
baldintzetan ezartzea ere garrantzi handiko neurria da erronka horri erantzuna eman ahal 
izateko. 

 
* Hiri-ingurune inklusibo eta, aldi berean, polizentrikoaren antolamendua eta prestaketa 

sustatzea. 
Gure hiri-inguruneak (egungoak eta gerokoak) pertsonen zerbitzura egon behar du, 
edozein delarik bere arraza, sexua, adina, izaera sexuala, fisikoa eta psikikoa, pertsona 
horien eskaera eta premiei erantzuna emanaz.  
Horrek, behar diren hurbiltasuneko zerbitzuak dituzten (merkataritzakoak barne), 
mugikortasun jasangarriko bitartekoak dituzten, sozialki eta ekonomikoki dinamikoak eta 
aktiboak diren (garrantzi handiko gakoa ingurunearen segurtasunerako), eta hirigintza- eta 
arkitektura-oztoporik ez duten hiri-ingurune eta -garapenak antolatzea eta sustatzea 
eskatzen du. 

 
* Merkataritza-gune handiak bide-sare berriak proiektatzea eta egikaritzea eta/edo egungoak 

hobetzea edo osatzea  behar ez duten, bide-sare horiek asetzen ez dituzten, edo 
automobila nahitaez erabiltzea eskatzen ez duten baldintzetan ezartzea. 

 
Aurreko lurralde-helburuak lortzeak merkataritza-gune handiak hiri-ehunean ezartzea ikuspegi 
horretatik sustatzea eta/edo lehenestea justifikatzen du (batez ere bizitegi-erabilerakoan, 
horrekin duen lotura kontuan hartuta). 

 
Horretarako, merkataritza-gune handiak hirigintza-plangintzan antolatu eta mugatutako hiri-
bilbean ezartzea proposatzen da, eta horren barruan: 

 
* Ahal izanez gero, bizitegitarako hiri-bilbean, bizitegi-erabilerakotzat sailkatutako 

eremu, area, sektore, zona orokor eta abarrek osatzen dutenean. 
 
* Modu osagarrian, ekonomia-jardueretara bideratutako eremu eta/edo zona 

orokorretan, eremu eta/edo zona horietan aurreikusitako hirigintza-
eraikigarritasunaren % 30eko gehieneko neurriarekin kasu horietan guztietan. 

 
* Aipaturiko hiri-bilbean ezartzea hirigintza-plangintzak zehaztutako baldintzetara 

egokituko da (kokalekua, neurria, etab.). 
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* Debekatuta dago lehen aipatutakoen eremu, area, sektore edo zona orokor 
desberdinetan antolatzea eta ezartzea. 

 
* Debekatuta dago batik bat merkataritza-gune handiak ezartzera bideratutako eremu, 

area, sektore edo zona orokorrak antolatzea.  
 
* Debekatuta dago egungo merkataritza-gune handiak zabaltzea, baldin eta eraginpeko 

ingurunea birgaitzeko eta/edo birkalifikatzeko arrazoiengatik justifikatuta ez badago. 
Kasu horretan, gehienez % 10 zabaltzea baimenduko da, lehendik dagoen hirigintza-
eraikigarritasuna erreferentziatzat hartuta.  

 
* Hiri-bilbean antolatzen diren merkataritza-gune handi berriak bide-sare orokor berriak 

proiektatzea eta egikaritzea (EAEko eta foru-erkidegoko errepide-sarean txertatuta) 
behar ez duten, hobetu eta osatzerik behar ez duten eta haiek asetzea eragingo ez 
duten baldintzetan ezarriko dira.  

 
Formulatutako lurralde eta hirigintzako esku-hartzeetarako irizpide orokorrek herriguneetako 
hiri-bilbean merkataritza-gune handiak ezartzea justifikatzen dute, hirigintza-plangintzak kasu 
bakoitzean zehazten dituen baldintzetan, horrela markatutako jarraibideen arabera eta 
jasangarritasun-printzipioetan oinarrituta.  
 
 
VI.4.- 3. IRTENBIDEA. 
 
3. irtenbidea lurralde- eta hiri-garapen jasangarriaren berezko helburuak lortzeko aukera 
ematen duen lurralde-antolamenduaren ikuspegitik erantzuna emateko alderditik formulatzen 
da, eta modu osagarrian, merkataritza-gune handiak baldintza jakin batzuetan ezartzeko aukera 
planteatzen da, bai ekonomia-jardueretan, eta bai xede horrekin mugatutako lurralde-unitate 
berrietan.   
 
Irtenbide horretan, EAEko merkataritza-gune handien ezarpena lurralde-araudi honen arabera 
arautuko da: 
 

- Merkataritza-gune handien erdiguneko bizitegitarako hiri-bilbeetako hirigintza-araudiak 
udal-plangintza bete behar du. 

- Gainerako merkataritza-gune handien lurralde-erregulazioa Plan honetan arautuko da.  
 
Irtenbideak kontuan hartzen du batik bat merkataritza-gune handiak bizitegitarako hiri-bilbeen 
antolamenduan txertatzeko premia.  Eta lurralde-helburu horrekin, merkataritza-gune handien 
eta, bereziki, tamaina handienekoen ezarpenaren nahitaezko erregulazioa planteatzen da, bilbe 
horietan ezartzera bideratuz eta, aldi berean, haien kanpoaldean kokatzea saihestuz eta 
motordun ibilgailuen mugikortasun handiagoa eta bide-sareko elementu berrietan inbertsio berri 
garrantzitsuak sortuz. 
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Printzipio hauetan sostengatzen da:    
 

* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen berroneratzea eta birkalifikazioa erraztea eta 
sustatzea.  
Merkataritza-gune handiak hirigunea berroneratzeko prozesuen proiekzioa eta 
egikaritzea sustatzeko aukera ematen duten baldintzetan ezartzea justifikatzen du 
horrek, hirigune historikoak, hiri-zabalguneak eta abar hiriko jardueraren eta bizitzaren 
erreferentziazko zentro gisa birkalifikatzeko prozesuak sustatuz haien ezarpenarekin. 
 

* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen dinamizazio sozial eta ekonomikoa erraztea eta 
sustatzea. 
Gure auzo, herri eta hirietan merkataritza-gune handiak izatea, hiriko merkataritzaren 
zaintzarekin eta sustapenarekin osatuta, haien dinamizazio sozial eta ekonomikorako 
eta haietako hiri-bizitzaren sustapenerako nahitaezko neurriak dira. Horregatik da 
beharrezkoa aipaturiko auzo, herri eta hirien barruan ezartzea, eta ez haien periferian. 
 

* Mugikortasun jasangarria sustatzea. 
Hori sustatzea, besteak beste, esku hartzeko bi premisa hauei dago lotuta: Batetik eta 
funtsean, mugitzeko premia, baita gauzak erosteko ere (merkataritza-erabilerekin 
lotura zuzen a duena), ezabatu eta/edo minimizatzen duen hiri-garapeneko eredua 
zehaztea. Bestetik, hiri-garapen horiek mugikortasun-premiei erantzuteko aukera 
ematen duten baldintzetan antolatzea, batik bat, garraio publikoaren eta oinezko eta 
bizikletazko mugikortasunen bidez.  
 
Helburu horiek lortzeko nahitaezkoa da, beste gauza batzuen artean, zerbitzuak, 
merkataritza-erabilerakoak barne, bizilekuetatik hurbil antolatzea eta ezartzea. 

 
* Funtzionalki mistoak diren eta/edo elkarren artean bateragarriak diren erabilerak 

nahasten dituzten hiri-inguruneak sortzea. 
Hiri-ingurune horiek antolatzea hiri-garapen jasangarrien antolamenduaren gako 
garrantzitsuenetako bat da. Hain zuzen ere, gizarte- eta ekonomia-ikuspegitik 
dinamikoak diren hiri-inguruneak antolatzeko behar diren premisetako bat da, hiri-
ingurune horien mugikortasun-premiei modu jasangarrian erantzuteko aukera ematen 
duten baldintzetan planteatuta. 
Bizitegi-erabileren eta ekonomia-jarduera bateragarriak, merkataritza-jarduerak barne, 
hiri-bilbean bertan nahasteak garrantzi berezia du kontu horri dagokionez. 
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* Merkataritza-gune eta -jarduera handien ezarpena dibertsifikatzea. 

Aurreko irizpideekin bat datorren hiri-ingurune bat lortzeko, beste gauza batzuen 
artean, EAEko hiriguneetan erabileren eta merkataritza-gune handien dibertsifikazio 
koherente eta orekatua izatea behar da.  Lurraldean modu desorekatuan ezartzeak 
erabilera-nahasketarekin, zerbitzu-hurbiltasunarekin, mugikortasun jasangarriarekin 
eta abarrekin lotutako helburuei erantzutea galaraziko lukeen desorekak eragingo 
lituzke. 

 
* Klima-aldaketaren aurkako borrokaren helburuak lortzen laguntzea. 

Klima-aldaketaren aurkako borroka, beste gauza batzuen artean, epigrafe honetan 
bertan azaldutako gainerako irizpideetako askorekin bat datorren hiri-garapeneko 
eredu bat sustatzeari lotuta dago. Hala, mugikortasun jasangarria indartzea, edo 
erabilerak nahasten dituzten eta zerbitzuak hurbil dituzten hiri-inguruneak sustatzea 
garrantzi handiko neurriak dira kontu horri dagokionez. 
Horregatik, erabilerak eta merkataritza-gune handiak irizpide horiekin bat datozen 
baldintzetan ezartzea ere garrantzi handiko neurria da erronka horri erantzuna eman 
ahal izateko. 

 
* Hiri-ingurune inklusibo eta, aldi berean, polizentrikoaren antolamendua eta prestaketa 

sustatzea. 
Gure hiri-inguruneak (egungoak eta gerokoak) pertsonen zerbitzura egon behar du, 
edozein delarik bere arraza, sexua, adina, izaera sexuala, fisikoa eta psikikoa, 
pertsona horien eskaera eta premiei erantzuna emanaz.  
Horrek, behar diren hurbiltasuneko zerbitzuak dituzten (merkataritzakoak barne), 
mugikortasun jasangarriko bitartekoak dituzten, sozialki eta ekonomikoki dinamikoak 
eta aktiboak diren (garrantzi handiko gakoa ingurunearen segurtasunerako), eta 
hirigintza- eta arkitektura-oztoporik ez duten hiri-ingurune eta -garapenak antolatzea 
eta sustatzea eskatzen du. 

 
* Merkataritza-gune handiak bide-sare berriak proiektatzea eta egikaritzea eta/edo 

egungoak hobetzea edo osatzea behar ez duten, bide-sare horiek asebetetzen ez 
dituzten, edo automobila nahitaez erabiltzea eskatzen ez duten baldintzetan 
ezartzea. 

 
Aurreko lurralde-helburuak lortzeak merkataritza-gune handiak hiri-ehunean ezartzea ikuspegi 
horretatik sustatzea eta/edo lehenestea justifikatzen du (batez ere bizitegi-erabilerakoan, 
horrekin duen lotura kontuan hartuta). 
 
Modu osagarrian, haren komenigarritasuna eta premia justifikatuta, merkataritza-gune handiak 
hirigintza-plangintzan antolatutako egungo hiri-bilbetik kanpo eta/edo bere periferian ezartzeko 
baimena ematea planteatzen da irtenbide honetan, Plan honetan zehaztutako baldintzetan.  
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Hala, merkataritza-gune handien antolamendua eta ezarpena, besteak beste, baldintza 
hauetara egokituko da: 
 

* Ahal izanez gero, hirigintza-plangintzan antolatu eta mugatutako bizitegitarako hiri-
bilbean, eta horren barruan: 

 
* Modu osagarrian, ekonomia-jardueretara bideratutako eremu eta/edo zona 

orokorretan, eremu eta/edo zona horietan aurreikusitako hirigintza-
eraikigarritasunaren % 30eko gehieneko neurriarekin kasu horietan guztietan. 

 
* Aipaturiko hiri-bilbean ezartzea hirigintza-plangintzak zehaztutako baldintzetara 

egokituko da (kokalekua, neurria, etab.). 
 
* Debekatuta dago lehen aipatutakoen eremu, area, sektore edo zona orokor 

desberdinetan antolatzea eta ezartzea. 
 
* Debekatuta dago egungo merkataritza-gune handiak zabaltzea, baldin eta eraginpeko 

ingurunea birgaitzeko eta/edo birkalifikatzeko arrazoiengatik justifikatuta ez badago. 
Kasu horretan, gehienez % 10 zabaltzea baimenduko da, lehendik dagoen hirigintza-
eraikigarritasuna erreferentziatzat hartuta. 

 
* Hiri-bilbean antolatzen diren merkataritza-gune handi berriak bide-sare orokor berriak 

proiektatzea eta egikaritzea (EAEko eta foru-erkidegoko errepide-sarean txertatuta) 
behar ez duten, hobetu eta osatzerik behar ez duten eta haiek asetzea eragingo ez 
duten baldintzetan ezarriko dira.  

 
* Modu osagarrian eta/edo salbuespen gisa, aipaturiko hiri-bilbetik kanpo eta/edo 

periferian merkataritza-gune handiak ezartzeko baimena emango da, xede 
horretarako mugatutako lurralde-unitate berrietan eta baldintza hauetan: 

 
A.- II. planoan estrategikoki mugatutako eremuetan soilik kokatuko dira. 1. 
 
B.- Merkataritza-gune handi berrien gehieneko neurria honako hau izango da 

araututako udal-kategoria bakoitzean4: 
 * A kategoria: Zentraltasun goreneko udalerriak. 

- Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 30.000 m²(t). 
* B kategoria: Eskualdean zentraltasuna duten udalerriak:  

- Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 15.000 m²(t). 
* C kategoriako udalerrietan, gehienez 2.000 m²(t)ko merkataritza-

guneak ezartzea dago baimenduta.. 
 
 

                                                
4 Se propone a continuación la correspondiente categorización de acuerdo con los criterios 
planteados en el documento. 
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C.- Aipaturiko hirigintza-eraikigarritasunaren zenbaketa irizpide hauetara egokituko 
da:   

 
 * Sabai eraikigarriaren azalera gisa zenbatuko dira sotoan, beheko 

solairuan eta goiko solairuetan eraikitako azalera guztiak, salmenta-
azaleratarako nahiz beste edozein erabilera osagarritarako atxikipen 
espezifikoa duten kontuan izan gabe, aparkalekutarako azalerak izan 
ezik, horiek ez baitira zenbatzen. 

 
 * Udalerri-kategoria bakoitzerako ezarritako gehieneko hirigintza-

eraikigarritasuna betetzeko xedeetarako, lurralde-unitate berean 
dauden merkataritza-establezimendu eta -zentro guztiei elkartutako 
hirigintza-eraikigarritasuna zenbatuko da. 

 
D.- Bide-sare orokor berriak proiektatzea eta egikaritzea (EAEko eta foru-

erkidegoko errepide-sarean txertatuta) behar ez duten, hobetu eta osatzea 
behar ez duten eta haiek asetzea eragingo ez duten baldintzetan ezarriko dira.     

 
* Antolatzen diren merkataritza-gune handi berriak bide-sare orokor berriak proiektatzea 

eta egikaritzea (EAEko eta foru-erkidegoko errepide-sarean txertatuta) behar ez 
duten, hobetu eta osatzerik behar ez duten eta haiek asetzea eragingo ez duten 
baldintzetan ezarriko dira.  

 
3. irtenbide horretan, EAEko udalerriak kategoriatan sailkatzea proposatzen da merkataritza-
gune handien antolamenduaren eta ezarpenaren xedeetarako. Kategoria hauek bereiziko dira: 
zentraltasun handieneko udalak, hiru hiriburuetako Eremu Funtzionaletan kokatutakoak baina 
horietara guztiz hedatu gabe (A kategoria); eskualdeko zentraltasuna duten udalak (B 
kategoria); eta EAEko gainerako udalak (C kategoria). Kategoriak dokumentu honetan jasotako 
guztia kontuan hartuz egin dira eta, bereziki, lurraldearen eta kokalekuen ezaugarriak kontuan 
hartuz, eta VIII.2 eranskineko grafikoetan daude irudikatuta.  
 
A kategoriako (zentraltasun handienekoak) udalerrien artean sartzen dira honako hauek: 
 
 - Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalean: Gasteiz. 
 

- Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean: Barakaldo, Basauri, Bilbo, Derio, Erandio, 
Etxebarri, Galdakao, Getxo, Leioa, Loiu, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, eta 
Trapagaran. 

 
- Donostiako Eremu Funtzionalean: Astigarraga, Donostia, Hernani, Irun, Oiartzun eta 

Errenteria. 
 



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EKONOMIA JARDUERETARAKO LURZORU PUBLIKOA ETA 
MERKATARITZA EKIPAMENDUAK SORTZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALAREN BERRIKUSPEN 

PARTZIALAREN AURRERAKINA, MERKATARITZA-GUNE HANDIEN ANTOLAMENDUARI DAGOKIONEZ. 
2017 Maiatza 

 

 

 

-91-

 
B kategoriako (eskualdeko zentraltasuna duten udalerriak) udalerrien artean sartzen dira 
honako hauek: 

 
 - Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalean: Iruña Oka, Erribera Beitia eta Agurain.  

 
 - Laudioko Eremu Funtzionalean: Amurrio eta Laudio.  
 
 - Arabako Errioxako Eremu Funtzionalean: Guardia eta Oion.  
 
 - Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean: Abanto Zierbena, Berango, Larrabetzu, 

Lezama, Ortuella, Sopela, Urduliz eta Zamudio. 
 
 - Durangoko Eremu Funtzionalean: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Durango eta Iurreta. 
 
 - Enkarterriko Eremu Funtzionalean: Balmaseda, Gueñes eta Zalla. 
 
 - Gernika – Markina Eremu Funtzionalean: Ajangiz eta Gernika-Lumo. 
 
 - Mungiako Eremu Funtzionalean: Mungia. 
 
 - Debagoieneko Eremu Funtzionalean: Arrasate y Bergara. 
 
 - Debabarreneko Eremu Funtzionalean: Eibar eta Elgoibar. 
 

- Donostiako Eremu Funtzionalean: Andoain, Hondarribia, Lasarte - Oria, Lezo, Pasaia, 
Urnieta eta Usurbil.  

 
- Goierriko Eremu Funtzionalean: Arama, Beasain, Lazkao, Legazpi, Olaberria, Ordizia, 

Ormaiztegi, Urretxu eta Zumarraga.  
 

- Tolosaldea Eremu Funtzionalean: Aduna, Anoeta, Ibarra, Irura, Tolosa eta Villabona.  
 

- Urola – Kosta Eremu Funtzionalean: Azkoitia, Azpeitia, Zarautz, Zestoa eta Zumaia.  
 
Gainerako udalerriak C kategorian sartzen dira. 
 
Modu osagarrian, eremu estrategikoak identifikatzea proposatzen da II.1 planoan jasota dagoen 
bezala merkataritza-gune handiak kokatzeko, egindako analisian eta diagnostikoan ikusitako 
guztiari erantzunez. 
 
 
VI.5.- LEHEN HURBILKETA EZTABAIDARA.  
 
Garapen jasangarriaren bila gaur egun gizartea mugitzen duten jarraibideek, ikusitako egoerak 
eta egindako diagnostikoak, lurraldean gauzatu beharreko ekintzak bertan txertatzea eta, 
ondorioz, lurralde-antolamendutik indarreko jasangarritasun-printzipioak lortzeko aukera 
emango duten neurriak hartzea eskatzen dute. 
 
Testuinguru horretan, hainbat irtenbide har daitezke. Orain arte hiru irtenbide aurkeztu dira, 
dokumentu honen eztabaidatik sor daitekeenaren kalterik gabe. Orain lerro egokiena 
aukeratzea da kontua. 
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1. irtenbideak hirigintza-plangintza hartzen du hartu beharreko erabakiak hartzeko oinarritzat. 
Horrek esan nahi du lurralde-antolamenduaren arloko erregulazioaren zehaztapena tokiko 
eskalara eramaten dela, eta horrek udalerri bakoitzaren udal-mugetatik harago doan ikuspegia 
galtzea dakarrela. Horrek sortu dituen egoeren adibide dira Arabako Gorbeia edo Rivabellosako 
merkataritza-gune handiak. Hala ere, Lurralde Planek hartu beharko lukete hori kontuan, udalaz 
gaindiko ikuspegia txertatuz. 
 
2. irtenbideak lurralde-ikuspegitik zalantzarik ez duen erantzuna planteatzen du merkataritza-
jarduera batez ere bizitegi-erabilerako hiriguneetara bideratzen duen ereduaren alde, hiri-
zentraltasunarekin nahiz auzo-zentraltasunarekin, hiriaren antolamenduan sinergiak lortzeko, 
behar diren erabilera-nahasketa eta konplexutasuna bilatzeko eta mugikortasun ez-
motordunaren kuota handiagoak lortzeko helburuarekin. Lerro horretako jarduketen adibideak 
dira hiriguneetara eta, bereziki, oinezkoentzako eremuetara bideratutako azalera txikiko nahiz 
azalera handiko merkataritza-jardueren ezarpenak.  
 
3. jarduerak ere merkataritza-jarduera batez ere bizitegi-erabilerakoak diren hiriguneetara 
bideratzen duen eredua proposatzen du lurralde-antolamenduaren ikuspegitik, hiri-
zentraltasunarekin nahiz auzo-zentraltasunarekin. Modu osagarrian, merkataritza-jarduerak 
baldintza jakin batzuetan ezartzeko aukera planteatzen du, ekonomia-jardueren eremuetan 
nahiz xede horrekin mugatutako lurralde-unitate berrietan. Azken aukera horren ereduak dira 
Durango eta Abadiñoko ezarpenak Bizkaian, edo Oiartzungoak Gipuzkoan.  
 
Aurrerakin-dokumentu honen xedea egoeraren ikuspegia eskaintzea eta esku artean dugun 
arazoari lurralde-ikuspegitik erantzun egokia emateko ezar daitezkeen soluzioak irudikatzeko 
irtenbideak azaltzea da.  
 
Horregatik, Aurrerakin irekia egin nahi izan da, irtenbide horiek jasotzen dituena. Merkataritza-
gune handien kontzeptuak, eraikuntza-tipologienak eta establezimenduen tamaina edo 
neurriaren kontzeptuak ere jaso ditu, eta dokumentua arrazoitzen duten eta ingurunean egin 
beharreko ekintzak txertatzea eskatzen duten lurralde- eta ingurumen-irizpideen kontzeptuak. 
 
Hala, kontuan hartutako irizpideak ere eztabaidatu egin dira: 

 
* Aipaturiko merkataritza-establezimenduen ezarpena hiriko lurralde-antolamenduko eta 

ingurumenaren babeseko indarreko jarraibide orokorrekin bat etorriz eta haiekiko 
bateragarritasunarekin eta/edo une honetan behar bezala justifikatutakoekin bermatu 
eta/edo sustatzen duten irizpideak, egungo hiri-bilbeetan txertatzearekin zerikusia 
dutenak barne, inguruko merkataritzarekin sinergiak sustatzea, merkataritza-eredu hori 
mantentzea eta hiria eraldatzeko eta hiritarren bizi-kalitatea hobetzeko aukera ematen 
duten tresna gisa erabiltzea eragiten duten baldintzetan.  

 
* Aipaturiko establezimenduak ingurune naturalean ezarri eta, horren ondorioz, 

artifizializazioa handitzeko soluzioak minimizatzeari lotutako irizpideak.  
 
* Establezimenduak mugikortasun jasangarriaren jarraibide arautzaileekin bat datozen 

baldintzetan ezartzea bermatu eta/edo ziurtatzen duten irizpideak, trafiko arloko jarraibide 
egokien ondoriozko zehaztapenarekin.  
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* Establezimenduak ingurumen-baldintza egokietan ezartzea bermatu eta/edo ziurtatzen 

duten irizpideak, zaratarekin eta abarrekin zerikusia dutenak barne. 
 

 
VII.- LABURPENA. 
 
Dokumentu honen xedea da lurralde-antolamenduaren ikuspegitik EAEn merkataritza-gune 
handiak ezartzeko baldintzak eta horren ondoriozko jarduera-proposamena aztertzea. 
 
Horretarako, eginda ditu ikusitako egoeraren analisia eta diagnostikoa. Horien ondorioz zehaztu 
dira irizpide orokorrak eta eztabaidagai jarri diren antolamenduko hiru irtenbideak. 
 
Dokumentuaren lehen fasea Antolamendu Aurrerakina da.   
 
Proposatutako irtenbide bakoitzak kasu bakoitzean bete beharko litzatekeen araudiaren 
aurrerakina du, EAEn merkataritza-gune handiak ezartzeari dagokionez lurralde-antolamenduko 
baldintzak arautzeko xedez.  
 
EAEko ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko 
Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspen Partziala egiteko aginduari erantzuna emanaz 
formulatu da dokumentua, hain zuzen ere merkataritza-gune handiei dagokienez lurralde-
ikuspegitik.  
 
Alde batetik, Auzitegi Gorenaren 2015eko irailaren 3ko epaiaren ondoriozko egoerari eta/edo 
arazoari erantzuna emateko eta, bestetik, bere proposamenak indarreko lege-esparrura eta 
lurralde- eta hirigintza-antolamenduko eta ingurumena babesteko irizpide justifikatuetara 
egokitzeko baldintzetan egin da. 
 
Horrek justifikatzen du aipaturiko berrikuspena, beste batzuen artean, irizpide hauetara 
egokitzeko premia: 
 
* Berrikuspena eta bere proposamenak II. epigrafean aipaturiko esparru orokorrera 

egokitzea. 
 
* Orokorrean kontuan hartuta nahiz, bereziki eta esku artean dugun kasuan, 

berrikuspenaren xede den LPSri dagokionez, lurralde-antolamenduaren azpian dagoen 
interes orokorraren berariazko aitorpena. 
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* Aipaturiko berrikuspenean planteatzen diren proposamenak justifikatzen dituzten lurralde- 

eta ingurumen-helburuen identifikazioa, bere kasuan sortzen diren murrizketak edo 
mugapenak barne. 

 
* Kontzeptuak eta terminoak lehen aipaturiko indarreko lege esparruaren ondoriozko 

irizpideetara egokitzea, denak orokorrean kontuan hartuta. 
 
* Proposamenak indarrean dauden eta/edo une honetan behar bezala justifikatuta dauden 

lurralde-antolamenduko eta ingurumena babesteko irizpideetara egokitzea. 
Kontu horri dagokionez esan behar da, beste batzuen artean, ekainaren 25eko 7/2008 
Legeak aldatutako Merkataritza Jarduerari eta merkataritza-establezimendu handien 
ezarpenari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeko aurreikuspenak bat datozela, hein 
handi batean, LAGen Berrikuspenaren Oinarrizko Dokumentuan planteatutako helburu eta 
jarraibideekin. 
Eta irizpide horiek guztiak gogoratzeko esan behar da, aipaturiko Legean adierazitakoaren 
arabera, honako hau dela une honetan planteatzen zaigun erronka nagusietako bat: 
merkataritza-establezimendu handien inbertsioa hirietako eta eskualdeko hirigune 
nagusietako hiri-bilbeetara bideratzea eta, horrela, inguruko merkatari txikiekin ditugun 
sinergien eta gure merkataritza-eredua mantentzearen alde egitea, merkataritza-
ekipamenduak hiria eraldatzeko eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko tresna gisa hartuz. 

 
Beraz, dokumentu hau Antolamendu Aurrerakin gisa aurkeztu da, behar den eztabaida erraztu 
eta bideratzeko. Horren ondorioz hartuko dira hartu beharreko erabakiak. 
 

 
 

Donostian, 2017ko maiatzean  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinatuta: Santiago Peñalba Garmendia, Mikel Iriondo Iturrioz eta Eloy Pastrana Martín. 
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VIII.- ERANSKINAK 
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VIII.1.- AZTERKETA HONETARAKO BERARIAZ LORTU ETA LANDUTAKO INFORMAZIO-

ERANSKINA   
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TAULAK: 
 
 
1. 400 m2 baino gutxiagoko salmenta-azalerarako lortutako merkataritza-erabilerako azalera 
eraikiak  
 
2. 400 m2 baino gehiagoko salmenta-azalerarako lortutako merkataritza-erabilerako azalera 
eraikiak  
 
3. Biztanleria (biztanle-kop.). 
 
4. Merkataritza-erabileraren biztanleriarekiko dentsitatea. 
 
5. Etxebizitza nagusien kopurua. 
 
6. Barne Produktu Gordina. 
 
7. Per capita Barne Produktu Gordina. 
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1. taula. ..400 m2 baino gutxiagoko salmenta-azalerarako lortutako merkataritza-erabilerako 

azalera eraikiak.  
 

Merkataritza-azalera estimatua 

-m2(t)- 
Eremu Funtzionala 

2008  2015 

Álava Central                       30.143                           32.963    
Balmaseda/Zalla                         3.864                             5.425    
Beasain/Zumarraga                         7.645                             8.161    
Bilbao Metropolitano                     113.655                         115.275    
Donostia / San 
Sebastián                       55.264                           59.876    
Durango                         6.390                             7.585    
Eibar                         4.389                             6.569    
Gernika/Markina                         8.250                             8.988    
Igorre                         1.977                             1.467    
Laguardia                         1.035                             1.913    
Llodio                         3.232                             3.915    
Mondragon-Bergara                         5.690                             6.638    
Mungia                         3.226                             3.623    
Tolosa                         3.627                             4.787    
Zarautz-Azpeitia                         6.487                             8.853    

  
Total C.A.P.V. 

  
                   256.466                      276.037 

      
      
      

  
Lurralde Historikoa 

  
 2008    2015  

Álava                       34.485                           38.851    
Bizkaia                     137.953                         142.518    
Gipuzkoa                       84.028                           94.668    
  
Total C.A.P.V. 
                     256.466                      276.037 
 
Oinarriko datu-basea: Eustat 
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2. taula. ..400 m2 baino gehiagoko salmenta-azalerarako lortutako merkataritza-erabilerako 

azalera eraikiak.  
 

Merkataritza-azalera estimatua -m2(t)- 
Eremu Funtzionala 

2008  2015 

Álava Central 321.324  317.440 
Balmaseda/Zalla 15.646  19.939 
Beasain/Zumarraga 35.326  51.816 
Bilbao Metropolitano 630.677  716.738 
Donostia / San Sebastián 259.909  332.943 
Durango 38.540  62.660 
Eibar 17.739  55.740 
Gernika/Markina 16.511  40.482 
Igorre 7.202  6.413 
Laguardia 0  881 
Llodio 19.188  35.993 
Mondragon-Bergara 46.937  61.357 
Mungia 9.743  8.560 
Tolosa 8.559  14.989 
Zarautz-Azpeitia 19.277  31.122 

 
Total C.A.P.V. 

 
1446578 

  
1757073 

 
    
    
    

 
Lurralde Historikoa 

 
2008 

  
2015 

 
Álava 340.512    354.314 
Bizkaia 718.319  854.792 
Gipuzkoa 387747  547.967 
 
Total C.A.P.V. 
 

1446578 
  

1757073 
 

 
Oinarriko datu-basea: Eustat 
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3. taula. Biztanleria (biztanle-kop.). 
 
 

Biztanleria- 
Eremu Funtzionala 

2008 2010 2012 2015 

Álava Central 263.744 270.564 275.527 274.906
Balmaseda/Zalla 30.882 31.447 32.122 32.093
Beasain/Zumarraga 67.686 68.605 69.136 69.153
Bilbao Metropolitano 892.970 896.915 907.302 883.549
Donostia / San 
Sebastián 395.257 398.040 399.573 400.746

Durango 74.334 75.235 76.200 76.301
Eibar 71.740 71.937 72.490 72.567
Gernika/Markina 93.152 93.540 72.669 93.332
Igorre 24.416 24.624 13.676 25.066
Laguardia 11.515 11.594 11.663 11.613
Llodio 40.490 41.024 41.526 41.533
Mondragon-Bergara 41.860 42.177 63.722 43.376
Mungia 24.685 25.811 26.305 26.965
Tolosa 44.616 45.330 46.128 46.882
Zarautz-Azpeitia 70.407 72.195 73.551 75.128
 
Total C.A.P.V. 
 

2.147.754 2.169.038 2.181.590 2.173.210

     
     
     

 
Lurralde Historikoa 

 
2008 

 
2010 

 
2012 2015 

 
Álava 315.749 323.182 328.716 328.052
Bizkaia 1.140.439 1.147.572 1.128.274 1.137.306
Gipuzkoa 691.566 698.284 724.600 707.852
 
Total C.A.P.V. 
 

2.147.754 2.169.038 2.181.590 2.173.210

 
Oinarriko datu-basea: Eustat 
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4. taula. Merkataritza-erabileraren biztanleriarekiko dentsitatea. 
 
 

Dentsitatea 
Eraikitako azalera  

Merkataritza-erabileraren azalera/1000 bizt. Eremu Funtzionala 

2008  2015 

Álava Central 1.333  1.275 
Balmaseda/Zalla 632  790 
Beasain/Zumarraga 635  867 
Bilbao Metropolitano 834  942 
Donostia / San Sebastián 797  980 
Durango 604  921 
Eibar 308  859 
Gernika/Markina 266  530 
Igorre 376  314 
Laguardia 90  241 
Llodio 554  961 
Mondragon-Bergara 1.257  1.568 
Mungia 525  452 
Tolosa 273  422 
Zarautz-Azpeitia 366  532 
 
Total C.A.P.V. 
 

793  936 

    
    
    

 
Lurralde Historikoa 

 
2008 

  
2015 

 
Álava 1.188  1.198 
Bizkaia 751  877 
Gipuzkoa 682  908 
 
Total C.A.P.V. 
 

793  936 

 
Oinarriko datu-basea: Eustat 
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5. taula. Etxebizitza nagusien kopurua. 
 
 

Etxebizitza nagusien kopurua 

Eremu Funtzionala 

2006 2010 2015 

Álava Central 98.561 107.399 116.326 
Balmaseda/Zalla 11.471 12.133 12.701 
Beasain/Zumarraga 25.355 26.515 27.538 
Bilbao Metropolitano 340.874 355.495 363.118 
Donostia / San Sebastián 150.853 156.351 164.074 
Durango 26.369 27.579 29.283 
Eibar 27.244 28.466 29.949 
Gernika/Markina 34.211 27.621 28.999 
Igorre 9.061 5.097 5.420 
Laguardia 4.291 4.491 4.597 
Llodio 14.952 15.695 16.647 
Mondragon-Bergara 15.193 23.885 26.214 
Mungia 8.564 9.320 9.948 
Tolosa 16.431 17.167 18.559 
Zarautz-Azpeitia 24.987 26.107 28.659 
 
Total C.A.P.V. 
 

808.417 843.321 882.032 

    
    
    

 
Lurralde Historikoa 

 
2006 

 
2010 

 
2015 

 
Álava 117.804 127.585 137.570 
Bizkaia 430.550 437.245 449.469 
Gipuzkoa 260.063 278.491 294.993 
 
Total C.A.P.V. 
 

808.417 843.321 882.032 

 
Oinarriko datu-basea: Eustat 
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6. taula. Barne Produktu Gordina. 
 

Barne Produktu Gordina 
(Milaka euroak) 

Eremu Funtzionala 

2008 2010 2012 

Álava Central 9.481.365 8.972.130 9.100.716 
Balmaseda/Zalla 740.192 677.246 648.107 
Beasain/Zumarraga 2.563.101 2.241.153 2.332.508 
Bilbao Metropolitano 27.011.555 27.102.048 26.725.082 
Donostia / San Sebastián 12.353.993 12.424.202 12.281.681 
Durango 2.942.354 2.801.875 2.858.330 
Eibar 2.088.303 1.964.818 1.981.892 
Gernika/Markina 2.135.517 2.274.143 1.706.044 
Igorre 983.950 973.950 470.399 
Laguardia 711.836 603.938 618.665 
Llodio 1.454.525 1.285.671 1.338.467 
Mondragon-Bergara 1.735.794 1.572.050 2.392.853 
Mungia 850.658 830.438 779.457 
Tolosa 1.489.110 1.368.517 1.368.891 
Zarautz-Azpeitia 2.179.861 2.090.843 2.070.167 

Total C.A.P.V. 68.722.114 67.183.022 66.673.259 

     
     
     

Lurralde Historikoa 2008 2010 2012 

Álava 11.647.726 10.861.739 11.057.848 
Bizkaia 34.664.226 34.659.700 33.187.419 
Gipuzkoa 22.410.162 21.661.583 22.427.992 

Total C.A.P.V. 68.722.114 67.183.022 66.673.259 

 
Oinarriko datu-basea: Eustat 
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7. taula. Per capita Barne Produktu Gordina. 
 

Barne Produktu Gordina 
Per-capita (€) 

Eremu Funtzionala 

2008 2010 2012 

Álava Central 35.949 33.161 33.030 
Balmaseda/Zalla 23.968 21.536 20.176 
Beasain/Zumarraga 37.868 32.667 33.738 
Bilbao Metropolitano 30.249 30.217 29.456 
Donostia / San Sebastián 31.256 31.213 30.737 
Durango 39.583 37.242 37.511 
Eibar 29.109 27.313 27.340 
Gernika/Markina 22.925 24.312 23.477 
Igorre 40.299 39.553 34.396 
Laguardia 61.818 52.091 52.045 
Llodio 35.923 31.339 32.232 
Mondragon-Bergara 41.467 37.273 37.551 
Mungia 34.461 32.174 29.632 
Tolosa 33.376 30.190 29.676 
Zarautz-Azpeitia 30.961 28.961 28.146 
 
Total C.A.P.V. 
 

31.997 30.974 30.562 

    
    
    

 
Lurralde Historikoa 

 
2008 2010 2012 

Álava 36.889 33.609 33.640 
Bizkaia 30.396 30.203 29.414 
Gipuzkoa 32.405 31.021 30.952 
 
Total C.A.P.V. 
 

31.997 30.974 30.562 

 
Oinarriko datu-basea: Eustat 
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VIII.2.- EAE-KO MERKATARITZA-EZARPENAREN GRAFIKO ADIERAZGARRIEN 
ERANSKINA  
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VIII.3.- EAE-KO MERKATARITZA-GUNE HANDI BATZUEN KOKAPENAREN ETA 
EZARPENAREN ERANSKINA   

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra:  
Ez dira zerrendan jaso hiriguneetan kokatutako merkataritza-gune handiak, besteak beste, 
Gasteiz, Bilbo eta Eibarko Corte Ingles saltokiak, eta Bilboko Zubiarte. 
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ORTOFOTOEN ZERRENDA: 
 
 
 
1. Rivabellosa Erribera Beitian .....................................................................................Araba 
 
2. Boulevard eta Gorbeia Merkataritza Zentroak ............................................................Araba 
 
3. Zalla  ...........................................................................................................Bizkaia 
 
4. Leioa  ...........................................................................................................Bizkaia 
 
5. Portugalete, Barakaldo eta Sestao ..........................................................................Bizkaia 
 
6. Erandio eta Basauri ................................................................................................Bizkaia 
 
7. Durango eta Abadiño..............................................................................................Bizkaia 
 
8. Eibar eta Arrasate .............................................................................................. Gipuzkoa 
 
9. Olaberria ....................................................................................................... Gipuzkoa 
 
10. Urbil eta Garbera Merkataritza Guneak................................................................ Gipuzkoa 
 
11. Oiartzun ....................................................................................................... Gipuzkoa 
 
12. Irun  ....................................................................................................... Gipuzkoa 
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“B” DOKUMENTUA 
 

ANTOLAMENDU-ARAUEN AURRERAKINA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHARRA:  
Aurrerakin honek EAEn merkataritza-gune handiak ezartzeko lurralde-antolamendu baldintzak 
arautzeko hiru irtenbide posible proposatzen ditu. 
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Dokumentu honetan bereizita azaldu dira EAEn merkataritza-gune handiak ezartzeko 
proposatzen diren lurralde-antolamenduko baldintzak arautzeko oinarrizko arau-irizpideak 
formulatutako hiru irtenbideetarako, Aurrerakin baten berezko terminoetan eta berezko 
norainokoarekin. 
 
 

* Esku hartzeko 1. irtenbideari lotutako Antolamendu Arauen Aurrerakina. 
 
* Esku hartzeko 2. irtenbideari lotutako Antolamendu Arauen Aurrerakina, xedapen 

orokorrak barne hartuta. 
 
* Esku hartzeko 3. irtenbideari lotutako Antolamendu Arauen Aurrerakina, xedapen 

orokorrak barne hartuta. 
 

 
 

Donostian, 2017ko maiatzean  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinatuta: Santiago Peñalba Garmendia, Mikel Iriondo Iturrioz eta Eloy Pastrana Martín. 
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ESKU HARTZEKO 1. IRTENBIDEARI LOTUTAKO ANTOLAMENDU-ARAUEN 
AURRERAKINA.   
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Ez da egin merkataritza-gune handien ezarpena arautzeko lurralde-izaerako proposamenik. 
 
Horregatik, ez da sartu 1. irtenbide horri lotutako arau-proposamenik. 
 
Haren proiekzioa eta ezarpena hirigintza-plangintzan xedatutakora egokituko dira. 
 
Hala ere, Planaren xedea eta bere printzipio orokorrak zehazteari dagozkion artikuluak sar 
litezke. 
 
 
1. artikulua.- Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 

Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspenaren xedea. 
 
Dokumentu honen xedea abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez onartu zen eta 
indarrean dagoen Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 
Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren berrikuspen partzialaren Aurrerakina da, merkataritza-
gune handien antolamenduari dagokionez.  
 
Berrikuspenaren izaera partziala da, ez dielako eragiten aipaturiko Lurralde Plan Sektorialean 
xedatutako gainerako zehaztapenei. 
 
 
2. artikulua.- Printzipio orokorrak.     
 
Merkataritza-gune handien antolamendua eta ezarpena lurralde- eta hiri-garapen 
jasangarriaren berezko helburuak lortzeko aukera ematen duten baldintzetan egingo dira, 
honako hauek barne: 
 
* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen berroneratzea eta birkalifikazioa erraztea eta 

sustatzea.  
* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen dinamizazio sozial eta ekonomikoa erraztea eta 

sustatzea. 
* Mugikortasun jasangarria sustatzea. 
* Funtzionalki mistoak diren eta/edo elkarren artean bateragarriak diren erabilerak nahasten 

dituzten hiri-inguruneak sortzea. 
* Merkataritza-gune eta -jarduera handien ezarpena dibertsifikatzea. 
* Klima-aldaketaren aurkako borrokaren helburuak lortzen laguntzea. 
* Hiri-ingurune inklusibo eta, aldi berean, polizentrikoaren antolamendua eta prestaketa 

sustatzea. 
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ESKU HARTZEKO 2. IRTENBIDEARI LOTUTAKO ANTOLAMENDU-ARAUEN 
AURRERAKINA.   
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1. artikulua.- Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 

Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspenaren xedea. 
 
Dokumentu honen xedea abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez onartu zen eta 
indarrean dagoen Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 
Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren berrikuspen partzialaren Aurrerakina da, merkataritza-
gune handien antolamenduari dagokionez.  
 
Berrikuspenaren izaera partziala da, ez dielako eragiten aipaturiko Lurralde Plan Sektorialean 

xedatutako gainerako zehaztapenei. 
 
 
2. artikulua.- Definizioak 
 
Plan honetan jasotakoaren xedeetarako, ondoren azalduko diren kontzeptuak esanahi eta 
irismen hauekin interpretatu eta aplikatuko dira: 
 
1.- Merkataritza-erabilerak. 

Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN) esparruan merkataritzako gisa 
identifikatutako erabilerak. 

 
2.- Merkataritza-gune handiak. 

Beste batzuen artean baldintza hauek betetzen dituzten zentro edo eraikinak: 
 
* Erabilerei buruzkoak.  

Neurri handiagoan edo txikiagoan (esklusiboa, lehentasunezkoa, partziala…) 
merkataritza-erabilerara (modalitate bakarrekoa nahiz bi modalitate edo gehiago 
pilatzen dituena) bideratuta egotea eta, hala badagokio, aurrekoen erabilera 
lagungarriekin (aparkalekuak…) edo beste erabilera batzuekin osatuta egotea, 
esaterako: ostatu-zerbitzuak (hotelak, hostalak, turismo-ostatuak, kanpinak,…), 
Ostalaritzakoak (jatetxeak, tabernak…), kirol-, kultura- eta aisia-jarduerak eta –
instalazioak (zinemak, golfa, etab.), aurrekoen beste edozein zerbitzu osagarri. 
 

* Tamainari buruzkoak.  
2.000 m²(t)ko edo gehiagoko hirigintza-eraikigarritasuna izatea (sestra gainean nahiz 
sestra azpian) aipaturiko erabileretarako, aparkalekuen salbuespenarekin.   
 

* Konfigurazio juridikoari eta/edo jabetza-konfigurazioari buruzkoak.   
Edozein konfigurazio juridiko eta/edo jabetza-konfigurazio izan dezakete (jabe 
bakarra, jabeen erkidegoa, pertsona juridikoaren edozein modalitate, etab.). 
 

3.- Hiri-bilbea. 
Indarreko plangintza orokorrak udalerri bakoitzean mugatutako lurzoru hiritarrek eta 
urbanizagarriek eratutako lurralde-multzoa.  
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3. artikulua.- Printzipio orokorrak.     
 
Merkataritza-gune handien antolamendua eta ezarpena lurralde- eta hiri-garapen 
jasangarriaren berezko helburuak lortzeko aukera ematen duten baldintzetan egingo dira, 
honako hauek barne: 
 
* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen berroneratzea eta birkalifikazioa erraztea eta 

sustatzea.  
Merkataritza-gune handiak hirigunea berroneratzeko prozesuen proiekzioa eta egikaritzea 
sustatzeko aukera ematen duten baldintzetan ezartzea justifikatzen du horrek, hirigune 
historikoak, hiri-zabalguneak eta abar hiriko jardueraren eta bizitzaren erreferentziazko 
zentro gisa birkalifikatzeko prozesuak sustatuz haien ezarpenarekin. 
 

* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen dinamizazio sozial eta ekonomikoa erraztea eta 
sustatzea. 
Gure auzo, herri eta hirietan merkataritza-gune handiak izatea, hiriko merkataritzaren 
zaintzarekin eta sustapenarekin osatuta, haien dinamizazio sozial eta ekonomikorako eta 
haietako hiri-bizitzaren sustapenerako nahitaezko neurriak dira. Horregatik da beharrezkoa 
aipaturiko auzo, herri eta hirien barruan ezartzea, eta ez haien periferian. 
 

* Mugikortasun jasangarria sustatzea. 
Hori sustatzea, besteak beste, esku hartzeko bi premisa hauei dago lotuta: Batetik eta 
funtsean, mugitzeko premia, baita gauzak erosteko ere (merkataritza-erabilerekin lotura 
zuzen a duena), ezabatu eta/edo minimizatzen duen hiri-garapeneko eredua zehaztea. 
Bestetik, hiri-garapen horiek mugikortasun-premiei erantzuteko aukera ematen duten 
baldintzetan antolatzea, batik bat, garraio publikoaren eta oinezko eta bizikletazko 
mugikortasunen bidez.  
Helburu horiek lortzeko nahitaezkoa da, beste gauza batzuen artean, zerbitzuak, 
merkataritza-erabilerakoak barne, bizilekuetatik hurbil antolatzea eta ezartzea. 

 
* Funtzionalki mistoak diren eta/edo elkarren artean bateragarriak diren erabilerak nahasten 

dituzten hiri-inguruneak sortzea. 
Hiri-ingurune horiek antolatzea hiri-garapen jasangarrien antolamenduaren gako 
garrantzitsuenetako bat da. Hain zuzen ere, gizarte- eta ekonomia-ikuspegitik dinamikoak 
diren hiri-inguruneak antolatzeko behar diren premisetako bat da, hiri-ingurune horien 
mugikortasun-premiei modu jasangarrian erantzuteko aukera ematen duten baldintzetan 
planteatuta. 
Bizitegi-erabileren eta ekonomia-jarduera bateragarriak, merkataritza-jarduerak barne, hiri-
bilbean bertan nahasteak garrantzi berezia du kontu horri dagokionez. 
 

* Merkataritza-gune eta -jarduera handien ezarpena dibertsifikatzea. 
Aurreko irizpideekin bat datorren hiri-ingurune bat lortzeko, beste gauza batzuen artean, 
EAEko hiriguneetan erabileren eta merkataritza-gune handien dibertsifikazio koherente eta 
orekatua izatea behar da.  Lurraldean modu desorekatuan ezartzeak erabilera-
nahasketarekin, zerbitzu-hurbiltasunarekin, mugikortasun jasangarriarekin eta abarrekin 
lotutako helburuei erantzutea galaraziko lukeen desorekak eragingo lituzke. 
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* Klima-aldaketaren aurkako borrokaren helburuak lortzen laguntzea. 

Klima-aldaketaren aurkako borroka, beste gauza batzuen artean, epigrafe honetan bertan 
azaldutako gainerako irizpideetako askorekin bat datorren hiri-garapeneko eredu bat 
sustatzeari lotuta dago. Hala, mugikortasun jasangarria indartzea, edo erabilerak nahasten 
dituzten eta zerbitzuak hurbil dituzten hiri-inguruneak sustatzea garrantzi handiko neurriak 
dira kontu horri dagokionez. 
Horregatik, erabilerak eta merkataritza-gune handiak irizpide horiekin bat datozen 
baldintzetan ezartzea ere garrantzi handiko neurria da erronka horri erantzuna eman ahal 
izateko. 

 
* Hiri-ingurune inklusibo eta, aldi berean, polizentrikoaren antolamendua eta prestaketa 

sustatzea. 
Gure hiri-inguruneak (egungoak eta gerokoak) pertsonen zerbitzura egon behar du, 
edozein delarik bere arraza, sexua, adina, izaera sexuala, fisikoa eta psikikoa, pertsona 
horien eskaera eta premiei erantzuna emanaz.  
Horrek, behar diren hurbiltasuneko zerbitzuak dituzten (merkataritzakoak barne), 
mugikortasun jasangarriko bitartekoak dituzten, sozialki eta ekonomikoki dinamikoak eta 
aktiboak diren (garrantzi handiko gakoa ingurunearen segurtasunerako), eta hirigintza- eta 
arkitektura-oztoporik ez duten hiri-ingurune eta -garapenak antolatzea eta sustatzea 
eskatzen du. 

 
 
4. artikulua.- Merkataritza-gune handiak ezartzeko baldintzak.  
 
Merkataritza-gune handien antolamendua eta ezarpena, besteak beste, baldintza hauetara 
egokituko dira: 
 
1.- Hirigintza-plangintzan antolatu eta mugatutako bizitegitarako hiri-bilbean ezarriko dira, 

eta horren barruan: 
 

* Ahal izanez gero, bizitegitarako hiri-bilbean, bizitegi-erabilerakotzat sailkatutako 
eremu, area, sektore, zona orokor eta abarrek osatzen dutenean. 

 
* Modu osagarrian, ekonomia-jardueretara (industrialak eta beste modalitate 

batzuetako hirugarren sektorekoak) bideratutako eremu eta/edo zona orokorretan, 
txertatuta dauden lurralde-unitatean aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunaren % 
30eko gehieneko neurriarekin kasu horietan guztietan. 
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2.- Aipaturiko hiri-bilbean ezartzea hirigintza-plangintzak zehaztutako baldintzetara egokituko 

da (kokalekua, neurria, etab.). 
 

3.- Debekatuta dago:  
 

* Batik bat merkataritza-gune handiak ezartzera bideratutako eremu, area, sektore 
edo zona orokorrak antolatzea.  

 
* Egungo merkataritza-gune handiak zabaltzea, baldin eta eraginpeko ingurunea 

birgaitzeko eta/edo birkalifikatzeko arrazoiengatik justifikatuta ez badago. Kasu 
horretan, gehienez % 10 zabaltzea baimenduko da, lehendik dagoen hirigintza-
eraikigarritasuna erreferentziatzat hartuta.  

 
4.- Hiri-bilbean antolatzen diren merkataritza-gune handi berriak bide-sare orokor berriak 

proiektatzea eta egikaritzea (EAEko eta foru-erkidegoko errepide-sarean txertatuta) 
behar ez duten, hobetu eta osatzerik behar ez duten eta haiek asetzea eragingo ez duten 
baldintzetan ezarriko dira.  

 
 
5. artikulua.- Plan honen xedapen indargabetzailea. 
 
Erregulazio honek abenduaren 21eko 262/2004 Dekretu bidez onartutako Ekonomia 
Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak Sortzeko Lurralde Plan 
Sektorialeko Antolamendu Arauetako honako artikulu hauetan jasotakoa indargabetzen du: 
 

- 13. eta 14. artikuluak. 
- 15.etik 29.era bitarteko artikuluak. “Merkataritza-ekipamendu handien 

erregulazioari” buruzko atalak. 
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ESKU HARTZEKO 3. IRTENBIDEARI LOTUTAKO ANTOLAMENDU-ARAUEN 
AURRERAKINA.   
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1. artikulua.- Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 

Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspenaren xedea. 
 
Dokumentu honen xedea abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez onartu zen eta 
indarrean dagoen Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 
Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren berrikuspen partzialaren Aurrerakina da, merkataritza-
gune handien antolamenduari dagokionez.  
 
Berrikuspenaren izaera partziala da, ez dielako eragiten aipaturiko Lurralde Plan Sektorialean 
xedatutako gainerako zehaztapenei. 
 
 
2. artikulua.- Definizioak 
 
Plan honetan jasotakoaren xedeetarako, ondoren azalduko diren kontzeptuak esanahi eta 
irismen hauekin interpretatu eta aplikatuko dira: 
 
1.- Merkataritza-erabilerak. 

Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN) esparruan merkataritzako gisa 
identifikatutako erabilerak. 

 
2.- Merkataritza-gune handiak. 

Beste batzuen artean baldintza hauek betetzen dituzten zentro edo eraikinak: 
 
* Erabilerei buruzkoak.  

Neurri handiagoan edo txikiagoan (esklusiboa, lehentasunezkoa, partziala…) 
merkataritza-erabilerara (modalitate bakarrekoa nahiz bi modalitate edo gehiago 
pilatzen dituena) bideratuta egotea eta, hala badagokio, aurrekoen erabilera 
lagungarriekin (aparkalekuak…) edo beste erabilera batzuekin osatuta egotea, 
esaterako: ostatu-zerbitzuak (hotelak, hostalak, turismo-ostatuak, kanpinak,…), 
Ostalaritzakoak (jatetxeak, tabernak…), kirol-, kultura- eta aisia-jarduerak eta –
instalazioak (zinemak, golfa, etab.), aurrekoen beste edozein zerbitzu osagarri. 
 

* Tamainari buruzkoak.  
2.000 m²(t)ko edo gehiagoko hirigintza-eraikigarritasuna izatea (sestra gainean nahiz 
sestra azpian) aipaturiko erabileretarako, aparkalekuen salbuespenarekin.   
 

* Konfigurazio juridikoari eta/edo jabetza-konfigurazioari buruzkoak.   
Edozein konfigurazio juridiko eta/edo jabetza-konfigurazio izan dezakete (jabe 
bakarra, jabeen erkidegoa, pertsona juridikoaren edozein modalitate, etab.). 
 

3.- Hiri-bilbea. 
Indarreko plangintza orokorrak udalerri bakoitzean mugatutako lurzoru hiritarrek eta 
urbanizagarriek eratutako lurralde-multzoa.  
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4.- Lurralde-unitatea.  

Bere lurralde- eta hirigintza-konfigurazioari, bere jarraitutasun fisikoari (tokian tokiko 
jarraitutasun ezaren edo etenaldien kalterik gabe), komunikazio-sare berarekiko loturari eta 
abarri erreparatuta, merkataritza-gune handiak ezartzeko lurralde-unitate bakartzat hartu 
behar den lurralde-eremua. 
Unitate hori hirigintza-plangintzak mugatutako area, sektore edo zona global batek, birek 
edo gehiagok osa dezakete. 
Hirigintza-plangintza orokorrari dagokio, kasu bakoitzean, aipaturiko lurralde-unitate horren 
mugapen justifikatua egitea. 
 

5.- Udalerri-kategoriak.  
Merkataritza-gune handien antolamenduaren eta ezarpenaren xedeetarako, hiru udalerri-
kategoria hauek bereizten dira: 
 

A kategoria: Zentraltasun goreneko udalerriak 
 
 

- Araba Erdialdea E.F.:  
 
* Vitoria-Gasteiz 

 
 

- Bilbo Metropolitarra E.F.:  
 
* Barakaldo 
* Basauri 
* Bilbao 
* Derio 
* Erandio 
* Etxebarri 
* Galdakao 
* Getxo 
* Leioa 
* Loiu 
* Portugalete 
* Santurtzi 
* Sestao 
* Sondika 
* Valle de Trápaga-Trapagaran 
 
 

- Donostia / San Sebastián E.F.:  
 
* Astigarraga 
* Donostia / San Sebastián 
* Hernani 
* Irun 
* Oiartzun 
* Errenteria 
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B kategoria: Eskualdean zentraltasuna duten udalerriak  
 
- Araba Erdialdea E.F.:  

 
* Iruña Oka / Iruña de Oca 
* Ribera Baja / Erribera Beitia 
* Agurain / Salvatierra 

 
 

- Llodio E.F.:  
 
* Amurrio 
* Laudio / Llodio 

 
 
- Arabako Errioxa E.F.:  

 
* Laguardia 
* Oyón - Oion 

 
 
- Bilbo Metropolitarra E.F.:  

 
* Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena 
* Berango 
* Larrabetzu 
* Lezama 
* Ortuella 
* Sopela 
* Urduliz 
* Zamudio 

 
 

- Durangaldea E.F.:  
 
* Abadiño 
* Amorebieta-Etxano 
* Durango 
* Iurreta 

 
 
- Enkartazioak E.F.:  

 
* Balmaseda 
* Güeñes 
* Zalla 

 
 
- Gernika – Markina E.F.:  

 
* Ajangiz 
* Gernika-Lumo 
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- Mungia E.F.:  

 
* Mungia  

 
 
- Debagoiena E.F.:  

 
* Arrasate / Mondragón 
* Bergara 

 
 
- Debabarrena E.F.:  

 
* Eibar 
* Elgoibar  
 
 

- Donostia / San Sebastián E.F.:  
 
* Andoain 
* Hondarribia 
* Lasarte - Oria 
* Lezo 
* Pasaia 
* Urnieta 
* Usurbil 

 
 
- Goierri E.F.:  

 
* Arama 
* Beasain 
* Lazkao 
* Legazpi 
* Olaberria 
* Ordizia 
* Ormaiztegi 
* Urretxu 
* Zumarraga 

 
 
- Tolosaldea E.F.:  

 
* Aduna 
* Anoeta 
* Ibarra 
* Irura 
* Tolosa 
* Villabona  
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- Urola – Kosta E.F.:  

 
* Azkoitia 
* Azpeitia 
* Zarautz 
* Zestoa 
* Zumaia  
 

* C kategoria: EAEko gainerako udalerriak. 
 
6.- Merkataritza-gune handiak kokatzeko eremu estrategikoak.  

Merkataritza-gunen handien antolamenduaren eta ezarpenaren xedeetarako, bizitegi-
erabilerako hiri-bilbeez kanpo kokatzeko eremu estrategikoak ere identifikatu dira. 

 
 
3. artikulua.- Printzipio orokorrak.     
 
1.- Merkataritza-gune handien antolamendua eta ezarpena lurralde- eta hiri-garapen 

jasangarriaren berezko helburuak lortzeko aukera ematen duten baldintzetan egingo dira, 
honako hauek barne: 

 
* Gure auzo, herri eta hirietako hiri-bilbeen berroneratzea eta birkalifikazioa erraztea eta 

sustatzea.  
Merkataritza-gune handiak hirigunea berroneratzeko prozesuen proiekzioa eta 
egikaritzea sustatzeko aukera ematen duten baldintzetan ezartzea justifikatzen du 
horrek, hirigune historikoak, hiri-zabalguneak eta abar hiriko jardueraren eta bizitzaren 
erreferentziazko zentro gisa birkalifikatzeko prozesuak sustatuz haien ezarpenarekin. 
 

* Gure auzo, herri eta hirien erdiguneen dinamizazio sozial eta ekonomikoa erraztea eta 
sustatzea. 
Gure auzo, herri eta hirietan merkataritza-gune handiak izatea, hiriko merkataritzaren 
zaintzarekin eta sustapenarekin osatuta, haien dinamizazio sozial eta ekonomikorako 
eta haietako hiri-bizitzaren sustapenerako nahitaezko neurriak dira. Horregatik da 
beharrezkoa aipaturiko auzo, herri eta hirien barruan ezartzea, eta ez haien periferian. 
 

* Mugikortasun jasangarria sustatzea. 
Hori sustatzea, besteak beste, esku hartzeko bi premisa hauei dago lotuta: Batetik eta 
funtsean, mugitzeko premia, baita gauzak erosteko ere (merkataritza-erabilerekin 
lotura zuzen a duena), ezabatu eta/edo minimizatzen duen hiri-garapeneko eredua 
zehaztea. Bestetik, hiri-garapen horiek mugikortasun-premiei erantzuteko aukera 
ematen duten baldintzetan antolatzea, batik bat, garraio publikoaren eta oinezko eta 
bizikletazko mugikortasunen bidez.  
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Helburu horiek lortzeko nahitaezkoa da, beste gauza batzuen artean, zerbitzuak, 
merkataritza-erabilerakoak barne, bizilekuetatik hurbil antolatzea eta ezartzea. 

 
* Funtzionalki mistoak diren eta/edo elkarren artean bateragarriak diren erabilerak 

nahasten dituzten hiri-inguruneak sortzea. 
Hiri-ingurune horiek antolatzea hiri-garapen jasangarrien antolamenduaren gako 
garrantzitsuenetako bat da. Hain zuzen ere, gizarte- eta ekonomia-ikuspegitik 
dinamikoak diren hiri-inguruneak antolatzeko behar diren premisetako bat da, hiri-
ingurune horien mugikortasun-premiei modu jasangarrian erantzuteko aukera ematen 
duten baldintzetan planteatuta. 
Bizitegi-erabileren eta ekonomia-jarduera bateragarriak, merkataritza-jarduerak barne, 
hiri-bilbean bertan nahasteak garrantzi berezia du kontu horri dagokionez. 
 

* Merkataritza-gune eta -jarduera handien ezarpena dibertsifikatzea. 
Aurreko irizpideekin bat datorren hiri-ingurune bat lortzeko, beste gauza batzuen 
artean, EAEko hiriguneetan erabileren eta merkataritza-gune handien dibertsifikazio 
koherente eta orekatua izatea behar da.  Lurraldean modu desorekatuan ezartzeak 
erabilera-nahasketarekin, zerbitzu-hurbiltasunarekin, mugikortasun jasangarriarekin 
eta abarrekin lotutako helburuei erantzutea galaraziko lukeen desorekak eragingo 
lituzke. 

 
* Klima-aldaketaren aurkako borrokaren helburuak lortzen laguntzea. 

Klima-aldaketaren aurkako borroka, beste gauza batzuen artean, epigrafe honetan 
bertan azaldutako gainerako irizpideetako askorekin bat datorren hiri-garapeneko 
eredu bat sustatzeari lotuta dago. Hala, mugikortasun jasangarria indartzea, edo 
erabilerak nahasten dituzten eta zerbitzuak hurbil dituzten hiri-inguruneak sustatzea 
garrantzi handiko neurriak dira kontu horri dagokionez. 
Horregatik, erabilerak eta merkataritza-gune handiak irizpide horiekin bat datozen 
baldintzetan ezartzea ere garrantzi handiko neurria da erronka horri erantzuna eman 
ahal izateko. 

 
* Hiri-ingurune inklusibo eta, aldi berean, polizentrikoaren antolamendua eta prestaketa 

sustatzea. 
Gure hiri-inguruneak (egungoak eta gerokoak) pertsonen zerbitzura egon behar du, 
edozein delarik bere arraza, sexua, adina, izaera sexuala, fisikoa eta psikikoa, 
pertsona horien eskaera eta premiei erantzuna emanaz.  
Horrek, behar diren hurbiltasuneko zerbitzuak dituzten (merkataritzakoak barne), 
mugikortasun jasangarriko bitartekoak dituzten, sozialki eta ekonomikoki dinamikoak 
eta aktiboak diren (garrantzi handiko gakoa ingurunearen segurtasunerako), eta 
hirigintza- eta arkitektura-oztoporik ez duten hiri-ingurune eta -garapenak antolatzea 
eta sustatzea eskatzen du. 
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2.- Modu osagarrian, haren komenigarritasuna eta premia justifikatuta, merkataritza-gune 

handiak Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspen hau onartzeko unean indarrean dagoen 
hirigintza-plangintzan antolatutako egungo hiri-bilbetik kanpo eta/edo bere periferian 
ezartzeko baimena eman da, Plan honetan zehaztutako baldintzetan.  

 
 
4. artikulua.- Merkataritza-gune handiak ezartzeko baldintzak.  
 
Merkataritza-erabileren eta merkataritza-gune handien antolamendua eta ezarpena, besteak 
beste, baldintza hauetara egokituko dira: 
 
1.- Ahal izanez gero: 
 

A.- Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspen hau onartzeko unean indarrean dagoen 
hirigintza-plangintzan antolatu eta mugatutako hiri-bilbean ezarriko dira, eta horren 
barruan: 

 
* Ahal izanez gero, bizitegitarako hiri-bilbean, bizitegi-erabilerakotzat sailkatutako 

eremu, area, sektore, zona orokor eta abarrek osatzen dutenean. 
 
* Modu osagarrian, ekonomia-jardueretara (industrialak eta beste modalitate 

batzuetako hirugarren sektorekoak) bideratutako eremu eta/edo zona 
orokorretan, txertatuta dauden lurralde-unitatean aurreikusitako hirigintza-
eraikigarritasunaren % 30eko gehieneko neurriarekin kasu horietan guztietan, eta 
inoiz ez udalerriaren kategoriaren arabera artikulu honetako 2.B atalean 
xedatutako gehieneko eraikigarritasun-mugak betetzearen ondoriozkoa.  

 
B.- Aipaturiko hiri-bilbean ezartzea hirigintza-plangintzak zehaztutako baldintzetara 

egokituko da (kokalekua, neurria, etab.). 
 
C.-  Debekatuta dago:  

 
* A atalean aipatutako hiri-bilbeko eremu, area, sektore edo zona orokor 

desberdinetan antolatzea eta ezartzea. 
 

* Egungo merkataritza-gune handiak zabaltzea, baldin eta eraginpeko ingurunea 
birgaitzeko eta/edo birkalifikatzeko arrazoiengatik justifikatuta ez badago. Kasu 
horretan, gehienez % 10 zabaltzea baimenduko da, lehendik dagoen hirigintza-
eraikigarritasuna erreferentziatzat hartuta.  

 
D.-  Hiri-bilbean antolatzen diren merkataritza-gune handi berriak bide-sare orokor berriak 

proiektatzea eta egikaritzea (EAEko eta foru-erkidegoko errepide-sarean txertatuta) 
behar ez duten, hobetu eta osatzerik behar ez duten eta haiek asetzea eragingo ez 
duten baldintzetan ezarriko dira.  
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2.- Modu osagarrian eta/edo salbuespen gisa, aipaturiko hiri-bilbetik kanpo eta/edo periferian 

merkataritza-gune handiak ezartzeko baimena emango da, xede horretarako mugatutako 
lurralde-unitate berrietan eta baldintza hauetan: 

 
A.- II. planoan estrategikoki mugatutako eremuetan soilik kokatuko dira. 1. 
 
B.- Merkataritza-gune handi berrien gehieneko neurria honako hau izango da araututako 

udal-kategoria bakoitzean:  
 
* A kategoria: Zentraltasun goreneko udalerriak. 

- Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 30.000 m²(t). 
 
*  B kategoria: Eskualdean zentraltasuna duten udalerriak:  

- Gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna: 15.000 m²(t). 
 
* C kategoriako udalerrietan, gehienez 2.000 m²(t)ko merkataritza-guneak ezartzea 

dago baimenduta.. 
 

C.- Aipaturiko hirigintza-eraikigarritasunaren zenbaketa irizpide hauetara egokituko da:   
 

* Sabai eraikigarriaren azalera gisa zenbatuko dira sotoan, beheko solairuan eta 
goiko solairuetan eraikitako azalera guztiak, salmenta-azaleratarako nahiz beste 
edozein erabilera osagarritarako atxikipen espezifikoa duten kontuan izan gabe, 
aparkalekutarako azalerak izan ezik, horiek ez baitira zenbatzen.  

* Udalerri-kategoria bakoitzerako ezarritako gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna 
betetzeko xedeetarako, lurralde-unitate berean dauden merkataritza-
establezimendu eta -gune guztiei elkartutako hirigintza-eraikigarritasuna 
zenbatuko da. 

 
D.- Bide-sare orokor berriak proiektatzea eta egikaritzea (EAEko eta foru-erkidegoko 

errepide-sarean txertatuta) behar ez duten, hobetu eta osatzea behar ez duten eta 
haiek asetzea eragingo ez duten baldintzetan ezarriko dira.   

 
 
5. artikulua.- Plan honen xedapen indargabetzailea. 
 
Erregulazio honek abenduaren 21eko 262/2004 Dekretu bidez onartutako Ekonomia 
Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak Sortzeko Lurralde Plan 
Sektorialeko Antolamendu Arauetako honako artikulu hauetan jasotakoa indargabetzen du: 

- 13. eta 14. artikuluak. 
- 15.etik 29.era bitarteko artikuluak. “Merkataritza-ekipamendu handien 

erregulazioari” buruzko atalak. 
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C DOKUMENTUA.- PLANOAK 
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PLANOEN ZERRENDA: ..............................................................................................................ESKALA 
 
 
 
 
 
 
I.- INFORMAZIOA 
 
I.1. Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea eta bere Eremu Funtzionalak, udalerriak eta kokalekuak1/500.000 

 
 
 

II.- ANTOLAMENDUA 
 
II.1.Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-gune handien lurralde-erregulazioa (3. irtenbidea) 1/500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donostian, 2017ko maiatzean  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinatuta: Santiago Peñalba Garmendia, Mikel Iriondo Iturrioz eta Eloy Pastrana Martín. 
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