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1.1. LURRALDEA ANTOLATZEKO TRESNAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN 

 

 

 

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak lurraldeko eta hiriko gainerako antolamendu-

tresnak formulatzeko erreferentzia-esparru orokorra dira eta otsailaren 11ko 28/1997 

Dekretuaren bidez onartu ziren behin betiko. 

 

Legeak horiek lurraldearen zatiko planen eta lurraldearen arloko planen bitartez garatzea 

aurreikusten du. Aipatutako planak antolamendu zehatzagoa behar duten esparru jakin 

batzuetan formulatu ahal izango dira. 

 

 

1.2. EAEko LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEAK 

 

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek lurraldeko asentamendu-prozesuak 

erregulatzea dute xede, lurraldean eragiten duten eragileen ekonomia- eta gizarte-jarduerei 

dagozkienak hain zuzen ere. Horrezaz gain, erreferentzia-markoa osatzen dute sektoreko 

politikak prestatzeko eta gauzatzeko. Artezpide horiek sektoreko politikek eta udal-

plangintzek lurraldearen antolamendu integral egokia bermatzeko zituzten mugen ondorioz 

sortu ziren. Izan ere, horiek ez zuten egitura-ikuspegirik, eta hori gabe ezin egin diagnostiko 

integraturik. Gainera, epe laburretarako programazio izaki, ez dute garapenaren inguruko 

ikuspegirik. 

 

Helburu hori lortzeko, LAAek proposamen integratuen multzo bat eskaintzen dute. 

Proposamen horiek lurraldearen antolamendurako eredu jakin bat osatzen dute. Horretatik 

abiatuta, aipatutako prozesu horiek bideratzeko eta erregulatzeko irizpide eta arauak 

finkatzen dituzte. 
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1.2.1. NAZIOARTAKO ESPARRUA: EUROPAKO LURRALDE ESTRATEGIA LAAen 

LURRALDE PROPOSAMENAREN OINARRIAN 

 

EAEren bilakaera ezin da ulertu gaur egun hurbileko esparruetako joerak, prozesuak eta 

estrategiak alde batera utzita, horietan kokatzen baita eta horiek baititu baldintzatzaile 

neurri handi batean. Hori dela eta, esparru mugakideetara jotzeko premia argia eta 

begi-bistakoa da. 

 

Ekonomia eta Diru Batasuna indarrean sartu zenetik eta estatuaz gaindiko markoetan 

diseinatutako politikek lurraldean gero eta garrantzi eta eragin handiagoa dutenez, 

Europako eremu bakarra ari da egonkortzen, eta horrek ezinbesteko eskakizun du 

erreferentzia-marko hori eta bertan hartutako erabakiak eta finkatutako estrategiak aintzat 

hartzea. Lurraldeen arteko lehia eta harreman eta koordinazioa dira garapen berriaren 

faktore eragileetako bi. 

 

Ekonomia-jardueran, garraio eta azpiegituren sarean, produkzio-esparruak ulertzeko 

moduan eta hiri-eremuen eta, oro har, ingurune fisikoaren kalitatean egitura-aldaketak 

eragin dituzten prozesu horiek eta horiek lurraldearen mailan izandako ondorioak ulertzea 

ezinbestekoa da horiekin bat datozen etorkizuneko estrategia berriak diseinatzeko, 

kudeaketa eta plangintzako tresna guztiak testuinguru berri horretara egokitzeko eta, 

beharrezkoa balitz, lurraldea gobernatzeko tresna berriak sortzeko. 

 

Europar Batasuneko egoera geoekonomikoak, munduko beste espazio ekonomikoek ez 

bezala, lurralde-estrategia jakin bat hartzea eskatzen du.  

 

• EBk munduan duen lehiakortasuna hobetzen jarraitzeko, nahitaezkoa da Europako 

eskualdeak munduko ekonomian integratzea. 

 

• Europako eskualdeak maila globaleko hiri eta eskualde metropolitarrek nahikoa 

ekonomia-potentziala badute bakarrik izango dira lehiakorrak. 

 

• Europako eskualde guztien gaitasuna aprobetxatzeko, ezinbestekoa da aipatutako 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA 
 

 
 

  5   

hazteko eta zabaltzeko eremu isolatuak lotzea eta horiek EBn barrena ondo banatutako 

zona dinamikoen sareari lotzea. Zona hori nazioartean hurbilerrazak diren eskualde 

metropolitarrek osatutakoa da eta bertan eskualdeak lotuta daude, eta landa-

eskualdeekin eta beren eragin-eremuko hainbat tamainatako hiriekin ondo elkartuta. 

 

Tesi horietan oinarrituta, lurralde-antolamenduko ministro arduradunek erkidegoko politikei 

lurralde-koherentzia handiagoa emateko estrategia bat abiaraztea erabaki zuten. 

 

Honakoak dira Europako lurralde-garapeneko politikaren hiru printzipio edo artezpide 

nagusiak: 

 

• Hirien sistema orekatu eta polizentrikoa garatzea, baita landagunearen eta hiriaren 

arteko harreman berriak sortzea ere. 

• Azpiegitura eta ezagutzarako sarbidea baliokidea izango dela bermatzea. 

• Garapen jasangarria, kudeaketa adimentsua eta natura eta kultur ondarea 

babestea. 

 

Helburu harmonizatu horiek izan beharko lituzkete xede Europako erakundeek nahiz nazio, 

eskualde eta tokiko gobernu eta administrazioek. 

 

Horiek erreferentziatzat hartuta, LAAek Europako hiri-sistema handiak aztertu dituzte eta 

hainbat eszenatoki proposatu dituzte, baita EAEk eta bere ingurunerik hurbilenak horietan 

izan dezaketen zeregina ere. 

 

Bide horretatik, EAEk errotularen zeregina izan dezakeela planteatzen dute, Europako 

eskualde metropolitarren eta korridoreen sistemari dagokionez duen kokalekua ikusita. 

Errotula horrek hego-ipar ardatza, Europa iparraldetik Andaluziaraino iritsiko litzatekeena, 

Paris, Akitania, EAE eta Madrilen barrena, eta Ebro ardatzeko korridorea (EAE, Logroño, 

Zaragoza, Bartzelona) eta Kantauriar erlaitzekoa lotuko lituzke. 

 

Epe luzera begira, berriz, Santander, Iruñea eta Logroñorekin batera, Europako 

zentraltasun-nodoa osa dezake, irismen handiagoko esparruak artikulatzeko hiri-errotula 
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gisa jardungo lukeena. 

 

Helburu horiek lortzeko, Europako lurralde-estrategia berriz interpretatzen eta formulatzen 

dute, EAEren testuingurura egokituz. 

 

Honakoak dira LAAen lurralde-politikaren hiru printzipio edo artezpideak: 

 

• Hirien sistema integratua lortzea, hiriburuak nahiz erdi-mailako tamainako 

hiriguneak eta landaguneak integratuko dituena. 

 

• Kanpoko eta barneko lotura-aukerak optimizatuko dituen azpiegitura-sistema 

garatzea, gisa horretan, EAErako proposatutako hirien sistema Europan 

integratzeko. 

 

• Ingurune fisikoaren inguruko jarrera berria, gizarte-eskaera berrien testuinguruan 

baliabideek eta urbanizagarria ez den lurzoruak izan behar luketen zereginetik 

abiatuta, ingurune hori babestuko eta balioz hornituko duena. 

 

 

1.2.2.  HIRIEN ETA EREMU FUNTZIONALEN SISTEMA, LAAen LURRALDE 

EREDUAREN OINARRIZKO ALDERDIAK 

 

Aipatu ditugun estrategia horiek hartu dira oinarritzat lurralde-eredua prestatzeko. Eredu 

horrek, besteak beste, lurraldea egituratzen du, hirien sistema hierarkizatua barne 

hartzearen bidez. 

 

Sistema horrek —LAAek Hiriburuen Euskal Sistema Nukleoanitza izendatu zuten lehen 

mailan sistema hori eta osagarritasunaren eta elkarrekiko harremanen ikuspegitik sortu 

zen— elkarrekin EAE osoa eta lurralde historikoetako bakoitza modu orekatuan gidatzeko 

gai diren hiru hiriburu nagusiak ditu oinarri. Horiek osatzen dute lehen mailako egitura.  
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Esparru zabal bateko buru izateko gai den eta EAEren muga politiko eta administratiboak 

gaindituko dituen maila handiko hiri-euskarri integratua lortzea izango litzateke Hiriburuen 

Euskal Sistema Nukleoanitzaren helburua. 

 

Bigarren maila, berriz, eskualde-mailako lurraldea polarizatzen duten eta horretan eragiten 

duten herriguneek osatutakoa izango litzateke. Burutza horiek giltzarri dira polarizatzen 

dituzten udalerrietako herritarrentzako zuzkiduren, ekipamenduen eta zerbitzuen eskaintza 

optimizatzeko Bigarren mailako egitura osatzen dute eta LAAek balio handia ematen die, 

lurralde osoaren garapena orekatua izateari begira. 

 

Ondoren, hurrengo mailetan, beren tamainaren, eskualde-sisteman duten kokalekuaren, 

beste udalerri batzuekiko harreman funtzionalen eta abarren arabera hierarkizatutako 

udalerriak leudeke. Horien joerak uztartzeko ahaleginak egin behar dira. Amaitzeko, 

landaguneak daude, batez ere nekazaritzako jardueretan oinarritutako ekonomiak 

dituztenak. 

 

LAAen ustez, landagune horiek balio estrategiko handia dute, dentsitate handiagoa duten 

hiri- eta industria-asentamenduen osagarri gisa. Hori dela eta, eremu horiek eta gune 

tradizionalak sustatzera bideratutako estrategiak proposatzen dituzte. Bide horretatik 

enplegua sortzearen aldeko egoerak sortu nahi dituzte eta horiek egun bizi duten biztanleria 

galtzeko egitura-prozesua geldiarazten saiatu. 

 

LAAen lurralde-eskemaren funtsezko beste alderdi bat EAEren eta udalerriaren tarteko 

beste marko bat zedarritzea izan da (hori LALan aurreikusi zen). Horixe dugu eremu 

funtzionala izenekoa. Horiek aukera eskaintzen dute eskualde-mailan bereizitako 

eremuetako bakoitzean lurralde-antolamenduko programak ezartzeko. 

 

LAAek guztira 15 eremu funtzionala bereizi zituzten eta horietan hartu zen barne EAEko 

lurralde osoa. 

 

Goierriko eremu funtzionalaren baitan bildu da Gipuzkoa-Araba Partzuergo Orokorrari eta 

Erinio Aralarri dagokien lurralde-esparrua. Azken hori Toloserriko Eremu funtzionalaren 
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baitan ere hartu da barne. 

 

Eremu funtzionalak eta horien burutzak giltzarri dira lurralde-orekaren inguruko estrategiak 

aplikatzeko EAEren testuinguru osoan. 

 

LAAetan eremu funtzionalaen barneko lurralde-egitura osatzeko mekanismoak proposatzen 

dira. Zehatzago esateko, burutzaren edo burutzen behar adinako lidergoa lortzen saiatzen 

dira, baita eremu funtzionala bakoitzeko gune eta lurraldeen joeren arteko osagarritasuna 

ere. 

 

Lurralde-estrategiak eta hori zehazten duen ereduak EAEko lurraldearen etorkizuneko 

ikuspegia eskaintzen digute. Proposatzen dituen helburu, irizpide eta printzipioak direla 

bide, eredu hori erreferentzia-marko orokor baliagarria izango da erakunde publiko eta 

pribatuek erabaki behar dituzten lurralde-eragin handiko ekintzetarako, batez ere 

lurraldearen zatiko planak prestatzeko, izan ere, horiek LAAen osagarri izango diren 

hirigintza-irizpideak izan behar dituzte, lurraldearen arloko planekiko koherentzia handiagoa 

eta udal-planen garapen egokituagoa bermatzeko. 
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1.3. LURRALDEAREN ZATIKO PLANAK 

 

Lehen ere adierazi dugunez, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legea (LAL) 

onartzetik abiatuta osatutako lurralde-plangintzako sistemaren barruan, lurraldearen zatiko 

planak artezpideen eta udaletako hirigintza-plangintzen arteko lurralde-antolamendurako 

figuratzat jotzen dira. Plan horiek, beren ezaugarriak eta kokalekua direla eta, antolamendu 

xeheagoa eskatzen duten eremuetarako prestatu beharko dira. 

 

Hori dela eta, LAAen lurralde-eskemaren barruan, garrantzi berezia dute eremu horiek, 

eremu funtzionala deiturikoak, definitzearen inguruan zehaztutakoek, izan ere, horiek eskala 

fisiko eta funtzionaleko marko egoki dira lurraldea antolatzeko eta orekatzeko estrategiak 

aplikatzeko. Estrategia horiek izango dira bide udal-mugapenek hirigintza-plangintzan hiri-

arazo jakin batzuk aztertzeko, ulertzeko eta gainditzeko sortzen dituzten mugak eta 

itxuraldatzeak gainditzeko, hirigintza-arazo batzuen irtenbidea lurralde-marko zabalagoetan 

bilatu behar baita. Gainera, lurraldea egituratzearekin zerikusia duten zenbait alderdiri 

heltzeko ere balio dute estrategia horiek, arloko politikak ezbaitira nahikoak horretarako, 

kasu askotan praktikara eraman behar izaten diren neurriek izaera integratua izaten 

dutelako. 

 

Honakoa litzateke lurraldearen zatiko planen funtzioa: udal-plangintzak eta arloko 

politikak koordinatzea eta integratzea, eta LAAen zehaztapenak eta eredua zehaztea 

eta garatzea, betiere horiek, EAE osorako eskalaren arabera, lurraldearen 

antolamenduaren inguruko zenbait gai, lurralde-antolamenduaren esparruen 

berariazko ezaugarriak gehiago baloratzeko eskatzen dutenak, behar adinako 

koherentziarekin lantzeko dituzten mugak gaindituz. 

 

Esandakoak eta LALaren arabera LZPek izan behar dituzten zehaztapenak kontuan izanik 

(horiek ondorengo atalean zerrendatuko ditugu), lurraldearen zatiko plana erreferentziako 

eskualde-eredua eta lanerako programa izango da aldi berean. 

 

Lurralde-ereduak xedea eta gaur egungo egoeratik lortu nahi dugun lurralde-eredura iristeko 

ekintzak, programak, irizpideak eta arauak islatuko ditu. Lanerako programak (LALaren 
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arabera gauzatzeko programak) egin beharreko lanak identifikatuko ditu, baita horien 

erritmoa programatuko ere. 

 

 

1.3.1. ZEHAZTAPENAK ETA DOKUMENTAZIOA  

 

LZPen inguruan LALak egindako zehaztapenak 

 

Honakoak dira 4/1990 Legearen, maiatzaren 31koaren, Euskal Herriko Lurralde 

Antolakuntzari buruzkoaren, 12. artikuluan adierazitakoaren arabera lurraldearen zatiko 

planek barne hartu beharreko zehaztapenak: 

 

a) Antolakuntzako helburuen zehaztapena, lurraldearen oraingo egoera, gizarte eta 

ekonomiaren aldetikako egoera eta horiek nolako aurrerabidea izan dezaketen 

aztertzetik abiatuz. 

 

b) Azpiegitura handientzako irozkai izateko gai diren tokien zehaztapena, horien 

zer-nolakoen arabera. 

 

c) Egitamuaren gai den alor edo aldetarako guztien onerakoak izanezko antolabideen 

kokaleku-zehaztapena. 

 

d) Hiri-antolakuntza haiei atxiki beharko zaieneko irizpide, sortarau eta arau nagusiak. 

 

e) Birregokiketaren, birroneratzearen edo birgaitzearen gai izan beharreko tokien 

zehaztapena. horien andeapena eragozteko edo erabat edo bere baten bestelakoak 

izanezko erabileretarako birreskuratu ahal izateko. Baita horretarako garatu beharreko 

egitarauena eta horiek gauzatzeko bultzabide izan daitezen laguntza-neurriena ere. 

 

f) Dena dela, honako helburu hauetakoren batetarako gorde beharreko lurren 

luze-zabalaren zenbaketa: 
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• Agintaritza-babespeko etxebizitzak (herri nahiz norbanako-alorrak suztatuzkoak), 

edo etorkizunean beren azken prezioa berariazko araupeketaz mugatu dakiekeen 

beste edozein eratakoak egiteko. 

 

• Industria-lurzoruaren sustapen publikoa, poligono industrializatuak sortu ahal 

izateko. 

 

g) Artezpideetan jasotzen diren xedapenak osabideratzeko beharrezkoak diren irizpide, 

arau eta sortarauak. 

 

Aipatutako zehaztapen horiek ondorengo agirietan bildu ditugu: 

 

a) Azterketa eta informazio-planoak 

b) Planaren azalpen-memoria 

c) Ekonomi- eta finantza-azterketa 

d) Gauzatzeko programa, lau urteko etapatan banatutakoa 

e) Antolamendu-planoak eta -arauak 

 

Bestalde, Lurraldearen Antolamendurako Plangintza Sistema Instituzionala egituratzeko 

sortutako testuinguruan, LAAk bilakatzen eta eremu funtzionalak etorkizunean itxuratzeko 

erabaki gehienak LZPen esku uzten joan dira. Hala, lurraldearen antolamendu-sistema 

berriaren birtualtasuna, neurri handi batean, lurraldearen zatiko planen eraginkortasunaren 

mende egongo da. 

 

Hori eta, lehen esan bezala, LZPen oinarrizko funtzioa LAAen eredua eremu funtzionalen 

mailan garatzea litzatekeela kontuan hartuta, LAAek garapen-plangintzak (horretan hartu 

beharko genuke barne LZPa) kontuan hartu beharreko hainbat zehaztapen, irizpide eta 

orientabide adierazten dituzte. 
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LAAen zehaztapenak, irizpideak eta orientabideak 

 

Oro har betetzea kaltetu gabe, eduki zehatza dela eta, 22. kapituluan (LAAk aplikatzeko 

arauak izenekoan) honakoak aipatzen dira berariaz: 

 

a) Udal-plangintzak bateragarri bihurtzea, hala badagokio, LAAen 19. kapituluan 

ezarritakoaren arabera. 

 

b) Eremu funtzionala mugakideen LZPak koordinatzeko baldintzak, LAAen 20. 

kapituluko 5.3 atalean ezarritakoaren arabera. 

 
c) Zenbatespen lotesleak (22. kapitulua-2.2.II.b) 
 

- Eremu funtzionalean barne hartutako udalerrietako bakoitzari dagokion 

bizitegi-lurzoruaren eskaintza kuantifikatzea. 

• Bigarren etxebizitzetarako lurzoruaren eskaintzaren gehienezko mugak 

finkatzea. 

 

d) LZPak idazteko irizpideak eta orientabideak (22. kapitulua-2.2.II.c). 

 

- Ingurune fisikoaren antolamendua (8. kapitulua, 5, 6 eta 7 atalak). 

• Ingurune fisikoko elementu eta prozesuei eta jardueren kontrolari buruzko 

artezpide orokorrak. 

• Ingurune fisikoa antolatzeko kategorien artezpide partikularrak: lurralde-

eredua. 

 

- Lurralde-ereduaren ondorioak lurzoruaren politikan (9. kapitulua, 4.1, 4.2, 4.11 

eta 6 atalak) 

• Ekonomia-jardueretarako lurzoru-politikaren orientabideak 

• LZPetarako eta LAAk garatzeko plangintzarako orientabideak 

 

- Bigarren etxebizitzak eta baliabide turistikoak antolatzea (10. kapitulua, 4 eta 5 

atalak) 
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• Helburuak eta irizpideak 

• Antolamendua 

 

- Atseden-eremuen eta lurralderako sarreraguneen sistema (11. kapitulua, 4, 5.2, 

5.3, 5.4 eta 6 atalak). 

• Helburuak eta irizpideak 

• Antolamendua 

 

- Etxebizitza-premia eta bizitegitarako lurzoru berriaren eskaintzaren kuantifikazioa 

(12. kapitulua, 3 eta 4 atalak) 

• Helburuak eta irizpideak 

• Eskaintza kuantifikatzea udal-plangintzan 

 

 

1.3.2. LURRALDEAREN ZATIKO PLANAREN EPEMUGA 

 

Planaren izaera bera eta edukiak ikusita, badirudi justifikatuta dagoela udal-plangintzak 

garatzeko finkatu ohi duena baino epemuga zabalagoa ezartzea. 

 

Bestalde, programatzeko eta berrikusteko erritmoek bat etorri behar dute hirigintzako eta 

lurraldeko legeriak xedatutakoarekin. 

 

Goierriko eremu funtzionala antolatzeko proposamenak 16 urteko aldirako aurreikusitako 

garapenaren arabera ezarri dira. 

 

Aldi hori udal-plangintzaren programazioan eskatutakoaren bikoitza da eta bat dator 4/90 

Legean, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoan, ezarritako jarraibideekin, horrek 

4 urteko etapak aurreikusten baititu. 
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1.4.  GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LZP: PRESTATZEKO PROZESUA ETA 

PARTE HARTZE PUBLIKOA 

 

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa, da 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamendua garatuko duten tresnak mailaka 

prestatzeko marko juridikoa. 

 

Aipatutako lege horren 13.1. artikuluak dioenez, lurraldearen zatiko planak egiteko ekimena 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Ingurumen Sailari nahiz foru-aldundiei dagokie, 

bereizketarik gabe. Alabaina, planak hainbat lurralde historikotako udalerriei eragiten badie, 

ekimena beti egongo da aipatutako sailaren esku, bere kabuz edo foru-aldundien eskariz. 

 

Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, artean artezpideak behin betiko onartu gabe 

zeudela, Gipuzkoako Lurralde Historiakoari dagozkion eremu funtzionaletako lurraldearen 

zatiko planak egiteko lanei ekiteko une egokia zela bat etorriz, lankidetza-hitzarmen bat 

sinatu zuten 1992ko uztailean. Hitzarmena Gipuzkoako Foru Aldundiko Obra 

Hidraulikoetako eta Hirigintzako Departamentuaren eta orduko Lurralde Antolamendu, 

Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren artean egin zen, prozesu hori arautzeko eta sustatzeko, 

hain zuzen ere. 

 

1992, 1993 eta 1994 urteen artean aurretiko zenbait azterlan egin ziren. Analisi eta 

diagnostiko horiek amaitzeko, 1995eko apirilean Gipuzkoako lurraldearen planen 

aurrerapenak aurkeztu ziren, horien artean, Goierriko eremu funtzionalari dagokiona, zehatz 

esateko. 

 

Aurrerapen hori eremu funtzionaleko udaletara bidali zen, nahiz eta ondoren prozesua eten 

egin zen LAAk behin betiko onartu arte. Hori 1997an gertatu zen, bi urteko iraupena izan 

zuen esku hartzeko aldiaren ondoren. 

 

Aurrerapena entregatu eta artezpideak onartu bitartean, udal-plangintzek eta hiri-garapenak 

beren bidea egin zuten. Gisa horretan, planteatutako proposamenetako batzuk gauzatu egin 

ziren, beste batzuk sortu eta abar. Bide beretik, neurri batean behintzat, aldatu egin ziren 
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eremu funtzionaleko gizarte- eta ekonomia-egoera eta eremu funtzionalean erabilgarri 

zegoen espazioa. 

 

Bestalde, LAAk onartzearen ondorioz, idazteko prozesuan zeuden lurraldearen planetako 

batzuk (bizitegitarako lurzoruen eta ekonomia-jardueren ingurukoa esate baterako) aldatu 

egin ziren, izaera publikoko homonimo bihurtzeko. Bien bitartean, beste sail batzuk beraiei 

zegozkien arloko planak idazten eta onartzen hasi ziren. Horietako batzuk amaitu ere egin 

zituzten. 

 

Hori dela eta, sail sustatzaileek uste izan zuten lehen urrats gisa, behin betiko agiria 

idazteko zereginekin jarraitu baino lehen, egokia litzatekeela aipatutako aurrerapen-agiri hori 

berrikustea eta eguneratzea. Berrikusteko lan hori irizpide, helburu eta irtenbide orokorren 

agiri batean islatu zen. 

 

Testuinguru horretan, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13.4 

artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Goierriko Eremu funtzionaleko LZParen Aurrerapena 

lurraldeko administrazio publiko interesdunetara bidali zen entzunaldiaren izapiderako. Bi 

hilabeteko epea izan zuten beren oharrak, iradokizunak, alternatibak edo proposamenak 

adierazteko. Horrezaz gain, jendaurrean jarri ziren aurrerapenean barne hartutako irizpide 

eta irtenbide orokorrak. 

 

Irizpide, Helburu eta Irtenbide Orokorren Agiria, 1997an amaitutakoa, idatzi zenean, lanen 

zuzendaritzak bere egindako fokatze berria hartu zen barne. Horretarako, “Oinarri 

Metodologiko eta Kontzeptualak” prestatu ziren. Horrek berekin ekarri zuen erakundeen eta 

gizarte-eragileen, Etor Taldeek ordezkatzen zituztenen, esku-hartze handiagoa. 

Metodologiaren ikuspegitik, berriz, errealitatetik hurbilago zeuden analisi-faktoreak hartzen 

zituen barne, eremu funtzionalen berariazko ezaugarrietan gehiago oinarritutako eta 

horietara gehiago egokitutako lurralde-eredua lortzeko ezinbestekoak zirenak. 
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Irizpide, Helburu eta Irtenbide Orokorren Agiriaren beste alderdi esanguratsu bat aurreko 

aurrerapen-agiriaren inguruan udalek egindako iradokizunak biltzea da. Iradokizun horiez 

gain, udal guztiekin eta Goierriko gizarte- eta ekonomia-errealitatearekin konprometituta 

dauden erakunde guztiekin horiek prestatu bitartean izandako harremanen emaitza ere 

islatu zen bertan. 

 

Irizpide, Helburu eta Irtenbide Orokorren Agiri hori 2000ko uztailean bidali zen planak 

eragindako lurraldeko administrazio publiko guztietara. Horiei egoki iritzitako ohar eta 

proposamenak egiteko eskatu zitzaien. 

 

Kontsultak egiteko epean ondorengoek aurkeztu zituzten idatziak: hamaika udalek 

(Beasain, Idiazabal, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Segura, Zegama, 

Zerain eta Zumarragak), Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak, IHOBE S.A.k, 

Energiaren Euskal Erakundeak (EEE), Sustapen Ministerioko Trenbideen Zuzendaritza 

Nagusiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzak, Kultura, Euskara, Gazteria 

eta Kirolak, Nekazaritza eta Ingurugiroa eta Garraioak eta Errepideak departamentuek. 

 

Horren guztiaren argitara, Jarraipen eta Zuzendaritza Batzordeak txosten gisako agiri bat 

prestatzeko agindu zuen, administrazioak irizpideen inguruko adostasunetara irits zitezen 

eta behin betiko agiria idazteari ekin ziezaioten. 

 

2001eko martxoaren 20an onartu ziren Irizpide, Helburu eta Irtenbide Orokorrak, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren erabakiz eta Eusko Jaurlaritzako 

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren aginduz. Horiei jarraiki 

prestatu behar da Goierriko eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren behin betiko 

agiria. 

 

Hasierako onarpenerako aurkezten den agiri hau, hainbat fasetan garatu den prozesuaren, 

aztertzeko eta proposamenak egiteko prozesuaren, emaitza izan dena, berriz formulatutako 

agiri bat dela esan dezakegu, izan ere, aurrerapena bera, Irizpide, Helburu eta Irtenbide 

Orokorren Agiria eta entzunaldiaren garaian lurraldeko administrazio publikoetatik jasotako 

ekarriak oinarritzat hartuta prestatu dugu, adostasun handia lortzeko etorkizun hurbilerako 
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Goierriko lurralde-antolamendurako eredua definitzera bideratutako helburu, giltzarri eta 

ekintza nagusien inguruan. 

 

Goierriko eremu funtzionaleko lurraldearen zatiko planaren agiria Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 2003ko urtarrilaren 14ko bilkuran. Onartu 

aurretik, EAEko Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen txostena hartu zen kontuan 

eta, ondoren, jendaurrean jarri zen informazio guztia eta interesa zuten herri-administrazioei 

jendaurreko entzunaldia eskatzeko aukera eman zitzaien. 

 

Aldi horretan agiria ezagutzera emateko bilerak egin ziren eremu funtzionaleko udaletxeekin 

zein bestelako elkarteekin. Gainera, hainbat administraziok,organismok, erakundek eta 

elkartek egindako kontsultak zuzenean erantzun ziren eta planaren edukiari buruzko 

zalantzak argitu ziren. Horrela, hainbat alegazio aurkeztu ziren eta 2003ko maiatzean LZPa 

idatzi zuen taldeak alegazioei buruzko txostena landu zuen, Eusko Jaurlaritzak eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuta. 

 

Eremu funtzionaleko udaletxeen arteko izaera politikoko eta teknikoko arrazoiek eraginda, 

atzeratu egin zen LZParen behin-behineko onarpena. Hala ere, arloko eta udal-mailako 

plangintzak, hiri- eta lege-garapenak bezala, aurrera jarraitu zuten eta lege, plan, araudi eta 

abar berriak onartu ziren. 

 

Adierazitako guztia kontuan hartuta, sail sustatzaileek erabaki zuten, agiria behin-behinean 

eta behin betiko onartzeko zereginekin jarraitu aurretik, lehen urratsa lehen aipatutako 

txostena berrikustea zela, eta, berriskupen horretan, errealitate funtzional eta lege- edo 

arau-mailako errealitate berria eta LZPan izan dezakeen eragina kontuan hartuta landutako 

eta jendaurreko informazioan jarritako agiriak erabiltzea erreferentzia gisa. 

 

Plana formulatzeko fasea amaitu ondoren, Diputatuen Kontseilua bildu zen 2007ko 

abenduaren 11n, Mugikortasun eta Lurralde Antolamendurako diputatuak eskatuta, eta, 

gaia aztertu ondoren, plana izapidetzen laguntzeko erabakia hartu zuen, 4/1990 Legeak, 

maiatzaren 31koak eta Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoak, bere 13. 

artikuluan adierazitako prozeduraren arabera. Horrela, Goierriko eremu funtzionaleko 
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Lurraldearen Zatiko Plana onartu zen behin-behinean, aurkeztutako alegazioen eta 

onartutako irizpideen ondoriozko aldaketak barne hartuta. 

 

Hala ere, plana landu zenetik denbora asko igaroko zela kontuan hartuta, baldintza bat jarri 

zen: EAEko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak dagokion txostena landu aurretik, 

Planaren Jarraipen eta Zuzendaritza Batzordeak eguneraketak barne hartuko dituen agiri 

zehatz bat onartuko du eta txosten hori onarpen-akordioaren azalpen-zatian 

adierazitakoaren arabera landuko da. 

 

Ondorengoak izango dira, funtsean, eguneraketaren alderdi garrantzitsuenak: 
 

- Araudi-mailako erreferentziak. 

- Plangintzaren egoera. 

- Egungo estatistikak. 

- Lurralde-antolamendurako azpiegitura garrantzitsuenen gauzatze-maila. 

- LZParen eragiketa estrategikoetan eragina duten alderdien bilakaera. 

- Lurzoru poluituen arazoak. 

Eguneraketa horiez guztiez gain, honako alderdi hauek barne hartuko ditu lan horrek: 

- Bizitegitarako lurzoruaren kuantifikazioa, planaren hasierako onespena eman aurretik 

EAEko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak ezarritako irizpideak kontuan hartuta. 

- LZParen udal-plangintzaren gaineko afektazioak, indarrean dauden antolamenduen 

arabera; aldaketak zehaztuko dira. 

- Ekonomia eta finantza azterketa eguneratzea. 

- Eremu funtzionala dagokion ingurune hurbilean integratzeko baldintzak aztertzea, batez ere 

bide-sarea egituratzeko baldintzak, eskualdea inguruan dituen eskualdeekin egituratzeko 

eta integratzeko.  

 

Orain aurkezten dugun agiria aipatutako irizpideen arabera landu da. 
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2.1. LURRALDEA 

 

2.1.1. EUSKARRI FISIKOA 

 

Goierriko eremu funtzionala bertara atxikitako 22 udal-barrutik (Legorreta, Itsasondo, 

Arama, Altzaga, Gaintza, Zaldibia, Ordizia, Beasain, Lazkao, Ataun, Olaberria, Idiazabal, 

Segura, Zerain, Mutiloa, Zegama, Ormaiztegi, Gabiria, Ezkio-Itsaso, Zumarraga, Urretxu eta 

Legazpik) eta Gipuzkoa-Araba (Aizkorri) eta Gipuzkoa-Nafarroa (Enirio-Aralar 

Mankomunitatea) partzuergo orokorretakoek osatzen dute. 359,20 Km2-ko azalera betetzen 

du eta 2006. urtean 66.000 biztanle inguru zituen. 

 

Gipuzkoa Lurralde Historikoaren hego-ekialdean kokatutako eremu honen batez besteko 

altitude ez da oso altua, hego-ekialdetik (Aralar-Lizarrusti) eta hego-mendebaldetik (Aizkorri-

Altzania) mugatzen duten bi mendiguneetan izan ezik. Izan ere, inguru horietan altuerak 

1.400 metro ingurukoak dira (Txindoki, Uarrain, Balerdi eta Ganbo) Aralarren eta 1.500 

metrotik gorakoak Aizkorrin (Arbelaitz, Atxuri, Aketegi eta Aizkorri). 

 

Aralar inguruko mendiek osatzen dute eskualde honen ekialdeko muga. Mendebaldean, 

berriz, altuera txikiagoko mendiak ditu muga, 900 m ingurukoak, hain zuzen ere, Gorostiaga, 

Arrola eta Irimo. Zamiño-Izazpi mendiguneak, 1.000 metro inguruko altuerak dituenak, eta 

Murumendik osatzen dituzte, Mandubiako mendatearekin batera, eremu funtzionaleko 

iparraldeko mugak. 

 

Erliebea oro har malkartsua da, berori osatzen duten elkarren hurreneko muino eta mendiak 

(gehienetan haran estuek zeharkatzen dituzten) direla eta, lurraldearen % 80k % 30 baino 

gehiagoko malda baitu. 

 

Eremu funtzionalaren lurraldea haranen bidez dago antolatuta eta horiek, zenbaitetan, 

elkarrengandik isolatuta daude. 

 

Aizkorri mendizerraren inguruan (hori Kantauri aldeko eta Mediterraneo aldeko isurialdeen 

banalerroaren zati da) jaiotzen dira eremu funtzionala egituratzen duten ibai nagusiak: Urola 
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eta Oria, Gipuzkoako luzeena eta emaritsuena. 

 

Bi ibai horien bideek bi korridore natural osatzen dituzte. Horiek, eremu funtzionalaren 

mugetatik harantzago, hurrenez hurren Zumaian eta Orion itsasoratzen diren tokiraino, 

funtsezkoak dira Gipuzkoako lurraldea egituratzeko. 

 

Arranoaitz-Otaño-Aizaleku-Trapalata Zugarramurdi mendiek osatutako mendiguneak bi ibai 

nagusien bideak banatzen ditu, eremu funtzionalaren beraren barruan. 

 

Ipar-hego norabidea duten beste mendigune batzuek, Aztio-Mariñamendi-Aitzleor, 

Atxu-Arantzamendi mendiek eta Aralar mendebaldeko inguruek osatutako mendikateei 

dagozkienek, osatzen dituzte aipatutako Oria ibaiaren arroak eta eskuinaldeko ibaiadar 

nagusiak: Ursuaran, Agauntza eta Amondarain. Gisa horretan sortzen dira, hurrenez hurren, 

Zegama-Segura, Idiazabal, Ataun-Lazkao eta Zaldibia herriguneek kokaleku dituzten 

haranak. 

 

Azkenik, mendebalde-ekialde norabidean, egitura geologiko nagusiekiko paralelo, Santa 

Luzia, Estanda eta Mutiloa ibaiek Orian ibairatzen dituzte beren urak, ezkerraldetik, hain 

zuzen. Gisa horretan sortzen dira alboko haranak, haran nagusiarekiko perpendikular 

direnak nabarmen. Santa Luzia eta Estanda ibaien elkargunean Ormaiztegi herrigunea 

dago, eremu funtzionaleko bi ibilbide hidrografiko nagusienen arroak lotzen dituen haranari 

izena ematen diona. Bi horien ubideen ondoan daude eremu funtzionaleko herrigunerik 

nagusienak: Legazpi, Urretxu eta Zumarraga Urola ibaiaren arroan eta Beasain eta Ordizia 

Oria ibaiarenean. 

 

Gaur egun lurraldeko okupazioaren ezaugarri nagusia giza kontzentrazioa da. Gizakiak 

linean okupatu ditu haranen hondoak. Horiek batez ere bi nodotan ugaritu eta polarizatu 

dira, Beasain-Ordizia-Lazkao multzoan eta Zumarraga-Urretxu hiri-multzoan. Horiek, 

etenarekin bada ere, Legazpirekin osa daitezke. Aitzitik, muinoak dituzten eremuak, landa-

izaerakoak (horietan ditugu Ezkio-Itsaso, Gabiria, Zerain, Olaberria, Arama, Altzaga eta 

Gaintza herriguneak) eta lurraldearen gainerako zatia nahikoa hutsik daude. 

 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA 
 

 
 

  22   

Lurraldearen ezaugarri fisikoen nahiz bertako okupazio-eremu nagusien inguruko alderdiak 

I.1 (Eremu funtzionaleko lurraldea) eta I.2 (hiri-garapeneko tradiziozko eremuak) informazio-

planoetan bildu ditugu. 

 

2.1.2. INGURUNE FISIKOA 

 

Eskualde naturalen araberako banaketa orokorrari jarraiki, eremu funtzionalaren barruan 

oinarrizko bi ingurumen-unitate bereiz ditzakegu: mendialdea, banalerroko mendiek (Aralar, 

Altzania, Urkila-Aizkorrik), horien ipar-hegoaldera dauden mendi-inguruek eta iparraldetik 

eta mendebaldetik mugakide diren mendiguneek osatzen dutena, eta haranak eta mendi-

hegalak eta alboetako amildegiak. 

 

1. unitatea: Aralar, Aizkorri eta inguruko mendigune karetsuak. 

 

Unitate honen ezaugarri nagusia erliebe menditsu handia da. Gehiena jatorri karstikoko 

kareharriek osatuta dago.  

 

Morfologia karstikoak berezkoa duen isurketarik ez dagoenez, lurpeko uren zirkulazioa 

handia da eta horrekin baliabide natural garrantzitsu bat lortzen da. 

 

Ingurumenaren ikuspegitik, banalerroko mendiak dira naturgunerik garrantzitsuenak eremu 

funtzionalan, nahiz eta ez bakarrak, horietako ekosistema naturalen kalitatea eta 

biodibertsitatea direla eta. Halaber, horiek dira interes handienekoak zientziaren eta 

kulturaren ikuspegitik ere. 

 

Inguru horietako biztanleria urria (neurri handi batean artzaintzarekin zerikusia duten lehen 

sektoreko jardueretan dihardutenak dira) eta inguru horietara iristeko zailtasunak dira 

naturgune horien osotasunaren arrazoiak. 

 

Balio ekologiko, geologiko eta paisajistikoak ugariak direla eta horiek askotan elkarrekin 

agertzen direla (baso autoktonoak, fauna- eta landare-espezie babestu askoren habitata, 

paisaia karstikoak, harkaitz-paisaiak eta horietako landaredia, balio etnografikoak eta abar) 
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ikusita eta horien dimentsioa zenbaterainokoa den kontuan izanda, naturgune horiek 

garrantzi handiko aktibo dira, baita lehen mailako erreferente ere, Goierri balio naturalekin 

eta ingurumen-kalitatearekin erlazionatuko duen lurralde-eskaintza osatzeko garaian. 

 

Basoei dagokienez pagadiak dira nagusi. Horien masa onak daude oraindik Akaitz, 

Akaitz-Txiki eta Sastarrin, baita Aizkorri-Aratz mendilerroan, Gorostiaga, Murumendi 

mendietan eta Ezkio-Itsasoko goiko eremuetan ere. Artadi kantauriarrak, berriz, Ataun 

inguruan daude batez ere (Jentilbaratza, Itaundieta, Azpildi eta Urkillagan). Hariztirik 

handienak, aldiz, Aizkorriren iparraldeko hegalean. Legazpi udalerrian ere badira harizti 

handiak. 

 

Aralar eta Aizkorriko goialdeetan harizti zabalak mendiko larre-belardi deiturikoekin 

ordezkatu izan dituzte aspalditik. Horiek larre gisa erabiltzen dituzte, bereziki udaberriaren 

erdialdetik udazkeneraino, abeltzaintza estentsiboan, batez ere latxa ardien azienda 

handiaren kasuan. 

 

Mendilerro horietan mendi karetsuek paisaia ikusgarriak eta erliebe malkartsuak osatu 

dituzte higaduraren ondorioz. Ugariak dira zalantzan jarri ezineko interesa duten jatorri 

karstikoko eta glaziarreko morfologiak eta mendi-hegalak, besteak beste, lapiaz-eremuak, 

dolinak, hobiak, iturburuak, lur azpiko urak, kobazuloak eta abar. 

 

Bereziki nabarmentzekoa da Aralarren kasua. Horri dagokionez azpimarratzekoak dira, 

besteak beste, Ataungo Domoa gailurra, Pardarri lapiaza, Txindoki gailurra eta iparraldeko 

hegala, Pardelutz zirku glaziarra, “La Mina” morrena, Aritzaga haran glaziarra, Ubei hobia 

eta Osinberde iturburua. Eremu funtzionalari dagokion Aizkorriren zatian, aldiz, 

nabarmentzekoak dira, beste hainbaten artean, Urbiako sakonunea, Aizkorriko kareharrizko 

aurrealdea eta San Adrian kobazuloa (hori mendiguneko antzinako sistema karstikoaren 

hodiaren zati bat da eta gaur egun 50 m-ko luzera eta ganga-formako sabaia dituen tunel 

naturala da). Aipatutako eremu horietatik at, ezin dugu ahaztu Murumendiko harkaitzen 

edertasun paregabea. 

 

Horrezaz gain, azpimarratzekoa da eremu horien aberastasun arkeologikoa. Ezin ditugu 
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aipatu bertako trikuharri, monolito, tumulu, cromlech, kobazuloetako nahiz aire zabaleko 

aztarnategi eta abarren izenak, zerrenda luzea izango litzateke eta. Erromatarren garaiko 

aztarnak ere badira, hala nola, Auzagazteluko barrunbe gotortua edo San Adriango 

galtzada. 

 

2. unitatea: Haran-barrenak eta bertako mendi-hegalak eta alboetako amildegiak. 

 

Ingurumen-unitate honetan isurialde kantauriarreko haran atlantikoek osatutako eskualdea 

barne hartzen da. Oro har, gehienezko kotak 600 metroko altitudea duela esan dezakegu. 

Bertako klima oso hezea eta epela da eta ia ez da udako lehorterik izaten. 

 

Erliebea, lehen ere esan dugunez, malkartsua da (horrek asko baldintzatzen du erabilera-

ahalmena) eta haran estuek zeharkatzen dituzten elkarren hurreneko muino eta mendiak 

daude bertan. Orografia malkartsuaren eta plubiositate handiaren ondorioz, eremu 

funtzionala haran eta ibar txikietan barrena doazen erreka ugarik zeharkatzen dute. Horiek 

lurraldea zatikatu egiten dute eta aldi berean aurrez deskribatu dugun gainazaleko 

drainadura-sarea osatzen dute. 

 

Paisaiari dagokionez, jatorrizko landaredia ez da ia batere gorde. Salbuespen gisa, badira 

zenbait baso autoktono, gizakiak landu dituenak, baita ibai nagusien eta beste ubide 

txikiago batzuen goiko zatietako eta horien arroen goi-ibarretako ur-bazterretako landaredia 

ere, presio antropiko txikiagoa jasan dutenak (mehatxatutako fauna-espezieetako batzuen 

habitat itxi direnak). 

 

Eskualdeko haranen hondoetako biztanleria-kontzentrazioa handia izan denez (ibai 

nagusien ubideen zati askotan esku-hartzea oso handia izan da) eta arazteko sistema 

egokirik ez denez izan (gaur egun egiten ari dira), ur-bazterreko ekosistemak asko pobretu 

dira eta uren kalitatea asko narriatu da. 

 

Haranen hondoetan, ibai eta erretenek zeharkatutakoetan, garatu izan dira tradizioz 

komunikazio eta garraiorako azpiegiturak eta horietan kokatu dira industria- eta hiri-jarduera 

nagusiak. Izan ere, lurzoru laua urria da eremu funtzionalan eta erabileren lehia osoa 
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handia. Logikoa denez, horiek dira, mendi-hegalekin eta malda txikiko muinoekin batera, 

garapen berriak kokatzeko lehentasunezko eremuak. Horiek, gauzatzekotan, konpaktuak 

izan behar dute (herriguneen jarraian egindakoak), lurraldea zatikatuko duten, paisaia 

narriatuko duten eta aipatutako herriguneen etorkizuneko garapen antolatua arriskuan 

jarriko duten bereizketarik gabeko eta barreiatutako okupazioa saihesteko. 

 

Dentsitate handia duten haranen hondo horietatik aldenduz gero, nekazaritzan eta 

abeltzaintzan oinarritutako landazabala dugu, landagune txikiek, baserri sakabanatuek eta 

zelai berdeek osatzen dutena, batzuetan larre- eta fruta-sail txikiak izaten dituena osagarri. 

 

Haranen hondoetan bezala, asko esku hartu da inguru hauetan. Lurzorua urria denez eta 

haranen hondoetan biztanleriaren dentsitate handiek presio egin dutenez, larre gisa erabili 

dira espazio erabilgarri gehiago balego baso-erabilerara bideratuko liratekeen zenbait 

zonalde. 

 

Inguru horretako paisaiak gero eta zabalagoak diren baso-berritutako azalerak ditu osagarri. 

Horietan baso-ustiapen intentsiboko koniferoak izaten dira. Gisa horretakoak daude beren 

ezaugarriak direla eta higadura eta, horrenbestez, lurzoruen galera prebenitzeko baso 

babesleak egon behar luketen mendi-hegal sentsibleetan ere. 

 

Eremu horien joera —bertako paisaiak historia eta gizakiaren eta naturaren arteko 

harremanak islatzen ditu— eraikuntzarik gabe jarraitzea da, antza, gaur egun duten 

erabilera-aniztasunari eutsiz betiere, izan ere, benetako kultur ondare dira eta beren 

berezitasuna dela eta tokiko eta eskualdeko identitatearen zati dira. 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA 
 

 
 

  26   

2.1.3. Eremu funtzionalean bereziki baliagarriak diren ingurumen-aktiboak eta -

baliabideak 

 

Ingurune fisikoaren azterketa eginez, lurraldearen kalitate- eta urrakortasun-maila baloratu 

nahi da, hartara, hori kontuan hartuta, dagokion kontserbazio-balioa eta babesteko beharra 

ezagutzeko, bai eta berezkoa duten bokazioarekin bateraezinak diren jardueren ondorioz 

narriatuta dauden ingurune naturaleko elementuak hobetzeko, berreskuratzeko edo 

leheneratzeko neurriak proposatzeko ere. Era berean, erabiltzen ez diren edo nahikoa 

ustiatzen ez diren baliabideei balioa emateko ekintza-lerroak ezartzeko balioko du ingurune 

fisikoaren azterketak. 

 

Helburu hori lortzera bidean, atal honetan adierazi da planeko proposamenak eta 

zehaztapenak egin aurretik kontuan hartu den ondare naturala eta kulturala (kontserbatzeko 

balioa dute); ondorengo atalean, berriz, diagnostikoaren laburpena egin da eta afektazio, 

mehatxu eta narriadura esanguratsuenak aipatzeaz gain, jarduera-lerro nagusiak adierazi 

dira. 

 

EAEko “Naturgune Garrantzitsuen Katalogo Irekian” hainbat eremu ezartzen dira eta 

eremu horiek erabili dira LAAen 3. eranskina lantzeko: “Interes Naturalistikoko Eremuen 

Zerrenda Irekia” deitzen da eta bertan barne hartutako eremuen ezaugarriak direla eta, 

interes berezikotzat jotzen dira. 

 

Zerrenda horretan barne hartutako espazio batzuk berariaz antolatzeko bitartekoak 

dituzte eta, beste batzuk, zerrenda batean baino gehiagotan barne hartuta daude.  

 

 

Naturgune babestuak 

 

Aralarko parke naturala 

Aizkorri-Aratz parke naturala 

 

Natura 2000 Sarea  
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ES2120002 Aizkorri-Aratz. 

ES2120005 Oria ibaiaren goiko zatia. 

ES2120011 Aralar.  

 

Interes naturalistikoko espazioak 

Aizkorri 

Murumendi 

Gorostiaga 

 

Azpimarratzekoa da multzo honetan, aipatutako eremu guztiak, Agauntza eta Amondarain 

ibaiak izan ezik (Oriaren ibaiadarrak biak), eremu funtzional baten baino gehiagoren lurretan 

sartzen direla; hortaz, espazio horien antolamendua bateragarria egiteko neurriak arbitratu 

behar dira. 

 

Balio bereziko espazio eta gune horiez gain, eremuan interes bereziko hainbat elementu 

natural edo zientifiko-kultural (geologiko, arkeologiko eta historiko) bereiz daitezke. Horrela, 

Gipuzkoako Foru Aldundiak landutako Interes Geologikoko Guneen Katalogoan eta 

Gipuzkoako Gutun Arkeologikoan barne hartutakoak hartu dira kontuan halaber. 

 

Flora eta fauna basatiari dagokionez, espezie eta ekosistema guztien oinarrizko babesa 

ziurtatzeko beharra azpimarratu bada ere, balorazio-irizpide nagusia izango da zenbait 

espeziek berariazko babes-neurriak behar dituztela, Basoko eta Itsasoko Fauna eta Florako 

Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoaren arabera.  

 

Florari dagokionez, bitxienak artadi kantauriarra eta harkaitzetako landaredia dira. Baina 

ikuspegi faunistikoa kontuan hartuta, babestu beharreko ekosistemak dira baso naturalak 

(hostoerorkor mistoak, pagadiak eta artadiak) eta gutxien poluituta eta eraldatuta dauden 

ibaiertz eta errekastoetako galeria eta baso txikiak. Interes faunistiko handieneko eremuak 

Aralar, Aizkorri eta Murumendi dira, batez ere bi lehenengoak. 

 

Paisaiari dagokionez, 2005etik EAEko Paisaia Berezien eta Bikainen Katalogoa egiteko 

Aurreproiektua prest dago. Katalogoan barne hartutako esparru gehienak jada berariazko 
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babesa duten eremuetan kokatuta daudela kontuan hartuta, eta esparru bakoitzari emango 

zaion babes-maila eta paisaia katalogatuak babesteko landuko diren tresnak definitu 

bitartean, erreferentzia moduan bakarrik erabili da. 

 

EAEko Inguru Hezeak Babesteko eta Antolatzeko LAPa aztertu da eta ez da aurkitu 

LZPean arautu beharreko interes handiko hezegunerik, naturalak izan zein giza jarduerak 

sortutakoak izan. Izan ere, eremu funtzional honetako hezeguneak jada araututa daude, 

EG5 Lareoko urtegia, adibidez, edo III. multzokoak dira eta, ondorioz, udal-plangintzari 

dagokio horiek antolatzea (Barrendiola, Urtatza, Arriaran eta Urdalur urtegiak, Altamirako 

urmaelean, Ordizian, eta Arbarraingo zohikaztegian, Seguran. 

 

Ingurune fisikoaren informazio-sintesia izeneko I.3 planoan adierazi ditugu ingurune fisikoa 

antolatzerakoan kontuan izan ditugun baldintzatzaile nagusiak eta oinarrizko alderdiak, baita 

erabili ditugun dokumentu-iturri nagusiak ere. 

 

 

2.1.4. Degradazioak, mehatxuak eta jardun-ildo nagusiak 

 

Lurzorua suntsitzea eta biodibertsitatea galtzea dira ingurumenaren arazo 

nagusietako batzuk. Giza jarduera, garatzeko lurzoru-premia gero eta handiagoa duena, 

eta erabileren intentsitatea direla eta, mehatxupean daude lurzoruetako asko, dibertsitateari 

eta bizitzaren oinarrizko euskarri izateko funtzioari dagokienez. 

 

Ondorengoak dira mehatxu esanguratsuenak: lurzorua hiri-erabileretara bideratzea 

(garraiorako azpiegiturak, bizitegitarako eta ekonomia-jarduerarako eremu berriak), 

erabileraren ondorioz lurzoruak higatzea, gainazaleko drainadura-sarea suntsitzea edo/eta 

gehiegi hondatzea eta horien ondorioz sortzen diren uholde-arriskuak, basoetako suteak, lur 

azpiko akuiferoak poluitzea, materia kaltegarriak, isurketa eta hondakin poluitzaileak 

kontzentratzea eta, zenbaitetan, nekazaritzako ustiapenaren intentsitatea. 

 

Biodibertsitatearen galera, besteak beste, baso autoktonoen kantitatean eta kalitatean 

islatzen da. Horiek etengabe doaz atzera, landaredi potentziala erreferentziatzat hartuta. 
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Horren erakusgarri da, halaber, espezie bakar baten baso-ustiapen intentsiboa ere, baita 

eremu sentsibleetan ere. Horrek eta basoko teknika desegokiak erabiltzeak, higadura-

arriskua ez ezik, biodibertsitatearen galera dakar berekin, baita ur-bazterreko ekosistemetan 

ere. Horietan, gainera, gizakiaren esku-hartzeak inguru horiek pobretzea izan du ondorio 

kasu askotan. 

 

Faunak eta florak aldaketa horiek guztiak jasan behar izan dituzte. Horrela, adierazitako 

guztiaren ondorioz, nabarmenki murriztu dira habitat baliotsuenak eta berezienak; 

pixkanaka azalera jan zaie eta baso-masa txikiak eta ibai jakin batzuen arroen burutzan 

bakarrik aurkituko ditugu. Bestalde, giza jardueraren eta azpiegituren garapenaren ondorioz 

lurraldea aldatzen eta zatitzen ari da pixkanaka, eta horrek guztiak aldaketak eragiten ditu 

sistema naturaletan. Jakina, sistema naturalek jasaten dituzten kalteek eragin zuzena dute 

bertan bizi diren espezien gainean. Espezie batzuk galdu ere egin dira horrela.  

 

Biodibertsitatearen eta paisaiaen galera eta narriadura areagotzea gerta daiteke. Adibidez, 

landa-munduaren dinamika sozioekonomikoaren bilakaera dela eta, edo jardueraren 

marjinaltasuna dela ete, nekazaritzako ustiapenak hutsik geratzea gerta daiteke. 

 

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek ingurune fisikoari dagokionez proposatutako 

ikuspegiari jarraiki, kontserbatzera bideratutako neurriez gain, ingurune horren aktiboei 

balioa emango dieten neurriak eta landa-ingurunea indarberritzeko estrategiak sustatu 

behar dira. Gainera, horiek modu koherente eta antolatuan gauzatzen ez badira, bestelako 

arrisku edo mehatxuak sor daitezke lurzoruetarako nahiz paisaiaren kalitaterako. 

 

Lurzoruen erabileraren inguruko mehatxu eta gatazka horiek nabarmenagoak eta 

ugariagoak dira zenbait zonaldetan, batez ere haranen hondoetan, horietan baitaude eremu 

funtzionaleko lur lau bakarrenetakoak. Horiez nor jabetu aritzen dira lehian hiri-hazkundea 

eta nekazaritzakoa. 

 

Lurzoruen galera eta narriadura geldiaraztea, airearen eta uraren kalitatea hobetzea eta 

hurrengo belaunaldiei bizi-kalitatea bermatuko duen ingurumena uztea dira, gaur egun, 

guztiok onartzen ditugun asmoak. Beraz, lurzoruaren eta kultur ondarearen babesak, eta 
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naturarenak oro har, eraginkorra izan behar du. Horien baliabideak eta funtzioak zaindu 

behar dira, biodibertsitatea bermatu eta gizarte-sektoreen interesak bateratu, erabilerak 

lurraldearen potentzialtasunera eta joerara egokituz. 

 

Laburpen gisa esan dezakegu, aurrez adierazitako mehatxuek hor darraiten arren, gaur 

egun Goierriko eremu funtzionalak balio ekologiko, produktibo, paisajistiko eta kultural 

garrantzitsuko espazioak dituela, eta horiek zaintzea eta sustatzea ezinbestekoa dela. 

Aipatutako esparruak babesteko ekintza guztiekin batera, lurraldearen gainerakoan horiekin 

bateragarriak diren jarduerak garatu beharko dira, izan ere, horrela lortuko da babestutako 

esparruak uhartetxo babestu bihurtzea ekiditea eta esparru horien eta kokatzen diren 

lurraldearen arteko artikulazio egokia egitea. 
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2.2. GARRAIO ETA KOMUNIKAZIOEN SAREAK 

 

Gaur egungo egoerari dagokionez, ondoren adierazitako alderdiak aipa daitezke: 

 

- Eremu funtzional honek mugikortasun-tasa altua du: berezkoa duen eremuaren 

barruko mugikortasunaz gain, bere kokapen geografikoa dela eta (ipar-hego 

kontinentala eta EAEko mendebalde-ekialdea) sortzen den iragaite-mugikortasuna 

hartu behar da kontuan.  

 

- Eremu funtzionalaren egitura geomorfologikoa eta Asentamenduen Lurralde Ereduak -

haran nagusien barrenean okupazio lineala egiten da eta bi gune nagusitan pilatzen da 

biztanleria (Beasain-Ordizia-Lazkao eta Zumarraga-Urretxu)- nabarmenki baldintzatzen 

dute egitura funtzionala. Hortaz, aurretik adierazitakoa kontuan hartuta, kongestioa 

areagotu egin da modu bizian eta nabarmenki. 

 

- EAEko 2002-2012 Garraio Iraunkorrerako Gida Planetik xede dugun eremu 

funtzionalean aplika daitezkeen datuen arabera, honakoak dira egungo garraio-

sistemaren oinarrizko bi ezaugarriak: hainbat erakunderen artean sakabanatuta daude 

eskumenak eta, garraio-moduei dagokienez, errepidea da nagusia, gainerako guztien 

aurretik nabarmenki. 

• Bidaiaren garraio-mugikortasunaren % 80 errepidez egiten da; % 19 trenbidez.. 

• Salgaien garraioaren % 2 bakarrik egiten da trenbidez, EAEtik irteten diren eta 

bertara iristen diren salgaiei dagokienez. 

 

- Komunikabideen (errepide nahiz trenbideen) eta garraioen (bidaiarienaren nahiz 

salgaienaren) arloan da inon baino agerikoagoa eskualdeko edo eremu funtzionaleko 

mugek lurralde-mailako funtzionamendua eta inplikazioak aztertzeko, ulertzeko eta 

diagnostikatzeko duten eragina. 

 

 Hori dela eta, errepideen nahiz trenbideen eskemari (oinarrizko maila egituratzaileetan 

behintzat) ezin zaio heldu eremu funtzionalaren ikuspegitik bakarrik. Bada, 

beharrezkoa izango da gutxienez lurralde historikoa aintzat hartuko duen ikuspegia 
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hartzea edo analisia egitea. Gisa horretan ulertu ahal izango dugu eremu funtzionalen 

artean dagoen nahitaezko lotura, errepideen bidezkoa (lehentasunezko intereseko 

sareak nahiz oinarrizko errepide-sarea oinarri dituena) nahiz trenbide-sarearen 

bidezkoa. Horiek dira, hain justu, etorkizuneko lurraldearen antolamendurako 

proposamena egituratuko duten elementuak. 

 

 

2.2.1. GAUR EGUNGO SAREA ETA JARDUN AURREIKUSPENAK 

 

Lurralde historikoaren mailan errepide-sarearen egiturak funtsezko bi korridore ditu 

euskarri: 

 

Ekialde-mendebalde korridorea, A-8 autobideak eta N-634 errepideak osatzen dutena. 

Ipar-hego korridorea, N-I errepideak (Etxegarate eta Donostia artean) eta N-I errepideak 

berak eta A-8 autobideak (Donostia eta muga zaharraren artean) osatzen dutena. 

 

Horien osagarri, Nafarroarekin Andoain-Irurtzun autobiaren bidez lotzen da eta Deba 

haranean barrena egingo den edukiera handiko ardatz berria (Europako E-80 ibilbidea, 

Lisboa-Pau artekoa), Urbina-Maltzaga autobidea, dela medio egingo dira EAEko eta 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko kanpo-lotura komunak. 

 

Bi korridore horien artean beheragoko mailako errepideek osatzen duten sarea dago. 

Errepide horiek lehentasuneko eta oinarrizko sareetakoak dira batez ere eta eskualdea 

eremu funtzionala mugakideetako burutzekin elkartzen dute. 

 

Bigarren mailakoen artean aipatzekoa da Durango-Bergara-Beasain arteko zeharkako 

ardatza, une honetan egiten ari direna, izan ere, lehen mailako zeregina izango du EAE 

egituratzeko errepide gisa. 

 

Goierriko eremu funtzionala eta, bereziki, burutza (Beasain-Ordizia-Lazkao) estrategikoki 

kokatuta daude lehen aipatutako oinarrizko ardatz horietako biren artean. Bi horiek N-I 

errepidea (errepide nahiz trenbide bidezko euskarria) eta etorkizuneko Beasain-Durango 
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korridorea dira. Bi korridore horiek egituratzen dute eremu funtzionaleko garraio eta 

komunikazioen sistema eta horiek kanalizatzen dituzte ipar-hego (Irun-Gasteiz-Madril) eta 

ekialde-mendebalde (Nafarroa-Goierri-Debagoiena-Bizkaia) fluxuak. 

 

Beasain-Durango korridorea eraikitzea funtsezkoa izango da EAE barruko 

harremanetarako eta gaur egun Bilbo-Behobia autobideak eskaintzen duen loturaren 

osagarri izango litzateke. 

 

Goierriko Eremu funtzionalaren ikuspegitik bakarrik begiratuta, aipatutako azpiegitura hori 

egiteak aukera berriak eskainiko ditu Debagoieneko Eremu funtzionalarekin eta Bizkaiko 

hiriburuarekin eta bertako portuarekin lotzeko. Bestalde, asko erraztuko du eskualdean 

erreferentzia diren bi muturren —Beasain-Ordizia-Lazkao eta Zumarraga-

Urretxu-Legazpi— arteko lotura. 

 

Durango-Beasain zeharkako ardatza osatu ondoren, gaur egun Beasain eta Zumarraga 

artean dagoen errepideak eta N-1 zaharrak, oinarrizko sarean duten zereginaz gain, 

lehen mailako zeregin egituratzailea izango dute eskualdearen mailan. 

 

Sistemaren beste elementu garrantzitsuetako bat GI-631 errepidea da, 

Zumaia-Azkoitia-Zumarraga-Beasain-Lazkao-Ataun-Nafarroako Erkidegoa lotzen dituena, 

errepideen oinarrizko sarekoa dena eta aurrez deskribatu dugun ekialde-mendebalde 

loturaren alternatiba osagarri eta osoa dena. Izan ere, aukera eskaintzen du Goierrin 

barrena lotzeko Debabarrena (Elgoibar-Azkoitia) eta Urola Behea (Zarautz-Azkoitia) 

Nafarroako Erkidegoarekin, nahiz eta trazadurak egun ez duen funtzionaltasun handirik 

erkidegoarteko lotura horretarako. N-I errepidea Idiazabal eta Etxegarate artean bitan 

banatzeak jaitsarazi egin du Lazkao-Lizarrusti-Etxarri-Aranaz zatiaren kalifikazioa, eta 

eskualdeko errepide paisajistiko bilakatu da. 

 

Eskualdeko sareak Azpeitia-Beasain ibilbidea (GI-2635), Mandubiatik barrena doana, 

eta Prudentzio-Oñati-Legazpi-Urretxu (GI-2630) errepidea ditu oinarri. Beste maila 

batekoak dira Ordizia-Zaldibia-Amezketa-Alegia kanpoko lotura (GI-2133) eta 

Segura-Zegama-Altsasu errepidea (GI-2637), Otzaurte portuan zehar doana. 
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Tokiko sareak osatzen du deskribatu dugun sareko barnealdeko zonaldeetara iristeko 

bidea. Sare horrek landa-izaera handiagoa duten eremuak zeharkatzen ditu eta tamaina 

txikiagoko herriguneak lotzen ditu. 

 

Eduki-multzo hori I.4 planoan islatu dugu (Komunikazio eta Garraioen gaur egungo 

Sarea). Bertan barne hartu dira, halaber, egungo trenbide-sarea eta trenbide-sare berria.. 

 

Elkarrekiko loturen eta sarbideen ikuspegitik, kokapen pribilegiatua duen arren, eta GI-

632 Beasain-Zumarraga saihesbideak hobekuntza nabarmena ekarri badu ere, Goierriko 

gaur egungo errepide-eskeman oinarrizko premia batzuk hauteman daitezke: 

 

• N-1 autobia hobetzea. Horretarako estrategia egokiena egungo bidean bertan 

esku hartzeaz haraindi, A-8ren edukiera eta Urbina-Maltzaga autobiaren akabera 

hobetzea izango litzateke. 

 

• Bilborekin eta bere portuarekin konexioak hobetzea; Beasain-Durango ardatza 

gauzatzeko prozesua amaituko da. 

 

• Eremu funtzionalak mugakideekin, Urola Erdialdearekin eta Debaogienarekin, 

dituen loturak hobetzea, sareari funtzionaltasun handiagoa emateko. 

 

• Eskualdeko artikulazioa, batez ere bi polo nagusien artean, eta barne-egitura 

hobetzea. Izan ere, eskualdearen baitan dagoen iragaite- eta agitazio-trafikoen 

nahasketa bereziki nabarmena da herrigune nagusietarako sarbideetan. 

 

• Tokiko errepideen sarea hobetzea, puntu jakin batzuetan hurbilerraztasunaren 

inguruko arazoak dituelako, batzuetan trazaduraren beraren ondorioz eta 

besteetan sarearen egituraren ondorioz. Hori hobetuz gero, gehiago bermatuko 

ditugu landa-inguruneen arteko harremanak, baita horiek hiri-eremuekin 

dituztenak ere. 
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2.2.2. GARRAIO PUBLIKOA 

 

a) Errepideko garraio publikoa 

 

Ibilbide luzeko garraio publikoa, Estatuko muga, Irunen, Penintsulako hainbat lekurekin 

lotzen duena eta EAEko beste eremu funtzional batzuk kanpoko eremuekin eta 

Nafarroarekin lotzen duena, alde batera utzita, gaur egun eremu funtzionaleko udalerri 

gehienek dute garraio publikoaren bidezko loturaren bat. Lotura horien artean erabilera 

orokorreko, bereziko eta mistoko zerbitzuak eskaintzen dira. 

 

Erabilera orokorreko zerbitzuen artean ondorengo ibilbideak ditugu: 

 

1. Zaldibia-Ordizia-Beasain-Idiazabal 

2. Ataun-Lazkao-Ordizia-Beasain-Segura-Zegama 

3. Legorreta-Itsasondo-Ordizia-Beasain-Ormaiztegi-Zumarraga-Hospital 

 

Egokia litzateke sare hori zabaltzea eta hobetzea, Urola Garaiko udalerri guztiak har 

ditzan barne eta landa-eremuetako herriguneekiko lotuta indartze aldera. 
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a) Trenbideko garraio publikoa 

 

Oria korridorea Gipuzkoako trenbide-azpiegitura garrantzitsuenaren euskarri da eta 

Madril-Paris ardatzaren zati da. Hori da, hain zuzen ere, estatua Europarekin trenaren 

bidez lotzeko moduetako bat. Hori dela eta, Gipuzkoak kokapen pribilegiatua du 

Europako trenbide-eskeman. Irun-Madril lineako (Renfe) trenbidea, gaur egun, eskualdea 

egituratzeko elementu garrantzitsu bat da eta egungo Asentamenduen Ereduaren 

linealtaasuna indartzen du. 

 

Madril-Irun linea horretan, RENFEk ustiatzen du Brinkola eta Irun arteko aldiriko trenen 

zerbitzua Zerbitzuen maiztasuna dela eta, eskaintza horrek Beasain-Ordizia eta 

hiriburuaren arteko errepide bidezko garraioarekin lehia dezake, baina ez bidaia 

luzeagoen kasuan. 

 

Gipuzkoan aurreikusi den trenbide-sare berria, euskal “Y” deiturikoa, Dax-Gasteiz arteko 

trazaduraren zati da eta hiru hiriburuen arteko lotura ahalbidetzen du. Trenbide-sare 

berria ustiatzeko erregimena bidaiarientzat nahiz salgaientzat izango da. Pasaiako 

portuarekin lotzeko adar bat ere egingo da, terminal eta guzti. Halaber, bazterbideak 

egingo dira Urnietan eta Ezkion. 

 

Gaur egungo trenbide-sarea ibilbide luzeko zerbitzuak kenduz arintzeak aukera eskainiko 

du aldiriko trenen zerbitzua gehiago eta hobeto ustiatzeko. 

 

Garraio publikoaren esparruan martxan jarriko diren ekintza-lerroak ondoren adierazitako 

alderdietara zuzenduko dira nagusiki: 

- Sistema diseinatzean intermodalitatea kontuan hartzea. 

- Garraio publikoa sustatzea; horretarako instalazioak eta ekipamenduak hobetuko dira. 

- Gaur egun errepidez egiten diren zerbitzuak, barrukoak eta inguruko eremuekin egiten 

direnak; eta Beasainek aipatu zerbitzuen oinarrizko geltoki gisa eta ibilbide luzeko 

zerbitzuen tarteko geltoki gisa betetzen duen funtzioa sustatzea eta hobetzea. 
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- Trenbide-sarea oro har eta, gaur egungo aldiriko zerbitzuak bereziki, indartzea, 

modernizatzea eta hobetzea. 

- Trenbidearen erabilera sustatzea salgaiak garraiatzeko. 

 

 

2.2.3. GARRAIORAKO EKIPAMENDUAK 

 

Lehenik eta behin baieztatzekoa da errepide bidezko salgaien garraioak zein garrantzi 

handia duen eremu funtzionaleko ekonomia-jardueran. Garrantzi hori bertako 

trenbide-garraioa gaur egun lehiakorra ez izatearen ondorio da. Hori, era berean, 

eragin-eremuaren beraren, sarea zaharkituta egotearen edo bere funtzioan arazoren bat 

izatearen ondorio da. 

 

Eremu funtzionaleko parkean 750 ibilgailu astun, zurrun edo artikulatu daude gutxi 

gorabehera eta horietatik 200 inguru Urola Garaikoak izango lirateke, 500 

Beasain-Ordizia-Lazkao eremukoak eta 50 Segura haranekoak. 

 

Bistan da nolabaiteko ekipamendua behar dela, baita arazoari eskualdearen ikuspegitik 

erantzun behar zaiola ere, ekipamendu horren eskakizun-motak ikusita: errepideen 

lehentasunezko sareari lotzea, karga-hornitzaile diren enpresa handiekiko hurbiltasuna, 

120 plazako (3-4 areako) gutxieneko maila eta prezio lehiakorra. 

 

Interes orokorreko azpiegitura-ekipamendua denez, administrazioak berak izan behar du 

buru proiektuan. Horrek zentzua izateko, ordea, ezinbestekoa da kontuan hartzea hori 

kokatzea ez dela batere erraza, beste eskaera errentagarriagoekin erkatuz batez ere, 

bereziki hurbilerraztasunaren inguruko eskakizunak kontuan hartuta. 
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2.3. ZERBITZUEN OINARRIZKO AZPIEGITURAK. 

 

2.3.1. SANEAMENDUA 

 

Orain gutxi arte eremu funtzionaleko uren saneamendu- eta arazketa-egoerak defizit 

handiak zituen azpiegituren ikuspegitik. Egoera hori gainditzeko, gaur egun bi arro 

nagusiei dagozkien proiektuak idazten eta gauzatzen ari dira.  

 

Urola Garaiaren saneamendu-eskema Brinkolan hasi (Legazpi) Urretxutik ibaian behera 

doan kolektore batek osatzen du. Kolektore horrek aipatutako herrigune horietako eta 

Zumarragako isurketak jasotzen ditu. 

 

Araztegia Urretxun dago kokatuta, Etxeberri auzotik behera, Zumarraga udalerriaren 

barruan. Araztegia Urola ibaiaren ezkerraldeko ibar txiki batean dago kokatuta, eta 

martxan da jada. 

 

Oria Garaiari dagokionez, berriz, hiru arazketa-maila edo –eskema daude: Santa Luzia, 

Estanda, Ursuaran, Agauntza, Amondarain eta Oria ibaien arroetan dauden udalerrien 

(Ezkio-Itsaso, Gabiria, Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Lazkao, 

Zaldibia, Arama, Itsasondo, Ataungo San Martin eta Etxezarreta paper-fabrikaren) 

premietarako Legorretan dago araztegia, herrigunetik ibaian behera. Legorretako 

saneamenduak, berriz, lotura du Ikaztegieta, Alegia eta abarrekin. Bestetik, Zegama 

udalerriaren kasuan herrigunetik ibaian behera araztegi propioa dago aurreikusita. 

Hirugarren eskema herrigune txikiei dagokiena da. Horietarako, hasiera batean behintzat, 

tamaina eta garrantzi txikiagoko irtenbide autonomoak aurreikusten dira. 

 

Gaur egun Zegama, Zerain eta Gaintza konponbide orokorrera egokitu dira. Gabiria eta 

Aramako saneamendua, berriz, partzuergoarekin negoziatu gabe dago oraindik. 

Negoziaketen ondoren, hitzarmen bat prestatuko da proiektua eta obra egiteko. 2009rako 

amaituta egotea aurreikusi da. 

 

2.3.2. UR HORNIDURA 
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Eremu funtzionalan oro har defizitarioa da eskaintzaren eta eskariaren arteko aldea 

ur-hornidurari dagokionez. Hala ere, defizit horiek gainditzeko beharrezko obrak oro har 

planifikatuta eta gauzatuta daude neurri handi batean. 

 

Barrendiola (Urola Garaia) eta Arriaran eta Lareo urtegietan eta Aia-Iturrieta iturburuan 

eta beste biltegi batzuetan oinarritzen zen hornidura. Baina horrek ez zuen bermatzen bi 

azpieskualdeetako ur-hornidura, eskariek igotzen jarraitzen bazuten. 

 

Egoera hori hobetzeko ura eraman zen Lareo, Arriaran eta Barrendiolara eta gaur egun 

egiteko bidean da Ibai-Eder eta eremu funtzionalari dagokion Urola ibaiaren arroaren 

arteko lotura, Urretxuko hornidura indartzeko. Oria ibaiaren arroari dagokionez, berriz, 

jada egin da Amondaraindik Ibiurrera ura eramateko proiektua eta aztertzen ari dira. 

 

Horrezaz gain, aztertzen ari dira erregulatzeko elementu berriak aurreikustea egoki izan 

daitekeen edo ez. 

 

Amaitzeko, sareen plangintza orokorrari dagokion aipatzeko moduko beste urritasun bat 

ere bada: horiek zerbitzuko irizpide orokorrei (ez udalerri mailakoei bakarrik) jarraiki 

diseinatu behar dira, gaur egun sareen amaieran sortzen diren ohiko presio-arazoak 

ekiditeko. Udal-sareak aipatutako puntuetan diametro handiagoekin lotuz gero, biltegi 

guztiek jardun ahal izango lukete presioari eta emariari eusteko eta horiek ziurtatzeko. 

 

 

2.3.3. ARRISKUEN PREBENTZIOA 

 

Egindako lanen, Uholdeen Prebentziorako Plan Integralaren (Eusko Jaurlaritza) eta 

Autonomia Ibaien Azterketa Hidraulikoaren (Gipuzkoako Foru Aldundia) argitara, 

aurrerapenaren fasean adierazi zen uholdeen inguruko arazo larriak zeudela Oria 

inguruan, Beasain eta Ordizia artean, Oria eta Estanda ibaiek bat egiten duten tokian, 

Beasainen, eta Estanda eta Santa Luziak bat egiten duten inguruan, Ormaiztegin. Urola 

ibaiaren arroari dagokionez, berriz, arazorik nagusienak Legazpi inguruetan izaten dira. 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA 
 

 
 

  40   

 

Orduan aipatutako urritasun horietako gehienak gaur egun konponduta daude. Horretan 

salbuespen da Arriaran eta Estandaren arteko elkargunea eta azken horren eta Oriaren 

artekoa. Alabaina, arazo puntualak izaten dira Elorza paper-fabrikaren inguruan 

(Legazpin), Letag inguruan (Ormaiztegin), CAFen (Beasainen) eta beste hainbatetan. 

Izan ere, horietako batzuetan duten sekzio hidraulikoa ez dago prestatuta gaur egungo 

uholde-emariak husteko. 

 

 

2.3.4. HONDAKIN SOLIDOAK 

 

Badirudi hondakinen arazoa konponduta egongo dela LZPak iraungo duen aldian, 2002-

2016 Gipuzkoako Hiri Hondakinen Plan Integralaren eskutik. Hala ere, Sasietako 

Mankomunitateko hondakindegiak 6 eta 8 urte arteko bizitza izango duela aurreikusi 

baita. Gainera, aukera bada berori ondoko ibar batera zabaltzeko. 

 

Horrekin batera hondakin inerteetarako beste hondakindegi baten instalazioak ari dira 

prestatzen Mutiloa udalerrian. Eskualdeko enpresa handiek beren hondakindegiak izaten 

dituzte oro har. 
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2.3.5. AZPIEGITURA ELEKTRIKOA 

 

Lurraldea korridore elektriko batek zeharkatzen du, Elgetatik hasi eta Irun arte, Frantziako 

sarearekin bat egiten duen arte. Hego-ekialdetik (Elgeta, Idiazabal, Zegama, Ataun eta 

Oñatitik) sartzen diren linea guztiek Ezkio-Itsason egiten dute bat eta elkarrekin jarraitzen 

dute Hernaniraino. Horiek fluido elektrikoa hornitzen dute transformazio eta banaketako 

azpiestazioetara. 

 

TBAetatik erdiko tentsioko lineak (30 Kv) abiatzen dira eta ondoren transformazio eta 

hornikuntzako azpiestazioetara iristen. Horietatik ateratzen dira herriei zerbitzua 

eskaintzeko 13.2 Kv-eko lineak. 

 

Gaur egungo egoeratik abiatuta, lurraldeari eskaintzen zaion zerbitzuak aurreikusitako 

eskariei erantzuteko nahikoa malgutasun du. 

 

Etorkizuneko joerari dagokionez, badirudi ez dela aldaketarik izango garraio-sarean eta 

ez da transformazioko eta banaketako beste azpiestaziorik eraikitzea aurreikusi. 

 

Lurraldearen ikuspegitik, egokia litzateke Ezkio-Itsasoko estazioa eta Ormaiztegiko 

azpiestazio lekualdatzea. Batez ere lehena aldatu beharko litzateke, gutxiago 

urbanizatutako zonaldeetara (eragin gutxiagoko alboetako ibarretara, korridoreko obrak 

aprobetxatuz). Alabaina, estazio horrek Gipuzkoako banaketa-eskema orokorrean duen 

garrantzia ikusita, ez dirudi hori gauzatuko denik. 

 

Kontuan hartzeko beste arazo bat, Naturgune Babestuak zeharkatzen dituzten dorre eta 

garraio-sareen eragina da, izan ere, flora eta fauna basatia arriskuan jartzen dute eta 

paisaia eragiten. Era berean, beste batzuen kasuan -hasiera batean landa-inguruneetan 

kokatzen ziren eta gaur egun hiri-ingurunean txertatuta daude-, duten eraginaren 

inguruan gogoeta egin beharko litzateke, bai eta horiek lekuz aldatzeko aukerak aztertu 

ere. 
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2.3.6. GAS AZPIEGITURA 

 

Bergara-Irun gasoduktoa da gas naturalaren banaketa-sarearen oinarria. Gasodukto 

horretatik abiatzen da presio ertaineko industria-erabileretarako banaketa-sarea, 

zuzenean industria-erabiltzaileari eskaintzen diona zerbitzua. Horretatik eratortzen dira 

gainera etxeko eta merkataritzako erabileretarako banaketa-sareak. 

 

Etorkizunerako joerari jarraiki, ugaritu egingo dira banaketa-sareak, bai industria-

erabileren ingurukoak, bai etxeetakoak. 

 

 

2.3.7. TELEKOMUNIKAZIOAK 

 

Telekomunikazioen azpiegiturek funtsezko balio estrategikoa dute produkzio-sistemaren 

lehiakortasunerako. 

 

Eusko Jaurlaritzako Industria eta Ekonomia Sailak, hortaz ohartuta, EAEko 

Telekomunikabideak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana idatzi zuen 1994an. Horretan 

oinarrituta ari dira ezartzen telekomunikazioen sistema. 

 

Izaera ofizialeko jardun horietatik kanpo, zenbait enpresa pribatu azpiegitura hau 

instalatzeko eta garatzeko planak ari dira gauzatzen beren kabuz. Lurraldearen 

ikuspegitik, bi prozesuak Telekomunikabideak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren 

bidez koordinatzea litzateke onena, batez ere hartzaileak, antenak eta abar instalatzeari 

dagokionez. 

 

Ondorengoetara bil ditzakegu lurralde-eredua sortzeko proposatutako jardunak: 

 

• Zuntz optikoaren bidezko loturak ezartzea EAEko hiriburuen artean, baita horien eta 

hurbileko hiriburuen artean eta Europako ISDNekin ere. 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA 
 

 
 

  43   

• Araba Erdialdeko eta Bilbo Metropolitarreko eta Donostia-Beterriko eremu 

funtzionaletako zuntz optikoko eraztun digitalak egitea. 

• Zuntz optikoaren bidez lotzea eremu funtzionaleko burutza guztiak. 

• Zentral digitalak sustatzea. 

• EAE guztiz estaltzea lortzeko antenak kokatzea. 
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2.4. ASENTAMENDUAK 

 

2.4.1. LURRALDE EGITURA ETA HIRI EGITURA 

 

Lehen ere esan dugunez, lurraldea Urola eta Oria ibaien haranek egituratzen dute. Horiek 

benetako bi korridore natural eratzen dituzte Aizkorri mendilerroaren eta, hurrenez hurren, 

Zumaiako eta Orioko ahoen artean.  

 

N-I errepidea, Oria ibaiaren haranean zehar ipar-hego norabidean doana, da Gipuzkoako 

lurraldearen eta eremu funtzionalaren ardatz egituratzaile nagusietako bat. 

 

Lurralde honetan gaur egun dagoen okupazioaren ezaugarri nagusia hiri-garapenaren 

nagusitasuna da. Hiri-garapen hori lineala da eta Oria ibaian eta alboko ibarretan barrena 

luzatzen da, horien hondoetan, hain zuzen ere. Hori dela eta, lehen aipatutako bi 

udalerrien arteko hiri-jarraitasunaz hitz egin dezakegu. 

 

Aitzitik, ez da hori gertatzen Urola ibaiaren eta bertako G-631 errepidearen kasuan. 

Bertako lurraldearen konfigurazio fisikoa eta hiri-garapenaren prozesua bera direla eta, 

hiri-garapena batez ere hiru gunetan kontzentratzen da (Legazpi-Urretxu-Zumarragan, 

Azkoitia-Azpeitian eta Zumaian). Hiru une horiek bat datoz, gainera, aipatutako ibilbide 

hidrografikoaren goiko eta erdiko zatiekin eta ahoarekin. 

 

Eremu funtzionalen edo lurraldearen zatiko planen xede diren eremuen banaketa 

korridore natural horietan islatzen da, horiek zatituz eta horien berariazko interpretazioa 

eskainiz, aipatutako banaketa horrek korridore natural horietan bereizitako eremu 

funtzionaletako bakoitzari dagokionez (Donostialdea-Toloserri-Goierri, kasu batean, eta 

Goierri-Urola-Kosta, bestean); eta zatiketa horri esker, aipatutako korridoreak 

tokibanatzen dira. Eremu funtzionala egituratzen laguntzen duen Beasain-Durango 

korridore berriak N-I errepidearen izaera metropolitarra arintzen du. 
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Goierriri erreparatuz esan genezake bigarren mailako ibai-sarea paralelo eta 

perpendikular txertatzen dela bertako egitura geologikoetan eta horrek, oro har, haranen 

arteko komunikazioa ahalbidetzen duela. Horretan salbuespen da Ormaiztegi, zeharkakoa 

izaki zailagoa baita hori. 

 

• Haranen hondoa okupatzen duen giza kontzentrazioa (hori Gipuzkoako lurraldearen 

zati handi batean gertatzen da) ez ezik, eremu funtzionala honen ezaugarri da 

biztanleria bi nodotan areagotzea eta polarizatzea. Horietako bat dugu Zumarraga-

Urretxu (16.438 bizt.) hiri-multzo jarraitu eta bateratua, Legazpirekin osa litekeena 

(guztira 25.000 bizt.), eta bestea integratzeko prozesuan dagoen Beasain-Ordizia-

Lazkao (27.000 bizt.) hiri-eremua, muinoetako hustasunari, landa-izaera duenari, eta 

lurraldearen gainerako zatiari aurkajartzen zaiona. 

 

 Hori kontuan izanik eta alboko haranak, herrigune txiki eta ertain askoren kokaleku 

direnak, zein ugariak diren aintzat hartuta, eta muino eta haranetan barreiatutako 

landagune ugari daudela ahaztu gabe, eskualdeko biztanleria nolabait ere 

sakabanatuta dagoela esan dezakegu, nahiz eta biztanleriaren dentsitatea oso 

handia izan aipatutako nodo horietan, horietan biltzen baita biztanleriaren % 80 baino 

gehiago. 

 

• Lurralde-dinamikari dagokionez eremu funtzionala bi polo bereizitan oinarritzen dela 

esan dezakegu: batetik Urola Garaia dugu, Zumarraga-Urretxu herrigunea duena 

eskualdeko burutza eta Legazpi udalerrian eta, neurri txikiagoan bada ere, Ezkio-

Itsason eragina duena, eta, bestetik, Oria Garaia, Beasain-Ordizia-Lazkao polo 

hirukoitzaren bidez eta hainbat intentsitate-mailarekin eremu funtzionalaren gainerako 

zatia polarizatzen duena. 

 

• Azkeneko hamarkadetan izandako garapenaren ondorioz, bi burutzek —bereziki 

Zumarraga-Urretxu herriguneak— dentsifikazio-maila handia dute, eta ez dago 

garapen berrietarako alternatiba garbirik. 
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• Tentsio-eremu edo gurutzatutako eraginen mendeko den eremu bakarra dago, 

Legorreta udalerria, zehatz esateko, Beasain-Ordizia-Lazkao eta Tolosa-Ibarraren 

eraginpean dago eta. Eskualdearen barruan Ezkio-Itsasok eta Gabiriak, baina batez 

ere lehenak, bi burutzen eragina dute. 

 

• Bi poloen arteko erlazio-dinamika, biztanleriari eta ekonomia-jarduerei dagokiena, 

paraleloa da. Bi eskualdeek dituzte beren garapen-agentziak eta plan estrategikoak. 

Banaketa hori ekonomia-jardueretarako lurzorua kudeatzeko eskualde-ereduan, orain 

gutxi SPRILURek eta hainbat udalerrik abian jarritakoan, ere islatzen da. 

 

Aipatutako bi hiri-eremu integratu horiek, funtzionalki erreal direnek, ez dute lortu 

errealitate horri dagokion egitura-artikulazio eta osaketa unitarioa, batez ere Oria ibaiaren 

burutzaren kasuan. 

 

Honakoak dira eremu horien oinarrizko hiri-arazoak: bide-egituraren hierarkizazioa, 

ibai-ertzak leheneratzea, ekipamenduetarako espazio libreak eta zuzkidurakoak lortzea, 

herriguneak edo narriatutako eremuak leheneratzea eta zaharkitutako edo gutxiegi 

erabilitako eremuen barne-birmoldaketa. 

 

Beasain-Ordizia-Lazkao herriguneen kasuan, aipatutako arazo horiez gain, 

azpimarratzekoa da haranaren erdialdean dagoen trenbide-azpiegiturak lurraldea zatitzen 

duela eta bere betelanekin eta trazadurarekin oztopo handiak sortzen direla, hala nola, 

Ordizia erdialdearen eta San Bartolomeren artean, Ordizia-Lazkao loturan, Laskibar 

auzoan, Senpere inguruan, Beasaingo osasun-zentroaren ondoan, udalerri horretako 

geltokiaren inguruan eta abar. N-I errepideak ere hesi gisa jarduten du, berori erabat 

arlokoa den logika bati ezarritakoa baita. 

 

Asentamenduak herriguneen inguruan elkarren hurreneko koroen antzera areagotu 

direnez (horietan, gainera, industria-instalazioek okupatu dituzte hedadura 

handienekoak), horiek elkar ukitzera iritsi dira. Gisa horretan sortu den 

hiri-aglomerazioaren hiri potentzialaren erdigunea industria-instalazioek, gutxiegi 

erabilitako lurzoruek, hiri-hutsarteek eta bide-bilbe handi batek osatzen dute eta bertan 
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herriguneetako bakoitzerako sarbideak akats nabarmenak ditu, trenbideek, ibaiak, 

asentamenduek, kontzentrazio puntualek eta beste hainbatek sortutako trabak direla bide. 

Bien bitartean, ibai-ertzetan kokatzen dira udalerrien guneak, bide bakar batek nekez 

lotzen dituenak (ibaiaren ertzetik Beasain eta Ordizia artean, tunel bidez Beasain eta 

Lazkao artean eta industrialdearen bidez Lazkao eta Ordiziaren arten), bizitegitarako 

eremuak eta ekipamenduak. 

 

Bestalde, Beasain-Ordizia-Lazkao inguruan, tamaina ertaina duten eta 1.000-1.200 

biztanle inguru dituzten udalerri periferiko ugari daude, hiru horiek euskarri dituztenak. 

Egokia litzateke horiek nukleoarekiko duten integrazio-maila indartzea. Burutza-hiriak 

begi-bistako lotura fisiko eta funtzionalak ditu, haran nagusiaren nahiz bigarren mailakoen 

bidez, Itsasondo- Arama, Zaldibia eta Iurre-Olaberria-Idiazabalekin, euskarri fisiko 

egokirik ezean. Lazkao eta Ataungo San Martinen eta Beasain-Ormaiztegiren arteko 

loturak, bide-elementuen tratamendua eta distantzia direla eta ahulagoak diren arren, 

garbiak dira funtzionamenduaren ikuspegitik eta hobetzeko modukoak alderdi fisikoen 

ikuspegitik. 

 

Euskarri fisikoaren premia hori nabarmena da, halaber, Legazpi eta 

Urretxu-Zumarragaren arteko erlazioan, lotura funtzionala garbia izanagatik ere. 

 

Aipatutako erdi-mailako udalerri horien hiri-arazorik ohikoenak kalifikatutako lurzoruak 

desblokeatzean eta kudeatzean dautza, baita horien osagarri diren garapen txikiak 

herrigunean integratzean ere. Zenbait kasutan, batez ere hurbilerrazak direnetan eta 

zuzkidura-eskaintza egokia dutenetan, udalerri nagusietan ase ezin diren eskarien 

alternatiba izan daitezke. Eskaria antolatzearen eta garapenak etxebizitzen eraikuntzaren 

batez besteko erritmoarekin (10/12 etxeb./urte) bat etorriko diren hirigintza-unitateetan 

banatzearen ingurukoak dira konpondu beharreko beste arazoetako batzuk. Segura, 

Zegama eta Legorreta herriguneek ere badituzte aipatu berri ditugun arazo horiek, 

ingurune hurbilenetik aldenduago egonagatik ere. 

 

Hirugarren multzoa 500 biztanle baino gutxiago dituzten eta nagusiki landa-girokoak diren 

herriguneak dituzten udalerriek osatutakoa litzateke. Horiek garapen-korridore nagusien 
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aldamenean daude kokatuta eta, horrenbestez, ez dituzte jasan horietan gauzatu diren 

industrializazio-prozesuak. Multzo honetakoak ditugu ondorengoak: Arama, Altzaga, 

Gaintza, Olaberriako goiko gunea, Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ezkio-Itsaso eta gehien 

urbanizatutako udalerrietako landaguneak. 

 

Beren ezaugarri fisikoak, baldintza topografikoak, gizarte eta ekonomiaren alorrekoak eta 

jada aipatu dugun kokapena (oro har komunikabide nagusietatik bazter daude) direla eta, 

udalerririk urbanizatuenen dinamiketatik kanpo gelditu dira. Bertako prozesu 

demografikoa dela eta, herritarrei gutxieneko zerbitzuak eskaintzera mugatzen dira eta 

horrek areagotu egiten du beren izaera atzerakorra. 

 

Landa-eremuetan kokatuta dauden baina nukleo hiritarragoak dituzten beste udalerri 

batzuek, Ataun, Zegama edo Segurak esate baterako, ezaugarri horietako batzuk izan 

ditzakete. 

 

Horrenbestez, ondorengoak dira LZPak asentamendu-sistemako elementuen arteko 

lotura handiagoa lortzeko xede izan behar dituen eremu funtzionalaren egitura-

arazoetako batzuk: bi burutzetako erdiguneak leheneratzeko eta aldatzeko lanak 

koordinatzea (horien egitura funtzional eta formala hobetzeko), eta orain arte jasan 

dituzten ingurumen- eta hiri-kalitatearen inguruko defizit handiak zuzentzea 

(horretarako garapen berrien eragiketa alternatiboak egingo dira, biztanleria eta 

jarduerak modu orekatuan banatzeko eremu funtzionala osoan), baita bi burutzen 

eta asentamendu-mailen arteko artikulazio funtzionala ere. 

 

 

2.4.2. BIZITEGITARAKO LURZORUA 

 

2001 arte biztanleriaren bilakaera atzeragarria izan bada ere, etxebizitzen parkea handitu 

egin da, batez besteko familiaren tamainaren arabera. 1986an 25.752 etxebizitza izatetik 

1996an 27.291 (Eustat) izatera iritsi da, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua 

Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana idazterakoan egindako lurralde-azterketaren 

arabera (27.230 etxeb.). 2000ko ekainean itxi zen azterlan horretan jadanik eraikita 
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zeuden etxebizitzak nahiz aipatutako datan eraikitzeko baimena zutenak hartu ziren 

barne. 
 

Gaur egun, ez dago 2006ko urteko etxebizitzari buruzko informaziorik. 
 

1986-2001 aldian 256 etxeb./urtean izan da etxebizitza berrien eraikuntza-erritmoa. 

Azpieremuei dagokienez, 140 etxeb./urtean eta 115 etxeb./urtean dira, hurrenez hurren, 

Oriaren eremuan eta Urola Garaian erregistratu diren erritmoak. 
 

Parkearen hazkundea 1986-2001 artean (etxebizitzen kopurua) 
 

GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALA  
UDALERRIAK 1986ko 

parkea 
2001eko 
parkea 

GUZTIRA 
berriak Hazkundea % 

Altzaga  59   
Arama 44  61 17 38,63 
Ataun 596  676 80 13,42 
Beasain 4.476  5003 527 11,77 
Ezkio-Itsaso 208  258 50 24,03 
Gabiria 147  206 59 40,13 
Gainza 51  64 7 13,72 
Idiazabal 744  872 128 17,20 
Itsasondo* 277  275 -2 20,57 
Lazkao 1.705  2077 372 21,82 
Legazpi 3.158  3494 336 10,64 
Legorreta 562  578 16 2,84 
Mutiloa 89  95 6 6,74 
Olaberria 369  391 22 5,96 
Ordizia 3.337  3880 543 16,27 
Ormaiztegi 479  487 8 1,67 
Segura 464  521 57 12,28 
Urretxu 1.954  2650 696 35,62 
Zaldibia 562  665 103 18,32 
Zegama 606  650 44 7,26 
Zerain 108  146 38 35,18 
Zumarraga 3.507  4183 676 19,27 
GUZTIRA 23.443  27.291  3.848  16,41 
 
Iturria: EUSTAT eta bertan landua 
* 1986an Altzaga Itsasondoren barruan zegoen 
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Okupatugabeen tasa (bigarren etxebizitzak + okupatugabeak) parkearen % 15,03koa izan 

zen 2001ean. Udalerririk hiritarrenek zuten okupatugabeen tasarik txikiena: Legazpik (% 

9,5), Zumarragak (% 10,95), Urretxuk (% 11,32), Beasainek (% 13,85), Lazkaok (% 

14,83) eta Ordiziak (% 16,52). Ehuneko hori handitu egiten da udalerrietako etxebizitzen 

parkea txikitu ahala. Okupatugabeen ehunekoa %30etik gorakoa da nagusiki landatarrak 

diren udalerrietan. 

 

Familien batez besteko tamaina eta parkearen betetze-maila 2001ean 
 
 Bizt./etxeb. 

nagusiak Guztira Nagusiak Okupatugab.-
tasa % 

Altzaga 3,03 59 35 40.68 
Arama 3,26 61 50 18.03 
Ataun 2,87 676 543 19.67 
Beasain 2,81 5003 4310 13.85 
Ezkio-Itsaso 3,13 258 174 32.56 
Gabiria 2,95 206 143 30.58 
Gainza 3,02 64 44 31.25 
Idiazabal 2,91 872 716 17.89 
Itsasondo 2,67 275 216 21.45 
Lazkao 2,78 2077 1769 14.83 
Legazpi 2,76 3494 3162 9.50 
Legorreta 2,87 578 471 18.51 
Mutiloa 2,72 95 58 38.95 
Olaberria 2,93 391 309 20.97 
Ordizia 2,76 3880 3239 16.52 
Ormaiztegi 2,87 487 408 16.22 
Segura 3,22 521 381 26.87 
Urretxu 2,79 2650 2350 11.32 
Zaldibia 2,83 665 526 20.90 
Zegama 2,77 650 467 28.15 
Zerain 2,70 146 94 35.62 
Zumarraga 2,73 4183 3725 10.95 
GUZTIRA 2,80 27.291 23.190 15,03 
 
Iturria: EUSTAT eta bertan landua 
 

86/2000 aldian 1.424 etxebizitza babestu eraiki ziren eremu funtzionalean. Horietatik 234 

sozialak izan dira. 

 

1.424 etxebizitzen zenbateko hori eraikitako etxebizitza guztien % 40 inguru izan da. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan eraiki diren etxebizitza babestuen guztizkoa 
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erreferentzia hartuta, % 13.2 izan dira, nahiz eta bertako biztanleriaren pisua %9koa izan. 

Bestela esan, biztanleen kopuruan oinarrituta legokiokeen BOE kopurua baino ia %50 

gehiago eraiki da. 

 

Ia 1.500 etxebizitza babestu horietatik 1.000 Urola Garaian egin dira eta 450 baino ez 

Oria Garaian. Hori izan liteke bi azpieskualdeen etxebizitzen eraikuntza-erritmo orokorra 

berdintzeko arrazoia, biztanlerien kopuruak oso desberdinak izan arren.  

 

1986-2001 aldian eraikitako etxebizitza babestuak 
 

 GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALA 
 Etxeb. 

sozialak 
Gainerako 
etxeb. bab. 

GUZTIRA 
babestuak

GUZTIRA 
berriak 

Eran. 
GUZTIZKOA 

% 
Altzaga 0 8 8   
Ataun 0 36 36 105 34,29 
Beasain 24 67 91 397 22,92 
Idiazabal 0 6 6 92 6,52 
Itsasondo 0 6 6 3 200,00 
Lazkao 24 10 34 400 8,50 
Legazpi 0 408 408 363 112,40 
Legorreta 0 4 4 54 7,41 
Ordizia 27 156 183 373 49,06 
Segura 0 12 12 109 11,01 
Urretxu 0 100 100 630 15,87 
Zaldibia 0 12 12 103 11,65 
Zegama 0 56 56 56 100,00 
Zumarraga 159 309 468 842 55,58 
EFko gainerako 
udalerriak 

0 0 0 209 0,00 

EF GUZTIRA 234 1.190 1.424 3.736 38,12 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila. 
 

 

Etxebizitzen eta bizitegitarako lurzoruaren eskaintza 

 

Honekin batera doan taulari erreparatuz gero ondoriozta dezakegu 7.197 etxebizitza 

ingurukoa zela, gutxi gorabehera, 2007 amaieran plangintzak aurreikusita zituen 

etxebizitzen kopurua. Horietatik 3.658 hiri-lurzoruan kokatutakoak dira eta beste 3.637 
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lurzoru urbanizagarrian. Horrenbestez, 1996-2001 aldiko batez besteko eraikuntza-

erritmoari jarraiki, eskaintza agortzeko 28 urte baino gehiago beharko lirateke.  

 

Hirigintza-plangintzan barne hartutako etxebizitzen aurreikuspenak (2007) 

AURREIKUSITAKO ETXEB. BERRI LIBREAK ETXEB. BERRI BABESTUAK  
 
UDALERRIA 

Hiri- 
lurzorua 

Lurzoru 
urbanizagarria 

GUZTIRA Iri-Lurzoru 
lurzorua 

Lurzoru 
urbanizagarri

a 

GUZTIRA 

ALTZAGA 6 - 6 - - - 
ARAMA - - - - - - 
ATAUN 232 - 232 - - - 
BEASAIN 701 222 923 168 365 533 
EZKIO-ITSASO 75 56 131 - - - 
GABIRIA 32 28 60 - - - 
GAINZA 2 - 2 - - - 
IDIAZABAL 22 18 40 - - - 
ITSASONDO 71 - 71 - - - 
LAZKAO 519 237 756 129 96 225 
LEGAZPI 379 106 485 242 319 561 
LEGORRETA 13 180 193 - 98 98 
MUTILOA 3 - 3 - - - 
OLABERRIA 23 33 56 - - - 
ORDIZIA 103 213 316 - 415 415 
ORMAIZTEGI 89 465 554 - - - 
SEGURA 10 8 18 - - - 
URRETXU 160 70 230 - 220 220 
ZALDIBIA 22 50 72 - - - 
ZEGAMA 157 52 209 - - - 
ZERAIN 14 18 32 - - - 
ZUMARRAGA 380 144 524 106 224 330 
GUZTIRA 
 EREMU 
FUNTZIONALA 

3.013 1.900 4.913 645 1.737 2.382 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu saila. UDALPLAN 
 

Burutza diren udalerri gehienetan hazkunde berriak industria-instalazio zaharrak 

birmoldatzearen bidez lortutako hiri-izaerako lurzoruetan egiten dira. Izan ere, bestelako 

hiri-garapen berrietarako aukerak mugatuak dira. 

 

I.5 planoan islatu ditugu kontsolidatutako bizitegitarako lurzoruen eremu eta sektoreak, 

baita etxebizitza berriak eraikitzeko erreserba nagusien kokalekuak ere. 

 

Kalifikatutako lurzoruetatik kanpo, lurzoru-erreserba gehienak Lazkao, Ormaiztegi eta 

Idiazabal udalerrietan daude. 
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Etxebizitza babestuei dagokienez, kalifikatutako lurzoruaren erreserbak 2.400 etxebizitza 

ingururi dagozkionak dira. Eskaintza hori burutza-udalerrietan biltzen da: Beasain (533 

etxeb.), Ordizia (415 etxeb.), Lazkao (225 etxeb.), Zumarraga (330 etxeb.), Urretxu (220 

etxeb.) eta Legazpin (561 etxeb.) 2.400 etxebizitzen eskaintza hori plangintzan barne 

hartutako etxebizitzen eskaintza osoaren % 33 da.  

 

 

Eskariaren aurreikuspenak 

 

Azkenaldian izandako bilakaeraren arabera eta 2.5.3 atalean islatutako proiekzio 

demografikoek agerian uzten dutenez, datozen 8 urteetan (edo 16 urteetan) Goierriko 

etxebizitzaren beharraren proiekzioa egitean oztopo bat sortzen da, hain zuzen ere: 1975-

2000 aldiko joera nagusiak izandako etendura (migrazio-saldo negatiboa, ugalkortasun-

tasaren beherakada eta familiaren tamainaren murrizketa azkarra). Adierazitako guztiaren 

ondorioz, biztanleen kopuruak behera egin zuen baina gora, aitzitik, etxebizitzaren 

beharrak, familiaren tamainaren murrizketak eraginda. EAE osoan eragina izan zuen 

joera horrek, eta Gipuzkoan eta Goierrin eta bere udalerri gehienetan intentsitate 

handiagorekin,. 

 

2000. urte inguruan joaera eten egin zen, orduan lortutako migrazio-saldo positibo 

altuaren ondorioz (14.000 pertsona/urtean EAEn 2005ean eta 2006an) eta ugalkortasun-

tasaren gorakada txikiaren eraginez (EAEn jaiotzen kopuru minimoa 15.200ekoa zen 

1994an eta 20.000ra iritsi zen 2006an) eta familiaren tamainaren murrizketak izandako 

moteltzearen eraginez (2001ean 2,79 kidek osatzen zuten familia-unitatea eta 2,64 ziren 

2006an, aurreko hamarkadarekiko 0,56 kideko murrizketa izanik). 

 

Aldaketa horiek guztiek eragin garbia izan dute biztanleriaren guztizko kopuruak ordura 

arte ezagututako murrizketarako joerarekin amaitzeko, eta 2001etik aurrera nabarmena 

da eragin hori, aztertutako hiru lurralde-esparruetan (EAE, Gipuzkoa eta Goierri); hortaz, 

ez da komeni aurreko aldiko joerak kontuan hartzea. Ildo horretan, Eustat-ek 2000. urtean 

egin zituen biztanleria-proiekzioen goranzko berrikuspena egin du eta 2004an proiekzio 

berri bat aurkeztu du. 2015era urtera arteko proiekzioa da eta EAEko biztanle kopurua 
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pixkanaka hazten joango dela erakusten du. 

 

Kontuan hartuta hasi berria den joera-aldaketaren proiekzioa egitea oso zaila dela (ez 

dugu 2006ko etxebizitzari buruzko informaziorik eta oso gutxi dira familien tamainari buruz 

ditugun datu orokorrak), ondorengo taulan adierazi dira 2008-2016 aldirako aurreikusitako 

demografiaren bilakaeraren arabera izango diren etxebizitza nagusiaren beharrak. 

Proiekzioa egiteko honako hipotesi hauek erabili dira: 

 

• 2001-2006 bosturtekoan Goierriko biztanleriak izandako hazkunde-tasa 

hurrengo hamarkadan proiektatzea. Nahiko hipotesi sinplista da eta ematen 

dituen datuak (2016an 68.176 biztanle) nahiko gertu daude aurretik ezagututako 

ekitaldi zailagoetan lortutako datuetatik (67.100 biztanle, 2001eko inflexioa barne 

hartzen duen joera koadratikoa aplikatuz; eta 68.000 inguru Goierriren pisua Eustat-

en proiekziora aplikatuz, adibidez). Guztietan zuzendu da aurreko joeraren aplikazio 

mekanikoa (adibidez, 1981-2006 joeraren proiekzio lineala egingo balitz, 2016rako 

61.500 biztanleko proiekzioa lortuko litzateke). 

 

• Lortzen den eskualde-biztanleria eskualdeko 22 udalerrien artean banatzea, 

bakoitzak 1981-2006 aldian demografian izan duen pisuaren bilakaeraren 

arabera. Kasu honetan, areagotu egiten da Beasain-Ordizia-Lazkao herrigunearen 

pisua (+1,4 puntu), eta murriztu, ondorioz, Oria eta Urola Garaiko gainerako 

herriguneena. 

 

• 2001-2006 bosturtekoan EAEko batez besteko familia-tamainak ezagutu duen 

aldaketa 2001ean Goierriko udalerrietan izandako familia-tamainari aplikatzea. 

(eskualdeko batez bestekoa EAEkoaren berdina da ia; hala ere, Araman izan da 

maximoa, 3,26 kide/fam., eta Itsasondon minimoa, 2,67). 

 

Bestalde, bigarren proiekzio bat egin da. Oraingoan, 1991-2006 aldian Goierrin 

biztanleriak eta familia-tamainak ezagutu duen hazkunde-tasa hurrengo 

hamarkadara proiektatu da. Kasu honetan ere lortzen den eskualde-biztanleria 

banatzeko hipotesia mantendu da.  
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Horrenbestez, egindako proiekzioen emaitzak ikusita, ondorengoa esan daiteke: 2008 eta 

2016 urteen artean 2.900 etxebizitza beharko dira lehenengoaren kasuan eta 2.500 

etxebizitza izango dira bigarrenaren kasuan. Hori ikusita, 362 etxeb./urtean eta 312 

etxeb./urtean izango dira, hurrenez hurren, eraikuntza-erritmoak. 

 

Etxebizitzen tamaina kontuan hartutako familien tamainaren beharretara egokituko da 

halabeharrez. 

 

Kontuan hartuta lehenengo proiekzioa barne hartutako aukeren goiko mugan kokatzen 

dela, horien harrotzeak hobeto neurtu beharko dira, gehiegizko kalifikazioak 

saihestearren; bigarren proiekzioan, ordea, lasaiago jokatuko da, izan daitezkeen 

goranzko desfaseak bereganatzeko. 

 

Lurzorua kalifikatzeko urkila bat erabil daiteke: 6.500 eta 9.000 etxebizitza artean 

2008/2016 aldirako. Kuantifikazio horiek kontuan hartuta, lehenengo kasuan 2.25/3 

harrotze-koefizientea lortzen da eta 2.6/3.6 bigarrenean. 
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Etxebizitzaren beharrak 2001-2006 joera biztanleriaren eta familia-tamainaren gainean aplikatuz 
 

 Biztanleria Familia-tamaina Etxebizitza beteak 
 aztertutakoa proiektatutakoa aztertutakoa proiektatutakoa aztertutakoak proiektatutakoak 

 1996 2001 2006 2008 2016 1996 2001 2008 2016 1996 2001 2008 2016 

Etxebizitza-
beharra 8 

urtera 
(2008-16) 

Altzaga 95 106 153 132 149 3.65 3.03 2.81 2.59 26 35 47 58 11 
Arama 158 163 182 175 187 3.95 3.26 3.02 2.79 40 50 58 67 9 
Ataun 1589 1557 1583 1538 1505 3.32 2.87 2.66 2.45 478 543 578 614 36 
Beasain 12331 12108 12755 12989 13853 3.12 2.81 2.61 2.40 3958 4310 4983 5766 783 
Ezkio-Itsaso 538 544 553 553 570 3.43 3.13 2.90 2.67 157 174 191 213 22 
Gabiria 428 422 425 423 428 3.69 2.95 2.74 2.52 116 143 154 170 16 
Gainza 136 133 134 141 153 3.40 3.02 2.80 2.59 40 44 50 59 9 
Idiazabal 2020 2082 2149 2183 2327 3.34 2.91 2.70 2.49 605 716 809 936 127 
Itsasondo 628 576 593 573 555 3.17 2.67 2.47 2.28 198 216 232 243 11 
Lazkao 4902 4920 5107 5132 5371 3.16 2.78 2.58 2.38 1549 1769 1989 2258 269 
Legazpi 9278 8741 8544 8623 8450 3.10 2.76 2.56 2.36 2993 3162 3362 3574 212 
Legorreta 1420 1351 1414 1365 1342 3.17 2.87 2.66 2.45 448 471 513 547 34 
Mutiloa 168 158 203 175 173 2.80 2.72 2.53 2.33 60 58 69 74 5 
Olaberria 1010 904 912 841 730 3.42 2.93 2.71 2.50 295 309 310 292 -18 
Ordizia 9120 8938 9141 9249 9596 3.05 2.76 2.56 2.36 2995 3239 3613 4066 453 
Ormaiztegi 1182 1170 1287 1250 1301 3.27 2.87 2.66 2.45 361 408 470 530 60 
Segura 1263 1225 1287 1263 1285 3.53 3.22 2.98 2.75 358 381 423 467 44 
Urretxu 6242 6550 6631 6739 7183 3.18 2.79 2.59 2.38 1963 2350 2606 3013 407 
Zaldibia 1573 1490 1455 1466 1451 3.33 2.83 2.63 2.42 472 526 558 599 41 
Zegama 1348 1294 1388 1350 1373 3.19 2.77 2.57 2.37 423 467 525 579 54 
Zerain 233 254 245 255 274 3.64 2.70 2.51 2.31 64 94 102 119 17 
Zumarraga 10324 10175 9807 9974 9920 3.10 2.73 2.53 2.34 3328 3725 3936 4247 311 
BOL 26353 25966 27003 27370 28820 3.10 2.79 2.59 2.38 8502 9318 10585 12090 1505 
Oria gainerakoa 10239 9954 10287 10087 10128 3.33 2.88 2.67 2.46 3079 3461 3779 4115 336 
Segura 3012 2931 3123 3043 3105 3.33 2.93 2.72 2.51 905 1000 1119 1239 120 
Urola garaia 26382 26010 25535 25889 26123 3.13 2.76 2.56 2.36 8441 9411 10095 11047 952 
Goierri 65986 64861 65948 66389 68176 3.15 2.80 2.60 2.39 20927 23190 25578 28491 2913 
Gipuzkoa 676208 673563 686665   3.09 2.75   218568 245188    
EAE 2098055 2082587 2129339   3.07 2.79 2.58 2.38 682496 747491    
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Etxebizitzaren beharrak, 1991-2006 joera biztanleriaren eta familia-tamainaren gainean aplikatuz egindako proiekzioa 
 

 Biztanleria Familia-tamaina Etxebizitza beteak 
 aztertutakoa proiektatutakoa aztertutakoa proiektatutakoa aztertutakoak proiektatutakoak 

 1996 2001 2006 2008 2016 1996 2001 2008 2016 1996 2001 2008 2016 

Etxebizitza-
beharra 8 

urtera 
(2008-16) 

Altzaga 95 106 153 131 141 3.65 3.03 2.79 2.49 26 35 47 57 10 
Arama 158 163 182 173 178 3.95 3.26 3.00 2.68 40 50 58 66 8 
Ataun 1589 1557 1583 1522 1425 3.32 2.87 2.64 2.36 478 543 577 604 27 
Beasain 12331 12108 12755 12848 13119 3.12 2.81 2.58 2.31 3958 4310 4970 5676 706 
Ezkio-Itsaso 538 544 553 547 540 3.43 3.13 2.88 2.57 157 174 190 210 20 
Gabiria 428 422 425 418 405 3.69 2.95 2.72 2.43 116 143 154 167 13 
Gainza 136 133 134 140 145 3.40 3.02 2.78 2.49 40 44 50 58 8 
Idiazabal 2020 2082 2149 2159 2203 3.34 2.91 2.68 2.39 605 716 807 921 114 
Itsasondo 628 576 593 567 526 3.17 2.67 2.45 2.19 198 216 231 240 9 
Lazkao 4902 4920 5107 5077 5086 3.16 2.78 2.56 2.29 1549 1769 1984 2223 239 
Legazpi 9278 8741 8544 8530 8002 3.10 2.76 2.54 2.27 2993 3162 3353 3518 165 
Legorreta 1420 1351 1414 1350 1271 3.17 2.87 2.64 2.36 448 471 511 539 28 
Mutiloa 168 158 203 173 164 2.80 2.72 2.51 2.24 60 58 69 73 4 
Olaberria 1010 904 912 832 691 3.42 2.93 2.69 2.41 295 309 309 287 -22 
Ordizia 9120 8938 9141 9149 9088 3.05 2.76 2.54 2.27 2995 3239 3603 4003 400 
Ormaiztegi 1182 1170 1287 1236 1232 3.27 2.87 2.64 2.36 361 408 468 522 54 
Segura 1263 1225 1287 1250 1217 3.53 3.22 2.96 2.65 358 381 423 460 37 
Urretxu 6242 6550 6631 6666 6802 3.18 2.79 2.56 2.29 1963 2350 2599 2966 367 
Zaldibia 1573 1490 1455 1450 1374 3.33 2.83 2.61 2.33 472 526 556 590 34 
Zegama 1348 1294 1388 1335 1300 3.19 2.77 2.55 2.28 423 467 524 570 46 
Zerain 233 254 245 253 260 3.64 2.70 2.49 2.22 64 94 102 117 15 
Zumarraga 10324 10175 9807 9866 9394 3.10 2.73 2.51 2.25 3328 3725 3925 4180 255 
BOL 26353 25966 27003 27074 27293 3.10 2.79 2.56 2.29 8502 9318 10557 11902 1345 
Oria gainerakoa 10239 9954 10287 9978 9591 3.33 2.88 2.65 2.37 3079 3461 3768 4051 283 
Segura 3012 2931 3123 3011 2941 3.33 2.93 2.70 2.41 905 1000 1118 1220 102 
Urola garaia 26382 26010 25535 25609 24738 3.13 2.76 2.54 2.27 8441 9411 10067 10874 807 
Goierri 65986 64861 65948 65672 64563 3.15 2.80 2.57 2.30 20927 23190 25510 28047 2537 
Gipuzkoa 676208 673563 686665   3.09 2.75   218568 245188    
EAE 2098055 2082587 2129339   3.07 2.79 2.56 2.29 682496 747491    
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Amaitzeko, begi-bistakoa dirudien arren, komenigarria litzateke berriz ere azpimarratzea 

aipatu ditugun zenbatekoak balioespenak direla, bai demografiari dagozkionak, bai 

etxebizitzen eraikuntzari dagozkionak. Balioespen horietan eragina izango dute barneko 

zenbait dinamika eta alternatibak, baita eremu funtzionaletako alderdi publiko nahiz 

pribatuek abian jarritako ekimen eta proiektuek ere (ekonomia-garapenaren, hiri-

berrikuntzaren, higiezinen eskaintzaren eta abarren ingurukoek). Horrenbestez, egokia 

izango da eskaintzari behar adina malgutasun-mekanismo eskaintzea, aurreikusi ez diren 

eskari eta egoeretara, planak irauten duen urteetan gauza daitezkeenetara nahiz 

faseetan sor daitezkeenetara, moldatzea ahalbidetzeko. Izan ere, planaren epemuga 

zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoak izango dira desfaseak. 

 

 

2.4.3. EKONOMIA JARDUERETARAKO LURZORUA 

 

Eremu funtzionalaren gizarte- eta ekonomia-analisian agerian utzi dugunez (ikus 2.6.2 

atala), eskualdeko ekonomia-jarduera industrian eta, bereziki, metalurgian oinarritzen da 

gaur egun. 

Eskualdeko industria tradizionalen (CAF, Aristrain, Orbegozo, Patricio Etxebarria eta 

abarren, izen eta sozietate-forma desberdinekin enpresa eragile nagusi gisa biziraun 

dutenen) eta tamaina txikiagoko beste batzuen (Indar, Orkly, Irizar, Bilore eta abarren) 

ondoan, sektorean espezializatutako enpresa txiki eta ertain asko sortu dira, batzuetan 

aurrekoen mendeko direnak gainera. Horiek, garai batean herriguneen barruan kokatzen 

ziren enpresa eta lantegi txikiak eta enpresa sortu berriak dira benetan 

ekonomia-jarduerarako lurzorua eskatzen dutenak. 

 

Enpresak lurraldean nola dauden finkatuta aztertuz gero, argi ikus dezakegu lurzoruak 

batez ere haranetan luzeka okupatzen direla. Gisa horretan inolako bereizketarik gabe 

bete dira alubioi-lur lauak, horiek txikiak izanagatik ere. Hirigintza-unitate gehienak txikiak 

edo ertainak dira (ez dago 8 ha baino gehiagokorik eta gehienetan bat eta lau artekoak 

izaten dira). 

Horrenbestez, dentsitate handiko haranen okupazio linealean oinarritutakoa da 

lurralde-eredua, herrigune nagusien (Beasain-Ordizia-Lazkao eta Zumarraga-
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Urretxu-Legazpi) eta komunikazio-korridoreen inguruan bildutakoa. Horietan 

ekonomia-jardueretarako azalerak dira ehun nagusi eta hiri- eta bizitegi-nodoekin 

jarraitasuna osatzeko joera dute. 

 

I.5 planoan islatu ditugu kontsolidatutako bizitegitarako lurzoruen eremu eta sektoreak, 

baita etxebizitza berriak eraikitzeko erreserba nagusien kokalekuak ere. 

 

Azkeneko urteetan izandako garapen-prozesuaren ondorioz, enpresa nagusietako 

batzuek eremu funtzionaleko burutza diren bi konurbazioen erdialdeko lurzoruak, 

iresgarritasun eta funtzionaltasun-arazoak dituztenak eta, zenbaitetan, instalazioak 

zaharkituta dituztenak, okupatzen dituzte gaur egun. Beste kasu batzuetan, berriz, begi-

bistakoak dira erabiltzen ez diren edo gutxiegi erabiltzen diren lurrak. 

 

Bestalde, industria-dinamika berriak eskakizun ditu enpresen arteko elkarteak, produkzio-

prozesuak egokitzea eta arrazionalizatzea, produkzio-instalazio berrien arkitektura- eta 

ingurumen-kalitateari lotutako irudia balioestea eta abar. Eta horrek, ziurrenik, izango du 

eraginik eskualdeko enpresa handietakoren batean (Aristrainek N-I errepidean egindakoa 

dugu adibide). Aldaketa horien ondorioz, zenbaitetan, beste erabilera batzuetarako 

birkalifika daitezkeen gutxiegi erabilitako edo erabili gabeko espazioak libera daitezke. 

 

Prozesu hori, ordea, kontu handiz aztertu behar dugu, oro har ekonomia-jardueretarako 

ehunaren iraupena berma dadin. Horretarako, eskariaren ezaugarri berrietara egokituko 

diren antolamenduak aurreikusiko dira. Horietan hirugarren sektoreko erabilerak 

sustatuko dira (erdi-mailako tamainako merkataritza-instalazioak eta abar) eta, osagarri 

gisa, ekipamenduaren inguruko defizitak aseko dira, horiek sistematikoki birkalifikatu gabe 

bizitegitarako erabilerarako. 

 

Ezarpen horiek, bizitegi eta zuzkiduratakoekin guztiz bateragarri direnek, gutxiegi 

erabilitako eta zaharkitutako eremuen hirigintza-birkalifikazioa egiteko eragiketak 

ahalbidetzen dituzte. 

Bestalde, badirudi aurreikusitako trenbide-sare berria eraikitzeak salgaien garraioa 

pixkanaka-pixkanaka sare horretara lekualdatzea ekarriko duela berekin. Hipotesi hori 
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baieztatuko balitz eta aurreikusi bezala “baztergune-bide” bat egingo balitz Ezkio-Itsaso 

udalerrian, ezinbestekoa litzateke eskualdearen ezaugarriekin bat etorriko den tamaina 

izango duen eremu logistiko baterako lurzorua aurreikustea, baita gaur egun Beasain eta 

Zumarragako geltokietan dauden salgaietarako bideak birmoldatzeko aukera aintzat 

hartzea ere. Espazio horiek erdialdekoak direnez, hirugarren sektoreko eremu bihurtuko 

direla aurreikus daiteke. 

 

Ekonomia-jardueretarako lurzoruaren eskaintza 

 

Honekin batera doan taulan, Udalplan-eko datuetan eta plangintza berriko datuetan 

oinarrituta landutakoan, islatu bezala, ekonomia-jardueretara bideratutako lurzoruen 

azalera 517 ha-koa da guztira eremu funtzionala osoan. 

 

Horietatik guztietatik % 70 (355 ha inguru) Oria eskualdekoak dira. Gainerako % 30a (161 

ha), berriz, Urola Garaian dago. 

 

Libre gisa zenbatutako lurzoruak (149 ha) kalifikatuta dauden edo kalifikatzeko bidean 

dauden guztizkoaren %30 dira gutxi gorabehera. Lurraldearen araberako banaketa 

aurrekoaren antzekoa da (% 67 Orian eta % 33 Urola Garaian). 

 

Honakoak dira ekonomia-jardueretarako kalifikatutako lurzoru-erreserba nagusiak: 

 

Oria eskualdea: 12 ha Beasainen; 21 ha Ordizian; 10 ha Lazkaon; 14 ha 

Ormaiztegin; 15 ha Olaberrian, eta 5 ha baino gutxiagoko 

erreserbak eskualdeko gainerako udalerrietan 

 

Urola Garaiko eskualdea: 18 ha Legazpi; 13 ha Zumarragan; eta 19 ha Ezkio-Itsason. 
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Goierriko eremu funtzionala: Ekonomia-jardueretarako kalifikatutako lurzoru betea eta librea 

eta guztizkoak azpieremuen eta udalerrien arabera 2007an.  

 

 
Ekonomia-jardueretarako kalifikatutako lurzorua  

Betea Librea Guztira 
Goierri Behea    
Altzaga - - - 
Arama 3.40 2.91 6.31 
Ataun 1.74 2.05 3.79 
Beasain 65.09 12.28 77.37 
Gabiria 4.30 3.96 8.26 
Gainza - - - 
Idiazabal 44.04 3.79 47.83 
Itsasondo 4.13 2.76 6.89 
Lazkao 40.87 9.89 50.76 
Legorreta 10.13 3.94 14.07 
Mutiloa - - - 
Olaberria 31.50 14.93 46.43 
Ordizia 13.68 21.65 35.33 
Ormaiztegi 20.78 14.08 34.87 
Segura 3 - 3 
Zaldibia 8.63 0.87 9.5 
Zegama 5.02 3.12 8.14 
Zerain -  2.07 2.07 
Goierri Behea 
guztizko partziala 

256.31 98.30 354.62 

Urola Garaia    
Ezkio-Itsaso 15.77 19.41 35.18 
Legazpi 40.37 17.68 58.05 
Urretxu 23.97 - 23.97 
Zumarraga 31.16 13.34 44.50 
Urola Garaia guztizko 
partziala 

111.27 50.43 161.70 

 
GOIERRIKO EF 
GUZTIRA 

 
367.58 

 
148.73 

 
516.32 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu saila. UDALPLAN. 
 

Horrenbestez, esan dezakegu desoreka handia dela bi azpieskualdeen artean, erreserba 

gisa kalifikatutako lurzoruez ari garela. 

 

Desoreka da nagusi, halaber, enpleguaren lurralde-banaketan. 2001ean Ekonomia 

Jardueren LAP idaztearekin batera egin zen azterlanari jarraiki, Oria eskualdean 
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ekonomia-jardueretarako lurzorua kontsumitzen duten 800 enpleguko “soberakina” dago, 

eta 1.600 enpleguko defizita berriz Urola Garaian. 

 

Goierriko eremu funtzionala: biztanleria guztira, bigarren sektorean diharduen biztanleria eta 

ekonomia-jardueretarako lurzorua kontsumitzen duten enpleguen kopurua  

 azpieremu eta udalerrien arabera banatuta, 2001. 
 

 
Biztanleria 

guztira 
(biztanleen 

kop.) 

Bigarren 
sektorean 
diharduen 
biztanleria 

 (okupatuen 
kop.) 

Ekonomia-
jardueretarako 
lurzoruetako 
enpleguen 

kopurua (enplegu 
kop.) 

 
Goierri Behea 

   

Altzaga 97 21 - 
Arama 158 34 - 
Ataun 1.574 310 49 
Beasain 12.297 2.510 3.848 
Gabiria 436 108 111 
Gainza 132 38 2 
Idiazabal 2.032 514 654 
Itsasondo 609 140 283 
Lazkao 4.847 1.250 466 
Legorreta 1.423 357 411 
Mutiloa 158 30 11 
Olaberria 985 278 1.205 
Ordizia 9.066 2.151 1.008 
Ormaiztegi 1.173 285 961 
Segura 1.263 284 67 
Zaldibia 1.550 345 634 
Zegama 1.312 252 42 
Zerain 236 56 23 
Goierri Behea guztizko 
partziala 

39.348 8.963 9.775 

 
Urola Garaia 

   

Ezkio-Itsaso 537 122 517 
Legazpi 9.126 2.220 2.204 
Urretxu 6.283 1.479 700 
Zumarraga 10.330 2.392 1.179 
Urola Garaia guztizko 
partziala 

26.276 6.213 4.600 

GOIERRIKO EF 
GUZTIRA 65.624 15.176 14.375 

Iturria: Ekonomia Jardueretarako LAP 
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Lurralde-antolamenduaren ikuspegitik, azpieskualde bakoitzean ekonomia-jardueretarako 

lurzorua kontsumitzen duten sektoreen (bigarren sektorea, eraikuntza kenduta, 

merkataritza-sektorearen zati bat eta hirugarren sektoreko garraioa eta komunikazioak) 

arteko oreka erlatiboa izatea litzateke egokiena. 

 

Gaur egun kalifikatuta dauden lurzoruetatik at, garapen berriak egiteko baldintza 

topografiko egokienak dituzten lurralde-esparruak Beasain-Zumarraga korridorean eta 

Oria ibaiaren ibar zabaletan, Idiazabal, Segura eta Mutiloa udalerriei dagozkienetan, 

daude. Hala ere, esparru horren ezaugarri bereziak direla eta, hiri-garapenetik kanpo 

gelditzea litzateke onena. 

 

Eskaeraren aurreikuspenak 

 

Gaur egun begi-bistakoak dira garapen-premiak eta, horrenbestez, horretarako behar den 

lurzorua zehazteko eta horiek prestatzeko eta merkatuan aldi baterako jartzeko 

zailtasunak, sistemaren erlazio eta gertakarien ezaugarriak ikusita.  

 

 

Azkeneko hamarkadan lurzoruaren okupazioa 50/60 ha gehiagokoa dela aurreikusi da. 

Hala ere, kontuan hartzeko modukoa da eskari horren zati handi bat herriguneetan 

kokatutako enpresa batzuen lekualdaketari dagokiona dela. Izan ere, horiek instalazio 

desegokiak zituzten eta nahitaezkoa zen horiek modernizatzea, handitzea eragozten 

zutelako, bertara iristeko zailtasunak zeudelako eta aparkatzeko arazoak zituztela bertan. 

Oro har esan dezakegu prozesu hori amaituta dagoela, nahiz eta baden zehatz-mehatz 

aipa daitekeen kasuren bat edo beste. 

 

Dimentsionatzeko tanteoak, eskualde-hiriaren tamainaren, sektoreko jardueraren, gaur 

egungo zuzeneko premien (enpleguaren mailaren) edo azkenaldiko eskariaren batez 

besteko erritmoaren gisako kontzeptuetan oinarritutakoak, nabarmen datoz bat 

kalifikatutako lurzoruaren “premiei” dagokienez, 110/120 ha-koak baitira. (LAParen 

zenbatespenen arabera 100/130 ha-koak dira). Jarduera berritzaileetarako edo hirugarren 
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sektorekoetarako kalifikatutako berariazko eremuetan behar adina dimentsionatutako 

“pakete” berriak izateko premiak aipatu berri ditugun zenbatekoak gehienez ere 150 ha 

arte igotzea ahalbide dezake (bertan barne hartuko litzateke jada hutsik dagoen lurzoru 

bideragarria eta plangintzak kalifikatutakoa).  

 

 

Eskaintza eta eskaria erkatuta, hasiera batean behintzat ez da ondorioztatzen lurzoru 

berria kalifikatzeko presako premiarik. 

 

Dena dela, okupatugabeko industria lurzorutzat kalifikatutako lurzoru horietako asko 

industriaren baten erreserba dira edo izaera fisikoko edo hirigintzaren kudeaketaren 

inguruko bestelako arazoak dituzte. Hori dela eta, zalantzan jartzeko modukoa da 

lurzoruaren eskaintza erreal gisa duten bideragarritasuna. 

Kualifikatutako eskariak, bi azpieskualdeetako plan estrategikoetan adierazitakoaren 

arabera, zerbitzu-enpresetarako lurzorua prestatzera, belaunaldi berriko 

produkzio-jardueretara (berrikuntza eta ikerketako zentroetara), lehendik zeuden 

industriei laguntzera, industria berriak erakartzera eta abarretara bideratu beharko 

lirateke. 

 

Kokapenari erreparatuz gero, eskari nagusiak eskualdeko herrigune nagusien inguruan 

sortzen dira. Horiek, ordea, beteta daude ia eta, lurraldea zentzuz erabiltzearen 

ikuspegitik, ia ez dago batere aukerarik kalifikazio berriak egiteko. Hori gertatzen da, 

adibidez, N-I errepidearen korridorean, batez ere Beasain eta Idiazabal artean, Legazpi 

eta Urretxu-Zumarraga arteko GI-631 errepidearen zatian eta Beasain-Zumarraga 

korridorean. Azken horretan espazio asko dago erabilgarri, baina plangintza eta 

kudeaketako marko orokorrik ez dagoenez, ez dago eskaintza errealik. Horrek guztiak 

beste eremu batzuetan presioa handia izatea du ondorio, besteak beste, haranen 

hondotik kanpo dauden guneetan, Iurreko zuzenean edo Segurako ibarrak bezalako 

ondoko esparruetan. 

 

LZParen lehentasunezko helburuetako bat izango da marko orokor hori ezartzea. 

Horretarako, ordea, tamaina lehiakorreko hirigintza-unitateetako lurzoruak eskaini 
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beharko dira, tamaina jakin bat izan dezaketen eskarietarako baliagarri izango 

direnak eta baldintza egokiak dituzten lurretan egongo direnak (topografia eta 

bizitegitarako asentamenduekiko eta komunikabideekiko kokapena). Gainera, 

lurzoru-banaketa bi azpieskualdeen artean orekatuko litzateke, lurzoruen eta 

lanpostuen eskaintza bateratua sortzearen bidez bi azpieskualdeak integratzea 

errazteko. 
 

2.4.4. GIZARTE EKIPAMENDUAK 

 

Atal honetan, bai lurzoru-kontsumitzaile, bai kokaleku duten hiri-ingurunearen 

birkualifikatzaile gisa, lurralde-garrantzi eta garrantzi funtzional handia duten udalaz 

gaindiko ekipamendurik garrantzitsuenen maila, garapen-maila, kokapena eta defizitak 

aztertuko ditugu. Ekipamendu horiek hezkuntza, osasun, laguntza, kultura, kirol, 

administrazio eta abarren ingurukoak dira.  

 

Gaur egun dauden udalaz gaindiko ekipamenduak I.4 planoan islatu ditugu grafikoki. 

Oinarrizko ekipamendu izaki udalerriaren mailara mugatzen diren ekipamenduak alde 

batera utzi ditugu. 

 

Hezkuntza-ekipamendua oro har onargarria dela esan dezakegu, espazio horien, 

kirolaren, zuzkiduren eta kulturaren ingurukoen arteko osagarritasun handiagoa lortze 

aldera aintzat izan beharko genituzkeen kokapenaren inguruko hainbat irizpide 

gorabehera. . Hala eta guztiz ere, badira zenbait urritasun eskalaren muturretan. Izan ere, 

komenigarria dirudi udalerri gehienetan gutxieneko hezkuntza-maila batzuei eusteak. 

Beste muturrean, faltan eman da nolabaiteko unibertsitate-irakaskuntzaren presentzia 

handiagoa, eskualdeko gizarte- eta ekonomia-ezaugarriei egokitutakoa izango dena, gaur 

egun Ingeniaritza Teknikoko Eskolan egiten diren ikasketen osagarri izango dena eta 

eremu funtzionaleko hezkuntza-ekipamenduen maila igoko duena. 

 

Osasun-ekipamenduei erreparatuz gero, Urretxu eta Beasaingo anbulatorioetan eta 

Zumarragako ospitalean oinarritzen dela esan dezakegu, hori baita eremu funtzionalak 

duen eskualde-izaerako ekipamendu handi bakarra. 
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Gizarte-ongizateko zerbitzuak tradizioz administrazioaren eta, azkenaldian, eskaria gero 

eta handiagoa denez, ekimen pribatuaren pixkanakako erantzuna izan duen gizartearen 

eskaria izan dira. Gisa horretan, laguntza-sare bat sortu da eta bertako kide dira 

Arangoitiko Erretiratuen Egoitza (Beasain), San Josekoa (Ordizia), Santa Krutzekoa 

(Legazpi) eta Zumarragako Ospitale Geriatrikoa, garapen-maila handi samarra lortu 

duena, nahiz eta oso urrun dagoen aurreikuspen demografikoetatik eta bizi-itxaropena 

luzatzetik ondoriozta daitezkeen premietatik. 
 

Sektore honetako premiak/aukerak ez dira egoitzetako plazei dagozkienak bakarrik, baita 

etxez etxeko arreta eskaintzeko zerbitzuei lotutakoak ere. Horiek enpresa-jarduerak 

garatzeko gero eta iguripen gehiago sortzen dituzte eta enplegua sortzeko aukera dira 

sektore honetako defizit handia duen eskualde batean. 
 

Kultur ekipamenduaren ikuspegitik, eskaintzaren ardatza kultur etxe batzuek osatzen dute 

(Beasain, Ordizia, Zumarraga). Horiek oro har udalaren ikuspegitik sortutakoak dira. 

Alabaina, badira izaera turistiko eta kulturala duten beste espazio batzuk ere: 

Zumalakarregi Museoa (Ormaiztegin), Lenbur proiektua (Legazpin) Mirandaola 

burdinolarekin eta orain gutxi zaharberritutako Igartubeiti (Ezkio-Itsaso) baserriarekin. 

Horiez gain, Zeraingo museo etnografikoa eta Igartzako multzoa (berreskuratzeko fasean 

dagoena) ditugu. Hala ere, faltan ematen da eremu funtzionalaren maila izango duen 

kultur hornidura (egokia litzateke kultur zentro integratuaren tipologia) eta hezkuntza- eta 

kultura-ekipamenduen arteko koordinazio handiagoa. 
 

Gizarte- eta administrazio-ekipamenduen eskaintza suhiltzaileen zerbitzuan eta 

Ertzaintzan datza. Lehenengoak Legazpi eta Ordizian daude eta bigarrengoak Urretxu eta 

Beasainen, eta eremu funtzionaleko bi azpiburutzetako gertakarietan hartzen dute esku. 
 

Eskualdeko kirol-ekipamenduak, berriz, Bikuñan (Legazpi) eta Argixaon (Zumarraga) 

daude, Urola Garaia azpieskualdearen kasuan, eta Loinaz (Beasain) eta Altamiran 

(Ordizia) Oria eskualdearen kasuan. Instalazio horiek ez dira oso osagarriak beren 

artean. 
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Amaitzeko, badira eskualdean defizit diren eta beren inguruko plan estrategikoek eskatu 

dituzten beste zenbat ekipamendu, negozio-zentroen eta enpresetarako zerbitzuen 

ingurukoak hain zuzen ere. 
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Enpresetarako zerbitzuak sortzea industria-ehunaren lehiakortasuna hobetzeko modua 

da. Horixe da Goierriko ekonomia-egitura sustatzeko eta aldatzeko erarik nagusiena, 

baita hirugarren sektoreko lanpostu berriak sortzeko aukera ere. 
 

Zerbitzurik aurreratuenek, beren logikari jarraiki, hiriburuan kokatzeko joera duten arren, 

industria eta zerbitzuak elkarrengana hurbiltzea eta beren arteko sinergiak sortzea 

ahalbidetzen duten aukera ugari daude. 
 

Testuinguru horretan, azpieskualdeetako garapen-agentziek (Goieki eta Ugasak) ekimen 

horiek garatzea sustatu behar dute, horiek izango baitira enpresa-ehuna dibertsifikatzeko 

bide. 
 

Goierriko zuzkidura-egiturari buruzko balorazio orokor gisa esan genezake lurraldearen 

araberako banaketa orekatua izatea duela ezaugarri. Izan ere, tokiko ekipamenduak 

oso sakabanatuta daude lurralde osoan eta eskualdekoak, berriz, azpieremuetako bi 

burutzetan bilduta. 
 

Tokiko ekipamenduak, esanak esan eta hautemandako gabeziak alde batera, nahiko 

onargarriak dira oro har. Hala ere, horiek udalerrikoa bakarrik den ikuspegi batetik 

sortzeak maiz sortzen ditu beren arteko bikoiztasun-arazoak eta horrenbestez, 

baliabideak ez dira erabiltzen zentzuz. 

 

Tokiko ikuspegian oinarritutako balorazio orokor baikor horren ondoan, ordea, 

eskualdeak eta, batez ere, burutzak (Beasain-Ordizia-Lazkao) ez dituzte alderdi 

kualitatiboei dagokienez eraiki nahi duten hiriaren mailarekin bat datozen 

ekipamenduak. 
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2.5. BIZTANLERIA ETA LURRALDEA 

 

2.5.1. DINAMIKA ETA EGITURA DEMOGRAFIKOA 

 
Egitura eta dinamika demografikoa dira edozein lurralderen gizarte-oinarria osatzen 

dutenak, eta eragina dute etorkizunean izan ditzakeen aldaketetan. Horrenbestez, aintzat 

hartzekoak dira epe luze samarrera egindako edozein hausnarketatan. 

 

Bilakaera demografikoan hainbat elementuk eragiten dute, hala nola ugalkortasunak, 

heriotza-tasak eta migrazioek. Fenomeno demografiko horien konbinazioak eta dinamikak 

baldintzatzen du biztanleriaren bolumenaren eta egituraren aldaketa. Eta horiek alderdi 

garrantzitsuak dira produkzio-ekonomiari begira, produkzioari (eskaintzari) dagokionez 

nahiz kontsumoari (eskariari) dagokionez. 

 

Goierriko eremu funtzionalak izandako bilakaera demografikoa aztertuz gero ikusten 

denez, laurogeiko hamarkadaren hasieratik etengabekoa izan da biztanleria-galera, 2001 

arte. Urte horretan joera aldatu egiten da eta biztanleriak gora egiten du arinki; horrela, 

2006an guztira 65.948 biztanlekoa da guztizko kopurua. Aurretik igarotako 20 urteetako 

joera aldatu da estreinakoz eta aldaketa horrek eragina izan du aztertutako eremu 

guztietan, Urola Garaiaren kasuan izan ezik. Azken horren kasuan, azken bosturtekoan 

demografiaren uzkurdura ezagutu dute, nahiz eta aurreko bosturtekoetan baino 

xumeagoa izan den uzkurdura hori. 1981-2006 artean dauen 25 urteetan Goierriko eremu 

funtzionalak 6.000 biztanletik gora galdu ditu, hau da, 1981ean zuen biztanleriaren % 8,4. 

 

Profil demografiko hori eta Gipuzkoa osoan lortutakoa antzekoak dira. Hain zuzen, 1981 

eta 2001 artean biztanleria galdu du Gipuzkoak eta 2001etik aurrera irabazten hasi. Hala 

ere, mende laurden horretan Goierrin eta Gipuzkoan izandako gorabeherak antzekoak 

dira, baina, ezin da azpimarratu gabe utzi, Goierriko eremu funtzionalean izan den 

murrizketa demografikoaren eragina Gipuzkoan izandakoa baino nabarmenagoa dela. 

Horrenbestez, 1981-2001 aldian Gipuzkoak bere hasierako biztanleriaren % 3 galdu duen 

bitartean, Goierrin % 9koa izan da galera. Ondorioz, Goierrik probintzia osoarekiko duen 

pisu demografikoa % 10,4koa zen 1981 eta % 9,6ra murriztu da 2001ean. 
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1.1. taula.- Biztanleriaren bilakaera (1981-2006) 

Biztanleria Eremua 1981 1986 1991 1996 2001 2006 
BOL1 27.020 27.106 26.684 26.353 25.966 27.003 

Oria gainerakoa 2 11.974 11.322 10.690 10.239 9.954 10.287 
Segura ibarra3 3.444 3.284 3.107 3.012 2.931 3.123 
Urola Garaia4 29.578 28.928 27.600 26.382 26.010 25.535 

Goierri 72.016 70.640 68.081 65.986 64.861 65.948 
Gipuzkoa 694.681 689.222 676.488 676.208 673.563 686.665 

Aldiko aldakuntza (%) Eremua 81-86 86-91 91-96 96-01 01-06 81-06 
BOL1. -0,3 -1,6 -1,2 -2,5 4,0 -0,1 

Oria gainerakoa 2 -5,4 -5,6 -4,2 -14,5 3,3 -14,1 
Segura ibarra3 -4,6 -5,4 -3,1 -12,5 6,6 -9,3 
Urola Garaia4 -2,2 -4,6 -4,4 -10,8 -1,8 -13,7 

Goierri -1,9 -3,6 -3,1 -8,4 1,7 -8,4 
Gipuzkoa -0,8 -1,8 -0,0 -2,7 1,9 -1,2 
% Goierri 

 Gipuzkoarekiko 10,4 10,2 10,16 9,8 9,6 9,6 

 
1 Beasain, Ordizia eta Lazkao 
2 Altzaga, Arama, Ataun, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Legorreta, Olaberria, Ormaiztegi eta Zaldibia 
3 Mutiloa, Segura, Zegama eta Zerain 
4 Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu eta Zumarraga 
Iturria: Eustat, Biztanleriaren Estatistika 
 
 
Analisia Goierriko eremu funtzionala osatzen duten lurralde-esparruetara mugatuz esan 

genezake, biztanleriaren beherakada Oriako gainerako zatian (-%14,6 1981-1996 aldian) 

eta Urola Garaian (-%10,8) izan dela bereziki adierazgarria. Beasain-Ordizia-Lazkao 

eremuaren kasuan, biztanleriari eutsi zaio 1981 eta 2001 artean (2001-2006 

bosturtekoaren hazkundeak orekatu egin ditu 1986 eta 2001 artean izandako galera 

arinak). Hain zuzen ere, aipatutako eremuak izan duen bilakaera demografikoa 

Gipuzkoan aldi osoan erregistratutakoa baino positiboagoa da. 

 

Laurogeiko hamarkadaren lehenengo urteetatik aurrera Goierriko eremu funtzionalean 

izandako biztanleriaren beherakada hori batez ere migrazio-mugimenduen bilakaerari, 

aldekoa izan ez denari (migrazio-saldoa negatiboa izan da), eta lurraldeko gainerako 

tokietan bezala jaiotza-tasak behera egiteari zor zaio. Horrekin batera, azken urteetan 

ezagutu den hobekuntza, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) kanpo-inmigrazioak izan 
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duen hazkundeari zor zaio funtsean. Horrela, laurogeiko hamarkadan 174 pertsonako 

urteko saldo negatiboa erregistratu bazen, mende berriaren lehenengo 7 urteetan 279 

pertsonako saldo positibora pasa da. 

 

1.2. taula.- Migrazio-saldoaren bilakaera (1991-1996) 

 
Goierri Gipuzkoa Urtea Guztira Kanpokoa Barrukoa Guztira Kanpokoa Barrukoa 

1991 -624 -280 -344 -653 -466 -187 
1992 -470 -267 -203 -1.362 -1.327 -35 
1993 -548 -296 -252 -1.941 -1.597 -344 
1994 -453 -247 -206 -1.677 -1.468 -209 
1995 -485 -242 -243 -1.493 -1.285 -208 
1996 -431 -227 -204 -1.737 -1.114 -623 
1997 -238 -15 -223 -343 -171 -172 
1998 -261 14 -274 -264 -107 -157 
1999 -307 -8 -299 93 158 -64 
2000 -114 52 -166 226 293 -66 
2001 112 219 -107 1.579 1.525 54 
2002 -193 20 -213 103 774 -671 
2003 -28 106 -134 -9 806 -815 
2004 299 276 23 575 901 -326 
2005 546 506 40 2.897 2633 264 
2006 820 773 47 3.340 3.166 174 

1991-2006 batez 
bestekoa -148 24 -172 -42 170 -212 

92-96 tasa (o/oo) -7,1 -3,8 -3,3 -2,4 -2,0 -0,4 
97-01 tasa (o/oo) -2,5 0,8 -3,3 0,4 0,5 -0,1 
02-06 tasa (o/oo) 4,4 5,1 -0,7 2,0 2,4 -0,4 
92-06 tasa (o/oo) -2,2 0,4 -2,6 -0,1 0,2 -0,3 

 
Iturria: Eustat, Migrazio-mugimenduak. 
 
 
Goierriko eremu funtzionaleko biztanleriaren egitura sexuaren eta adinaren arabera 

aztertu da eta lortutako ezaugarriak Gipuzkoakoen oso antzekoak dira. Era berean, 

Goierriko EFko egiturak izan duen bilakaera gipuzkoan izandakoaren antzekoa da. 
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1.1. figura 

 
 
1.3. taulak erakusten ditu 1981 eta 2006 urteetan Goierriko eta Gipuzkoako biztanleria 

sexuaren eta adin-talde handien arabera banatu eta lortutako egituraren adierazleak. 

Horrela, ikus daitekeen moduan, Goierrik bi kasuetan Gipuzkoak baino altuagoa du 

gizonezkoen tasa (50,6 2006an; 49,1 Gipuzkoak), eta alde horri eutsi dio aztertutako aldi 

osoan. 

 

Adinari erreparatuz gero, Goierriko zahartze-indizea (64 urte baino gehiagoko biztanleen 

proportzioa) Gipuzkoakoaren baino zerbait altuagoa da 2006an (% 19,2 eta % 18,4 dira 

tasak, hurrenez hurren). Izan ere, zahartze-prozesua nabarmenagoa da Goierriren 

kasuan, bertako demografia atzerakorragoa baita. Goierrik 1981ean zuen zahartze-

indizea Gipuzkoakoa baino baxuagoa zen (% 8,4 eta % 9,4 hurrenez hurren), baina 

laurogeita hamarreko hamarkadaren lehen urteetan, probintziak erregistratutako kota 

gainditzea lortu zen. 

Goierri 1981 (sombreado) & Goierri 2006
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1.3. taula.- Biztanleria sexuaren eta adin-taldearen arabera (1981-2006) 

 
Goierri Gipuzkoa Egitura 

demografikoa Guztira Gizonez
koak 

Emakum
ezkoak Guztira Gizonez

koak 
Emakum
ezkoak 

adinaren arabera 
(%) 

      

1981ean       
0 - 19 urte 34,6 34,7 34,5 34,3 35,6 33,1 
20 - 64 urte 57,0 58,2 55,8 56,3 57,0 55,6 

65 urte eta gehiago 8,4 7,1 9,8 9,4 7,4 11,4 
2006an       

0 - 19 urte 17,8 17,9 17,7 17,3 18,0 16,6 
20 - 64 urte 63,0 65,4 60,6 64,3 66,4 62,2 

65 urte eta gehiago 19,2 16,8 21,7 18,4 15,6 21,2 
sexuaren arabera 
(%) 

64.      

1981ean  51,1 48,9  49,6 50,4 
2006an  50,6 49,4  49,1 50,9 

 
Iturria: Eustat, Biztanleriaren Estatistika 
 

 

Gure inguruko gizarteetan gertatzen den moduan, emakumezkoen profila gizonezkoena 

baino zaharkituagoa dago (% 21,7 % 16,8ren parean Gipuzkoako eremu funtzionalean, 

2006an). Gipuzkoan, berriz, antzeko diferentziala lortu da adin-talde honetan. 

 
 

2.5.2. BIZTANLERIAREN BANAKETA 

 

Biztanleriaren beherakada handiagoa izan denez Eremu Funtzionalean Gipuzkoa osoan 

baino, bere pisu erlatiboak behera egin du pixkanaka-pixkanaka azkeneko hamarkadetan. 

2006an, adibidez, Gipuzkoako guztizko biztanleriaren %9,6 zen Goierrikoa, nahiz eta 

1981ean %10,4koa izan. 

 

2006an Goierriko biztanleriaren % 80 Urola Garaian eta Beasain-Ordizia-Lazkaon bizi 

zen, ia maila berean banatuta. Oriaren gainerako zatiak, % 15,6 eta Segura ibarrak (% 

4,7) pisu askoz txikiagoa dute eremu funtzionalaren guztizkoan. 
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1.4. taula.- Biztanleriaren espazio-banaketa (1981-2006) 

 
Eremuaren pisua eremu funtzionalaren gainean (%) Zona1 

1981 1986 1991 1996 2001 20006 
B.O.L. 37,5 38,4 39,2 39,9 40,0 40,9 

Oria gainerakoa 16,6 16,0 15,7 15,5 15,3 15,6 
Segura ibarra 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 
Urola Garaia 41,1 41,0 40,5 40,0 40,1 38,7 

Goierri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
1 Ikus 1.1. taula eremuen definizioa ezagutzeko 
Iturria: Eustat, Biztanleriaren Estatistika 
 
 
1981-2006 urteen arteko bilakaerak islatzen du geroz eta pisu erlatibo handiagoa 

bereganatu duela Beasain-Ordizia-Lazkao zonaldeak (Goierriko biztanleriaren % 37,5 

izatetik 1981ean % 40,9ra iristen da 2006an). Urola Garaian kontrakoa gertatu da eta 

1981ean % 41,1eko pisua edukitzetik, 2006an % 38,7ra murriztu da. Oriako gainerako 

zatian biztanleriaren guztizkoa puntu bat murriztu da (% 15,6 2006an eta % 16,6 

1981ean), baina, dirudienez, azken hamarkadan eten egin da joera hori. 

 
 

2.5.3. 2016RAKO PROIEKZIO DEMOGRAFIKOAK 

 

Urte askotan hazkunde demografiko neurritsua ezagutu zuen EAEko biztanleriak, baina 

joan den mendeko azken 20 urteetan, ugalkortasun-tasaren beherakadaren eta migrazio-

saldo negatiboak agertzearen ondorioz, beheraldia nagusitu zen. Biztanleriak gora egin 

du berriro azken urteetan, EAEn izandako kanpoko inmigrazio-fluxu garrantzitsuari esker 

nagusiki. Bereziki azpimarratzekoa da garapen-maila baxuagoko herrialdeetatik datorren 

inmigrazioa. 

 

Goierriko eremu funtzionalari helduz, joera-aldaketa 2001 inguruan gertatu zela esan 

daiteke. Urte horretan erregistratu zen eremu funtzionalean biztanle gutxien, 65.000 baino 

zerbait gutxiago (ikus 1.1. taula). Joera-aldaketa hori dela eta, baliteke zailtasunak 

sortzea proiekzio sinesgarri bat egiteko orduan. Alde batetik, aurreko bi hamarkadetako 

joera amaitutzat jo daiteke. Baina, beste alde batetik, joera berri bati ekin zaio duela gutxi 

eta, oraingoz, eskura dagoen informazioa nahiko mugatuta dago (urte gutxi dira joera 
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berri hasi zenetik) eta ez da nahikoa etorkizuneko aldakuntza-tasaren proiekzio sinesgarri 

bat egiteko. 

 

Iraganeko joera estrapolatzeko hainbat metodo aztertu dira (aldi desberdinak eta forma 

funtzionalak barne hartuta). Erabilitako metodoen arteko desberdintasunak agerikoak 

dira, izan ere, ezin da ahaztu mugatuta daudela. 2016. urterako Goierriko eremu 

funtzionaleko biztanleriaren gainean egindako proiekzioek diotenez, 2016an 61.500 

biztanleko minimoa izango da (1981-2006 aldiko joera lineala hartu da oinarrian 

proiekzioa egiteko) eta 68.200 biztanleko maximoa (2001-2006 aldiko aldakuntza-tasa 

hartu da oinarrian proiekzioa egiteko); tarte berean kokatu dira aukera gehiago1. 

 

Amaitzeko, hipotesi bakunena aukeratu da: Hazkunde demografikoaren azken etapan 

(2001-2006) lortutako aldakuntza-tasa mantenduko da hurrengo hamarkadarako (2006-

2016). Egoera bestelakoa balitz, hipotesi hau sinpleegitzat eta linealegitzat jo zitekeen. 

Haatik, gaur egungo egoera kontuan hartuta, onargarritzat jo daiteke, lehen esan bezala, 

bakunegia izanik. 1.5. taulan ikus daitezke 2008 eta 2016 urteetan Goierriko eremu 

funtzionalerako proiektatutako balioak; guztietan, 2006an erroldatutako biztanleriaren 

gainean 2001-2006 errolda arteko aldakuntza-tasa aplikatu da. Aurreko paragrafoan esan 

dena errepikatuz, egindako proiekzioa kontuan hartu diren aukeren maila gorenera iritsi 

da. 

 

Azken bost urteetako joerak bere horretan jarraituz gero, Goierriko biztanleria 68.200 

pertsonek osatuko dute 2016an, hau da, 2006ko biztanleria baino % 3,4 gehiago. 

Hazkunde hori eta Gipuzkoa osorako aurreikusitakoa (% 3,9), parekoak dira. 

 

Prozedura bera erabili da Gipuzkoako biztanleriaren proiekzioa egiteko. 2001-2006 

bosturtekoan izandako aldakuntza-tasa aplikatzean, 2016rako 713.600 biztanleko 

emaitza lortzen da. Proiekzio hori Eustat-ek 2005ean argitaratutakoetatik gora dago. 

                                            
1 Horrela, demagun, 1981-2006 aldirako behatutako joeraren gainean funtzio kuadratikoa aplikatzean lortzen 

den proiekzioa 67.100 biztanlekoa da Goierrin 2016an. 
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Eustat-en proiekzioen arabera, 710.000 biztanle inguru dira2. 

 

Eremu funtzionaleko guztizko biztanleriaren proiekzioa egin eta gero, eremu 

funtzionalean bereizitako lau eremuetako pisu demografikoak 1981-2006 aldian izandako 

bilakaera erabili da eremu bakoitzeko biztanleriak etorkizunean edukiko duen 

bilakaeraren proiekzioa egiteko. Prozesu osoaren emaitzen laburpena erakusten du 1.5. 

taulak. 

 

1.5. taula.- Proiekzio demografikoak 2016rako (2001-06 joera) 
 

Biztanleria 
Banaketa ( bertikalaren 

%2) Zona1 

2006 2008 2016 

Urteko 

aldakunt

za (%) 1981 2006 2016 

B.O.L. 27.003 27.370 28.820 0,65 40,9 41,2 42,3 

Oria 

gainerakoa 
9.862 9.664 9.700 -0,17 15,0 14,6 14,2 

Segura ibarra 3.123 3.043 3.105 -0,06 4,7 4,6 4,6 

Urola Garaia 25.960 26.312 26.551 0,23 39,4 39,6 38,9 

Goierri 65.948 66.389 68.176 0,33 100,0 100,0 100,0 

Gipuzkoa 
686.66

5 

691.97

7

713.63

9
0,39 9,60 9,59 9,55 

 
1 Ikus 1.1. taula eremuen definizioa ezagutzeko. 
2 Gipuzkoari dagokion lehen lerroan Goierrik Gipuzkoa osoan duen portzentajezko pisua erakusten da. 
Iturria: Bertan landua, Bitanleriaren estatistikako datuak (Eustat) erabilita 
 

Proiekzioaren arabera, Oria gainerakoan (-% 1,6) eta Segura ibarrean (-% 0,6) uzkurdura 

txiki bat ezagutuko dute 2006-2016 bitarteko hamar urteetan; Beasain-Ordizia-Lazkao 

zonaldean, aitzitik, gora egingo litzateke (% 6,7) aldi berean. Urola Garaiko eremuan 

azken 25 urteetan bertan ezagututako etengabeko biztanleria-galera eten egingo da eta 

datozen urteetan hobera egingo duela dirudi (% 2,3). Esandako guztia laburbilduz, xede 

dugun proiekzioak azken urteetako joerari eusten dio eta, horrela, Beasain-Ordizia-

                                            
2 Eustat-en proiekzioa 2015ean amaitzen da, hortaz, ez dugu azterketa honetan lortutako emaitzarekin 

zuzenean aldera daitekeen daturik. Haatik, Eustat-ek 2004-2015 aldirako aurreikusitako joera erabilgarri 
dagoen azken datuaren gainean aplikatuz (2006ko biztanleria), testuan aipatutako kopurua lortzen da. 
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Lazkaoko biztanleriaren pisu erlatiboak etengabe egin du gora, modu neurritsuan egin 

badu ere. Horrela, 2016an Goierriko guztizko biztanleriaren % 42,3ra iritsiko da (% 37,5 

zen 1981ean). 

 

Hala ere, ezin da ahaztu proiekzio guztiak egoera ezagutzeko saiakuntza hutsak direla. 

Prozesu demografikoen inertzia handia izanik ere, biztanleriaren bilakaerak gorabehera 

eta etendura garrantzitsuak izan ohi ditu eta ezinezkoa da horiek epe ertainera 

aurreikustea3.  

Testuinguru horretan, eta etorkizunera begira, aurkeztutako proiekzio demografikoen 

arabera biztanleriak zerbait gora egingo duela esan daiteke, eta esparru berri hori 

kontuan hartuko da aurreikusitako jarduerak (ekipamenduak, zerbitzuak, eta abar) 

osatzeko eta bat egiteko orduan. Hala ere, etorkizunean ikusiko da berriki sortutako joera 

honen gainean bestelako fenomeno eta prozesu batzuk duten eragina. Zenbait fenomeno 

edo prozesu orokorrak izango dira, munduko ekonomia-sistemaren gorabeherak edo 

kanpo-inmigrazioaren gainean Europak ezartzen duen araudia, adibidez. Beste hainbat 

faktore eremu funtzionaleko eragile publikoek eta pribatuek garapen ekonomikoa, 

zerbitzuen politika, hiri-berritzea eta eskaintza inmobiliarioa bezalako alderdietan egiten 

dituzten jardueren mende daude. 

 

                                            
3 Hurbileko bi adibide aipatzearren, gogoan hartu azken hamarkadetan Gipuzkoarako egindako bi 

proiekzioetan antzemandako desbideraketak. Bilboko Merkataritza Ganberak egindako azterketan (1978) 
883.000 biztanlera mugatu zen Gipuzkoako biztanleria 2000. urterako. 2.000 urtean 674.000 izan ziren. 
2000. urtean egindako proiekzio demografikoetan, Eustat.ek 663.000 biztanlera mugatu zuen Gipuzkoako 
biztanleria 2006rako, baina 687.000 erregistratu ziren urte hartean. Bi kasuetan, proiekzioak okertu egin 
ziren joera-aldaketaren eraginez, proiekzioak landu ziren urteetan gertatu baitziren hain juxtu. 
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2.6. EKONOMIA ETA LURRALDEA 

 

2.6.1. LAN MERKATUA 

 

a) Biztanleria aktiboa eta langabezia 

 

Goierrin aktibitateak eta langabeziak 1981-20014 aldian izandako bilakaera Gipuzkoak oro 

har izandakoaren antzekoa da, 2.1. taulan ikus daitekeenaren argitara. Bi kasuetan 

hauteman daiteke emakumezkoen aktibitate-tasak nabarmen egin duela gora (17,2 puntu 

Goierrin eta 18,3 Gipuzkoan) eta gizonezkoen aktibitate-tasak beherakada handia izan 

duela (11,4 puntu Goierrin eta 9,0 Gipuzkoan aldi beran). Aldi osoan zehar langabezia-

maila handia izateak agerian uzten du hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

hasitako industria-birmoldaketa sakona, produkzio-sistemak oraindik erabat bereganatu 

ez duen eragina izan zuena lan-merkatuan. 

 

2.1. taula.- Aktibitate- eta langabezia-tasa sexuaren arabera (1981-2001) 
 

Aktibitate-tasa (%1) Langabezia-tasa (%2) 
Eremua Urtea Guztira Gizonezk

oak 
Emakume

zkoak Guztira Gizonezk
oak 

Emakume
zkoak 

1981 49,8 77,4 21,1 13,9 11,0 24,9 
1986 50,1 72,9 26,8 21,3 17,0 33,0 
1991 49,8 68,4 30,7 15,6 11,3 25,4 
1996 48,2 64,5 31,8 17,9 12,3 29,3 

Goierri 

2001 52,2 66,0 38,2 7,9 4,9 13,0 
1981 50,4 76,1 25,8 15,1 13,0 21,0 
1986 50,7 72,2 30,4 22,1 18,7 29,9 
1991 52,1 69,5 35,5 17,8 13,6 25,6 
1996 51,4 66,3 37,4 21,3 16,7 28,9 

Gipuzkoa 

2001 55,3 67,1 44,1 9,7 7,3 13,2 
 
1 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren gainean kalkulatuako tasa 
2 Biztanleria aktiboaren gainean kalkulatutako tasa 
Iturria: Eustat, Biztanleriaren Estatistika 
 

                                            
4 Biztanleriaren estatistikak lantzeko sistema aldatu dela eta, oraindik ez dugu eskura 2006ko erroldako 

informazioa (udal-erroldakoa eta beste hainbat iturrietatik lortutakoa, funtsean). Eskura dagoen informazio 
osatugabeak erakusten duenez, laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik lan-merkatuak ezagutu 
duen hobekuntza gaur egunera arte luzatzen dela. 
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Goierrin aktibitateak eta langabeziak izandako bilakaerak erakusten du krisiak eragin 

handi samarra izan duela eskualdean, Gipuzkoan oro har izan duenarekin alderatuta. 

Langabezia-tasa Gipuzkoako batez bestekoaren azpitik ibili da beti, baina ageriko 

abantaila hori aktibitate-tasa Gipuzkoa osokoa baino txikiagoa izateari zor zaio, batez ere 

emakumezkoen kasuan. Gainera, alde hori handitu egin zen 1981-2001 aldian: 

gizonezkoen kasuan aktibitate-tasa 1,3 puntu goitik egotetik 1,1 puntu behetik egotera 

pasa da. Emakumezkoen aktibitate-tasaren kasuan handitu egin da diferentzial 

negatiboa, 1981ean 4,7 puntu izatetik 2001ean 5,9 puntu izatera. Emakumezkoen 

aktibitate-tasa txikiak zein horrek izan duen portaera txarrak Goierriko 

industria-espezializazioarekin dute lotura. 

 
Goierriko eremu funtzionaleko aktibitate-tasa % 52,2 da 2001ean, eta kopuru hori 

Gipuzkoak erregistratuakoa (% 55,3) baino zerbait baxuagoa da. Goierriko aktibitate-tasa 

txikiagoa da gizonezkoen artean (litekeena da Goierriren zahartze-maila altuagoagatik 

izatea) nahiz emakumezkoen artean (hirugarren sektoreak Goierrin agerpen txikiagoa 

duelako seguru aski). Edozein modutan, emakumezkoen taldean bereziki esanguratsua 

da lortutako aldea: 2001ean % 38,2ko aktibitate-tasa lortu da, Gipuzkoak lortu duen % 

44,1eko portzentajearen parean. 

 

1981-2001 aldiko langabezia-tasak aurreko hamarkadetan erregistratukoak gainditu ditu 

nabarmenki eta, horrez gain, portaera gorabeheratsua erakutsi du, ziklo ekonomikoaren 

bilakaeraren eragin zuzenez. 2.1. taulan ikus daitekeenez, 1981 eta 1996 urteetan 

langabezia-tasa altua zegoen, garai hartan EAEn lortu ziren langabezia-tasa 

maximoetatik hurbil (% 21,6 1987an eta % 24,9 1994an). Laurogeita hamarreko 

hamarkadaren erditik, ordea, hazkunde ekonomikoak berarekin ekarri duen 

egonkortasunari esker, eta lan egiteko adina duten biztanle taldeetara gazteak sartu 

izanari esker, langabezia-tasa pixkanaka murriztea lortu da. Horrela, gaur egun 

hirurogeita hamarreko hamarkadatik lortu den langabezia-tasarik baxuenak erregistratu 

dira. EAEko eta Gipuzkoako langabezia-tasa % 3 ingurukoa izan da 2007an. 

 

Aktibitateak, enpleguak eta langabeziak erakutsitako bilakaera orokorraren profilak 

antzekoak dira Goierren eta Gipuzkoan, baina, hala ere, ezin da ahaztu Goierriko eremu 
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funtzionalaren industria-espezializazioak eragin oso negatiboa izan duela bere lan-

merkatuaren bilakaeran. Lehen ere esan duguna gogora ekarriz, Goierriko aktibitate-tasa 

Gipuzkoako batez bestekoaren azpitik dago, batez ere emakumezkoei erreparatuz. 

Zentzu berean, azpimarratzekoa da Goierriko 16 urte eta gehiagoko biztanleen enplegu-

tasa Gipuzkoako batez bestekoaren hurbilekoa izatetik 1991n (% 42,9 eta % 42,8, 

hurrenez hurren), 2001ean nabarmen baxuagoa izatera pasa dela (% 48,1 Goierrin eta % 

49,9 Gipuzkoan). Goierriko langabezia-tasa, aztertutako aldi osoan Gipuzkoako batez 

bestekotik behera egon dena, eskualde osoko enplegu-portaera kaxkarrenaren isla da. 

 

b) Biztanleria langabea 

 

Inem-en erregistratutako langabeziaren estatistikek Goierriko eremu funtzionaleko 

langabeziaren egoeraren gaineko ikuspegi zehatzago eta eguneratuago bat ematen 

digute, nahiz eta, erabilitako metodologien arteko desberdintasunen ondorioz, aztertutako 

multzoa ez dator bat beste estatistika-iturri batzuetan aztertutakoekin. Zentzu horretan, 

desberdintasun nagusia aurretik enplegurik ez duten edo bestelako aktibitate mota bat 

(eskolakoa edo ez-lanekoa) egiten duten eskatzaileekin lotuta dago. Azken urteetan pisua 

galdu du talde horrek, aurreko hamarkadekin alderatuz, hortaz, garbi esan daiteke Inem-

en erregistratutako langabeziatik eratorritako informazioak ikuspegi nahiko errealista bat 

ematen duela langabeziaren egituraren gainean. 

 

2.2. taulak erakusten du 2007 amaieran Goierrin eta Gipuzkoan erregistratutako 

langabeziaren egitura. Bi kasuetan langabeziak 25 urtetik gorako emakumezkoen artean 

izan du eragina batez ere. Produkzio-sektorearen ikuspegitik, zerbitzuen sektorean 

erregistratu da langabezia altuena (enpleguan duen pisua altua da halaber). Lehen 

enpleguaren bila ari diren pertsonen multzoak pisua galdu du azken urteetan eta, gaur 

egun, erregistratutako langabeziaren % 10era iristen da portzentajea; beraz, atzean utzi 

da duela 15 edo 20 urteetako egoera (gaur egun langabezian dauden biztanleen erdira 

iristen zen portzentajea). 
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2.2. taula.- Erregistratutako langabeziaren egitrua (2007ko abendua) 

 
Goierri 

 Gipuzkoa langabea
k 

Gipuzkoa
rekiko % 

Goierrire
kiko 
% 

Gizonezkoak     
 Guztira 9.093 643 7,1 40,0 

 25 urte baino 
gutxiago 966 81 8,4 5,0 

25-44 urte 4.406 334 7,6 20,8 
45 urte eta gehiago 3.721 228 6,1 14,2 

Emakumezkoak     
Guztira 13.839 966 7,0 60,0 

 25 urte baino 
gutxiago 730 65 8,9 4,0 

25-44 urte 6.507 508 7,8 31,6 
45 urte eta gehiago 6.602 393 6,0 24,4 

Sektoreak     
nekazaritza 214 11 5,1 0,7 

industria 4.963 462 9,3 28,7 
eraikuntza 1.599 125 7,8 7,8 
zerbitzuak 14.917 895 6,0 55,6 

aurretik lanik gabe 1.239 116 9,4 7,2 
Guztira 22.932 1.609 7,0 100,0 

 
Iturria: Inem/Eustat, Datu-bankua 
 

Goierrin erregistratutako langabeziak probintziako guztizkoaren % 7,0 hartzen du; 

proportzio hori biztanleriaren gainean duen partaidetza (% 9,6) baino dezente baxuagoa 

da. Bien arteko aldea, Goierriko aktibitate-tasa baxuagoak eta Goierriko eremu 

funtzionaleko enpresa-osasunaren esparruan probintziako batez bestekoarekiko lortutako 

diferentzial positiboak eragiten dute. 

 

c) Lan-merkatuaren joerak 

 

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieraz geroztik, langabezia-maila handia izan da 

lan-merkatuaren arloan garatutako herrialdeetan eta, bereziki, EBko herrialdeetan. Arazo 

horrek indar bereziz eragiten du Espainian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoan. 

Arazo horrek egituraren inguruko faktoreekin du lotura: soldata-kostu handi samarrekin, 

eskulanaren intentsitate txikian oinarritutako ekonomia-hazkundearekin, lan-merkatuaren 

zurruntasunarekin, prestakuntzan behar adina ez inbertitzearekin eta produkziokoa ez 
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den inbertsioa areagotzearekin, besteak beste. 

 

20 urtez langabezia-maila handia izan ondoren, berrogeita hamarreko hamarkadaren 

bigarren erdiko hazkunde jarraituak Gipuzkoako langabezia-tasa % 5era jaistea 

ahalbidetu du (% 9,5ekoa zen 2000n eta % 2,6koa 2007an). 1993-2007 aldian 

Gipuzkoako biztanleria okupatuak % 40tik gorako hazkundea ezagutu du, eta Eustat-en 

Biztanleria Ihardueraren arabera Inkestaren arabera, 226.000 pertsona izatetik 321.300 

izatera iritsi da. 

 

Badirudi aldiko azken urteetan moteldu egin dela hazkunde bizi hori eta, baliteke, 

hurrengo atzeraldi ekonomikoak negatiboki eragitea okupazio-maila. Lan-proiekzioak 

dagokien testuinguruan kokatzeko, gogoan hartu behar da merkatua oinarrian duen 

ekonomia-jarduera ziklikoa izan ohi dela. Lan-merkatuan nolabaiteko zurruntasuna egotea 

ahalbidetzen duten mekanismo ugari badaude ere, produkzio-zikloarekin alderatuta, 

zalantzarik gabe merkatuan gertatzen diren gorabehera sakonek eta jarraituek lan-eskaria 

eragiten dute eta enplegua desagerrarazten dute. Horrenbestez, epe luzerako proiekzioek 

hazkundeko nahiz atzerapeneko aldiak izan behar dituzte kontuan. 

 

Eskaintzari dagokionez, halaber, aldaketak espero daitezke etorkizunera begira, batez 

ere eskulanaren eskaintzaren bi funtsezko osagaiekin lotuta. Alde batetik, EAEko lan-

jardueraren tasak txikia izaten jarraitzen du, Europako herrialde garatuenekin alderatuta. 

Horrek iradokitzen digu eskulanaren eskaintza hedatu egin daitekeela merkatuaren 

egoerak nabarmenki okerrera egiten ez duen bitartean. Biztanle aktiboen kopuruak 

izandako hazkundea emakumezkoen artean eta lanaldi partzialeko aktibitatean, 

emakumezkoen taldean zein bestelako taldetan (ikasleak, aurre-erretiroa hartu duten 

biztanleak, eta abar) izandako gorakadari esker lortu da. 

  

Eskulanak izandako hazkunde horretan oinarrizkoa izan da, halaber, inmigrazioa. Azken 

10 urteetan izan den hazkunde demografikoan eta lan-tasak ezagutu duen hedapenean 

funtsezko faktore bat da. Baina aipatutako faktorea aurreikusteko zaila da, izan ere, 

munduko ekonomiaren hazkunde ezberdinak eta Europako migrazio-politiken irizpideek 

eragin zuzena dute beraren gainean. Edozein modutan, eta iparraldearen eta 
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hegoaldearen arteko errenta-desberdintasun handia kontuan hartuta, Europan, Espainian 

eta EAEn garapen-maila baxuagoa duten herrialdeetatik datozen langileen sarrera-fluxua 

etengabea izango dela aurreikus daiteke. 

 

Lan-eskaintzaren bilakaera eragiten duten aipatu ditugun bi faktoreez gain, epe ertainera 

zein luzera lan-merkatua nabarmenki eragin dezaketen faktore gehiago daude: lan-

merkatuaren malgutasuna, lanaldiaren murrizketa, erretiro-adina atzeratu izana eta 

Europako biztanleriaren zahartze-prozesu bizkorra (joera hori bereziki indartsua da 

Europako hegoaldeko herrialdeetan eta EAEn), eskulanaren etengabeko prestakuntza, 

egun-zatiko enplegua sustatzea edo kontratatzeko formula berriak (ordezkapena, gizarte-

lana, boluntariotza). 

 

Laburbilduz, zenbait alderdi erabakitzaileak dira lan-merkatuaren etorkizuneko joerei 

dagokienez: Ekonomia-jardueraren gorabehera ziklikoak, biztanleria zahartzea, gero eta 

emakumezko gehiago sartzea lan-merkatuan, migrazio-fluxuak, lan-malgutasun 

handiagoa, prestakuntza-maila igotzea, jarduera hirugarren sektoreko bihurtzearen 

eragina edo enplegu-formula berriak sortzea, besteak beste.  

 

2.6.2. EKONOMIA EGITURA 

 

a) Ekonomia-espezializazioa 

 

Eremu funtzionaleko produkzio-egituraren ezaugarri nagusia bertako industria-

espezializazio handia da. Gipuzkoako sektoreak lortutako karakterizazioa gainditzen du 

nabarmenki Goierriko eremu funtzionalak, industrializazio-maila handiko lurraldea denak. 

3.1. taulan ikus daiteke enpleguak sektoreka izan duen bilakaera Goierrin eta Gipuzkoan. 

Lau jarduera-adar nagusiak bereizi dira datuak islatzeko. 2001ean (urte horretakoak dira 

Goierriko azken datuak) % 46,5ekoa zen industria-enpleguak eskualdeko guztizkoan 

erregistratutako portzentajea; Gipuzkoan, berriz, % 31,5ekoa zen. Horrenbestez, 

Goierriko biztanleria okupatua Gipuzkoako guztizkoaren % 9,3ra iristen zen bitartean, 

parte-hartze hori % 13,7koa zen industriaren sektorearen kasuan. 
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3.1. taula.- Biztanleria okupatua jarduera-sektorearen arabera (1981-2001) 

 
Eremua Urtea Guztira Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzua

k 
1981 21.921 762 14.855 800 5.504 
1986 21.006 652 12.423 861 7.070 
1991 23.287 612 11.880 1.464 9.331 
1996 21.723 480 9.919 1.474 9.850 

Goierri 
 (pertsona) 

2001 27.016 388 12.554 1999 12.075 
1981 215.171 9.648 108.271 11.096 86.156 
1986 208.448 8.213 91.428 10.945 97.862 
1991 234.989 7.329 90.864 17.057 119.739 
1996 233.028 5.956 79.603 16.371 131.098 

Gipuzkoa 
 (pertsona) 

2001 291.606 5.073 91.934 23.924 170.675 
1981 100,0 3,5 67,8 3,6 25,1 
1986 100,0 3,1 59,1 4,1 33,7 
1991 100,0 2,6 51,0 6,3 40,1 
1996 100,0 2,2 45,7 6,8 45,3 

Goierri 
 (guztizkoaren %) 

2001 100,0 1,4 46,5 7,4 44,7 
1981 100,0 4,5 50,3 5,2 40,0 
1986 100,0 3,9 43,9 5,3 46,9 
1991 100,0 3,1 38,7 7,3 51,0 
1996 100,0 2,6 34,2 7,0 56,3 

Gipuzkoa 
 (guztizkoaren %) 

2001 100,0 1,7 31,5 8,2 58,5 
1981 10,2 7,9 13,7 7,2 6,4 
1986 10,1 7,9 13,6 7,9 7,2 
1991 9,9 8,4 13,1 8,6 7,8 
1996 9,3 8,1 12,5 9,0 7,5 

Goierri 
 

(Gipuzkoakoaren 
%) 

2001 9,3 7,6 13,7 8,4 7,1 
 
Iturria: Eustat, Biztanleriaren Estatistika 
 

Jakina, egoera alderantzizkoa da hirugarren sektorearen kasuan. Goierriko biztanleria 

okupatuaren %45,3k egiten zuen lan zerbitzuetan 2001ean eta Gipuzkoaren kasuan 

ehuneko hori %56,3koa zen. Kasu honetan Goierriri Gipuzkoako guztizkoan dagokion 

parte-hartzea %7,1ekoa da. % 9,3koa da, berriz, biztanleria okupatuaren gainean duen 

parte-hartzea. 

 

3.1. taulan ikus daitekeenez, antzeko ezaugarriak izan dira, gutxi gorabehera, 1981-2006 

aldi osoan. Izan ere, laurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian hasierako tartea 

murriztu egin zen pixka bat, batez ere urte haietan ezagutu zen industria-krisialdiaren 

ondorioz; hala ere, Goierrik Gipuzkoako industria-enpleguan duen parte-hartzeak hobera 

egingo du berriro (2001eko datuak) eta 1981ean lortutako mailara iritsiko da. 
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1981 eta 2001 artean, Goierrik Gipuzkoako enplegu osoan duen pisuaren galera bere 

pisu demografikoaren galeraren antzekoa izan zen (enpleguak 0,9 puntu egin zuen 

behera, eta biztanleriak 0,8). Ondorioz, hasierako desoreka txikia aztertutako aldi osoan 

mantenduko da. Horrela, aztertutako aldi osoan enpleguan duen parte-hartzea, Goierrik 

Gipuzkoako guztizkoan duen pisu demografikoaren portzentajearekiko hamarreko batzuk 

baxuagoa da beti. 

 

Biztanleria okupatuaren egitura jarduera-arloen arabera aztertuz gero, nabarmena da 

eremu funtzionalaren espezializazioa: metalak eraldatzeko industria, doitasunezko 

mekanika eta energetikoak ez diren mineralak eta horietatik eratorritako produktuak 

erauztea eta eraldatzea. industria kimikoa. Zerbitzuen jarduerei dagokienez, kasu 

guztietan ehuneko baxuagoak erregistratu dira Gipuzkoako egiturarekin alderatuta. 

 

Goierriko industrian tamaina handiko enpresak eta horien inguruan kokatutako 

establezimendu txiki ugari bereiz daitezke. Establezimendu txiki horietatik asko tamaina 

handiagoko enpresek sortutako jardueratik bizi dira. Atomizazio horren ondorio da 

enpresa-mendetasuna areagotzea eta sozietate-formak gutxiegi garatzea. 

 

Eskualdean kokatutako 250 langile baino gehiagoko bederatzi enpresek industriako 

langileen erdiari ematen diote lana. Honakoak dira aipatutako enpresa horiek: CAF, SA 

(2.330 enplegu), Irizar SCI (720), Bellota Herramientas SA (680), Orkli, SCL (550), Indar, 

SL (490), ArcelorMittal Zumarraga, SA (470), Ampo, SC (460), ArcelorMittal Olaberria, SA 

(430) eta GSB (307). 

 

Bestalde, Goierriko zerbitzuen sektorea gutxiegi garatu dela azpimarratu behar da. 

Hirugarren sektoreko enpleguak 2001eko okupazio orokorraren gainean duen parte-

hartzea % 44,7koa da; Gipuzkoakoa % 58,2koa da % 62,1ekoa EAEkoa. Gainera, 

zerbitzuen pisu eskasaz gain, sektorea ez da oso anitza. Zentzu horretan, merkataritza-

jarduerak eta hezkuntza-jarduerak dira nagusi. Kontrako muturrean daude finantza-

zerbitzuak eta enpresetarako zerbitzuak, eta beraiek dira eremu funtzionaleko 

enpleguaren gainean ezarpen txikiena lortu dutenak. 
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b) Etorkizuneko joerak eta estrategiak 

 

Azkeneko urteetan, Gipuzkoan, gainerako ekonomia garatuetan bezalaxe, batera gertatu 

dira ekonomiaren garapena eta ekonomiak hirugarren sektorerantz jotzeko prozesua. Hori 

dela eta, ekonomia-garapena, batez ere enpleguei dagokienez, zerbitzuen sektorean 

oinarritutakoa izan da. 

 

Dena dela, Gipuzkoan hirugarren sektorean lan egiten dutenen pisu erlatiboa Europako 

herrialde aurreratuenetako mailaren azpitik dago nabarmen. Bada, Gipuzkoako hirugarren 

sektoreak garatzeko duen potentziala da enpleguak sortzeko eta ekonomia 

dibertsifikatzeko aukerarik onena. 

 

Testuinguru horretan eta Gipuzkoari helduz, esan genezake Eremu Funtzionalek 

(horretan salbuespen da Donostia-Beterriko Eremu funtzionala) industria-espezializazioa 

dutela ezaugarri. Espezializazio horrek eraginda, gutxiegi garatuta dago zerbitzuen 

sektorea, eta sektore hori batez ere Donostia-Beterriko eremu funtzionalean eta, batez 

ere, hiriburuan, biltzen da. 

 

Donostia-Beterrikoa ez beste eremu funtzionala guztiek hirugarren sektorean duten 

defizita zerbitzuen sektoreko arlo guztietan hauteman daitekeen arren, eskualdeko 

hirugarren sektorea garatzeko giltzarritzat jotzen diren zenbait alderdi planteatzen dira: 

Defizit horren eraskule dira, besteak beste, eskualde-mailan enpresetarako zerbitzuek, 

negozio-zentroek, merkataritzako ekipamenduek, turismo eta aisiako ekipamenduek, 

gizarte-ongizateko ekipamenduen eremuak eta ekipamendu balioanitzek duten agerpen 

txikia. 
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Industriari dagokionez, lehen aipatu dugun Gipuzkoako eremuen industria-espezializazioa 

batez ere metalaren nagusitasunean oinarritutakoa izan da, salbuespenak salbuespen 

(Tolosaldean papergintzak duen agerpena, adibidez). Krisiak bereziki kaltetutako jarduera 

metalikoetan kontzentratzeak eragin negatiboa izan du Gipuzkoako industria-jarduera 

anitzen egonkortasunean, izan ere, sarritan heldutasun teknologiko handiko produktuak 

garatu dira eta urteetan izandako industria-krisialdien ondorioz eta, oro har, nazioartean 

izandako globalizazio- eta deslokalizazio-prozesuen ondorioz, kaltetuta irten dira produktu 

horiek. Dena dela, gero eta argiagoak dira azpisektoreetako egoera desberdinak, baita 

sektore bereko enpresenak ere. Hori dela eta, lehiakortasunak lotura handiagoa du 

azpiespezializazioarekin eta kudeaketa eta berrikuntza aldagaiekin. 

 

Bide horretatik, epe ertain eta luzerako funtsezko helburua industria-ehuna 

dibertsifikatzean eta berritzean datza, ekonomia-abagunearen oreka handiagoa eta 

ahultasun txikiagoa lortzeko asmoz. Nolanahi ere, epe laburrera gaur egungo industria-

ehunaren lehiakortasuna indartu behar da eta, horretarako, ezinbestekoa da gure 

inguruko enpresen biziraupena eta garapena ziurtatzeko garrantzi handia duten zenbait 

jarduera azpimarratzea: berrikuntzan oinarritutako enpresa-kultura garatzea, lankidetzako 

formulak sustatzea eta giza baliabideetako inbertsioa indartzea. 

 

2.6.3. EGOERAREN DIAGNOSTIKOA: ONDORIOAK ETA HELBURUAK 
 

Ondorioak: 

 

Orain arteko kapituluetan egindako azterketa kontuan hartuta, honako alderdi hauek 

bereiz daitezke Goierriko eremu funtzionalaren egoera sozioekonomikoa ezagutzeko: 

 

- Biztanle kopuruak etengabe egin du behera hirurogeita hamarreko hamarkadaren 

amaieratik mende hasiera arte, eta biztanleria-galera hori Gipuzkoan baino 

nabarmenagoa izan da Goierriko eremu funtzionalean. Azken bosturtekoan 

demografiak ezagutu duen bilakaerak joera hori aldatu egin dela erakusten du: 

biztanleen kopurua ugaritzen hasi da pixkanaka eta Goierrik Gipuzkoako 

guztizkoan duen parte-hartzea egonkortzea lortu du. 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA  
  
 
 

 
88

 

- Biztanleriak izan duen beherakada bereziki nabarmendu da Oria gainerakoan, 

Urola Garaian eta Segura ibarrean; Beasain-Ordizia-Lazkao zonaldean, berriz, 

Gipuzkoako batez bestekoaren antzeko balioak lortu dira. 

 

- Joera demografikoa aldatu duen arrazoi nagusia kanpo-migrazioak erakutsitako 

portaera da, bai Goierrin, bai Gipuzkoan. Horrela, kanpo-migrazioaren saldo 

positiboarekin lortu da jaiotza-tasa baxuaren eragina orekatzea; dena den, tasa 

horren eragina gainditzeko asko falta da oraindik. 

 

- 2016rako proiekzioaren arabera, hurrengo hamarkadan ere joera-aldaketari 

eutsiko zaiola uler daiteke. Gauzak horrela, proiekzio horren arabera, 10 urtetan 

eskualdeko biztanleria % 3,4 haziko da eta Goierrik Gipuzkoako guztizkoan duen 

pisu demografikoari eutsiko zaio. 

 

- Goierriko biztanleriaren zahartze-tasa Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik 

dago eta denboran izandako bilakaera antzekoa da bietan. Azken urteetan 

biztanleriak ezagutu duen zahartze-prozesuak bere horretan jarraituko du 

etorkizun hurbilean; biztanleriaren zahartzea ikusita, ezinbestekoa izango da 

gizarte-ohiturak egokitzea, bai eta adineko biztanleengana zuzendutako laguntza-

baliabideak egokitzea ere. 

 

- Aktibitate-tasa Gipuzkoako batez bestekotik behera dago, batez ere 

emakumezkoen taldeari erreparatzen bazaio. Azken urteetan Goierrin erregistratu 

den hazkundea Gipuzkoakoaren antzekoa izan da. Hala ere, ez dirudi bien arteko 

desberdintasuna desagertuko denik. 

 

- Azken urteetan enplegu ugari sortu da Goierrin (1996-2001 bosturtekoan 1.060 

pertsona okupatukoa da urteko hazkundea), Gipuzkoan eta EAEn bezalaxe. 

Langabezia-tasa hirurogeita hamarreko hamarkadan lortutakoaren parera iritsi arte 

murriztu da. Emakumezkoen eta gazteen taldeak dira kaltetuenak, baina 80ko eta 

90eko hamarkadekiko desberdintasuna nabarmenki murriztu da. 
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- Eremu funtzionalak industria-espezializazio indartsua du eta, era berean, 

hirugarren sektoreko jardueren garapena eskasa da, batez ere enpresetarako 

zerbitzuena eta finantza-zerbitzuena. Industria, bestalde, eraldatu metalikoen eta 

ekipoko ondasunen sektorean biltzen da nagusiki. 

 

- Goierriko industria-egitura tamaina ertaineko eta handiko enpresa gutxi batzuk 

menderatzen dute: 9 enpresa (CAF, Irizar, Bellota, Orkli, Indar, Arcelor Zumarraga, 

Ampo, Arcelor Olaberria eta GSB) eremu funtzionaleko enpleguaren ia erdira 

iristen dira. Enpresa horiek enpresa txikien multzo zabal batekin batera dihardute 

eta, ondorioz, enpresa txikiagoen menpekotasuna areagotu egiten da eta 

sozietateak sortzeko aukerak mugatu egiten dira. 

 

Helburuak: 

 

Egoera sozioekonomikoaren eta orokorrean zein eskualde-mailan antzemandako joeren 

diagnostikotik abiatuta, honakoak dira Goierriko eremu funtzionalerako proposatutako 

helburu sozioekonomikoak: 

 

- Eremuan biztanleen kopuruak izandako bilakaera kontuan hartuta, eta 

proiekzioetan adierazitako joeren ahultasuna kontuan hartuta, pisu demografikoari 

eusteko helburua proposatu da, 2001-2006 aldiko joerarekin bat eginez. 

 

- Gaur egun eremu funtzionala osatzen duten bi zonaldeen artean ematen den 

lurralde-dinamikaren ildotik, biztanleriaren eta ekonomia-jardueren arteko 

elkarreragina indartzeko beharra azpimarratu behar da, lurraldearen integrazioa 

sendotzeko (maila altuagoko komunikazio eta zerbitzuen azpiegiturak garatzeko 

beharrarekin lotuta dago alderdi hori). Eskualdearen garapenerako bi agentzien 

arteko koordinazioa funtsezko bihurtzen da aipatutako integrazioa sustatu nahi 

bada. 
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- Aurretik izandako krisialdiek nabarmenki kaltetutako industria-jardueretan duen 

espezializazioa eta produkzio-jardueraren globalizazio-prozesu bizkorra kontuan 

hartuta, epe ertainera zein luzera bete nahi den helburu nagusia industria-ehuna 

anitzago egitean eta berritzean datza. Epe laburrera, gaur egungo industria-

ehunaren lehiakortasun-maila indartu nahi da. Berrikuntzaren kultura garatu, 

lankidetza-formulak sustatu, enpresa txikienek duten menpekotasuna arintzeko, 

eta giza baliabideetan inbertitu. 

 

- Eskualdeko hirugarren sektorea garatze aldera, funtsezkotzat jo dira hainbat 

alderdi: negozio-zentroak, enpresetarako zerbitzuak, merkataritza-ekipamenduak, 

turismo eta aisiako ekipamenduak, gizarte-ekipamendua (alderdi horrek kontuan 

hartu behar ditu biztanleriaren zahartze-prozesua eta inmigrazioaren 

gizarteratzea) eta ekipamendu balioanitzak. 
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2.7. GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE EREDUA OSATZEKO 

GILTZARRIAK ETA ERREFERENTZIAK 

 

LAAetan azaldutako zehaztapen, irizpide eta orientazioak eta 22. kapituluan (LAAk 

aplikatzeko arauak) barne hartutako zehaztapenak, “Lurraldearen zatiko planak (izaera, 

zehaztapenak eta dokumentazioa” izeneko atalean islatu ditugunak, alde batera utzita, 

“Kontzeptuzko oinarriak.....” izeneko agiriak, LAAk garatzeko testuinguruan eta LZPak 

idazteko orientazio gisa prestatutakoak, ondorengoak aipatzen ditu Goierriko eremu 

funtzionaleko lurralde-eredua osatzeari begira: 

 

 “........Goierriko Eremu funtzionalak zeregin bikoitza izango du EAEko etorkizuneko lurralde-

egituran. Alde batetik, eremu funtzionalean gehien okupatuta dauden espazioak arintzeko jardunak 

lehenetsi behar dira. Horrekin batera, ezinbestekoa izango da arintzeko estrategia horrek hutsik 

utziko dituen hiri-espazioak birkalifikatzeko estrategia gauzatzea. Bestetik, nahitaezkoa da bertako 

ekonomia dibertsifikatzea, hirugarren sektoreko, bizitegitarako eta turismorako jarduerak, gaur 

egun arte eremu funtzionalean oso gutxi garatu direnak, sartzearen bidez. Intereseko naturguneek 

(besteak beste Aralarko Parke Naturalak) funtsezko zeregina izan behar dute dibertsifikatzeko 

estrategia honetan. 

 

• LAAek hiri-berriztatzeko eta Beasain-Ordizia-Lazkao eta Zumarraga-Urretxu hiri-eremuetako 

ehunen morfologia birmoldatzeko ekimenak egitea proposatzen dute. 
 

• Beasain, Ordizia, Zumarraga eta Urretxu udalerrietako hirigintza-politikaren bidez sustatuko da 

bertako herriguneak berriztatzea. Horretarako, ahalegina egin beharko da etorkizuneko 

bizitegi-hazkundearen zati bat eremu funtzionala honetan proposatutako habitat 

alternatiboetara bideratzeko eta hiri-industriaren zati bat (batez ere eragin handiena duena eta 

aukera potentzialeko kokalekua duena) aurreikuspenen arabera Zumarraga-Beasain 

ardatzean garatuko diren kokaleku alternatiboetara lekualdatzeko. 
 

• Beasain-Ordizia-Lazkao eta Zumarraga-Urretxu udalerrietako plangintzak bateragarri izateko 

mekanismoak aplikatu beharko dira. 

 

• Ataun udalerrian Beasain-Ordizia-Lazkaoren habitat alternatiboa sortzea proposatzen da. 

Ataun hedatzeko ekimen horren hiri-egitura gaur egungo herrigunean eta udalerri horren 
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herrigune nagusiak kokaleku duen haranaren morfologian oinarrituko da. Gainera, Ezkio-

Itsaso eta Gabiria udalerrietan ere habitat alternatiboak sortzea ahalbidetuko da, udalerri 

horietako herriguneen egiturarekin bat etorriz. 
 

• Zumarraga-Beasain ardatza ekonomia-jardueretarako eremu gisa garatzea proposatzen da. 

Horrek aukera eskainiko du eremu funtzionaleko industria-lurzoruaren eskariari erantzuteko 

eta udalerririk kongestionatuenetako hiri-industria lekualdatzeko, baita pixkanaka eremu 

funtzionalean gehiago integratuko den lan-merkatua osatzeko ere, batez ere Beasain-Ordizia-

Lazkao eta Zumarraga-Urretxu udalerrien artean. 
 

• LAAek ez dute lurraldea egituratzeko ekintzarik proposatzen, eremu funtzional honetako 

udalerrietako bigarren etxebizitzen tratamenduari dagokionez. Alabaina, bigarren etxebizitza 

sustatzea aurreikusi da, Ataun, Segura, Zaldibia eta Zegama udalerriak hartuta oinarri 

endogenotzat. 
 

• LAAetan eremu futnzional honetarako proposatutako aisiarako eremuen artean ondorengoak 

ditugu:, Aralar, Aizkorri eta Udana-Brinkola gaina. Horrezaz gain, Zaldibia, Ataun eta Zegama 

udalerriak lurralderako sarreragune gisa egokitzea proposatzen da. 
 

• LAAek ekipamendu-sistema antolatzeko egindako proposamenei helduz, azpimarratzekoa da 

eskualdeko zuzkidura-sistemak eremu funtzional bakoitzeko burutzetan edo azpiburutzetan 

integratzeko asmoa. Kasu honetan, bada, Beasain-Ordizia-Lazkao eta Zumarraga-Urretxu 

herriguneetan integratzea. 
 

• LAAek babesteko proposamenak direla eta eremu funtzional honetarako egindako 

proposamenei begira, berriz, Aralarko Parke Naturala da azpimarragarri. 
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Lurralde-antolamenduko eredua osatzeko giltzarriak 

 

Aipatutako erreferentziak kontuan hartuta eta gaikako hainbat ataletan banatu dugun 

informazioa eskaintzeko eta balorazioa egiteko sintesiaren laburpen gisa, ondoren 

hautemandako ahultasunak, arazoak eta disfuntzionalitateak gainditzeko eta eremu 

funtzionalaren lurralde-antolamendurako eredua osatzeko giltzarri diren lurralde-alderdiak 

adieraziko ditugu: 

 

• Erliebea oro har menditsua eta malda handikoa da, zenbait haran eta muinok 

osatutakoa. Erliebea horrelakoa eta lurzoru laua urria izateak nabarmen 

baldintzatzen dute berori erabiltzeko ahalmena. 

 

Muga horiek direla eta, hiri-garapeneko prozesuak haranen hondoetan pilatu 

dira. Horrek erabileren arteko lehia sortu du, eremu horiek nork okupatuko. 

Baina, aldi berean, lurraldea bereizketarik gabe okupatzeko prozesuak saihestu 

ditu, naturguneak eta kultura, ingurumen eta paisaiaren inguruko balio handiko 

eremuak, aisiako eta turismo berdeko jardueretarako potentzial handia dutenak, 

zainduz. 

 

• Kokaleku estrategikoa du EAE egituratzen eta garatzen duten bi ardatzen 

gainean. 

 

• Asentamendu-sistema berezia: bertan sei herrigune nagusi daude eta horietan 

biltzen da biztanleriaren % 80. Horiek gai dira modu orekatuan izateko eremu 

funtzionaleko eta dagokien azpieskualdeko buru. Beren arteko harremanak 

garraio publikoko azpiegitura baten bidez gauzatzen dira eta handiak dira horien 

zerbitzuak areagotzeko aukerak. 

 

• Beasain-Ordizia-Lazkao hiri-eremuek osatutako aglomerazio bat dago. 

Ahalmena du dagozkion herriguneak goragoko mailako hiri berri batean 

integratzeko. Eskualde-izaerako ekipamendu eta zerbitzu berriak garatzeko gai 

da. Bestalde, eremu funtzionaleko azpiburutza gisa diharduen hiri bat du, 
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Zumarraga-Urretxu, jada hiri-errealitate dena, baina hobe daitekeena. 

Legazpirekin batera, lehena osatzen du, eremu funtzionala berrorekatuz. 

 

• Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako garapen berriak hartzeko ahalmena duen 

lurralde-eremu bat du, Beasain-Zumarraga korridorea (Ormaiztegiko harana 

adiera zabalean). Gaur egungo eta etorkizuneko egituran oinarrituta, garapen 

horiek bi burutzetako herrigune eta ingurune hurbil aseak arintzeko balioko dute 

eta eremu funtzionala gehiago orekatzen eta barne-kohesioa lortzen lagunduko 

dute. 

 

• Landa-izaera duten asentamendu ugari daude, hirigintzaren, arkitekturaren eta 

ingurumenaren inguruko zalantzan jarri ezineko balioa dutenak. Horien iraupena 

bermatu behar da eta horietan zonalderik hiritarrenen alternatiba izango diren 

bizitegitarako eskaintzak kokatu behar dira, izan ere, horien ezinbesteko 

osagarri dira. 

 

• Azpiegituren gaineko hainbat proiektu garrantzitsu daude. Horiek 

kanpoaldearekin eta barnealdearekin lotzeko aukerak hobetuko dituzte eta 

EAEko hirien sisteman eremu funtzionalak eta bertako burutzek duten posizioa 

indartuko dute. 

 

Proposamen horien artean ditugu aurreikusitako trenbide-sare berria eraikitzea. 

Gainera, Beasain-Durango korridoreak aukera eskainiko du Goierri euskal 

hirien sistemarekin lotzeko eta horrek indartu egingo du bi burutzen arteko 

lotura. Horrek Tolosa-Beasain-Idiazabal ardatza, bere barne-mugikortasuna dela 

eta maila metropolitarretik hurbilago dagoena, konpentsatuko du. 

 

Halaber, Ezkio-Itsaso udalerrian bidaiarientzako, salgaietarako nahiz bietarako 

geltoki bat instalatzeko aukera oso aktibo garrantzitsua da, saihestu ezin dena. 

Izan ere, horren bidez gune hori eta bere ingurua zentraltasun-nodo 

garrantzitsu bihurtuko litzateke eta horrek maila eta protagonismo handiagoa 

emango lioke haranaren zati horri, eta indartu egingo lirateke eremu 
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funtzionaleko bi burutzen arteko harremanak. 
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3. GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALAREN LURRALDE  

EREDUA 
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3.1. ANTOLAMENDURAKO OINARRIZKO IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 

 

Lurraldeak gaur egun duen egoera, gizarte- eta ekonomia-egoera, etorkizuneko joerak eta 

bilakaera izateko aukerak aztertu ondoren, eta oinarritzat hartuta eskualdearen 

funtzionamendu integratu eta orekatuak garatzen eta ongizatea lortzen eta bertako 

biztanleen bizi-kalitatea hobetzen laguntzen duela eta bertako ekonomia- eta 

gizarte-integrazio handiagoa ahalbidetzen duela dioen hipotesia, ondorengo 

antolamendu-helburuak definitu ditugu Goierriko eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko 

Planerako: 

 

• Eskualdeko natur baliabideak eta horien paisaia- eta ingurumen-kalitatea zaintzea, 

hobetzea eta balioz hornitzea, horiek funtsezko aktibo baitira eskualdearen 

etorkizuneko garapen jasangarrirako. 

 

• Eremu funtzionalaren egituratzea sustatzea, bertako burutzen erlazio eta 

integrazio funtzionala sustatuz, Oria Garaia – Urola Garaia dikotomia gaindituz. 

 

• Burutzetako guneak sustatzea garapenaren eragile gisa. Horretarako horien eta 

beren hurbileko ingurunearen arteko egitura- eta forma-integrazio egokia lortzea 

ahalbidetuko duten jardunak egingo dira eta lortu nahi den maila berriarekin bat 

datozen hiri-elementu eta –funtzioak eskainiko zaizkie. 

 

• Eskualdeak eta, batez ere, Beasain-Ordizia-Lazkao burutzak bere kokapena dela 

eta dituen abantailak aprobetxatzea, izan ere, lurralde historikoko 

garapen-ardatzik garrantzitsuenetako bi dituzte kokaleku. Gainera, potentziala 

dute beren maila igotzeko eta Gipuzkoako eta EAEko hirien sistemako erreferente 

bihurtzeko. 

 

• Landa-herriguneak eremu funtzionaleko lurraldea antolatzeko prozesuan 

integratzea. Horretarako, landa-herriguneen garapen ekonomikoa erraztuko 

duten eta herrigune horiek demografikoki finkatzea sustatuko duten 

proposamenak egingo dira, betiere herrigune horien berezitasunei eta 
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inguruneari eutsiz eta aipatutako herriguneen eta ezaugarri hiritarragoak 

dituztenen arteko desartikulazio-arriskua saihestuz. 

 

• Eskualdean bizitzeko erakargarritasuna hobetzea, hiri-berriztatzearen eta 

ingurunearen ahalmena areagotzearen bidez. Horrekin batera, ondo 

dimentsionatutako eta dibertsifikatutako etxebizitza-politika egokia gauzatzen 

bada eta ekipamendu eta zerbitzuen eskaintza hobetzen bada, ziurtatu egingo da 

biztanleria. Modu horretan eten edo mugatu egingo da azkeneko bosturtekoetako 

biztanleria-galera. 

 

• Eskualde-izaerako ekonomia-jardueretarako lurzoru-baliabideak antolatzea. 

Horretarako lurraldearen potentzialtasuna hartuko dugu oinarri eta gaur egungo 

desorekak hobetzen ahaleginduko gara, betiere eskaera motei jarraiki. 

 

• Udalaz gaindiko ekipamenduak, espazio libreak eta zerbitzuen azpiegiturak 

antolatzea, hartara, lurraldea egituratzeko eta eremu funtzionaleko gizarte-

ongizatea eta ingurumen-kalitatea hobetzeko. 

 

Lurralde-antolamendurako helburu horiek guztiek, guztiek batera, osatzen dute LZParen 

programazio-oinarria. Horiek izan behar dituzte xede udal-plangintzek nahiz arloko 

politikek, baita lurraldean eragina duten eta aurreko horiek garatzen dituzten programek 

ere. 

 

Helburu horiek lortzeko, LZPak bere egiten du LAAetan finkatutako diziplina-plangintza 

eta erreferentzia gisako eredu bat eta zenbait estrategia, irizpide, arau eta ekintza zehatz 

proposatzen ditu. Horiek guztiak direla bide egin ahal izango dugu gaur egungo egoeratik 

proposatutako lurralde-eredurako bidea. 

 

Amaitzeko, gauzatzeko programak, lau urteko etapatan banatu dugunak, egin beharreko 

ekintza estrategikoak biltzen ditu eta berorrek ezartzen du horiek planak irauten duen 

bitartean gauzatzeko erritmoa eta ordena, lurralde-eredua lortzeko bidean. 
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3.2. GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUA 

 

Eredua aurrez aipatutako helburu eta irizpide orokorretan oinarrituta planteatzen da. 

Alabaina, kontuan izan dira giltzarri diren beste zenbait alderdi ere: eremuaren berezitasun 

fisikoak eta lurraldearen ingurukoak, egindako eta proiektatutako azpiegiturak, 

asentamenduen ezaugarriak, arazoak eta potentzialtasunak (lurralde-sisteman duten 

posizioaren arabera), aurreikus daitekeen bilakaera demografikoa eta gizarte- eta 

ekonomia-helburu orokorrak. 

 

Eredua ondorengo oinarrizko ideien inguruan antolatu da: 

 

• Eremu funtzioanleko ingurumenaren eta paisaiaren kalitatea zaintzea eta hobetzea, 

etorkizuneko aktibo garrantzitsu izaki. 

 

• EAEko hirien sistemarekiko koherentea, orekatua eta integratua den asentamendu-

sistema bat lortzea, udalerriek betetzen dituzten funtzio desberdinen osagarritasuna eta 

hiri-esparruaren eta landa-esparruaren arteko erlazio mota berria oinarrian hartuta. 

Hartara, ekonomiaren eta gizartearen garapena eta kohesioa indartuko da eremuko 

biztanleen artean. 

 

• Azpiegitura-sistema egokia garatzea, Goierriko eremu funtzionala kanpoko garapen-

ardatzetan integratuko dela ziurtatzeko, inguruko eremu funtzionalekiko loturak 

garatzeko eta egituratzea indartzeko (ereduko oinarrizko elementuen arteko erlazio 

funtzionalak hobetuko dituzten konexioen bitartez). 

 

Eredua bat dator analisia eta diagnostikoa egiteko fasean kontuan hartu den demografia- 

eta bizitegi-tamainarekin eta, era berean, jardueren sektoreko dibertsifikazioa eta industria-

ehunaren berrikuntza oinarrian hartuta, beharrezkoa den gizarte- eta ekonomia-garapena 

ahalbidetzen da  

 

Eredua, hiri- eta lurralde-garapenaren eta eremu funtzionalean eragiten duten arloko 

politiken ildo nagusiak arautzeko erreferentziazko tresna gisa proposatzen dena, 
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antolatzeko, oinarrizko hiru kontzeptu definitu ditugu. Kontzeptu horiek bat datoz horiei 

dagozkien esparru eta kanal espazialekin. Honakoak ditugu hiru horiek: ingurune fisikoa, 

asentamenduak —adiera zabalean bizitegitarako hiri-esparruak ez ezik, ekonomia-

jardueretarako espazioak eta eskualde-mailako ekipamenduen eta espazio libreen sistema 

ere hartzen ditu barne— eta, hirugarrenik, harremanetarako sistema, ereduko azpiegitura 

nagusien euskarri dena. Hiru horiek definitzeaz gain, esku hartzeko zenbait estrategia 

garatu dira, horietako bakoitzerako sortutakoak gainera. Eredua osatzeko, eremu, esparru 

eta elementu jakin batzuetan eragiteko jarduerak identifikatu eta proposatu dira. 

Eskualdearen lurralde-egituratzea gehiago errazteko, horiek ekintza estrategiko gisa 

antolatu dira. Eredua osatzeko eremu, esparru eta elementu batzuk identifikatu dira eta 

horien gainean jarduteko proposamenak landu. Guztiarekin, ekintza estrategikoak osatu eta 

eskualdeko lurralde-egituratzea hobetu egiten da. 
 

Bestalde, azpimarratzekoa da planteatutako estrategien eta horiek zehazten dituzten 

antolamendurako proposamenen multzoa multzo integrala dela, eta lotura estuak daudela 

batzuen eta besteen artean. Horiek askotan elkarren mendeko ere badira. Eredua, esan 

dugun bezala, horien isla espaziala da. 
 

Ondorengo kapituluan adierazi dugu eredu hori nola banatu dugun sistematikoki 

hirigintza-kontzeptuen multzoetan. Horren helburua azalpena argitzea eta udal-plangintzan 

eta arloko plangintzan aplikatzen den logikaren antzekoaren arabera antolatzea da, 

horientzat erreferentzia izan nahi baitu. 
 

Eredua garatu ahal izateko, LZPak, lurralde-politikaren inguruan lehen aipatutako 

printzipioak eta LAAetan adierazitako irizpideak eta artezpideak bere egin, eta estrategia 

orokor batzuk proposatzen ditu. Estrategia horien oinarrian daude lurralde-mailako 

indartzea, berroreka eta osagarritasuna, bai eta antzemandako beharrei erantzuteko 

tamaina egokia izango duen lurzoruaren eskaintza egitea ere; ingurumenari dagokionez, 

lurzoruaren erabilera babestea, kontserbatzea, hobetzea eta arrazoizkoagoa izatea 

bilatzen dute aipatu estrategiek eta, xede horretearako, lurraldeari ematen zaion erabilera 

lurraldeak duen edukierara egokituko da ahal den gehien, baliabideen kontsumo 

neurrigabea mugatuko da, lurzoruaren erabilera eraginkorra egitea ahalbidetuko duten 

estrategiak, politikak eta ereduak proposatuko dira eta, hiriguneetako landa-izaerako 
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herriguneetako ingurumen-kalitatea eta bizi-kalitatea hobetuko da. 
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3.2.1. EREDUAREN IRUDIKAPEN GRAFIKOA 

 

Ereduaren edukiak hiru plano-multzotan adierazi ditugu grafikoki. Horiek, funtsean, bat 

datoz lehen aipatu ditugun hiru eremu edo kanal espazialekin (ingurune fisikoa, 

asentamenduak eta harremanetarako sistema) eta bi planotan laburbildu dira. Plano horiek 

osatzen dute ereduaren euskarri grafikoa. 

 

Lehenengo taldea ingurune fisikoari dagokio eta bi planok osatzen dute (01.1 eta 01.2 

ditugu horiek). Horiek grafikoki islatzen dituzte arlo honi dagozkion lurralde-proposamenaren 

alderdirik esanguratsuenak. Ingurunearen antolamendua eta ingurune fisikoa 

antolatzeko erreferentzia izeneko plano horiek babestu, hobetu eta/edo leheneratu 

beharreko eremuak eta antolamendu-kategoriak eta ereduaren gainjarritako 

baldintzatzaileak islatzen dituzte. 

 

Bigarren multzoa ereduaren azpiegiturei dagokie eta horien artean harremanetarako 

sistema da funtsezko euskarri. Hau ere bi planok osatzen dute, 02.1 eta 02.2k hain justu. 

Lehenengoak garraio eta komunikabideen sarea du izena eta bertan behar bezala 

hierarkizatuta islatzen dira sareak eta sistema osotasunean ulertzeko ezinbestekoak diren 

bestelako elementuak. Taula baten bidez azpimarratu dira planaren berariazko 

proposamenak dituzten esparruak. Bigarren planoan, azpiegituren eta zerbitzuen sareak 

izenekoan, horien trazadura eta elementu nagusiak adierazi ditugu: hondakin-uren 

araztegiak, urtegiak eta biltegiak, azpiestazioak, erregulazio-zentroak, zabortegiak, antenak 

eta abar.  

 

 

Hirugarren multzokoetan, 03, 04 eta 05 zenbakiak dituztenetan, ereduak asentamendu-

sistemari dagokionez egindako proposamena eman dugu aditzera. 03 zenbakia duen 

planoan, Asentamendu-sistemak izenekoan, oro har adierazi dira espazioen okupazioaren 

ezaugarriak. Gainera, garapen berriak egiteko lehenetsitako eremuak definitu dira, horien 

zonakatze orokorraren bidez. Bizitegitarako lurzoruen kasuan, gomendatutako erabileren 

intentsitateak adierazi dira. Bestalde, herriguneen arteko korridoreen izaera ere proposatzen 

da, ereduak garapen berriek euskarri izateko ematen dien ahalmenaren arabera, eta 
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grafikoki islatu dira hiri-etenak eta erreserba espazialen eremuak. 

 

04 zenbakia duen planoan, udalaz gaindiko ekipamenduen eta espazio libreen sistema 

izenekoan, hirikoak, eskualdekoak nahiz azpieskualdekoak islatzen dira, egindakoak nahiz 

aurreikusitakoak, baita ingurune naturaleko ekipamenduak eta espazio libreak ere (azken 

horiek ibilbideen ingurumen-sareak eta aisialdi eta atsedenerako eremuek osatzen dute). 

 

05 zenbakia duen planoak, plangintzarako irizpide orokorrak eta hiri-garapenerako 

esku-hartze estrategikoak izenekoak, interes estrategikokotzat jotako hirigintza-eragiketak 

eta hiri-plangintzarako irizpide orokor nagusiak biltzen ditu. Horiek harremanetarako 

sistemaren (ezaugarri bereziak dituzten sarearen zatien) nahiz garatu beharreko lurzoru-

erabilera eta –politiken ingurukoak dira. Hona eragiketa horiek: industria-lurzoruei 

dagokienez, izaera estrategikoko ekonomia-jardueretarako eremu berriak eta jarduera 

nagusiak, eta bizitegitarako lurzoruei dagokienez, hazkunde selektiboko udalerriak, 

lehentasunezko intereseko udalerriak eta etxebizitza babestuetarako jarduera osagarriak, 

izaera alternatiboko bizitegitarako eskaintzen kokaleku izateko proposatutako udalerriak, 

dentsitate txikikoak, eta abar. Horrezaz gain hiri- eta landa-birkualifikazioko eragiketak 

identifikatzen dira (hiri-aldaketa eta -leheneratzeko eragiketak, birgaitzekoak, babestekoak 

nahiz lurralderako sarreraguneetako eragiketa bereziak), aldi berean udal-plangintzak 

koordinatzeko eta bateragarri bihurtzeko eremuak adieraziz. 

 

06 zenbakia duen planoak, lurralde-ereduaren eskema izenekoak, ereduaren edukiak 

laburbiltzen ditu; 07 zenbakia duen planoak, eremu funtzionalaren integrazioa izenekoak, 

proposatutako eredua hurbileko eremu funtzionalekin koherentea dela erakusten du. 
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3.3. INGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDUA 

 

Ingurune fisikoaren tratamenduan LZPetan lurzoru ez-urbanizagarriei eta baliabide naturalei 

ematen zaien zeregina hartzen da oinarrian, kontuan hartuta gizarte-eskaera berriak 

daudela, ekonomia-egitura aldatu egin dela eta landaguneak biziberritzeko estrategia 

berriak proposatu direla. 

 

Lurraldearen ideia berritik abiatuta, proposatzen den estrategiarekin naturgune 

baliotsuenen babesa, kontserbazioa eta hobekuntza lortu nahi da, bai eta naturgune 

horien arteko loturak sendotu ere; halaber, lurraldeari ematen zaizkion erabileren eta 

lurraldearen edukiera-ahalmenaren arteko bat-etortzea hobetu nahi da eta bertan 

garatzen diren jarduerak arautu, hartara, lurraldearen iraunkortasuna bermatzeko eta 

garapen-plangintzetan zehaztu beharreko helburu eta irizipide orokorrak ezagutzeko. 

 

Ingurunea zaintzeko, kontserbatzeko eta berreskuratzeko ekintza-multzo hori, ingurunearen 

kalitatea bermatzeko ezinbestekoa dena, beste zenbait ekintzarekin osatzen eta 

koordinatzen da. Ekintza horien artean ditugu, besteak beste, erabiltzen ez diren 

baliabideak sustatzea, inguruneari beste funtzio batzuk esleitzea eta landa-zonaldeetan 

jarduera osagarri berriak sortzea Zentzu horretan, eremu hauskorrenen gaineko presioa 

mugatzeko eta herritarrek inguruneari ematen dioten erabilera eta ingurunearen 

iraunkortasuna uztartzeko, ereduak hainbat aukerako espazio egokitzeko proposatzen du. 

Bertan kokatuko da eremu funtzionalean naturaz gozatzeko egiten den eskaintzaren zati 

handi bat: eskualdeko aisiako eremuak eta lurraldeko leku berezietako atsedenguneak. 

 

 

3.3.1. IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 

 

Balorazio eta diagnostikoaren aldian hautemandako degradazioak, arriskuak eta 

disfuntzionalitateak gainditzeko eta, aldi berean, eremu funtzionaleko baliabide naturalak 

babesteko, hobetzeko, leheneratzeko eta balioz hornitzeko, helburuen ondorengo 

dekalogoa hartu beharko dugu aintzat, ingurune fisikoaren antolamenduari dagokionez:  
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• Eremu funtzionaleko intereseko naturguneen babes eraginkorra bermatzea 

 

• Gaur egun dauden baso autoktonoen masa handiak babestea, horien kalitate 

ekologikoari eusteko eta, hala badagokio, hobetzeko, horien azalera handitzea 

ahalbidetuz. 

 

• Fauna eta flora basatiko espezien kontserbazioa laguntzea, dibertsitate genetikoa 

eta dagokien habitaten babesa bermatuz; arreta berezia jarriko da espezie 

mehatxatuen gainean. 

 

• Landaredi-estaldurari eutsiko zaiola edo/eta hori hobetu egingo dela bermatzea, 

materialen desplazamenduak gertatzeko arriskua dagoen zonaldeetan, bertan 

eragin kaltegarria izan dezaketen jarduerak kokatzea saihestuz. 

 

• Erriberako ekosistemen kalitatea hobetzea eta/ edo horri eustea, horietan eragiten 

duten faktoreei (alterazio, isurketa eta abarri) arreta eskainiz. 

 

• Lur azpiko baliabide akuiferoen kalitateari eustea eta horiek gehiegi ustiatzea 

eragoztea, horretarako hiri-isurketak nahiz nekazaritza eta abeltzaintzakoak 

kontrolatuz. 

 

• Harrera-ahalmenarekin bateragarri ez diren jarduerak direla eta degradatutako 

lurzoruak leheneratzea sustatzea (utzitako harrobiak eta hondakindegiak, meatze-

inguruak eta higadura-arriskua duten zonaldeak). 

 

• Multzo paisajistiko baliotsuak eta kultur ondarea babestea. 

 

• Orain arte erabili ez diren edo nahikoa aprobetxatu ez diren baliabide naturalak 

aktibatzea sustatzea, landa-ingurunea garatzeko eta baliabide naturalak zentzuz 

erabiltzeko estrategia orokorraren barruan. 

 

• Atsegin hartzeko eta turismorako erabilera modu antolatuan sustatzea, 
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ekipamendu ludiko eta kulturalen bidez. Ondare naturale eta kulturalean 

oinarritutako ekipamendu horiek lurraldearen erabilera sustatuko dute. 

 

 

3.3.2. ANTOLAMENDU EREDUA 

 

Ingurune fisikorako lurralde-eredua bere ezaugarrien, arriskuen, ingurumen, zientzia, 

kultura eta produkzioko balioen eta izan dezaketen bilakaeraren arabera definitu diren 

esparru homogeneotan kategorizatu da. Helburutzat du, batetik, aipatutako balioak 

babestea, hobetzea eta berreskuratzea eta, bestetik, horien arrazoizko erabilera lortzea, 

lurraldearen iraunkortasuna ziurtatzeko. 

 

Kategoria horiek definitzeko -proposamen moduan ulertu behar dira-, ondorengo 

eskemari jarraitu zaio:  

 

 

● Babestu, hobetu eta/edo leheneratu beharreko garrantzi handiagoko eremuak. 

● Ingurune fisikoaren kategorizazio orokorra. 

 

 

3.3.2.a. Garrantzi bereziko eremuak. 

 

Balio naturalistikoa, ekologikoa, paisajistikoa eta zientifikoa dela eta garrantzi handien 

duten esparruak, eta nekazaritza-interesa eta interes hidrologikoa dutenak zein narriatuta 

daudenak, berariaz babesteko eremutzat jotzen dira eta, bakoitzaren ezaugarrien 

arabera, babestu, hobetu eta/edo leheneratu beharreko eremutan bereizten dira. 

 

Ondoren ikus daiteke ingurunea babesteko, hobetzeko eta/edo leheneratzeko kategorien 

zerrenda: 

 

- Babestu beharreko eremuak. 
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Ondorengo azpiegiturak definitu dira: 

- Interes naturaleko eremuak. 

Kategoria honetan barne hartzen dira EAEko Naturgune Babestuak (Parke 

Naturalak, Biotopo Babestuak eta Zuhaitz bereziak), Natura 2000 Sarea, Interes 

Naturaleko Espazioak eta eremu funtzionaleko intereseko beste eremu batzuk. 

Honakoa da Goierriko eremu funtzionalari dagokionez azpiegitura horretan barne 

hartutako eremuen zerrenda:  

 

- Naturgune babestuak: Aralarko parke naturala Aizkorri-Aratz parke naturala 

- Natura 2000 Sarea ES2120002 Aizkorri-Aratz, ES2120005 Oria ibaiaren goiko 

zatia, ES2120011 Aralar.  

- Interes naturalistikoko espazioak eta intereseko beste enklabe batzuk: 

Murumendi, Gorostiaga, Aralar-Aizkorri korridorea 

- Multzo honen barruan dugu, LZParen mugapenei jarraiki, Enirio Aralarko Parke 

Naturalaren eta Aizkorriko Parkearen arteko eremua, uren banalerroa barne 

hartzen duena eta, neurri handi batean behintzat, baso autoktonoz beteriko zona 

handi batekin bat datorrena. 

 

Proposamen hori azpimarratzekoa da korridore ekologiko bat sortzeari begira. 

Korridore hori hego-ekialdetik hasiko litzateke, Aralarko Parke Naturaletik, 

Lizarrustiko basoetan jarraituko luke, Etxegaraten barrena Otzaurterantz jotzeko, 

eta Aizkorri-Altzania naturgunean amaituko litzateke. Korridore horrek aipatutako 

parkeak lotzea eta elkarrekin erlazionatzea ahalbidetuko luke.  

 

Bestalde, azpimarratzekoa da interes naturalistikoko espazioak eta Aralarko 

parkea eta Aizkorrikoa beste eremu funtzional edo erkidego batzuekin 

partekatutako espazioak direla. Aralar, Tolosaldean eta Nafarroako Foru 

Erkidegoan; Aizkorri, Deba Garaiko eremu funtzionalean eta Erdialdeko 

Arabakoan; Murumendi, Tolosaldeako eremu funtzionalean eta Urola Kostakoan; 

eta, amaitzeko, Gorostiaga, Urola Garaiko eremu funtzionalean. 
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- Interes zientifiko-kulturaleko eremuak eta guneak. 

Kategoria honen barruan daude Interes geologikoko eremuak eta guneak, interes 

arkeologikoko guneak eta interes paleontologikoa eta/edo arkeologikoa duten 

kobazuloak. 

 

- Interes geologikoko eremuak: Aralar, Aizkorri 

- Interes geologikoko guneak: 14 gune dira eta “Gipuzkoako interes geologikoko 

guneak” (GFA) bilduman barne hartuta daude. 

- Monumentu megalitikoak eta kobazuloak: 42 dolmen, 26 tumulu, 2 harrespil, zista 

1 eta 8 monolito eta 27 kobazulo, Gipuzkoako gutun arkeologikoan barne hartua 

(ikus eranskina) 

 

- Nekazaritza- edo/eta ingurumen-intereseko eremuak. 

 Kategoria honetan barne hartu dira lehen sektorearen produktibitaterako 

potentzialtasun handien duten eta/edo paisaia eta ingurumeneko balio handien 

duten eremuak. 

 

 - Ondorengoak hain zuzen ere: Segura, Zerain eta Mutiloako ibarrak, Estandako 

ibarrak Gabirian, Lazkaoko ibarra, Olaberriarantz, Lazkaomendiko muinoak eta 

mendi-hegalak, Olaberriako eta Idiazabalgo muinoak, Aramako muinoak eta 

mendi-hegalak, Gaintza eta Loinaz Beasainen. 

 

- Interes hidrologikoko eremuak. 

 Kategoria honetan sailkatu dira, lur gaineko urei dagokienez, urtegiak, ibai-ibilguak 

eta babes-lerroak, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko 

Planean ezarritako adarkatzearen arabera; lur azpiko urei dagokienez, akuifferoen 

urrakortasunaren inguruan arrisku handia edo oso handia duten eremuak. 
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- Hobetu eta/edo leheneratu beharreko eremuak. 

 Ondorengo hiru azpikategoriak bereizi dira: 

- Ekosistemak hobetzeko eremuak 

Interes naturaleko eremuen kategorian barne hartu ez diren baso naturalak eta 

horietan sortzen diren zuhaixka formazioak barne hartzen dira kategoria honetan. 

Baso naturalek eta zuhaixka-formazioek duten kokapen topografikoa eta 

potentzialtasuna kontuan hartuta, aurreko kategorian sailkatzen dira batzuetan. 

 

- Baso-kontserbazioko eremuak  

Kategoria honetan barne hartu dira higadura-agenteen edo lurraren higadura-

arriskuaren aurrean basoen babesa beharrezkoa duten eremuak, baliabide 

hidrikoak arautzeko funtzioa betetzen dutenak edo balio ekologiko eta paisajistiko 

handikoak. Guztien kasuan lehentasuna ematen zaio baso-kontserbazioari, 

baliabideen aprobetxamenduaren kaltetan. 

- Erabiltzen ez diren meatze, harrobi eta zabortegiak. 

Halabeharrezkoa da eremu hauen ingurumen-baldintzak leheneratzea. 

 

- Korridore ekologikoen sarea (diseinatzeke) 

Korridoreen sare bat sortu nahi da (ibaiak, basoak, nekazaritza, eta abar), eremu 

funtzionaleko interes natural handieneko espazioen artean (Aralar-Aizkorri – 

Gorostiaga-Murumendi), bai eta inguruko eremu funtzionalen artean ere, hartara, 

bertako ondare faunistikoa eta floristikoa kontserbatuko dela ziurtatzeko.  

 

Korridoreen sare hori garatzeko, lurralde-mailako konektagarritasuna hobetuko 

duten jarduerak sustatu behar dira eta bertan egiten diren erabilerak eta jarduerak 

arautu behar dira, lurraldearen funtzionaltasuna ziurtatzeko.  
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3.3.2.b. Ingurune fisikoaren kategorizazio orokorra. 

 

Kategorizazioaren helburu nagusiak dira, hirigintza-plangintzan landa-lurzoruaren 

kalifikazioa egiteko erabili diren izenak eta definizioak homogeneizatzea alde batetik, eta, 

bestetik, berau antolatzeko irizpide orokorrak zehaztea eta bertako erabilerak eta 

jarduerak arautzea. 

 

Horrenbestez, aipatutako kategorizazioa erreferentzia bikaina da lurzoru ez 

urbanizagarriaren erabilerak arautzeko garapen-plangintza lehenesten den lurralde-

ereduarekin bateragarri egiteko. 

 

Azpimarratzekoa da, hala ere, antolamendu-kategoriak proposamen bat besterik ez direla. 

 

Ondorengo antolamendu-kategoria orokorrak definitu dira: 

 

- Babes berezia. 

- Ingurumen-hobekuntza.  

- Basoak 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako eremua eta landazabala. 

- Mendi-larreak.  

- Lur gaineko uren babesa.  

 

LAAen antolamendu-kategoriak eta irizpide horiek Goierriko eremu funtzionalaren 

lurralde-proposamenera egokitzeko, funtsean, “erabilera-bokazio definitu gabea” kendu 

da. Irizpide, helburu eta irtenbide orokorren dokumentuan jasotakoaren arabera, eremu 

funtzionalaren berariazko ezaugarrien ondorioz (lurraldearen %75 baino gehiagok 

%30eko malda du, eta gainerako %25ean erabileren presioa eta lehia oso handiak dira). 

Gainera, “Basoa” kategoria bi kategoriatan banatu da: “kontserbaziorako basoa” eta 

“produkziorako basoa”. Eta “Nekazaritza eta abeltzaintzako eremuak eta landazabala” 

kategoriaren barruan nekazaritzarako eta/edo ingurumenerako interesa duten eremuak 

mugatu dira. 
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Eskala zehatzagoetan, udal-garapenaren plangintzetan oinarrituta kategoria berriak barne 

har daitezkeenez edo horien mugak alda daitezkeenez, eta nahitaezkoa edo komenigarria 

denez gaur egungo egoeratik etorkizunerako proposatutako eredura iragaiteko egin 

beharrekoa zehaztea ahalbidetzen duten zenbat alderdi juridiko, administratibo eta tekniko 

garatzea, arrazoizkoa dirudi kategoria horiek LZParen proposamenaren ikuspegi orokorretik 

planteatzeak eta hori hartzeak ereduaren gainerako proposamenen marko eta erreferente 

gisa, horiek garapen-plangintzetarako orientazio gisakoak direla gogoan izanik. 

 

Hortaz, honakoak dira kontuan hartu diren kategoriak: 

 

Babes berezia 

 

Kategoria honetan hartu ditugu barne ondoen kontserbatutako baso autoktonoak, 

adierazkorren diren ekosistema berezien hondarrak eta eremu funtzionaleko naturgunerik 

azpimarragarrienak, LAAen 21. kapituluko 3. eranskinean proposatutakoak eta 

Gorostiaga eta Murumendi espazio naturalistikoak barne hartzen dituztenak (azken 

horretan proposatutako mugapen berria hartu da aintzat). Horren baitan sartu da Aralarko 

Parke Naturala eta Aizkorrikoa lotzen dituen eremua. 

 

Kategoria honetakoak dira, halaber, Aralar eta Aizkorriko interes geologikoko eremuak 

(jada Aralarko Parkean eta etorkizuneko Aizkorrikoan barne hartutakoak) eta interes 

geologiko eta paleontologiko beste zenbait gune eta hainbat kobazulo (gehienetan 

aipatutako bi parke horietan daude). 

 

Kategoria honetako eremuetan mugatu egingo da gizakiaren esku-hartzea. Ustiatzeko 

prozesuak kontserbazioko helburuetara egokituko dira. Horretarako, berariazko neurriak 

emango ditugu, baita ingurumena hobetzeko ere. 

 

Kategoria hau mugatzeko ondorengo agiriak aztertu ditugu, nagusiki: EAEko Landaredi 

Masa (baso naturalak), EAEko Espazio Naturalen Katalogo Irekia, Gipuzkoako Mapa 

Geomorfologikoa eta Interes Geologikoko Guneena eta Gipuzkoako Gutun Arkeologikoa, 

Aranzadirena. 
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Ingurumen-hobekuntza 

 

Kategoria honetakoak dira aurreko kategorian bildu ez diren baso naturalak (haritza, 

pagoa, artadi kantauriarra, eta abar), aipatutako baso naturalen hasierako urteei edo 

degradatutako inguruei dagozkien eremuak eta aurreko formazioek inguratzen dituzten 

zuhaixka- eta sasi-formako egiturak dituzten enklabeak eta hainbat lurzoru, balio 

handiagoko eremuen ondoan izanik horiek garatuz kalitate-maila areagotuko bada. 

 

Eremuetan esku hartzeko irizpide nagusia kontserbazioa eta leheneratzea da eta, xede 

horretarako, interesa duten sistema funtzionaletara bideratutako askotariko jarduerak 

ahalbidetuko eta garatuko dira. Zenbait kasutan, beren egoera topografikoa (erretenen 

goi-ibarrak eta amildegiak kasu askotan) eta potentzialtasuna direla eta, babes 

berezikoen kategoriarako bilakaera izan dezakete. 

 

Kontserbazioa eta leheneratzea izango dira sustatu beharreko jarduerak. 

 

Eremu hauek mugatzeko erabilitako informazioa Landaredi Mapakoa izan da, batez ere 

baso natural degradatuen kasuan. Beren posizioa dela eta baso naturalerako bilakaera 

izan dezaketenak aukeratu dira. 

 

Kategoria honetan hartu dira barne, halaber, erabiltzen ez diren meatzeak, harrobiak eta 

zabortegiak, ezinbestean berreskuratu beharrekoak. 

 

Basoak 

 

Kategoria honetan produkzioaren nahiz ustiapenaren ikuspegitik zein babesaren 

ikuspuntutik basoko gisa defini dezakegun lurraldea bildu dugu. Kasu askotan bi funtzioak 

bereiztea zail izaten den arren, gaiaren araberako informazioa oinarri hartuta, bi 

azpizonalde defini ditzakegu: 
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Kontserbaziorako basoa 

 

Kategoria honetan barne hartu dira higadura-agenteen edo lurraren higadura-

arriskuaren aurrean basoen babesa beharrezkoa duten eremuak (%50 baino 

gehiagoko malda dutenak, edo malda gutxiago izanagatik ere, askotan, inguruko 

zuhaitz guztiak moztearen ondorioz higadura-prozesu azeleratuak dituztenak), 

baliabide hidrikoak arautzeko funtzioa betetzen dutenak edo balio ekologiko eta 

paisajistiko handikoak. Guztien kasuan lehentasuna ematen zaio baso-

kontserbazioari, baliabideen aprobetxamenduaren kaltetan. 

 

Malda eta plubiometria handiko zonetan, higadurak gogor erasotzen eta lurzoruen 

bilakaera galarazten duen zonetan, garrantzitsua da dagoen landaredi-estaldurari 

eustea, suteak aurreikustea eta arrazoizko baso-politika (kontserbaziora 

bideratutakoa) gauzatzea. 

 

Irizpide hori lurzoru horiek lurraldean duten kokapenak berresten du halaber. Izan 

ere, kasu askotan eremurik sentsibleenen mugan daude eta horiek babesteko 

zeregina izan dezakete.. 

 

Produkziorako basoa 

 

Espezie koniferoek okupatutako mendi-hegaletako zonak nahiz, oro har, %30 baino 

gehiagoko malda duten baino aurreko kategorian barne hartu ez diren gainerako 

lurrak hartu dira barne. 

 

Esku hartzeko irizpide nagusia masen produkzio jarraitua mantentzea izango da 

eta, horretarako, horien ustiapena antolatuko da. 

 

Kategoria horiek bereizteko irizpideak EAEko Landaredi Maparen, Klase Agrologikoen 

Maparen eta higa daitezkeen eremuetako baldintzatzaileen sintesitik ondorioztatutakoak 

dira.  
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Garapenerako plangintzak, arlokoak nahiz udalekoak, azpibanaketa hori hartu beharko du 

aintzat antolamendu-kategorien artean. Gainera, kontserbaziorako basoaren kategorian 

ustiapena intentsiboa ez izateko (aldi luzekoak, hostozabal autoktonoak) egoki diren 

neurriak hartuko dira. 

 

Nekazaritza eta abeltzaintzako eremua eta landazabala 

 

Nekazaritzako erabilera-ahalmen handiena duten lurzoruak biltzen ditu. Oro har, haranen 

hondoak okupatu ohi dituzten eta, erabileren presioak gora egin ahala eta haranen 

hondoetatik aldendu ahala malda handiagoko lur-zatiak okupatzen dituzten larre gisako 

lurrekin datoz bat. 

%30 baino gutxiagoko malda duten hegalak hartzen ditu barne, baita malda hori 

gainditzen duten eta tradizioz larre gisa erabili diren eta gizakiak asko landu dituen 

eremuak ere. 

 

Kategoria honetako eremuak nekazaritza eta abeltzaintzara bideratzea (lehentasunari 

eusten zaion bitartean behintzat) bateragarri da gaur egun bertan barne hartutako lur-zati 

horietako batzuetako baso-erabilerarekin eta hostozabalen zuhaizti txiki batzuk 

izatearekin. Hostozabalen arboladi horien zaintza plangintza-tresnek babestu behar dute, 

izan ere, horiek herriguneetatik hurbil samar dauden landa-zonaldeetan kokatzen direnez, 

are handiagoa da beren balio ekologikoa, balio paisajistikoa eransten duena. 

 

Kategoria hau mugatzeko irizpideek zehazteko Landaredi Mapa (44 klasea), Klase 

Agrologikoena (II, III, IV, V eta VI 2 klaseak) eta Nekazaritzako Lurzoruak Zaintzeko 

Irizpideak (Gipuzkoako FA) eta nekazaritza, baso eta ingurumenari buruzko LAParen 

aurrerapena aztertu eta erkatu ditugu: 

 

Azpimarratzekoa da kategoria honetako azaleraren %50 inguru VI 2 azpiklasekoa (%30 

baino gehiagoko malda) dela. Erabiltzeko ahulak diren lurzoruak dira eta, landa-munduko 

gizarte- eta ekonomia-dinamiken ondorioz horiek uzten badira, higadura-arazoak sor 

daitezke. Hori gertatuko balitz, komenigarria litzateke baso-ustiapenera jotzea. 
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Kategoria honen barruan, planak nekazaritzarako eta/edo ingurumenerako duten interes 

handia dela eta eutsi eta zaindu beharreko lurzoru batzuk mugatzen ditu. Esparru horiek 

01.1 planoan, babestu, hobetu eta/edo leheneratu beharreko eremuak zehazten 

dituenean, mugatu dira. 

 

Mendi-larreak 

 

Kategoria honetan hartu ditugu barne alturako larreak edo mendiguneetako zonalde 

kakuminalak, historian zehar baso autoktonoei irabazitakoak eta gaur egun 

ingurumenaren, paisaiaren eta kulturaren ikuspegitik asko baloratzen direnak, 

abeltzaintzarako erabiltzen direnez duten balio ekonomikoa alde batera utzita. Aralar eta 

Aizkorrin daude batez ere. 

 
Eremu hauek antolatzeko irizpide nagusia artzaintza-jarduera mantentzea izango da. 

 
Kategoria hau mugatzeko oinarria Landaredi Mapako 42 klasea, mendi-larreena, izan da. 

Informazio hori klase agrologikoei dagokienarekin egiaztatu dugu (VI ce, VI cs, VI ces eta 

VI c2 klaseak). 

 

Lur gaineko uren babesa 

 

Kategoria hau lur gaineko drainadura, erretena eta ubideen sare nagusiari dagokio. 

Halaber, bertan hartu dira barne ibaien bideetan osatutako ekosistemak (ez dezagun 

ahaztu erretenek eta erriberako basoek habitat faunistiko gisa duten garrantzia) eta Ibaien 

eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean araututako babes-zerrendak. 

 

Eremu honetan esku hartzeko irizpidea uren kalitatea hobetzea eta ibai-ibilguak eta 

ibaiertzak betetzea eta aldatzea ekididea izango da; horrenbestez, kategoria honetako 

eremuetan okupazioaren eta ustiapenaren inguruko erabilerak mugatzen dira eta 

leheneratzeko jarduerak sustatzen. 
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Gainjarritako baldintzatzaileak 

 

Beren ezaugarrietakoren bat dela eta mugapenen bat duten azalerak bildu ditugu hemen. 

Ezaugarri horrek hainbesteraino baldintzatzen dituenez, bertan zenbait jarduera garatzea 

mugatu behar da, horiek izan dezaketen arriskua kontuan hartuz. Honakoak dira kontuan 

izan beharreko lau baldintzatzaileak: 

 

Akuiferoen urrakortasuna 

 

Baldintzatzaile honen mendekoa izango da eremu funtzional osoa. Dagozkien planoetan 

adierazi ditugu urrakortasun handiena duten eremuak, naturgune babestuetan daudenak 

nahiz horietatik kanpo daudenak. Azalera horiek EAEko Akuiferoen Urrakortasunaren 

Mapan mugatu dira. 

 

Esku hartzeko irizpide orokorra eremu hauetan lurzorua poluitzen duten agenteak isuri 

ditzaketen jarduerak kokatzea ekiditea izango da. 

 

Higa daitezkeen eremuak 

 

Eremu hauek dituzten ezaugarri litologikoak eta erliebezkoak direla eta, higadura-

fenomenoak agertzeko leku errazak dira. 

 

Kartografian adierazi dira, berariaz, %50 baino gehiagoko malda eta lurzoru-sakonera 

gutxi duten eremuak eta, hauteman daitekeenez, higadura-prozesuen azelerazioa izan 

duten eremuak, baita Gipuzkoako Azterketa Edafologikoaren Erabilera Gomendioen 

Mapari dagozkionak ere. 

Eremu hauetako irizpide orokorra zuhaitz-estaldura mantentzea edo babestu beharreko 

elementutzat sailkatzea izango da. 
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Urpean gera daitezkeen eremuak 

 

Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean barne hartutako lurrak eta EAEko Ibaien eta 

Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean barne hartutakoak joko dira urpean gera daitezkeen 

eremutzat. Kasu honetan, uraren zirkulazio librea ziurtatzean datza irizpide orokorra, 

betiere uraren zirkulazioa etetea eta ura butxatzea saihestuz. 

 

Naturgune babestuak 

 

Natura 2000 Sareari, Aralarko Parke Naturalari eta Aizkorri Parkeari dagozkie. 

 

 

3.3.3. ERABILERA ETA JARDUEREN ERREGULAZIOA: ANTOLAMENDU MATRIZEA 

 

Antolamendu-kategorien eta jardueren arteko harremanak antolamendu-matrize baten 

arabera arautzen dira. Horrek adierazten du zein jarduera diren sustatu beharrekoak, zein 

onargarriak, zein debekatuak eta zein diren eratorritako plangintzaren arabera arautu 

beharrekoak.  

 

 

Ondoren adierazi dira kontuan hartu diren bost erabilera mota zabalak: 

 

• Ingurumen babestea. 

• Aisia eta atsedena. 

• Lehen mailako baliabideak ustiatzea. 

• Azpiegiturak. 

• Eraikuntza-erabilerak. 

 

Adierazitako tresna guztiak erabiliz eta aipatutako ingurumena kontserbatzeko eta 

ingurumen-kalitatea hobetzeko helburuei helduta, LZPan, udal-plangintzari begira, epe 

luzerako lurralde-diseinu bat proposatzen da, betetzearekin, erabilerekin eta natur 

baliabideak ustiatzeko jarduerekin bateragarria dena. 
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3.3.4. EKINTZA POSITIBORAKO NEURRIAK: JARDUN PROPOSAMENAK 

 

Goierriko eremu funtzionaleko LZPak ingurune fisikoaren antolamenduari dagokionez 

proposatutako helburuak, jakina, ez dira lortzen lurraldea kategoriatan banatze eta 

babestu eta/edo leheneratu beharreko eremuak adierazte hutsarekin. Izan ere, esan 

genezake proposamen horiek prozesu baten hasiera besterik ez direla eta, logikoa denez, 

prozesu horrek hainbat eskakizun izango dituela, honakoa besteak beste: prozesua 

garatzeko estrategia, plan eta programak prestatzea. Programa horiek, gainera, gutxienez 

ondarea babesteko, kontserbatzeko eta integratzeko alderdiei, natur baliabideen 

erabilerari (nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta abarren inguruko jarduerei), 

lurraldearen gaineko interpretazio eta ikerketa zientifikoari eta jardueren sustapenari 

eskainiko diete arreta. Horrezaz gain, lehen ere adierazitakoaren bidetik, berebizikoa da 

aipatu berri ditugun plan eta programa horiek bideragarri izatea ahalbidetuko duten neurri 

juridiko, administratibo eta teknikoak garatzea. 

 

Ondoren jardun-proposamen batzuk izango ditugu mintzagai eta zenbait iradokizun 

egingo ditugu gai honen inguruko eskumena duten sailek ingurune fisikoa behar bezala 

antolatzeko egoki irizten dituzten programa, plan, proiektu eta jardunak gara eta gauza 

ditzaten. Lortzen diren emaitzak agiri honen plangintzan eta araudian barne hartuko dira, 

hala badagokie. Besteak beste, honakoak kontuan hartuko diren alderdiak: 

 

- ONDAREA KONTSERBATZEKO ETA INTEGRATZEKO PLANA. Plan honek barne 

hartzen ditu EAEko ekosistema bereziak, basoko bizitza eta dibertsitate ekologikoa 

babesteko, berreskuratzeko eta leheneratzeko jarduera guztiak, funtsezko ziklo 

ekologikoak eta kultur ondarearenak. 

Besteak beste, ondorengo planak garatu dira banaka zein integratuta: 

Baso naturalak kontserbatzeko eta berreskuratzeko plana. 

Basoko espezie mehatxatuen plana. 

Ondare zientifiko-kulturalaren plana eta Naturako elementu bereziak babesteko 

plana. 

Korridore ekologikoen sarea. 
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Leku paisajistiko baliotsuak babesteko plana. 

Habitatak berreskuratzeko plana. 

Hobetu edo berreskuratu beharreko eremuak eta hainbat ingurune degradatu 

zaharberritzeko plana. 

Leheneratze paisajistikoko plana. 

Azaleko sare hidrologikoa berreskuratzeko plana. 

 

- NATUR BALIABIDEAK ERABILTZEKO PLANA. Natur baliabideen (baliabide 

hidrikoak, nekazaritzako eta arrantzako jarduerak, basokoak eta bestelakoak) 

antolamenduarekin eta ustiapenarekin erlazionatutako jarduera guztiak barne hartu 

dira bertan, bai eta horiek ingurumenean eragiten dituzten inpaktuekin eta arriskuekin 

erlazionatutakoak ere (lurzoruen higadura eta babesa, uholdeen prebentzioa, eta 

abar). 

 

- ASKOTARIKO JARDUERAK SUSTATZEKO PLANA. Bertan barne hartu dira eremu 

funtzionalaren lurralderako landutako hainbat programa osatzeko jarduera guztiak. 

 

- INTERPRETAZIO, IKERKETA ETA ADMINISTRAZIO PLANA, lurraldearen gaineko 

ingurumen-hezkuntzarekin eta ikerketa zientifikoarekin erlazionatutako jarduerak, eta 

horiek ezagutzera emateko jarduerak barne hartzen ditu plan honek. 
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3.4.  EREDUAREN OINARRIZKO AZPIEGITURAK. 

 HARREMANETARAKO SISTEMAK ETA ZERBITZUENAK. 

 

Eskualdeko barruko zein kanpoko iresgarritasun-baldintzak hobetzea eta oinarrizko 

zerbitzuen kalitatea ziurtatzea dira eremu funtzionaleko ereduaren azpiegiturekin bete 

nahi diren helburuak; ondorioz, Garraio eta Komunikazio Sistema eta oinarrizko 

azpiegiturak lurralde-proposameneko funtsezko elementuak bihurtzen dira. 

 

Helburu horiek betetzeko, nahitaezkoa da etorkizuneko azpiegiturak kokatuko diren 

lurzoruen erreserba egitea;, hortaz, aipatutako erreferentzia, bai eta berau oinarritzen den 

irizpideak ere, kontuan hartu behar dira, halabeharrez, lantzen diren hirigintza-

plangintzetan. 

 

Hori dela eta, eremu funtzionalaren ereduko bigarren multzo batean, LZPan etorkizuneko 

komunikazio- eta garraio-sistemaren antolamendurako proposamenak aurkezten dira. 

 

 

3.4.1.  GARRAIO ETA KOMUNIKAZIORAKO SISTEMA 
 

Goierriko eremu funtzionalaren LZPak ondorengo helburu orokorrak finkatu ditu bide-

komunikazio eta garraiorako sistemari dagokionez: 

 

• Eremu funtzionala kanpoko ardatzetan integratzea, hiriburuen euskal sistemarekin, 

inguruko eremu funtzionaletako burutzekin eta indartzen ari diren produkzio-

espazioekin dituen loturak indartuz. 

 

• Burutzen, hiri-inguruen eta landa-inguruen arteko artikulazioa eta elkarreragina 

sustatzea. 

 

• Gaur egungo garraio- eta komunikazio-sistema hobetzea, ondorengo irizpideak 

kontuan hartuta: 

- Administrazioek, garraio-politika komun bati jarraituz, modu koordinatuan 
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egitea plangintza eta antolamendua. 

- Intermodalitatea oinarrian duen garraio-politika bat garatzea. 

- Garraio publikoari lehentasuna ematea: 

◦ Garraio publikoaren instalazioak eta ekipamenduak hobetuko dira. 

◦ Trena salgaien garraiorako sustatzea. 

- Garraiobide ez-motorizatuak eta/edo ingurumena gutxiago eragiten duten 

garraiobideak sustatzea.  

- Automobil pribatuaren erabilera mugatzea. 

 

1. puntuan adierazitako helburu orokorrak lortzera bidean, ondoren adierazitakoak izango 

dira esku hartzeko irizpideak: 

 

• Errepide-sistemako elementuen arteko artikulazioa hobetzea. Horretarako, Kanpoko 

sarbide-sarearen eta hiri-sarearen arteko erlazioa hobetuko da, batez ere Beasain, 

Ordizia eta Lazkao elkartzen diren ardatzean edo gunean eta Ezkion aurreikusitako 

geltokiaren inguruan. 

 

• Errepide-sareen funtzio aniztasuna sustatzea, batez ere Tokiko Sarbide Sare 

Nagusian. Horrela, hiri-sistemak erlazionatzeko eta egituratzeko dagokion funtzioa 

indartuko da, eta dagokion sektorean trafiko-bide hutsaren kontzepzioa gainditu, batez 

ere hiri-zeharbideetan. 

 

• Sarearen funtzionaltasun integrala osatzea, sistemarako halabeharrezkoak diren 

zerbitzuen bitartez, hala nola autobus-geltokiak, truke-zentroak eta garraiorako 

ekipamenduak. 

 

• Kasuan kasuko azterketak egin eta, horiek kontuan hartuta, azpiegitura-ezarpenak 

zentzuz kokatzeko, lurraldeko zerbitzuak integratzeko eta optimizatzeko estrategiak 

jarraituko dira, ubideak, sareak eta trazadurak metatuko dira, afektazioen ekonomia 

jarraituko da eta diseinu kualifikatuak eta ingurunera egokituak egingo dira. 
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3.4.1.a. Bide-garraio eta –komunikazioen sistemaren eredu integrala 

 

Garraioen eta komunikazioen sistema errepide-sareek, trenbide-sareek eta hainbat 

ardatz-elementuk osatzen dute. Ardatz-elementu horiek autobus-geltokiak, salgaiak 

trukatzeko zentroak eta garraiorako ekipamenduak dira eta sistema orokorrean ulertzeko 

funtsezkoak dira. 

 

Komunikazio- eta garraio-sareak, ereduaren funtsezko elementua izateaz gain, eskualde-

mailako egitura berriaren oinarrizko euskarria da. Sistema osatzen duten alde 

desberdinen iresgarritasuna eta konexioa ahalbidetzeaz gain, eskualde osoa integratzeko 

baldintzak ahalbidetzen dira. 

 

Ikuspegi horri jarraiki, lurraldearen ikuspegi integrala ematea lortzen da, arloko ikuspegia 

gaindituz. Hori dela eta, sistemako komunikazio-bide desberdinen antolamendu 

hierarkikoa eta funtzionala ez dator bat egindako arloko sailkapenekin (jarraian adierazi 

da komunikazio-bideen kategorizazioa). 

 

02.1 planoan, Errepideko garraio eta komunikazioen sarea izenekoan, komunikazio- eta 

garraio-sare nagusien trazadura ikus daiteke, behar den bezala hierarkizatuta, eta 

bakoitzaren elementu esanguratsuenak (loturak, geltoki nagusiak, aldirikoak eta 

geralekuak) eta lehen aipatutako ardatz-elementuak barne hartu dira halaber. 

 

 

Errepide-sarea 

 

Honakoa da kategorizazioa: 

 

• Kanpoko sarbide-sare orokorra. (Autobide, autobia eta errepide orokorren sarea) 

• Tokiko sarbide-sare nagusia. 

• Lurraldeko sarbide-sare osagarria. (Eskualdeko sarea) 

• Tokiko sarbide-sare sekundarioa 

• Landaguneetarako sarbide-sarea. 
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Kanpoko sarbide-sare orokorra. 

 

Eremu funtzionala EAEko hiriburuen sistemarekin eta inguruko erkidegoekin lotzen duten 

errepide-korridoreek osatzen dute, bai eta inguruko eremu funtzionaleko burutzekin lotzen 

dutenek ere. 

 

Sare horren barruan dago N-I errepidea, eta Idiazabal eta Nafarroako Erkidegoaren 

arteko erdibiketa amaitzean, Europako E-80 ibilbidearen (Lisboa-Pau) konexio-ardatz 

osagarri baten antzera konfiguratuta egongo da, Gipuzkoatik igarotzen den zatian; 

Durango-Bergara-Beasain zehar-ardatza, eremu funtzionaletik igarotzen den zatian 

autobia dena eta Goierrik Deba Garaiko eremu funtzionalarekin eta hiriburu 

bizkaitarrarekin eta bere portuarekin dituen konexioak hobetzen dituena; eta Azkoitia-

Zumarraga ibilbidea, Goierri eta Deba Beherea (Azkoitia-Elgoibar) eta Urola Beherea 

(Azkoitia-Zumaia-Zarautz) konektatzen dituena. 

 

Lehenengo bi korridoreak sistemako funtsezko elementuak dira: alde batetik, kanpoko 

trafikoak kanalizatzen dituzte eta, bestetik, eremu funtzionaleko barne-komunikazioen 

sistemaren oinarrizko egituratzaileak dira.  

 

 

Tokiko sarbide-sare nagusia. 

 

N-1 eta Durango-Beasain zeharkako ardatza osatu ondoren, gaur egun Beasain eta 

Zumarraga artean dagoen errepideak eta N-1 zaharrak, lehen mailako zeregin 

egituratzailea izango dute eskualdearen mailan eta aipatu ardatzetan egiten diren hiri-

garapenak bateragarriak izango dira. 

 

Ardatz horiek, ibilbide luzeko eta edukiera handiko errepideen eta toki-errepideen arteko 

mailan daudenak, funtsezkoak dira eskualdea egituratzeko, bi burutzen eta eremu 

funtzionaleko gune nagusien arteko artikulazioa ahalbidetzen dutelako eta, era berean, 

dagokien trazadurari lotutako garapenen euskarri direlako eta horiek artikulatzen 

dituztelako. 
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Aipatutako sarearen barruan daude, halaber, GI 2630, GI 120 eta GI 2133 errepideen 

zatiak, Legazpi eta Zumarraga, Beasain eta Lazkao eta Ordizia eta Zaldibia artekoak, 

hurrenez hurren. 

 

Lurraldeko sarbide-sare osagarria. 

 

Azpeitia-Beasain ibilbideak, Mandubiatik (GI 2635), San Prudentzio-Oñati-Legazpi-

Urretxu ibilbideak (GI 2630), Ordizia-Zaldibia-Amezketa-Alegi ibilbideak (GI 2133), 

Segura-Zegama-Altsasu ibilbideak, Otzaurteko portuaren bitartez, eta Lazkao-Lizarrusti-

Etxarri Aranaz ibilbideak sartzen dira sarean. Sareari esker inguruko eremu 

funtzionalekiko elkarreragina osatzea lortzen da eta, kasu askotan, eskualde-mailako 

errepide paisajistiko izatera iritsi dira. 

 

Eskualde-mailako izaera dutelarik, oinarrizko elementuak dira ingurune fisikoaren 

erabilerarako proposatu den estrategian. 

 

Tokiko sarbide-sare osagarria eta landaguneetarako sarbide-sarea. 

 

Inguruko burutzetatik eta hiriguneetatik urrutien dauden guneekin konektatzen diren 

errepide-zatiak sartzen dira multzo honetan. 

 

Askotan bailara nagusiekin komunikatzeko zehar-bideak dira eta edertasun handiko 

parajeak zeharkatzen dituzte. Horrez gain, oztopo topografiko handiko lurrak dira eta, 

ondorioz, trazadura baldintzatuta geratzen da. 

 

Tokiko sarbide-sare sekundarioaren eta landaguneetarako sarbide-sarearen arteko 

desberdintasun nagusiari erreparatuz, zera esan daiteke funtsean: lehenengoa trazadura 

osoen zati da eta bigarrena aurrekoaren maila altuagoko beste komunikazio-bide baten 

mendekoa da. 
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Trenbide-sarea 

 

Trenbide-sarea da ereduaren komunikazio- eta garraio-sistema definitzeko bigarren 

funtsezko elementua. Trenbide-sarearen barruan daude: egungo aldiriko tren-sarea 

(Renfe) eta EAEko Trenbide Azpiegituren LAPean barne hartutako trenbide-sare berria. 

 

Sistemako hainbat elementu 

 

Eredua osatzeko sarean integratutako edo inguruan kokatutako beste elementu batzuk ere 

hartu behar dira aintzat, horiek ere funtsezko baitira garraio eta komunikabideen sistema 

orokorra ulertzeko. 

 

Autobus-geltokiak, truke-zentroak eta garraiorako ekipamenduak dira, hain zuzen ere, 

elementu horiek. 

 

Komenigarria da aipatzea azpiegitura horiek, bereziki truke-zentroek, zenbaterainoko 

garrantzia duten ereduan, garapen-ereduak osatzeko eta esparru jakin batzuetan 

zentraltasunak sortzeko eta indartzeko. 

 

Planak truke-zentro horietako esanguratsuenak garraio-zentro integratu gisa sustatzea 

proposatzen du. Horiek bidaiarentzat nahiz salgaietarako izango lirateke, baina betiere 

eskualdearen tamainara egokituta. 

 

3.4.1.b.Garraio eta komunikaziorako sistemarako proposamenak 

 

Garraio eta telekomunikazioen politikaren integrazioa, berorren izaera publikoa indartzea 

eta zerbitzua intermodala izatea helburutzat hartuta, planak politika hori gauzatu ahal 

izateko azpiegitura-euskarria diseinatzen du. 

 

Horretarako, abian dauden plan eta proiektu garrantzitsuak onartzen dira eta 

hurbilerraztasun eta lurralde-ereduaren elementuen arteko erlazio handiagoa lortzea 

helburu duten beste neurri osagarri batzuk proposatzen dira. 
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Lurralde historikoetako hiriburuekin eta EAEko erdi-mailako tamainako hiriekin lotzea, 

eremu funtzionalaren lurralde-egituratzea eta hiri-eremuen eta landa-eremuen arteko 

harremanak hobetzea dira proposamenaren helburu nagusiak. Horiei dagokienez, 

ondorengo alderdi eta elementuak dira oinarri: 

 

• Euskal hiriburuen sistemarekin, hurbileko eremu funtzionaletako burutzekin eta 

inguruko ekonomia-esparrurik dinamikoenekin lotzea. 

 

Bereziki Bilbo-Donostia-Gasteiz, Ebro ardatza (Sakana-Iruñean barrena) eta Donostia-

Baiona korridorearekin, garraio-nodoen bidez (horietako batzuk, gainera, ahalmen 

handikoak dira). 

 

Horrezaz gain, eremu funtzionala mugakideetako burutzekin lotzea, bereziki 

Debagoienarekin, Urola-Kostarekin, Debabarrenarekin (aurrekoaren bidez) eta 

Toloserriarekin. 

 

Elementurik esanguratsuenak bikoiztutako N-I, Beasain-Durango korridorea eta G-631 

dira, bide-azpiegituren artean. Trenbideen artean, berriz, Renferen trazadura, izaera 

metropolitarrarekin sortu zena Donostia eta Legazpi artean, eta Euskal Trenbide Sare 

Berria, geltokia Ezkion izango duena. 

 

 

• Eremu funtzionalaren egitura sendotzea, burutzen arteko eta horien eta tokiko 

guneen arteko harremanak loturen bidez indartuz. 

 

N-I zaharrak eta gaur egungo G-632 errepideak (biak ere aldatu egin dira trafiko-bide 

soilen ikuspegi sektoriala gainditzen duen diseinu berri bati jarraiki, inguruko 

herrigunerik hurbilekoenen eta burutzen arteko ibilbide jakin batzuetan) osatzen dute 

eskualdearen barneko benetako egitura. 

 

Lurraldeko eta tokiko sarbide-sare sekundarioek eta landaguneetarako sarbideek 
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osatzen dute errepide-sarea. Bide horiek, hainbat guneren arteko lotura berrien bidez 

egoki indartutakoek, aukera eskaintzen dute ereduaren asentamendu-sistema 

artikulatzeko eta erlazionatzeko. 

 

Sistema ingurune naturaleko landa-bideen eta oinezkoen ibilbideen elkarren hurreneko 

kapilar-sareen bidez hedatzen denez, bertako puntu guztietarako hurbilerraztasuna eta 

ereduaren oinarrizko elementuen arteko harremana bermatzen dituen sare eraginkorra 

sortzen da lurraldean.  

 

● Eredua osatzeko sarean integratutako edo inguruan kokatutako beste elementu 

batzuk ere hartu behar dira aintzat, horiek ere funtsezko baitira garraio eta 

komunikabideen sistema orokorra ulertzeko. Autobus-geltokiak, truke-zentroak 

eta garraiorako ekipamenduak dira, hain zuzen ere, elementu horiek. 

 

Komenigarria da aipatzea azpiegitura horiek, bereziki truke-zentroek, zenbaterainoko 

garrantzia duten ereduan, garapen-ereduak osatzeko eta esparru jakin batzuetan 

zentraltasunak sortzeko eta indartzeko. 

 

Planak truke-zentro horietako esanguratsuenak garraio-zentro integratu gisa sustatzea 

proposatzen du. Horiek bidaiarentzat nahiz salgaietarako izango lirateke, baina betiere 

eskualdearen tamainara egokituta. 
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Horretarako, honako esku hartze puntual hauek egingo dira: 

 

Errepide-sarea 

 

Kanpoko sarbide-sare orokorra. 

 

• N-I errepidetik Ordizia, Lazkao eta Beasaingo herriguneetara iristeko sarbide-

sistema. Horretarako, Ordiziako hego-gurutzagunea indartu eta hobetuko da, 

bertatik Beasain iparraldearekin eta Lazkaoko herriarekin konexioak 

ahalbidetuz, bai eta errugbi-zelaiko eta CAF enpresaren erdialdeko eremu 

berriekin ere.  

 

Konponbide osagarri horrekin lortuko litzateke Beasain-erdigunearen arteko 

konexioak gaur egun duen karga arintzea eta, era berean, hiru guneen artean loturak 

ezartzeko aukerak argituko eta hobetuko lirateke. 

 

• Lazkao eta Beasain-Erdigunerako sarbideak hobetzea, Donostiarako 

noranzkoan. Senpereko eremuko lurzorua libratzeko eta birkualifikazioa egiteko 

esku-hartzearekin dago erlazionatuta jarduera hau eta, berari esker, sarbideen 

zentzuzko erabilera eta bakuntasuna errazten da. 

 

• N-I errepidearen desbideraketa, Oria ibaiaren hegoaldeko ertzerantz, Lazkaoko 

lotunearen eta Loinaz futbol-zelaiaren (Beasain) artean. Jarduera hori eta 

Renfe-k egun duen trazaduraren gainean eta Beasaingo geltokiaren inguruan 

egin beharreko jarduera konbinatzeko proposamena egiten da, horrela, 

Beasain eta Oria ibaiaren artean dauden lurrei hiri-potentzialtasun handia 

erantsiko baitzaie. 

 

• Beasain-hegoaldea konexio berria. Hegoaldetik, autobiatik, Idiazabaldik eta 

Iurre-Olaberriatik Beasainerako sarbideak zuzenean konponduko lirateke. 

Halaber, Iurreko industria-zonako, bizitegi-zonako eta zerbitzuen zonako 

mugimenduak hobetuko lirateke, bai eta Indar enpresaren kokapen berritik 
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dauden konexioak eta inguruko hiri-izaerako lurzoru-erreserbak ere. Gainera, 

Aristraingo ingurunea txukunduko litzateke eta gaur egungo gasolindegiaren 

eta Loinaz kiroldegiaren arteko hiri-esparrua leheneratzea ahalbidetuko 

litzateke. 

 

• Errepide-lotune berria Beasain-Zumarraga korridorearen eta GI 632 errepidearen 

artean, Ezkio Itsasoko Trenbide Sare Berriaren geltokiaren parean. 

 

Lurralde-ereduak Ormaiztegiko haranari ekonomia-jardueren asentamendu berriak 

kokatzeko leku gisa egozten dion zeregina, eta xede dugun zatiari ematen zaion 

kualifikazioa kontuan hartuta –zati honetarako eremu logistiko txiki bat osatzeko 

industrialdeak, garraiorako ekipamenduak eta lurzoruen erreserbak egitea 

proposatzen da eta, era berean, gaur egun Santa Lutzi-Anduagaren eta Ezkio-

Itsasoko udaletxearen artean dagoen eremuari bizitegitarako erabilera emateko 

proposamena egiten da-, nahitaezkoa da aipatutako lotunea egitea. 

 

Tokiko sarbide-sare nagusia. 

 

Komunikazioen sistemako maila altueneko elementuak amaitu eta horiek laguntzeko 

errepideekin behar den bezala artikulatu eta gero, administrazioak sareko gainerako 

elementuei heldu beharko die, izan ere, berebiziko garrantzia dute eskualdeko egituratze 

funtzionala ondo egiteko (burutzen eta inguruko herriguneen arteko konexioak). Hori 

lortzeko, ibilgailuen trafikorako errepide jakini batzuk eraldatu eta hiri-eremua zabaltzeko 

ardatz bihurtuko dira, zumardiak edo oinezkoentzako zein txirrindularientzako zuhaitzez 

betetako pasealekuak eginez (espaloia, banda urdina eta zuhaitzak, berdegunean edo 

lorategi-zonan). 

 

Errepide horiek, hiri-zentraltasuneko ardatzak edo hiri arteko artikulazio-ardatzak 

izenarekin ezagutzen direnek, funtzio desberdinak betetzen dituzte kokatzen diren 

esparruen arabera. Horrela, eskualdeko harremanak sortzeko eta zabaltzeko funtzioa 

betetzen dute, errepideko trazaduran kokatutako garapenak, zentraltasuna indartzen 

dutenak, artikulatzeko potentzial handia baitute. 
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Aipatutako jarduera guztiak, gaur egun herriguneen arteko konexio jakin batzuetan 

erabilera erreala ematen zaien espazioetara zuzenduta daudenak, N-I errepide 

zaharrean, GI 632 errepidean eta Legazpi eta Zumarragaren artean, Zaldibia-Ordizia eta 

Beasain-Idiazabal artean, Iurreko poligonotik, egiteko proposatu dira. 

 

Hainbat jarduera-proposamen 

 

Foru Aldundiak garatzen dituen planetan dagoeneko barne hartutako proposamenak alde 

batera utzita (lurraldeko sare osagarriko zein tokiko sarbide-sareko zati batzuk zabaldu 

eta hobetuko dira), plan honetan berariaz aipatzen da Ezkio eta Itsaso herriguneen arteko 

konexioa ziurtatzeko beharra, hurrenez hrren, betiere Zerain eta Mutiloarako garai batean 

proposatutako konexioa behin gauzatu eta gero. 

 

Komunikazio alternatiboen sarea osatzeko Txirrindulari eta Oinezkoentzako Ibilbide 

Sarea diseinatuko da; eta dagokion hornidura-funtzioari kalterik egin gabe, ereduaren 

errepide-egitura integralaren zati izango da. 

 

Trenbide-sarea 

 

Trenbide-sare berria 

 

• Bidaiarien geltokia eta salgaiak trukatzeko zentro bat eraikitzea Ezkio-Itsason. 

 

Aldiriko tren-sarea 

 

• Zerbitzuak eta maiztasunak zabaltzea Irun-Legazpi linean. 

 

• • Gaur egungo Renferen trazadura aldatzea eta igotzea, Ordiziako Bustuntza 

auzoaren eta Beasaingo azokaren artean 

 

Gaur egun Renfe-k duen trazadura aldatzeko -N-I errepidearekiko paraleloan 
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luzatzen da zuzen, eta Galardiko mendixka tunel baten bidez zeharkatzen du, 

errugbi-zelaiaren eta CAF enpresaren instalazioen artean, Beasainen- 1.900 metro 

desbideratu beharko litzateke egungo trazadura eta 1.600 metroko zatia berregin 

beharko litzateke; 260 metroko tunel bat jarriko litzateke, lurretik hasita 6,50 

altuerarekin gehienez ere. Bide-kanalaren erreserbaren zabalera 12 metrokoa izango 

da gutxienez. 

 

Ordiziako geltokiaren kokapena aldatzea aurreikusi da, bai eta Beasainen geltoki 

goratu bat egiteko aukera ere.  

 

Bi azpiegitura indartsu horiek (N-1 eta aldiriko trenbide-sarea) trazadura bakar batean 

integratuz gero, nabarmenki hobetuko litzateke, zalantzarik gabe, Beasain-Ordizia-

Lazkaoren barruko egituratzea (San Bartolome auzoa Ordiziako herrigunean 

integratuko da berehalakoan, Lazkao-Ordizia arteko konexioen jarraikortasun formala 

eta funtzionala ziurtatzen da, ibaiertzean bide bat jartzeko aukera ahalbidetzen da, 

hartara aipatutako bi herriguneen arteko konexioak eta Ordizia eta Beasainen 

artekoak indartzeko, eta abar). 

 

Proposatutako konponbidea funtsezkoa da, zalantzarik gabe, Beasain-Ordizia-

Lazkao herriguneetatik abiatuta hiri berri bat eraikitzeko proposamena aurrera 

ateratzeko eta erabat eraginkorra izateko. Izan ere, eremua berreskuratzeko eta 

beraren aprobetxamendu integrala egiteko oztopo garrantzitsuenetako bat 

gainditzeko bidea ematen du. 

 

• Beasaingo eta Zumarragako geltokiak eremu funtzionaleko garraioa 

antolatzeko zentro bihurtzea. Horretarako, geltokien inguruan tren-autobus truke-

sistemak kokatuko dira, bai eta jarduera gehiago ere, hala nola merkataritza-

espazioak eta zerbitzuenak, aparkalekuak, eta abar. Guztiekin, geltokiak 

zentraltasun-foku izatera iritsiko dira. 
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Sistemako hainbat elementu 

 

• Errepideko garraio publikoa eta autobus-geltokiak 

 

Eremu funtzionala osatzen duten guneen arteko integrazioa hobetzeko eta kanpo-

sarbideak errazteko, gaur egungo errepideko garraio publikoak erabiltzen dituen 

lineak indartzeko proposatzen du planak, trenbide-garraio publikorik ez duten 

eremuetako beharrei erantzuteko. 

 

Erabateko eraginkortasun lortu nahi bada, intermodalitatearen irizpidea aintzat hartu 

beharko da. Horrela, trenbide-geltokiak inguruko eremu funtzionaletako herriguneekin 

eta/edo burutzekin, trenera sarbide zuzenik ez dutenekin, lotzeko autobus-zerbitzuak 

eskainiko dira. 

 

Irizpide horren arabera, eremu funtzionaleko errepidezko garraio publikoaren sistema 

antolatuko duen autobus-geltoki bat gutxienez sortu beharko da (barruko zein 

kanpoko garraioa antolatzeko). 

 

Beasain eta Zumarragako tren-geltokien gainean esku hartzeko proposamena aintzat 

hartuta, horien inguruak proposatu dira geltokiak kokatzeko. Behin betiko kokapena 

erabakitzeko, edo biekin jarraitzea erabakitzeko, eremu funtzionalaren barruan zein 

kanpoan eskaera handien duten ibilbideei buruz gerora egindako merkatu-azterketak 

hartuko dira oinarrian. 

 

• Salgaien truke-zentroa eta garraiorako ekipamenduak. 

 

Ereduak Ezkio-Itsason bidaiarien geltoki bat eta baztergune-bidea egiteko aukeraren 

gainean aurkezten duen hipotesitik abiatuta, planak dioenez, komenigarria izango 

litzateke Trenbide Azpiegituren LAPean aurreikusitako “baztergune-bidea” egin 

beharrean, merkantzien truke-zentro bat egitea, hartara, trenbide-sare berria salgaiak 

garraiatzeko aukera nagusi bezala azpimarratzeko, errepideko garraioaren aurka. 
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Proposamen horri jarraiki, Ezkion aurreikusitako geltokia erreferentziako fokua izango 

da salgai jakin batzuen garraioari dagokionez, eta, era berean, geltokiaren inguruak 

leku aproposa dira kamioien aparkamendu gomendatuzko sistema kokatzeko. Azken 

azpiegitura horrek eremu funtzionaleko interes orokorrari erantzungo dio, izan ere, 

eremu funtzionalean dabiltzan ibilgailuen kopurua oso altua da. 
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3.4.2. OINARRIZKO AZPIEGITURAK  

 

Agiri honetako Oinarrizko azpiegiturak izeneko kapituluaren barruan, administrazioko 

sailak garatzen ari diren plan eta proiektu guztiak barne hartu dira, hornidura, 

saneamendua, hondakin solidoen tratamendua eta uholdeen prebentzioa bezalako arloei 

dagozkienak, bai eta azpiegitura energetikoekin eta telekomunikazioekin erlazioan 

abiarazi direnak ere. Izan ere, hainbat urtetan sortutako defizit garrantzitsuak gainditu 

nahi dira. 

 

Azpiegitura horien guztien balorazioa egin zen eta, horren arabera, garbi geratu zen 

aipatutako planak eta proiektuak amaitzean eta sareen kudeaketa hobetu ondoren, 

zerbitzu guztiek, Urola Garaiko eta Amondaraingo erregulazio-elementuek (urtegiak) izan 

ezik (eskaintza-eskariaren bilakaeraren mende daude), ez luketela muga berezirik eduki 

behar, garapen berrietarako edo eremu funtzionalaren lurralde-antolamendurako ateak 

zabalik utziz. 

 

Hala ere, ezin da ahaztu Lurraldearen Arloko Planetan kontuan hartuko dela, beti, agiri 

honetan egiten den lurralde-proposamenak adierazitako guztia, LAPak garatzeko orduan. 

 

Lurralde-antolamendurako ereduaren 02.2 planoan oinarrizko azpiegituren sare nagusiak 

eta bakoitzaren elementu esanguratsuenak adierazi dira. Eta ondorengo lerroetan egin da 

beraien deskribapena: 
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3.4.2.a. Saneamendua 

 

Urola Garaiaren saneamendu-eskema Brinkolan hasi (Legazpi) eta Urretxuko Hondakin 

Uren Araztegiaren (HUA) artean luzatzen den kolektore batek osatzen du, Zumarragako 

Etxeberri auzotik ibaian behera. Kolektore horrek aipatutako hiru herriguneetako isurketak 

jasotzen ditu. 

 

Oria ibaiaren arroan, bestalde, honako konponbide hauek aztertu dira: 

 

• Ezkiotik Legorretako HUAra (herrigunetik ibaian behera) doan kolektore orokorra. 

Ondorengo udalerrietako isurketak jasoko ditu: Ezkio Itsaso, Ormaiztegi, Beasain, 

Ordizia, Arama, Itsasondo eta Etxezarreta paper-fabrika; bai eta ondorengo ibaien 

zeharkako arroekin ere: Estanda (Gabiria), Oria (Zegama, Zerain eta Segura), 

Ursuaran (Idiazabal), Oria (Olaberria), Agauntza (Ataungo San Martin herrigunea eta 

Lazkao) eta Amondarain (Zaldibia eta Gaintza). 

• Legorretako herriguneko saneamendua Oria erdiko arroarekin lotuta dago, hain zuzen 

ere Tolosaldeako eremu funtzionalean. 

• Gainerako herrigune txikietarako tamaina edo garrantzi txikiagoko konponbide 

autonomoak aurreikusi dira, hasiera batean.  

 

 

3.4.2.b. Ur-hornidura 

 

Elementu esanguratsuenak Lareo, Arriaran eta Barrendiolako urtegiak dira. Lehenengo 

bietatik, Aia-Iturrieta iturburua eta hainbat hartune erabiltzen dira Oriaren arroko 

udalerriak hornitzeko, bai eta Urolaren arrokoak diren Legazpi, Urretxu eta Zumarragarra 

hornitzeko ere. 

 

Egoera hori hobetzeko ura eraman zen Lareo, Arriaran eta Barrendiolara eta gaur egun 

egiteko bidean da Ibai-Eder eta eremu funtzionalari dagokion Urola ibaiaren arroaren 

arteko lotura, Urretxuko hornidura indartzeko. Oria ibaiaren arroari dagokionez, berriz, 

jada egin da Amondaraindik Ibiurrera ura eramateko proiektua eta aztertzen ari dira. 
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Amondaraingo eta Urola Garaiko urtegiak, plan hidrologikoaren artezpideetan barne 

hartutakoak, ez dirudi beharrezkoak izango direnik planaren etorkizuneko garapenean. 

 

Era berean, Urola eta Oria hornitzeko sareen ponpaketa bidezko konexioa proposatu da, 

hornidura ziurtatzera begira eta, horrez gain, urak banatzeko sistemako eremutzat 

ondoren adierazitako hiri-zonak proposatu dira: 

 

• Ordizia-Beasain eta Olaberriako behealdea 

• Ormaiztegi eta Alegiko auzoa 

 

 

3.4.2.c. Arriskuen prebentzioa 

 

Jarraian adierazi dira uholdeen inguruko arazoak dituzten zonak. Arazoak bertan dirau, ez 

baitira zuzendu antzemandako akatsak. 

 

• Arriaran eta Estandaren arteko elkargunea 

• Estanda eta Oriaren arteko elkargunea 

• Elorza paper-fabrikaren inguruan (Legazpi), Letag inguruan (Ormaiztegi) eta CAFen 

izaten diren arazo puntualak. 

 

 

3.4.2.d. Hiri-hondakin solidoak 

 

Badirudi hiri-hondakin solidoen arazoa konponduta egongo dela LZP indarrean dagoen 

bitartean, Gipuzkoako Hiri Hondakin Solidoen Plan Integralaren eskutik. Aipatu planean 

definitu den ereduak, hondakinen kudeaketa iraunkorra egiteko beharra azpimarratzen du 

eta ikuspegi teknikotik zein ekonomikotik eta ingurumenaren ikuspegitik aurrera atera 

daitezkeen konponbideak proposatzen ditu. 

 

Sasietako Mankomunitateko hondakindegiak 6 eta 8 urte arteko bizitza izango duela 

aurreikusi baita. Gainera, aukera bada berori ondoko ibar batera zabaltzeko. 
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Informazio grafikoan adeirazi dira, halaber, eskualdeko enpresa handien zabortegiak. 

 

 

3.4.2.e. Azpiegitura elektrikoa 

 

Eremu funtzionaleko lurraldea eragiten duen azpiegitura elektrikoa 380 Kv eta 220 Kv-ko 

garraio-sareek, banaketa-transformazioko azpiestazioek, tentsio erdiko lineek eta 

biztanleriaren zerbitzuarako lineek osatzen dute. 

 

Gaur egungo egoera, Ezkio-Itsason, Legazpin eta Ormaiztegin estazioak eta 

azpiestazioak dituena, nahikoa malgua da aurreikusitako eskaerei erantzuteko. 

 

LZPan behin eta berriro errepikatzen da kasuan kasuko bideragarritasun-azterketak 

egitea komeni dela, hartara, aipatu estazioak eta azpiestazioak gutxiago urbanizatutako 

zonaldeetara lekuz aldatzeko. 

 

 

3.4.2.f. Gas-azpiegitura 

 

Bergara-Irun gasoduktoa da gas naturalaren banaketa-sarearen oinarria eta 02.2 planoan 

(zerbitzuen oinarrizko azpiegiturak) ikus daiteke.. 

 

Gasodukto horretatik abiatzen da presio ertaineko industria-erabileretarako banaketa-

sarea, eta bertatik eratortzen dira gainera etxeko eta merkataritzako erabileretarako 

banaketa-sareak. 

 

Etorkizunerako joerari jarraiki, ugaritu egingo dira banaketa-sareak. 
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3.4.2.g. Telekomunikazioak 

 

Telekomunikazioen azpiegiturek funtsezko balio estrategikoa dute produkzio-sistemaren 

lehiakortasunerako eta herritarrei sisteman sartzen laguntzeko. 

Ondorengoetara bil ditzakegu lurralde-eredua sortzeko proposatutako jardunak: 

 

• Zentral digitalak sustatzea. Hiri arteko zentral automatiko bat jartzea, gutxienez, 

Zumarraga-Urretxun eta Beasain-Ordizia-Lazkaon. 

• Zuntz optikoaren bidez lotzea eremu funtzionaleko burutza guztiak eta gainerako 

eremu funtzionalak. 

• Ahalegin berezia egin behar da eremu funtzional osoan azpiegitura eta dagozkion 

zerbitzuak (informazio-fluxuak) hornitzeko. 
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3.5. ASENTAMENDU SISTEMA. 

 

3.5.1. ANTOLAMENDURAKO OINARRIAK 

 

3.5.1.a. Sistemaren karakterizazio orokorra 

 

LZParen helburuetako bat asentamendu-sistema koherentea eta integratua lortzen 

laguntzea da. 

 

Aurreko kapituluetan adierazi dugun bezala, eremu funtzionalak gaur egun duen 

asentamendu-sistemak bi hiri-sistema izatea du ezaugarri. Bi horien dinamikak paraleloak 

izan dira orain artekoan. Sistema horiek burutzek, horien inguruko tarteko herriguneek 

(burutzen mendeko direnek) eta landagune batzuek (horiek ere burutzen mendeko dira) 

osatzen dute. Alabaina, gizarte- eta ekonomia-atzerakadaren, hurbilerraztasunaren eta 

ekipamenduen inguruko berariazko arazoak dituzte eta horrek areagotu egiten du sistema 

globaletik desartikulatzeko arriskua. 

 

Bi burutzak, beren tamaina funtzionala, kokapena eta polarizatzen dituzten herriguneekiko 

duten posizioa direla eta, gai dira modu orekatuan izateko dagozkien eragin-eremuetako 

buru. Hori dela eta, burutza horien berezitasun da beren izaera polinuklearra. Bi eremu 

integratuak —Urola Garaiaren kasuan, Zumarraga-Urretxu eta Legazpi, lehenengo biei 

lotuko zaiena, eta Oria Garaiaren kasuan Beasain-Ordizia-Lazkao— errealitate funtzional 

dira. Alabaina, oraindik begi-bistakoa da lurralde-euskarri integratuaren gabezia, batez ere 

lehenengoaren kasuan. 

 

Bigarren maila batean, aipatutako gune horien ondoan (eta batzuetan jarraian), erdi-mailako 

tamaina duten eta nagusiki hiritarrak diren beste herrigune batzuk ageri dira. Horiek 1.000 

eta 2.000 biztanle artean dituzten udalerriak dira, aurrekoen aldean protagonismo txikia 

dutenak. Horietan, gainera, areagotu egin da azkeneko bosturtekoetako joera atzerakorra. 

Horiek eremu funtzionala orekatzeko duten potentziala ezinbestean aprobetxatu behar 

dugu, garapen-prozesu berrien bidez. 
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Amaitzeko, hirugarren maila batean leudeke landaguneak. Landaguneak ekonomiaren eta 

demografiaren ikuspegitik atzerantz doazen udalerri txikiek osatzen dituzte. Alabaina, 

udalerri horiek balio handiko herriguneak dituzte, hirigintzaren, kulturaren nahiz 

ingurumenaren ikuspegitik.  

 

Lurraldearen gune jakin batzuetan, batez ere burutzetan, dentsitatea zenbaterainokoa den 

kontuan hartuta, aipatutako ezaugarri horiek dituzten herrigune txiki horiek aktibo 

garrantzitsutzat jo behar genituzke. 

 

 

3.5.1.b. Asentamendu-sistema antolatzeko irizpideak 

 

Asentamendu-sistemaren ikuspegi orokor horretatik abiatuta eta integrazio- eta 

osagarritasun-maila handiagoa lortzeko, ereduak sistemaren mailetan oinarritutako zenbait 

estrategia planteatzen ditu, sistema horrek eskaintzen dituen aukerak aprobetxatze aldera. 

 

Proposatutako estrategiak burutzak sustatzera bideratutakoak dira, batetik, eta 

hautemandako desorekak zuzentzera bideratutakoak, bestetik. 

 

Planak burutzetarako egindako proposamena gaur egungo bi burutzei eustean eta 

horiek indartzean datza. Proposamena horien arteko osagarritasunaren eta 

harremanen ikuspegitik sortutakoa da, eta maila handiagoko hiri-euskarri integratua 

lortzea du xede. Izan ere, gisa horretan, gai izango dira goragoko mailako zuzkidurak 

hartzeko eta hirugarren sektoreko zerbitzuak eta jarduerak ezartzeko. Bide horretatik 

elkarrekin izango dira eremu funtzionaleko lurralde osoko buru, ekonomiaren eta 

kulturaren ikuspegitik zein, berariaz, hiri-ikuspegitik. 

 

Osagarritasunean eta harremanetan funtsatutako eskema orokor horren barruan, Urola 

Garaiko eremuari dagokionez, Urretxu eta Zumarraga udalerriak integratzeko eta 

Legazpirekiko harremanak hobetzeko prozesuarekin jarraitzea proposatzen da. 

 

Bestalde, Beasain-Ordizia-Lazkao multzoa da eremu funtzionaleko maila handieneko 
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eremua. Goierriko garapena indarberritzeko eta ekonomia dibertsifikatzeko, garrantzitsua da 

hiri-eremu hori sustatzea, hori izan baitaiteke Gipuzkoako eremu funtzionaletako 

burutzetako hirugarren hiriburu, 30.000 biztanle ingururekin. 

 

Alabaina, aipatutako helburu hori lortzeko, aurrez lurralde-euskarri integratua sortu behar 

da, gaur egun hiru udalerri horietako herriguneek osatzen duten konurbaziotik abiatuta. 

Horretarako, egitura berritzeko bi motatako eragiketak proposatzen dira: 

 

• Bide-berregituratze orokorra (Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza) eta trenbide-trazadura 

aldatzea Ordiziako Bustuntza auzoaren eta Beasaingo azokaren artean. 

 

• Hiri-ehuna birkualifikatzea N-I errepidearen, Oria ibaiaren eta Senpere inguruaren 

artean, Beasainen. Horrek batez ere Ordiziako San Bartolome auzoa, gaur egungo 

errugbi-zelaia eta CAF enpresaren instalaziorik zaharkituenetako batzuk eta gutxiegi 

erabilitako lurrak hartzen ditu barne. 

 

Ereduak proposatzen duenari jarraiki, desorekak zuzentzeko, burutzekin ondo 

erlazionatuta dauden eta horiek baino harrera-ahalmen handiagoa duten beste 

zonalde batzuk sustatu behar dira, bizitegien eta ekonomia-jardueretarako lurzoruen 

hazkundea erraztuko duten garapen berrien ekintza selektiboen bidez. Ekintza 

horiekin batera, ordea, birkualifikatzeko, berrekipatzeko eta hobetzeko beste ekintza 

batzuk gauzatuko dira, eremu funtzionaleko herriguneen arteko integrazio eta 

osagarritasun handiagoa lortzeko. 

 

Hazkunde selektiboko ekintza horien artean, azpimarratzekoa da Beasain-Zumarraga 

korridorea eremu funtzionalean ekonomia-jardueretarako lurzoru berriak garatzeko esparru 

estrategikotzat jotzea, asentamendu-ereduaren konfigurazio orokorrean duen garratzi 

berezia eta, bere lotura-funtzioaren bidez, bi burutzen arteko harremanak indartzeko egingo 

duen ekarpena direla eta. 

 

Berrorekatzeko estrategia horrek, ordea, herrigune hiritarrak ez ezik landaguneak ere 

hartu behar lituzke bere baitan. Horretarako udalerri horien potentziala aprobetxatuko 
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duten eta lehen sektorearen alternatiba izango den enplegu-eskaintza sortuko duten 

garapen-prozesu berriak sortzen lagunduko duen politika integral bat jarri behar da abian, 

Euskal Landarako Plan Estrategikoan oinarritutakoa. Honakoak dira aipatutako estrategia 

hori gauzatu ahal izateko planak proposatutako funtsezko elementuak: 

 

• Bizitegi-eskaintza alternatiboa sortzea landa-herriguneetan. 

 

• Kultur eta ingurumen-zerbitzuak landa-garapeneko politikan barne hartzea. Horretarako 

esparru horietan ingurumen-ekipamendu eta –azpiegiturak sortzea eta eremu horietan 

kokatutako herriguneetako batzuk (horiei lurralderako sarreragune deritzaie eta 

horietatik eskainiko lirateke hiri-izaerako oinarrizko zenbait ekipamendu eta zerbitzu) 

sustatzea proposatuko da. 

 

• Telekomunikazioak garatzea eta garraio publikoaren eskaintza hobetzea, eremu horiek 

asentamendu-sistemaren barruan modu eraginkorragoan integratu ahal izateko. 

 

 

3.5.1.c. Asentamendu-sistemaren eredu integrala 

 

Asentamendu-eredua aipatutako estrategia horiek garatzearen eta horiek zehazten 

dituzten eta ondoren aipatuko ditugun funtsezko elementuak barne hartzen dituzten 

proposamenak definitzearen bidez gauzatuko da. Hona elementu horiek: 

 

• Udalerrien kategorizazioa. 

 

• Okupazioaren ezaugarri orokorrak eta etorkizuneko garapenak antolatzeko 

lurralde-irizpideak. 

 
• Birregokiketaren, birroneratzearen edo birgaitzearen gai izan beharreko tokien 

zehaztapena. horien andeapena eragozteko edo erabat edo bere baten 

bestelakoak izanezko erabileretarako berreskuratu ahal izateko.  

• Garapen berrietarako lehentasuna izango duten eremuen kokapena. 
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• Hiri-garapenik gabeko zonaldeak edo korridoreak adieraztea. 

• Etxebizitza babestuen inguruko lehentasunezko eta jarduera osagarrietarako 

udalerriak definitzea. 

• Eremu funtzionalaren plangintzak eskaini beharreko etxebizitzen kopuruari 

lotutako hirigintza-parametroen kuantifikazioak. 

• Administrazioaren berariazko ekintza bat garatzeko lurralde-esparruak. 

Bizitegitarako lurzoruak edo ekonomia-jardueretakoak izango dira. 

• Interes komuneko ekipamenduen —hiri-izaerakoen nahiz landaguneetan edo 

ingurune naturalean daudenen— kokapenaren definizioa. 

• Eragiketa estrategikoak 

• Beren plangintzak bateragarri bihurtu behar dituzten udalerrien zehaztapena. 

 

 

3.5.1.d. Izaera estrategikoko proposamenak 

 

Ereduaren oinarrizko helburuen artetik biren kasuan, gaur egungo burutzen sistema 

indartzea eta sendotzea bilatzen da eta burutzen arteko elkarreragina eta egituratze 

funtzionala hobetu nahi dira. 

 

Aipatutako helburuak lortzeak garrantzi handia du ereduaren baitan eta jarduera-lerro 

estrategikoa osatzen dute. 

 

 

Burutzak indartzea: Beasain-Ordizia-Lazkao antolamendu-ardatza antolatzea 

 

Zumarraga eta Urretxu herriguneen integrazio funtzionala gauzatutzat jotzen da, nahiz eta 

hori hobe daitekeen, batez ere Legazpi bertan integratze aldera. Alabaina, Beasain-Ordizia-

Lazkaoren kasuan, hori sustatzen hasi aurretik, lurralde-euskarri integratu bat eraiki behar 

da, hiru udalerrietako herriguneek osatzen duten gaur egungo konurbaziotik abiatuta. 
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Helburu hori lortzeko ezinbestekoa da Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza izeneko eremua 

sortzea, ondorengo helburu orokorrak izango dituena: 

 

- Gaur egungo eredua berriz alderantzikatzea eta Beasain-Ordizia-Lazkao hiri 

polinuklearraren erdigunea berreskuratzea, burutza-hiriaren maila egokia lortzeko 

helburuarekin. 

 

- Hiri-aglomerazioko hiru herriguneen arteko eta horien eta erdigunearen arteko 

hurbilerraztasuna sustatzea. Horretarako udalerri horien arteko harremanetarako 

etena, gaur egun trenbidearen trazadurak eta autobideak osatzen duten barrera 

fisiko eta funtzionaletik eratorritakoa, gainditu beharko da. 

 

- Erdialdeko espazioa (hori lurzoru hutsek, gutxiegi erabilitakoek edo beren 

potentzialtasunerako egoki ez diren erabilera dutenek osatzen dute) berriztatu 

beharko da, funtzio berriak izateko eta garapen-dinamika berriak sustatzeko, 

burutza-hiriko lurralde-eskaintza dibertsifikatzeko asmoarekin. 

 

Honakoak dira aipatutako arazoak gainditu ahal izateko eta antolamendu orokorrerako 

gutxieneko oinarriak ezartzeko beharrezkoak diren esku-hartze puntual eta estrategikoak: 

 

• Gaur egungo Renferen trazadura aldatzea eta igotzea, Ordiziako Bustuntza auzoaren 

eta Beasaingo azokaren artean. 

 

• Errepide-sare orokorretik hiru herriguneetara sartzeko aukera hobetzea, sare horren eta 

lehen mailako banaketa-sarearen arteko lotura berrien bidez. 

• Udalerrien arteko loturen egitura hierarkizatzea, bide-egituren azpiko edo gaineko 

igarobideak hobetzea, ibaien ertzak horietan barne hartzea eta zubi berriak eraikitzea. 

 

• Erabiltzen ez diren edo gutxiegi erabiltzen diren espazioak berreskuratzea: errugbi-

zelaia, San Bartolome (Ordizia) 

 

• CAF enpresan gutxiegi erabiltzen diren lurrak eta instalaziorik zaharkituenen zati bat 
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berriz kualifikatzea eta enpresa hori berorren instalaziorik modernoenen ondoan 

handitzea. 

 

• Liberatutako lurren hiri- eta ingurumen-kalitate handia antolatzea eta tratatzea. 

Horretarako bide izango dira: 

 

- Bide-egitura antolatzea, hierarkizatzea eta tratatzea. 

 

- Ibaien ertzak berreskuratzea eta horiek erabilera berrien ardatz eta udalerri horien 

harremanak egituratzeko ardatz bilakatzea. 

 

- Burutza-hiriaren maila berriarekin bat etorriko diren eta udal-eskalarekin lehian 

arituko ez diren ezaugarriak izango dituzten erabilerak esleitzea: eskualde-

ekipamenduak, ezinbesteko ekonomia-berrikuntzarekin lotutako jarduerak (besteak 

beste hirugarren sektoreko jarduerak) izango dira eta erabilera horien artean 

bizitegiek presentzia nabarmena izango dute. 

 

Intereseko beste eragiketa batzuk: 

 

• Autobidearen trazadura aldatzea Beasaingo geltokiaren aurrean eta hiri-ehunak 

berrantolatzea trenbidearen eta Oria ibaiaren artean. 

 

• Bizitegitarako garapen berriak proposatzea Agauntza ibaiaren ezkerraldean. Lazkao 

herrigunea ardatzerantz hazteak indartu egingo du horrek burutza-hiriaren eskalan duen 

zeregina, gaur egungo aglomerazioko erdialdeko eremuek jasaten duten kongestio-

mailarako epe ertainerako alternatiba izateaz gain. 

 

Burutzen egituratze funtzionala Beasain-Zumarraga korridorea antolatzea 

 

Lehentasunezko beste helburua —batetik, Beasain-Ordizia-Lazkao eta, bestetik, 

Zumarraga-Urretxu-Legazpi burutza-hiriak erlazionatzea— betetzeko, zenbait eragiketa 

integratu hartu dira barne lurralde-proposamenean. Eragiketa horiek garatzeko 
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Ormaiztegiko harana (adierarik zabalenean) burutzei dagozkie asentamenduen arteko 

lotura funtzionaltzat jo da, baita hiri-garapen potentzialak —bizitegitarako nahiz ekonomia-

jardueretarako garapenak, baina bereziki azken horietarako garapenak— egiteko eremu 

estrategikotzat ere. 

 

Horren ondorioz Beasain-Zumarraga korridorea ondorengo helburu orokorrei jarraiki 

antolatzea proposatzen da: 

 

-  Eremu funtzionalaren egituratzea sustatzea, bertako burutzen erlazio eta integrazio 

funtzionala sustatuz, Oria Garaia – Urola Garaia dikotomia gaindituz. 

 

- Beasain-Zumarraga zatiko hiri-ehunak berrantolatzea, dauden garapenak antolatuz 

eta bizitegitarako eta ekonomia-jardueretarako espazio berriak proposatuz. 

 

- Ormaiztegi eta Ezkio-Itsaso udalerriak hiri-garapen potentzialetarako eremu 

estrategikotzat jotzea, hurrenez hurren, bertako bizitegitarako eskaintza eta 

ekonomia-jarduerarako espazioak areagotuz. 

 

- Hiru eremu (Alegia, Santa Luzia/Anduaga eta Igartzola ibarraren beheko aldea eta 

aurreikusitako trenbide-geltokiaren ingurua), estrategikotzat jo direnak eta ekonomia-

jardueretara eta salgaien garraioan laguntzeko zerbitzuetara bideratuko direnak, 

sustatzea, kudeatzea eta garatzea. 

- Eremuan, gutxienez, sustapen publikoko eskualde-poligono bat sortzea. 

 

- Eremua hiri-izaerako egituratze espazial indartsuko irizpideen arabera antolatzea, 

Santa Luzia eta Estanda ibaien ubideei dagokienez. Horiek gainera ingurumen- eta 

eraikuntza-kalitate handikoak izango dira. 

 

Ondorengoak dira bi burutzak artikulatzeko eta korridorea garatzeko eta antolatzeko 

funtsezko hiri-eragiketak: 

 

• Beasain-Zumarraga-Bergara-Durango korridorea (autobia izango dena eta hirien arteko 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA  
  
 
 

 
147

trafikorako edukiera handia izango duena) eraikitzen amaitzea. 

 

• Aldiriko trena (Renfe) sustatzea bi burutzen arteko lotura errazten duen garraio 

publikoko bitarteko metropolitar gisa. 

 

• Beasain eta Zumarraga arteko haranaren hondoko gaur egungo komunikaziorako bidea 

(GI-632) nabarmen hiritarra izango den ardatz bihurtzea, bertatik iragaiten den trafikoa 

Beasain-Durango korridorean barrena bideratu ondoren. Ardatz hori bereziki Ormaiztegi 

eta Santa Luzia/Anduaga guneen artean diseinatutakoa izango da, zuhaitzez 

inguratutako hiribide baten antzekoa, ahal den tokietan oinezkoentzako ibiltokiak, 

espaloiak, bide gorriak eta lorategi-zerrendak izango dituena. 

 

• Trenbide-sare berria eraikitzea, Ezkio-Itsasoko geltokia zentraltasun berriko esparrutzat 

hartuta. 

 

• Salgaien truke-zentro bat instalatzea, Trenbide Azpiegituren LAPean barne hartutako 

baztergune-bide batetik abiatuta. 

 

• Lotura berria ezartzea Beasain-Durango korridorearen eta haranaren hondoko 

azpiegitura-euskarriaren artean, ahalik eta hurbilerraztasunik handia eskaintzearren 

Ezkioko geltokiko esparruari eta berori zentraltasun-nodo gisa indartzeko. 

 

 

Horrezaz gain, geltokiaren inguruan jarduera-eremu bana, garraiorako ekipamenduak eta 

eremu logistiko txiki baterako lurzoru-erreserba kokatzeko proposamena. Horrekin batera 

haranaren hondoko bizitegi-garapenaren, Santa Luzia/Anduaga eta gaur egungo Ezkio-

Itsasoko udalaren artekoaren, bidezko ezarpena. Horiek kontuan hartuta ezinbestekoa da 

aipatutako lotura eraikitzea. 

 

• Beasain-Zumarraga korridorean proposatutako ekonomia-jarduerarako eremu 

estrategikoen antolamendua hiru eremu independentetan, egiturari dagokionez 

erlazionatuta daudenetan, gauzatuko da: 
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Alegiako eremua: Santa Luzia errekaren ibarrak, Urizahar baserriaren eta Alegiako 

herrigunearen artean: 15 ha inguruko azalera. (Gabiria eta Ezkio-Itsaso udalerriak) 

 

Santa Luzia-Anduaga eremua: Santa Luzia errekaren ibarrak, aurrekotik ibaian 

gora. 20 ha inguruko azalera (Ezkio udalerria). 

 

Igartzola ibarraren beheko aldea eta Ezkioko geltokiaren ingurua: 25 ha inguruko 

azalera (Ezkio udalerria). 

 

• Ormaiztegi udalerrian lurzorua gordeko da etxebizitzen sustapen publikorako, 

herrigunearen mendebaldean kokatutako eremuan hain zuzen ere, berori zeharkatzen 

duen GI-632 errepidearen eta trenbidearen biaduktuaren artean, baita Estandaren 

ibarrari dagokion eremuan ere, ibaiaren alde banatan, gaur egungo herrigunearen eta 

Telleriarteren artean. 
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3.5.2. BIZITEGITARAKO LURZORUAK 

 

Eremu funtzionaleko bizitegitarako lurzorua antolatzeko LZPren proposamenarekin, 

jarduerak, udal-mailakoak zein arlokoak, orientatzeko beharrezkoak diren lurralde-

irizpideak eta kuantifikazioak eskaintzea bilatzen da, eskaintza orekatua, tamaina 

egokikoa eta anitza egiteko. Era berean, eraldatzeko eremu nagusiak eta lehentasunez 

garatzeko eremu nagusiak identifikatzea bilatzen da, antzemandako arazoak 

konpontzeko eta aurretik azaldutako helburu orokorrak erdiesteko. 

 

 

3.5.2.a Bizitegitarako lurzorua antolatzeko lurralde-irizpideak 

 

LZPan bizitegitarako lurzoruaren ildotik proposatutako antolamendu-eredua oinarritzen 

duten helburuetan eta irizpideetan behin eta berriro azpimarratzen da egungo 

garapenaren eraldaketa kualitatiboa egiteko beharra, gainezka dauden eremuetako 

tentsioak arinduz, jarduerak hartzeko ahalmen handiagoa duten tamaina ertaineko 

udalerrien garapena sustatuz, azpiegiturak eta ekipamenduak eskainiz eta landaguneen 

bideragarritasuna indartuz. 

 

Xede horrekin, ereduak adierazitako asentamendu-sistemako hiru mailetako bakoitzerako 

lurralde-irizpide desberdinak ezarri dira. Irizpideak osatzeko kontuan hartu dira gaur 

egungo garapena, espazio-erabilgarritasuna eta antzemandako arazoak. 

 

Burutzen sistemako herriguneak 

 

Kategoria honen barruan daude Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga, Urretxu eta 

Legazpiko herriguneak. Guztiak dira izaera hiritarra duten udalerriak eta biztanle kopurua 

altuagoa dute; Lazkao da salbuespen bakarra, (5.000 biztanle). Udalerri horiek 

bereganatzen dute eremu funtzionaleko biztanleriaren % 80 eta, jakina, bertan sortzen 

dira eskaria nagusiak. 

 

Udalerri horietan kokatuko dira eremu funtzionaleko hazkunde intentsiboak, hortaz, 
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lehentasuna emango zaie dentsifikazio-maila eta narriadura-maila handieneko espazioen 

deskongestioa lortzeko jarduerei, garapen berrien kaltetan. Zaharkituta dauden eremuak 

berritzeko eragiketekin batera, espazio horiek berkualifikatzeko eta berriro erabiltzeko 

estrategia egoki bat garatu beharko da, eta gaur egungo hiri-egitura hobetzeko politika 

bat garatu beharko da halaber, hiri-ehuna osatuko duten eta hiri-pieza desberdinen 

integrazio morfologikoa eta funtzionala areagotuko duten eragiketen bitartez. 

 

Hiri-berrikuntzarako lehentasunezko jarduera horiez gain, garapen berriko eragiketak egin 

ahal izango dira udalerriren batean, batez ere Lazkaon. Garapen berriko eragiketa horiek 

aurretik egindakoekin koordinatuko dira, hortaz, plangintzan barne hartu behar den 

bizitegitarako lurzoruaren eskaintza kalkulatzeko, hazkunde selektiboko udalerritzat joko 

da Lazkao. 

 

Zumarraga-Urretxu eremuan, gaur egungo dentsifikazio-maila kontuan hartuta, ez da 

hazkunde esanguratsurik aurreikusten. 

 

Tamaina ertaineko herriguneak dituzten udalerriak 

 

Kategoria honetan sartu dira Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martin, Idiazabal, 

Segura eta Ormaiztegiko udalerrietako herriguneak. Oro har hiri-kontzentrazio handien 

inguruan daude. 

 

Epe ertainera, berezko hazkunde endogenoaren aurrean konponbide bat eskaini beharko 

da. Udalerri horien herriguneak formalizatuz, egituratuz eta sendotuz eta herrigune 

horietan garapen txiki berriak integratuz egingo da. 

Aipatutako udalerrietako etxebizitzen eraikuntza-erritmoa kontuan hartuta (ez da iristen 10 

etxeb./urtean izatera), nahitaezkoa da tarteko dentsitateak egotea. 

 

Zenbait kasutan (Ormaiztegi eta Idiazabal), kontuan hartu dira eremuko lurralde-

testuinguruan duten kokapena, asentamendu-sistemako potentzialtasuna, jarduerak 

hartzeko ahalmena, sarbideak eta hornidura-eskaintza, eta dentsifikazio handieneko 

eremuek gaur egun duten kongestio-mailaren arabera (Zumarraga-Urretxu eta, epe 
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ertainera, Beasain-Ordizia), planak lurraldea berrorekatzeko estrategien ildotik 

proposamen berri bat egiten du, hain zuzen ere: kongestionatuta dauden eremu horien 

garapen berrietako zati bat aipatu udalerrietako herriguneen inguruetara zuzentzea. 

 

Adierazitako guztia kontuan hartuta, Ormaiztegi eta Idiazabalgo udalerriak hazkunde 

selektiboko udalerritzat jo dira eta bien kasuan proposatutako hazkundeak gainditu egiten 

du berez zegokiekeena. 

 

Landaguneetako herriguneak 

 

Haran nagusietako edo sekundarioetako ingurunerik baxuenetan dauden eta topografia 

leuna duten muino txikietan ikus daitezkeen landa-udalerrien herriguneak dira oro har. 

 

Kategoria honen barruan sailkatu dira Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, 

Olaberria (herrigunea), Zerain, Mutiloa, Gabiria eta Ezkio-Itsasoko udalerriak eta udalerri 

horietako dentsifikazio handiagoko hainbat landa-auzo. 

 

Biztanleria modu orekatuago batean banatzeko, nahitaezkoa izango litzateke herrigune 

horietan guztietan bizitegitarako eskaintza alternatiboa egitea, eremu urbanizatuenetatik 

at. Horrela, herrigune horietarako dentsitate eta intentsitate baxuko hazkundeak 

proposatu dira, azpiegitura-mailarekin (errepideak, hornidura eta zerbitzuak) bat 

datozenak. 

 

Gaur egungo hirigintza-antolamenduarekin bat datozen konponbide tipologikoen bitartez 

herriguneen egitura eta morfologia mantentzea lortu behar da eta bakoitzaren 

tamainarekin bat datorren garapenarekin bateragarri egin behar da, betiere hirigintzako 

balioak, balio arkitektonikoak, ingurumenekoak eta paisajistikoak ziurtatuz. 

 

Mota horretako herriguneak ugariak direla kontuan hartuta, eta herrigune horien eta 

eremu funtzionaleko herrigune urbanizatuenen artean distantzia txikia dagoela kontuan 

hartuta, LZPan lehentasuna ematen zaio LAAetan “habitat alternatiboak" izenarekin 

ezagutzen direnak aipatu herriguneen artean sakabanatzeko irizpideari, Artezpideetan 
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aurreikusitako kontzentrazio handiaren kaltetan. Izan ere, aukeratutako konponbideari 

esker, gehiago eta hobeto integratuko dira egitura-mailan zein tipologikoki. 

 

Hala eta guztiz ere, Ezkio-Itsaso, Gabiria eta Ataungo udalerriek (San Marin izan ezik) 

Martin) “eredurako inplikazioak” dituen habitat alternatiborako proposamen bat garatu 

ahal izango dute, LZPren kuantifikazioak kontuan hartuta. 

 

Ondorioz, dentsitate txikiko eskaintza aipatutako bederatzi udalerrietan edo dentsifikazio 

handiagoa duten beste udalerri batzuen landaguneetan garatzen da funtsean. Eta 

burutzen sistemako herriguneek ezingo dituzte mota horretako garapen berriak 

proposatu, oro har. Azken horien kasuan, mota horretako hazkundeak proposatuko dira 

puntualki, baldin eta hiri-garapenaren ertzekin edo mugekin erlazionatutako arazoak 

badira, eta abar. 

 

 

3.5.2.b. Bizitegitarako asentamendu-sisteman esku hartzeko moduak 

 

1. Babes- eta birgaitze-eragiketak 

 

Eragiketa horiek guztiek, dagoeneko hainbat programaren eskutik administrazioa 

garatzen ari den eragiketa horiek guztiek (birgaitzeko laguntzak etxebizitza-politikaren 

barruan, Urban eta Itzartu programak, eta abar), garapen handien duten guneen eta 

bizitegi-zona narriatuen herrigune guztiak eragiten dituzte oro har, nahiz eta, 

azpimarratzekoak diren Ordizia, Lazkao, Segura eta Urretxuko udalerrietan herriguneei 

dagozkien jarduerak. 

 

 

2. Hiri-aldaketa eta –berrikuntzako eragiketak 

 

Ondorengo jarduerak aipatu dira: 
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Ordizia: San Bartolome auzoari dagokion inguruaren birmoldaketa: bizitegi-

erabilera emango zaio. 

 
Ordizia-Beasain: Epe ertain/luzerako eragiketa gisa proposatu da egun Lazkao eta 

Ordiziako udalerriak lotzen dituen bidearen eta Oria ibaiaren (gaur 

egun CAF enpresaren zenbait instalazio kokatzen diren zatia) arteko 

esparruaren eta aipatu enpresak gutxiegi erabilitako hainbat lursailen 

eta errugbi-zelaiaren erabilera aldatzea. 

 
Xede dugun eremu funtzionala mistotzat (bizitegia-hirugarren 

sektorea-hornidura) jo da eta Beasain eta Ordiziako udalerriek batera 

eta orokorrean aztertuko dute aipatutako antolamendua, denboran 

izan dezakeen garapen-erritmoa edozein delarik. 

 
Ormaiztegi: Oximex enpresak Alegiako herrigunearen ondoan okupatutako lurren 

hiri-leheneratzea eta horien erabilera aldatzea. 

 
Zumarraga: Rojo y Zaldúa eta Forjas de Zumárraga enpresak, plangintza berrian 

proposatutako erabilerarekin barne hartu direnak, kokatutakoa 

eremuen erabilera aldatzea eta bizitegitarako erabilera ematea. 

 
Legazpi: Patricio Elorza paper-fabrika kokatzen den eremuaren, berriki 

proposatutako erabilerarekin barne hartu dena plangintzan, erabilera 

aldatzea. 

 

 

3. Garapen berrietarako lehentasunezko eremuak 

 

Lehenago esandakoa gogora ekarriz, datozen urteetako hazkundea gaur egun 

plangintzak barne hartzen dituen lurzoruetara bideratu beharko da funtsean. Zentzu 

horretan, herrigune kontsolidatuetan edo lurzoru urbanizagarrietan garatutako jarduerak 

barne hartzen dira. 
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03 planoan, Asentamendu-sistemak izenekoan, adierazi dira lurzoru horien artetik 

garrantzitsuenak (etxebizitza kopuruari dagokionez): bizitegi, industria eta hornidurarako 

lurzoruak, eta honako hauek dira:. 

 

Ordizia: San Juan zonaldea, hilerritik gertu. 

 
Beasain: Agauntza, Errekarte I eta Ugartemendi. 

 
Lazkao: Iturgaitzaga eta Enpaundi eremua. 

 
Zumarraga: Eizaga Berri 1 eta 2. 

 
Legazpi: Azpikoetxe, San Martin, Goialde, Urtatza-Zaharpe eta Urtatzola. 

 

Plano berean barne hartu dira, halaber, Legorreta udalerrian egun kalifikatu ez diren 

lurzoruen gaineko garapen txiki osagarriak, eta garapen berrietarako lau eremu 

garrantzitsu berri proposatzen ditu Lazkao, Ormaiztegi eta Idiazabalgo udalerrietan. 

 

Lazkao-Beasain: Agauntza ibaiaren ezkerraldean kokatuta dago eremua, Lazkaoko 

herrigunearen eta N-I errepidearen lotunearen arteko zatian. 

Eremu hori bizitegitarako lurzoru bezala kalifikatuz gero, gaur egun 

Lazkao eta Beasaingo udalerrietan dauden industria-eremuen 

erabilera aldatuko litzateke. 
 

Ormaiztegi: Herrigunearen mendebaldean dago eremua,  

GI-632 errepidearen (bertatik igarotzen den zatiaren) eta 

trenbidearen bidezubiaren artean. 
 

Ormaiztegiko ibarrean kokatuta dago eremua, Santa Luzia ibaiaren bi 

aldeetara, herrigunearen egungo garapenaren eta Telleriarteren 

artean (berriki sartu da udal-plangintzara). 
 

Idiazabal: Herrigunearen ipar-ekialdean dago eremua, autobiaren eta 

herrigunera sartzeko errepidearen artean. 
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Aipatutako eremuak mugatzean administrazioak aukera bikaina lortzen du eremu 

funtzionalen bizitegitarako lurzoruaren ondarea sortzeko. Hala ere, kontuan hartu behar 

da aipatutako eremuak ez direla abian jarriko epe laburrera/ertainera eta eremuen 

garapena Beasain-Ordizian eta Zumarraga-Urretxun proposatutako leheneratze-

prozesuarekin koordinatuta egingo dela. 

 

 

3.5.2.c. Bizitegitarako lurzoru berriaren eskaintza kuantifikatzea udal-plangintzan 

 

EHLABk orain aurkezten dugun agiriaren hasierako onespena ematen duen ebazpena 

aintzat hartuta, udal-plangintzan etxebizitza berriak eraikitzeko erabiliko den bizitegitarako 

lurzoruaren edukiera kalkulatzeko, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan 

proposatutako metodoari jarraituko zaio funtsean, LZP honetan definitutako lurralde-

ereduak berarekin dakartzan inplikazioak kontuan hartuta betiere. 

 

 

1. Kuantifikazioa LAAen arabera 

 

• Udalerri bakoitzeko bizitegitarako lurzoruaren eskaintza kuantifikatzeko lau osagai 

zehaztu dira eta honako hauek dira: 

 

C1  Identifikatutako etxebizitza kopurua, udalerriak lortu nahi duen lurralde-eredu 

berrirako betetzen duen zeregin bereziaren arabera. 

C2 Aurreikusitako “hazkunde demografikoari” dagokion etxebizitza kopurua. 

C3 Familia-egituraren aldaketak eta, ondorioz, etxebizitza bakoitzean batez beste 

bizi den pertsona kopuruaren aldaketak, eragin ditzakeen ondorioei dagozkien 

etxebizitzen kopurua. 

C4  “Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea” aplikatu ondoren lortutako 

etxebizitzen kopurua. 
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LZP honek aurkezten duen lurralde-ereduari jarraituz, ez da bigarren bizitegitarako 

hazkunderik aurreikusi. 

 

Lurralde-ereduaren inplikazioak (C1) 

 

Gaur egun udalerri bakoitzeko lurzorua kuantifikatzeko, identifikatutako joeren 

estrapolazioan oinarritutako ohiko metodoak erabiltzen dira. Baina metodo horiek 

osatugabeak direla azpimarratu behar da, izan ere, udal-mailako ikuspegia aplikatzean, 

sarritan ez dira antzematen oso baliagarriak izan daitezkeen aukerak; eta lurralde-mailako 

ikuspegitik, ordea, horiek guztiak identifikatzea lortzen da, ikuspegia zabalagoa baita. 

 

Zenbait udalerriren kasuan, LZPak berariaz aipatzen du bizitegitarako lurzorua kokatzeko 

bokazioa. Horrelakoetan, proposatutako lurralde-ereduak dituen inplikazioak direla eta, 

hasiera batean espero zena baino etxebizitza kopuru handiagoa iradokitzen da oro har, 

eta kopuru horretara iristeko askotariko jarduera koordinatuak proposatzen dira (LZPan 

proposatutakoak); beste batzuetan, herrigune batzuk duten asetasun-maila dela eta edo 

lurralde-oreka handiagoa lortzeko ereduak dituen inplikazioak direla eta, azken garaietako 

joeren estrapolaziotik espero zena baino etxebizitza kopuru baxuagoa iradokitzen da. 

 

Esanak esan, LZPan proposatzen diren kuantifikazio-irizpideetan, C1 ereduaren 

hazkundearen osagaiak bi osagai-multzotan bereizten dira, hain zuzen ere hiri-izaerako 

hazkunde selektiboa eta habitat alternatiboak. 

 

Hazkunde demografikoa (C2) 

 

Hazkunde demografikoa kalkulatzeko, plangintza idatzen den unean erabilgarri dauden 

azken datu estatistikoak erabiliko dira.  

 

 

 

Familia-egituraren aldakuntza (C3) 
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Familia-egiturari dagokionez aurreikusi diren aldaketak kontuan hartuta, behar izango 

diren etxebizitzen kopurua kalkulatzeko, honakoa irizpide hauek jarraituko dira: 

 

Familia Unitatearen Batez besteko Tamaina (FBT) izango da kalkulua egiteko oinarrizko 

koefizientea. Berau lortzeko, udalerriko biztanleen guztizko kopuruaren eta etxebizitza 

nagusien guztizko kopuruaren arteko zatidura kalkulatuko da. 

 

Horrenbestez, osagai hori kontuan hartuta beharrezkoa den etxebizitza kopurua 

kalkulatzeko, oinarrian hartutako urteko biztanleen kopurua proiekzioaren azken urterako 

zenbatetsitako Batez besteko Familia Tamainarekin zatituko da. 

 

Aurreko atalean adierazitako prozeduraren arabera kalkulatutako etxebizitzen guztizko 

kopuruaren (behar izango diren etxebizitzak) eta proiekzioaren oinarrian hartutako urtean 

beteta dauden etxebizitzen kopuruaren arteko aldeak osagai honi dagokion etxebizitza 

kopurua adierazten du. 

 

Familia-tamainaren murrizketa maximoa 0,03 kide/etxebizitzakoa da, plangintzako 

aurreikuspenen arabera 

 
 
Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzea (C4) 
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Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea: Udalerri bakoitzaren hiri-hierarkiaren 

maila eta Lurraldearen Zatiko Planean ezarritako eredua kontuan hartuta, ondoren 

adierazitako faktoreak zehaztu dira: 

 

Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea 0,15ekoa duten udalerriak: Beasain, 

Lazkao, Legazpi, Ordizia, Urretxu eta Zumarraga. 

 

Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea 0,20koa duten udalerriak: 1.000 

biztanletik gorako udalerriak (Ataun, Idiazabal, Legorreta, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia 

eta Zegama).  

 

Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea 0,35ekoa duten udalerriak: Eremu 

funtzionaleko gainerako udalerriak. 

 

Eskaintzaren kuantifikazioa egiteko kontuan hartu beharreko alderdi orokorrak 

 

• Bizitegitarako lurzoruaren eskaintzaren kuantifikazioa C1, C2, C3 eta C4 osagaien 

batura eginez lortzen da. 

 

• Udalerri bakoitzaren Plangintza Arau Subsidiarioetan kalkulatutako lurzoruaren 

eskaintza adieraziko da eta eskaintzaren kalkulua egiteko LZPan ezarritako irizpideei 

jarraituko zaie. Horrela, LZPan guztizko etxebizitzen kuantifikazioa egiteko 

gehienezko eta gutxieneko mugak ezartzen dira, eta horien arabera osatuko da 

eskaintza. 

 

• Aurreikusitako bizitegitarako edukieraren balio maximoa: Lurzoru gutxi geratzen dela 

eta beraren garapena optimizatu behar dela kontuan hartuta, lurzorua administratzeko 

beharra azpimarratu da. Izan ere, bizitegitarako lurzoru gehiegi erreserbatu eta, 

ondorioz, hirigintza-garapen nahasiak sortzea ekidin nahi da. Balio maximoa lortzeko 

proposatutako metodoaren aplikazio zuzena egingo da. 

 

• Aurreikusitako bizitegitarako edukieraren balio minimoa: Bizitegitarako erabilerako 
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luzoruaren eskasia ekiditeko ezartzen den balioa. Balio hori lortzeko, atal honetan 

eremu funtzionaleko udalerri bakoitzerako ezarritako eskaintzaren zurruntasuna 

zuzentzeko faktorea % 50 murriztu behar da. 

 
 
2.  Lurraldea berrorekatzeko irizpideak LZPren ereduaren arabera 

 

• Etxebizitza-beharrak eta egungo plangintzaren eskaintza alderatuz esan daitekeenez, 

hiri-izaerako hazkundeak (egungo joerak kontuan hartuta), ia autonomoak dira 

datozen 8 urteetako hazkunde demografikoak ekarriko dituen beharrei erantzuteko, 

eta aldaketa gutxi proposatu da. 

 

• Urola Garaian Zumarraga-Urretxu eta Legazpiko plangintzak bateragarri egitea 

proposatzen da etxebizitzen kopurua kuantifikatzeko.  

 

• Zumarraga-Urretxu eta Legazpiko udalerrien asetzea kontuan hartuta, arrazoizkoa 

dirudi edozein goranzko aldaketa proposatzea, eta beharrei buruz agiri honetan 

adierazitakoak baino datu berriagoak kontuan hartuta, konpentsatu egingo da 

Ormaiztegiko udalerriko lurzoruaren kalifikazio handiago batekin, C1 osagaia 

zuzenduko delarik horretarako. 

 

• Azpieskualde honetan egin den ereduak eragindako habitat alternatiboen eskaintza, 

Ezkio-Itsasoko udalerrian proposatu da. 

 

• Oriaren azpieskualdean, halaber, Beasain-Ordizia-Lazkaoko plangintzak bateragarri 

egitea proposatu da etxebizitzen kopuruaren kuantifikazioa egiteko. 

 

• Eremuaren kongestio-maila arintzeko Idiazabal eta Ormaiztegiko herriguneak 

sustatzeko proposamena egin da. 

 

• Azpieskualde honetan egin den ereduak eragindako habitat alternatiboen eskaintza, 

Ataun eta Gabiriako udalerrietan proposatu da. 
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Ondorioz, Lurraldearen Zaiko Plan honetan ondorengo hazkunde selektiboak zehaztu 

dira: 

Lazkao..............................500 etxebizitza 

Ormaiztegi........................300 etxebizitza 

Idiazabal...........................100 etxebizitza 

 

 

 

Era berean, honakoak dira habitat alternatiboa eta ereduan inplikazioak dituzten 

udalerriak: 

Ataun................................60 etxebizitza 

Ezkio-Itsaso......................60 etxebizitza 

Gabiria..............................60 etxebizitza 

 

Aipatu hazkundeak hemendik 16 urtera aurreikusi direla kontuan hartuta, eragindako 

udal-plangintzek egiten dituzten aurreikuspenetan aipatutako hazkunde selektiboen % 75 

bakarrik barne hartu ahal izango da. 

 

 

3. Bizitegi-eskaintzaren guztizko kuantifikazioa 

 

Aipatutako irizpideak eta Eustat-en biztanleriaren datuak (2005) kontuan hartu ditu LZPak 

etxebizitzen kopuruaren kuantifikazioa egiteko. Horrela, eremu funtzionaleko udalerri 

bakoitzerako bizitegitarako lurzoruaren azalera kalkulatu da: planaren azken urtera arte 

7.200 eta 10.200 arteko azalerak, gutxi gorabehera.  
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Bizitegitarako luzoruaren eskaintzaren kuantifikazioa 

BEHARRAK 8 URTERA BEHARRAK 16 URTERA 
UDALERRIA 

Etxeb. kop. MAX. Etxeb. kop. MIN. Etxeb. kop. 
MAX. Etxeb. kop. MIN. 

BEASAIN 1.255 862 1.669 1.146 
ZUMARRAGA 981 674 1.305 896 
ORDIZIA 893 614 1.188 817 
LEGAZPI 875 606 1.164 806 
URRETXU 565 381 751 507 
LAZKAO 863 709 1.148 943 
IDIAZABAL 341 250 454 333 
ATAUN 215 155 286 206 
ZALDIBIA 153 99 203 132 
LEGORRETA 157 103 209 137 
ZEGAMA 177 118 235 157 
ORMAIZTEGI 419 356 557 473 
SEGURA 120 77 160 102 
OLABERRIA 166 101 221 134 
ITSASONDO 103 63 137 84 
EZKIO-ITSASO 130 96 173 128 
GABIRIA 108 83 144 110 
ZERAIN 37 22 49 29 
ARAMA 24 14 32 19 
MUTILOA 30 18 40 24 
ALTZAGA 26 16 35 21 
GAINZA 22 13 29 17 

EREMU FUNTZIONALA 
 GUZTIRA 7.660 5.430 10.189 7.221 

 

 

3.5.2.d.  Etxebizitza babesturako lurzorua dimentsionatzeko proposamena 

 

LALak LZPetarako egiten dituen zehaztapenen artean sustapen publikoko zein pribatuko 

babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko erreserbatuko diren lurzoru-azaleren 

kuantifikazioa dago, edo etorkizunean beren azken prezioa berariazko auraupeketaz 

mugatu dakiekeen beste edozein eratakoak egiteko. 

 

 

Etxebizitzarekin lotutako “beharraren” kontzeptua objektiboki aztertzea zaila dela kontuan 

hartuta alde batetik, eta, bestetik, beharrei erantzuteko eraikuntza berriko etxebizitzetara 

jotzen ez dela beti (hain zuzen ere, une bakoitzean eskumena duen sailak martxan 

jarritako etxebizitza-politikaren arabera beharrak eta eraikuntza berriko etxebizitza 

kopurua aldatzen dira), LZPak, etxebizitza babestua funtsean lehen etxebizitzaren 

beharra asetzeko erabiltzen dela aintzat hartuta, helburutzat du zenbatetsitako 
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etxebizitzen kopuruaren hazkundearen portzentaje bati erantzutea, kontuan hartuta 

etxebizitzen kopuruaren hazkundea datozen zortzi urteetan 2.500/3.000 etxebizitzakoa 

izango dela. Horrela, Goierriko eskualdean, adibidez, portzentaje hori aurreikusitako 

etxebizitzen kopuruaren hazkundearen % 50ekoa da. 

 

Gaur egun babes publikoko etxebizitzak kokatzeko lurzorua erreserbatzeko betebeharra 

duten udalerrietan lurzorua eskasa dela eta, begi bistakoa dirudi udalerri horietan 

etxebizitzaren arazoa konpondu nahi bada, etxebizitza berriak sustatu baino zerbait 

gehiago egin beharko dela. Horrela, arrazoizkoa dirudi administrazioak jarraitu beharko 

duen jarduera-estrategiaren bitartez, modu egokian konbinatu beharko direla gaur egungo 

etxebizitza-parkearen optimizazioa –birgaitze-jarduerak, etxebizitza hutsak 

merkaturatzeko jarduerak eta etxebizitza erabiliarekin beharrak asetzeko jarduerak- eta 

eta udalerri horietan geratzen diren lurzoru eskasetan alokairuko etxebizitzen eskaintza; 

izan ere, horrela bakarrik lortuko da etorkizunera begira, familia berriak sortzeagatik, 

lehen-etxebizitza eskuratzeko sortuko diren beharrak asetzeko etxebizitza publikoen 

ondare bat osatzea eta erabili ahal izatea. Jarduera-estrategia hori osatzeko, inguruan 

dauden udalerrietan, ondo komunikatuta daudenetan eta jarduerak hartzeko ahalmen 

handiagoa dutenetan, lurzoruen kalifikazioa, kudeaketa eta garapena egin beharko 

litzateke. 

 

Gauzak horrela, behar horiek asetzeko erabilgarri dagoen parkearen gaineko esku 

hartzeak egingo dira (etxebizitza hutsak merkaturatzea, eta abar) eta eraikuntza berriak 

egingo dira. Eraikuntza berriei dagokienez, 1.250/1.500 etxebizitzen eraikuntza aurreikusi 

da, hain zuzen ere, datozen 8 urteetarako aurreikusitako etxebizitzaren behar orokorren 

% 50-60 artean. Kopuru horiek aintzat hartuta, LZPan lurzoru-erreserba batzuk egiteko 

eskatzen da. Nahikoa malguak diren irizpideen araberako tamaina edukiko dute, LAPek 

edo kasuan kasuko Gida Planek beharrak eraikuntza berriaren bitartez erantzuteko 

aukeraren inguruan edo sor daitezkeen aurreikusi gabeko egoera eta/edo politika 

alternatiboen inguruan ezartzen dituzten helburu kuantitatiboei erantzun ahal izateko. 

 

Egungo hirigintza-plangintzaren arabera (informazio-taulako datuak), 2.400 etxebizitza 

babestu inguru aurreikusi dira. Horrek, 1.6/1.9-ko harrotze-koefizientea erakusten du 
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aurreikusitkao babes publikoko 1.250/1.500 etxebizitzekiko. 

 

LZPak proposatutako lurralde-helburuak betetzeko, etxebizitzaren sustapen publikoa zein 

pribatua egiteko lurzoruaren politikak oso garrantzitsuak direla kontuan hartuta, kasuan 

kasuko LAPek adierazitako ekintza zehatzak, agente publikoek eta pribatuek garatu 

beharrekoak, LZPan proposatutako eredua indartzera zuzenduko dira. Xede horrekin, 

ondorengo irizpideak jarraituko dira: 

 

• Beasain-Ordizia-Lazkao zonaldean gaur egun lurzoru kalifikatuko erreserbak daude, 

eta Lazkaoko udalerrian epe ertain/luzerako erreserbak daude oro har. Horrenbestez, 

garatu beharreko hirigintza-estrategiaren bitartez, gaur egungo lurzoru-baliabideak 

zuzen administratzea bilatuko da, eta erreserbak gauzatzea eta ereduak diseinatzea. 

Horrekin guztiarekin, eta garapen berrien trinkotasunarekin eta espazio zaharkituak 

edo gainbeheran daudenak biziberrituz, hiru udalerriek osatutako multzoaren 

egituratzea eta formalizazioa sendoagoa izango da. 

 

• Zumarraga-Urretxu-Legazpi zonaldean ezagututako dentsifikazio-maila hain da altua, 

ezen garapen berriak mugatu behar direla. Horrela, garapen berriak gaur egungo 

kalifikazioetara mugatuko dira funtsean, baina salbuespen moduan, birkalifikazio 

txikiak baimenduko dira etxebizitza publikorako, baldin eta helburutzat badute 

industrialde zaharkituen barne-birmoldaketa egitea edo hiri-ehuna osatzen badute, eta 

baldin eta berau osatzen duten piezen arteko integrazio morfologikoa eta funtzionala 

hobetzen badute. 

 

• Ormaiztegi eta Idiazabalgo udalerrien lurzoru-erreserbak, epe labur/ertainera erabiliko 

ez direnak, aukera bikaina dira administrazioarentzat, eremu funtzionalean 

bizitegitarako lurzoruaren ondarea osatzen joateko. 

 

• Udalerri horietan guztietan eta burutzen inguruko tamaina ertaineko beste 

hainbatetan, gaur egun etxebizitza babesturako lurzorua erreserbatzeko legezko 

betebeharrik ez dutenetan, jarraituko den oinarrizko estrategia izango da kasuan 

kasuko udaletxeekin kontzertazio-prozesuak ezartzea, hartara, gehien garatuta 
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dauden udalerriek egiten duten eskaintza osatuko duen eskaintza osagarri bat 

sortzeko.  

•  Abiaraziko diren jardueren tamaina eta gauzatzea, udalerri bakoitzean aurreikusitako 

eskaerarentzat eta hiri-egiturarentzat egokia izango da. 

 

• Landa-izaera duten udalerrietan, familia berriak sortzeko erritmo geldoa dela eta, 

etxebizitzaren sustapen publikora bideratuko diren lurzoruen garapen-maila baxua 

izango dela aurreikusi da, hortaz, proposatutako jarduerak eskaera antolatu batera 

zuzenduko dira asistematikoki. 

 

Adierazitako irizpide guztiak aintzat hartuta, eta etxebizitza babestua sustatzeko lurzoru-

erreserben egungo eta etorkizuneko egoera kontuan hartuta, LZPren proposamena da 

Beasain, Ordizia, Lazkao, Idiazabal, Ormaiztegi, Zumarraga, Urretxu eta Legazpi 

lehentasunezko intereseko udalerritzat sailkatzea, sustapen publikoko etxebizitzetarako 

lurzorua antolatzeko, sustatzeko eta hirigintza-kudeaketa egiteko. Horrela, aipatutako 

udalerri guztietan, biztanleria-pisua edozein dela, EAEko Lurzoruaren eta Hirigintzaren 

Legeak zehaztutako erreserbak aplikatuko dira. 

 

Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun (San Martin), Segura eta Zegamako udalerriak 

jarduera publikoak garatzeko intereseko udalerriak dira, eta udalerri horietan etxebizitza 

babestuen eragiketak, aurrekoen osagarriak, aurreikusi dira. 

 

Izaera erdi hiritarra eta landatarra duten gainerako udalerrietan: Arama, Altzaga, Gaintza, 

Olaberria, Zerain, Mutiloa, Gabiria eta Ezkio-Itsasoko udalerrian garapen baxua 

aurreikusi da BOEra zuzendutako lurzoruetarako; ez dira aukeraren araberako jarduerak 

baztertzen. 

 

Oinarrizko irizpide horiek aintzat hartuta, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua 

Antolatzeko LAPek proposatuko ditu etxebizitzaren sustapen publikorako erreserbatutako 

lurzoruen kokapena, banaketa eta tamaina, bai eta esku hartzeko lerro estrategikoak ere, 

etxebizitza-politika eta eremu funtzionaleko lurralde-antolamendurako eredua bateragarri 

egiteko. 
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3.5.3. EKONOMIA JARDUERETARAKO LURZORUA 

 

Eskualdearen azterketa sozioekonomikoa egin denean ikusi ahal izan denez, Goierriko 

hazkundea betidanik izan duen industria-garapen sendoak ekarri du funtsean. 

Metalurgiaren sektorea izan da nagusia eta batez ere CAF eta Arcelor Mittal (Aristrain) 

bezalako enpresa handien inguruan; eta, azken urteetan, Irizar, Orkli eta Ampo enpresen 

inguruan Oria Garaian eta GSB (Patricio Etxeberria) eta Arcelor Mittal Zumarraga 

(Orbegozo) Urola Garaian. Enpresa horiek guztiak beste enpresa ertain eta txiki batzuen 

sustatzaileak izan dira. 

 

Eredu horren eta sektoreko espezializazioaren mugak agerian geratu ziren 80ko 

hamarkadako krisialdian: metalurgiaren sektorea izan zen kaltetuena eta, krisialdiaren 

ondorioz, atzeraldi ekonomikoa eta gainbehera demografikoa ezagutu zituen eremuak. 

Lurraldearen ikuspegitik, eta hiri-asentamenduei helduta berariaz, bi azpieskualdeetan, 

baina batez ere Urola Garaian, dentsifikazio handiko espazio bat osatu da, non erabilerak 

gainjarrita dauden, kongestio-maila altua den eta ingurumen-mailako gabeziak handiak 

diren. Laurogeita hamarreko hamarkadan hobekuntza ekonomikoa ezagutu ondoren, 

badirudi joera zuzentzen hasi direla. 

 

Esanak esan, berriro ere industria azpimarratuko da, baina, hala ere, ezin dugu ahaztu, 

eskuarki eta etorkizunera begira, industria berri baten aurrrean gaudela, industria mota 

berri baten aurrean gaudela, non kalitateari eta diseinuari produktuaren prezioari adina 

garrantzi edo gehiago ematen zaien. Zerbitzuak barne hartzen ditu, eta kontzeptu 

ekonomiko berriak, jarduera berriak eta kudeaketa-modu berriak barne hartzen ditu 

halaber. 

 

Bestalde, une honetan eremu funtzionalaren egitura ekonomikoa dibertsifikatzeko 

beharrari erantzutea falta da, hartara, ziklo ekonomikoaren gorabeheren aurrean 

sendoago agertzeko. 

 

Ondorioz, Goierriko eremu funtzionalak gaur egun erronka bat gainditu behar du: 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA  
  
 
 

 
166

industriako jarduera produktiboen garapena eta ekonomi-egituraren dibertsifikazioa 

bateragarri egin behar ditu. Horretarako, hirugarren sektoreko jarduerak garatuko 

dira eskuarki eta, bereziki, zerbitzuen sektorekoak, gaur egun eremu funtzionalean 

gutxiegi garatuta dagoen zerbitzuen sektorekoak.  

 

Bien kasuan, hots, industria mota berriaren kasuan eta zerbitzuen sektorearen 

kasuan, berariaz diseinatutako espazioak behar dira. 

 

Horretarako,ekonomia-jardueretarako lurzoruaren eskaintza egitea, eskaintza zabala, 

eskuragarria eta eskualdeak gaur egun zein etorkizunean edukiko duen produkzio-

sistemaren beharretara egokitua, funtsezkoa eta ezinbestekoa da enpresa-ekimen 

endogenoak mantentzeko eta berriak erakartzeko. 

 

Beste alde batetik, industria-ezarpenek eskualdeko konfigurazio fisikoan eta lurraldekoan 

duten garrantzia kontuan hartuta, ekonomia-jardueretarako lurzoruaren politika eta 

industria-azpiegituren sustapen publikoko politika oso baliagarri bihurtzen dira produkzio-

sistemaren lehiakortasuna hobetzeko, bai eta LZPak lortu nahi dituen lurralde-helburuak 

betetzeko ere. 

 

LZPak, lurraldea antolatzeko tresna integratua den neurrian, udal-plangintzetan eta arloko 

plangintzetan lurzoruaren politika orientatuko duten irizpide orokorrak eskaintzen ditu. 

Xede horretarako, dimentsionamendu orokorrak, ezarpen berrien espazio-banaketarako 

jarraibideak eta ezarpenak garatzeko esparru estrategikoak, eskariaren segmentu guztiei 

erantzuteko bete beharreko ezaugarriak, eta abar zehazten dira. Betiere, esparru 

bakoitzaren edukiera-ahalmena, horien potentzialtasunak, lurralde-desoreken zuzenketa 

eta azpiegitura-mailako erabilgarritasuna hartuko dira kontuan eta ekintza desberdinen 

arteko sinergiak baliatuko dira, proposatutako helburu guztiak betetzeko. 
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3.5.3.a. Eskaintzaren dimentsionamendu orokorra. 

 

Lehenago esandakoa gogora ekarriz, garapenaren aurreikuspenak zehatz egiteko 

zailtasunak direla eta, planak dimentsionatzeko tanteoak egin dira, hainbat kontzepturen 

arabera, hala nola: eskualde-hiriaren tamaina, sektoreko jarduera, gaur egungo zuzeneko 

premiak (enpleguaren maila), aurreikuspen demografikoak eta azkenaldiko eskariaren 

”atez besteko erritmoa. Tanteo horiek alderatuz ikus daitekeenez, bat datoz kalifikatutako 

lurzoruaren “premiei” dagokienez, 120 ha-koak baitira. Bestalde, LAParen arabera, 

ekonomia-jardueretarako lurzoruaren sustapen publikorako zenbatetsitako “premiak 

100/130 ha-ko urkuila batean kokatu dira. Kontuan hartuta hutsik dauden lurzoru jakin 

batzuk enpresen esku daudela -etorkizuneko handitzeei aurre egiteko- eta jarduera 

berritzaileetarako, hirugarren sektorekoetarako edo garraioaren segmentuarekin 

erlazionatutako bestelako jardueretarako tamaina egokiko pakete berriak osatu behar 

direla, goian aipatutako kopuruak gorantz zuzendu ahal izango dira, gehienez ere 150-

170 ha arte (bertan barne hartuko litzateke jada hutsik dagoen lurzoru bideragarria eta 

plangintzak kalifikatutakoa). 

 

 

3.5.3.b. Antolamendurako irizpide orokorrak 

 

• Eremu funtzionalaren baitan, baliara estuak eta komunikazio-korridoreak dituenean, 

dagokion estatus geografikoa (fisiko-morfologikoa) lurralde-eredua nabarmenki 

baldintzatzen duen faktore bat da eta lurraldea ondo "administratzeko" eskatzen du. 

Horrela, adierazitako faktorea eta hirigintzako ekonomia, egonkortasun eta 

egokitasunarekin erlazionatutako beste arrazoi nabari batzuk kontuan hartuta, gaur 

egungo eremu eraiki eta kalifikatu gehienak mantenduko dira, hiri-birkualifikazioa eta 

–birmoldaketak egiteko beharrezkoak direnak izan ezik eta antolamendu orokorra 

kaltetzen duten tamaina txikiko eremu puntual batzuk izan ezik. 

 

• Lurralde-antolamenduaren ikuspegi orokorretik, komenigarria izaten da azpieskualde 

bakoitzean bertan bizi den biztanleriaren eta eskaintzen diren enpleguen artean 

nolabaiteko oreka egotea oro har. 
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• Ekonomia-jarduerak kokatzeko eremu berriak hautatzean lehentasun, tolerantzia eta 

baztertzearen irizpideak jarraituko dira, eta kontuan hartuko da lurraldearen egitura, 

komunikazio eta garraioko oinarrizko sareekiko erlazioak, oinarrizko azpiegiturak, 

aztertutako eremuaren edukiera-ahalmena, asentamenduekiko erlazioa, espazioaren 

asetzea eta ingurumen-inpaktuak. 

 

• Asentamendu berrietan lehentasuna emango zaio tamaina handiko edo ertaineko 

eragiketa gutxiago egiteari, tamaina handiagoko lurzoru alubialen gaineko esku hartze 

txikien, natur ingurunean etengabe inpaktuak eragiten dituztenen, kaltetan. 

 

• Hain zuzen ere, haranen hondoetan dauden zerrenda estu eta lauen gaineko esku-

hartzeak deskalifikatu eta eragotzi behar dira. Ez dira ukituko eta ibaien eta 

errekastoen alboan bereizketa-zerrenda, deskongestio-eremu eta ingurumen-

babeseko zerrenda gisa utziko dira. Halaber, ibai eta errekastoen ibilgu naturala eta 

ertzetako landaredia mantentzea komeniko litzateke. 

 

• Asentamenduak aukeratzeko aipatutako irizpideez gain, kontuan hartuko dira hiri-

diseinua komunikazio-egituran integratzeko irizpidea, oinezkoen eta txirrindularien 

ibilbideak, espaloiak eta zuhaiztiak zainduz, eraikin, urbanizazio zein ertzak 

diseinatzekoa eta ingurumenarekiko erlazioa. 

 

• Izaera poluitzailea eta/edo narriatzailea duten erabilera bereziak, aire zabalean 

txatarra pilatzea, ibilgailuen hilerriak, hormigoi-plantak, eta abar, udal-plangintzan 

arautuko dira nahitaez, akuiferoak, natur ingurunea eta hiri- eta landa-paisaiak 

babesteko irizpideak jarraituz. 

 

• Ekonomia-jardueretarako plangintzako eremuek eta unitateek gutxieneko tamaina 

jakin bat gainditu beharko dute eta gaur egun badauden garapenen ondoan 

proposatuko dira, hartara, hazkunde sakabanatuak eragozteko, izan ere, lanpostuak 

sortu beharrean, lurraldearen narriadura dakarte hazkunde sakabantuek. 
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3.5.3.c. Lurzorua antolatzeko eta sustatzeko esku-hartzeak kokatzeko lurraldea 

lehenesteko estrategiak eta irizpideak 

 

Planean jada egindako kalifikazio gehienak mantendu dira eta garapen berrirako 

lehentasuna duten esparruak eta arrazoi desberdinak direla medio kanpo utzi beharko 

liratekeen korridoreak. 

 

Eredua bat dator, neurri handi batean, haranen morfologia fisikoarekin. Haran horietan 

ekonomia-jardueren bitartez lotzen dira funtzionalki haraneko udalerrien bizitegi-

asentamenduak. Zentzu horretan, Beasain-Zumarraga korridorea funtsezkoa da, eremu 

funtzionaleko bi azpieskualdeen burutzak elkarrekin komunikatzeko modua errazten 

duelako. 

 

Gaur egunera arte jasandako industria-garapenaren intentsitatearen arabera, edo 

eremuak korridoreei garapen berrien euskarri gisa egozten dien potentzionaltasunaren 

arabera, planean udalerriak kategorien arabera antolatu dira eta esku hartzeko estrategia 

anitzak proposatu dira (antzemandako arazoak eta korridoreei dagokien funtzioa hartu 

dira kontuan estrategia horiek lantzeko). 

 

Lehentasunezko intereseko udalerriak: Komunikazio-korridore nagusietan kokatutako 

udalerriak dira. Bertan daude, gaur egun, industria-ezarpen gehienak edo kokapen egokia 

eta edukiera-ahalmena dela eta garapen berrietarako potentzialtasun handikoak dira. 

 

Multzo honetan sailkatu dira ondorengo udalerriak: Legorreta, Zaldibia, Ordizia, Beasain, 

Lazkao, Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegi, Gabiria, Ezkio-Itsaso, Zumarraga, Urretxu eta 

Legazpi. 

 

N-1 errepidean zehar eta Zumarraga-Legazpi ardatzean kokatutako udalerri gehienen 

asetze-maila altua eta garapen berrietarako aukera urriak kontuan hartuta, planak 

garapenak egun esparru horietan kalifikatuta dauden lurzoruetara mugatzeko 

proposamena egiten du, planaren indarraldiak irauten duen bitartean. Horrela, beraz, gaur 
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egun beteta dauden lurzoruak hobetzeko eta hutsik daudenak garatzeko eta kudeatzeko 

oinarrizko politika bat jarraitu beharko da. 

 

Bi eskualdeetako burutza-udalerrietan esku hartzeko estrategia eraldaketa- eta 

berrikuntza-eragiketak egitera zuzenduko da, hirugarren sektoreko jardueretarako 

lurzoruak lortzeko eta garatzeko helburuarekin. 

 

Estrategia horrekin batera, Beasain-Zumarraga korridorean eta, batez ere, 

Ormaiztegi eta Eskio-Itsaso-Gabiria udalerrietan, ekonomia-jardueretarako eremu 

berriak garatzeko proposamena egin da. 

 

Hazkunde neurritsua izan duten udalerrien kategoriaren barruan, bestalde, ekonomia-

jarduerako hiri-eremuetan integratuta dauden tamaina ertaineko udalerriak sartu dira, 

garapen-aukera garbirik ez edukitzeagatik eta ia asetuta egoteagatik, garapen intentsibo 

berrietarako egokitzat jotzen ez direnak. 

 

Kategori horren barruan sartuko lirateke, halaber, etorkizunean egingo diren korridoreen 

inguruan kokatutako zenbait udalerri eta landa-eremu batean egon eta asentamendu 

kontsolidaturen bat duten udalerriak. 

 

Hazkunde neurritsuko udalerrietan, jada badauden eremuak kontsolidatzeko eta 

hobetzeko politika jarraitzeko proposamena egiten da. Era berean, bertako 

hazkundea gaur egun kalifikatuta dauden lurzoruetara mugatzeko proposamena 

egiten da. 

 

Kategori horretan sartu dira Itsasondo, Arama, Segura eta Zegamako udalerriak. 

 

Amaitzeko, hirugarren multzo batean, garapen txikiko udalerriak sailkatu dira. Planak 

egindako proposamenaren arabera, higintza-plangintzak mugatu beharko du ekonomia-

jardueretarako lurzoruaren kalifikazioa hiri-izaerako jardueretarako izatea. 

 

Kategoria honetan sailkatu dira Altzaga, Gaintza, Ataun, Zerain eta Mutiloako udalerriak. 
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3.5.3.d. Esku hartzeko moduak 

 

1. Eraldaketa-eragiketak 

 

Ordizia-Beasain: Epe ertain/luzerako eragiketa gisa proposatu da egun Lazkao 

eta Ordiziako udalerriak lotzen dituen bidearen eta Oria 

ibaiaren (gaur egun CAF enpresaren zenbait instalazio 

kokatzen diren zatia) arteko esparruaren eta aipatu enpresak 

gutxiegi erabilitako hainbat lursailen eta erugbi-zelaiaren 

erabilera aldatzea. 

 

Zonalde hau antolatzea mistotzat jo da (bizitegia-hirugarren 

sektorea-hornidura). Ordizia eta Beasaingo udalerriek, biek 

batera, aztertu beharko dituzte dagozkion mugak eta diseinua. 

Izan ere, lehentasunezko helburu nagusia da eremu funtzional 

osoko hirugarren sektoreko erreferente bihurtzea, ekonomia-

jardueretarako lurzoruen ikuspegitik jakina. Hori dela eta, behin 

betiko erabakitzen diren antolamenduetan alderdi hori barne 

hartu beharko da, eremu funtzionaleko funtsezko osagaietako 

bat baita. 

 

Birkualifikazio horri lotuta, CAF enpresa hego-ekialdeko 

inguruan handitzea proposatzen da, aipatutako enpresaren 

instalaziorik modenoenen ondoan, Lazkaoko udalerrian. 

 

Beasain: Planak Beasaingo geltokiaren hegoaldean birmoldatzeko 

proposamena egiten du, burutza-hirian hirugarren sektoreko 

lurzoruen eskaintza bat sortzeko bigarren eraldaketa-esparru 

gisa. 
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Eragiketa horren xedea da garrantzi handia duen baina gaur 

egun gutxiegi erabiltzen den erdialdeko espazioaren 

birlmodaketa eta birkualifikazioa egitea. Horretarako, trenbide-

trazadura aldatzean lortzen diren aukerak eta Ezkio-Itsasoko 

geltokira salgaien garraioan egiten ari den pixkanakako 

igarotzea baliatuko dira. 

 

Beasain-Olaberria: Planak, Goierriko ekonomiaren dibertsifikazioa ahalbidetuko 

duen lurralde-euskarri bat sortzeko helburu nagusiari helduta, 

hirugarren sektorerako esparrutzat Castillo hotelaren ingurua 

proposatu du, gaur egungo gasolindegiaren eta Beasaingo 

kiroldegiaren artean. 

 

Zumarraga-Urretxu: Azpiburutza gisa diharduen hiriaren kasuan, aurrekoen antzeko 

helburuari helduta, gaur egun Zumarragako geltokian dauden 

salgaietarako bideak eta ingurunea birmoldatzeko aukera 

proposatu da. 

 

Eragiketa hori planean bi geltoki nagusiak eremu funtzionaleko 

garraioa antolatzeko zentro bihurtzeko proposamenak 

laguntzen du. Horretarako, geltokien inguruan tren-autobus 

truke-sistemak kokatuko dira, bai eta jarduera gehiago ere, hala 

nola merkataritza-espazioak eta zerbitzuenak, aparkalekuak, 

eta abar. Guztiekin, geltokiak zentraltasun-foku izatera iritsiko 

dira. 

 

 

2. Garapen berrietarako lehentasunezko eremuak: Beasain-Zumarraga 

korridorea, asentamendu estrategiko berrien kokaleku. 

 

Ekonomia-jardueretarako lurzoruari esleitu zaion funtzioa, lotura funtzional gisa eta eremu 

funtzionaleko hiri-burutzak eta azpiburutzak elkar erlazionatzeko bide gisa, funtsezkoa da 
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integrazioa hobetzeko. 

 

Horrenbestez, eta eremu funtzionaleko bi azpieskualdeetan egiten den ekonomia-

jardueretarako lurzoru-eskaintza neurri batean berrorekatzeko helburu gehigarriarekin, 

lehentasunezko garapen berrietarako eremuen proposamena Beasain-Zumarraga 

korridorearen haranera mugatu da funtsean. 

 

Bertan “izaera estrategikoko” hiru eremu ezartzea proposatu da, Ezkio-Itsaso eta 

Gabiriako udalerrietan, eta guztira 60 ha lurzoru gordin barne hartzen dituzte. 

 

Ezkio-Itsaso/Gabiria: Ekonomia-jardueretarako lurzoru gisa sailkatzeko proposatu 

dira Santa Lutziako errekastoaren ibarretakoak, Ezkioko 

azpiestazioaren eta Alegiko herrigunearen artean. 

 

15 ha inguru ditu esparruak eta Ezkio-Itsaso eta Gabiriako 

udalerriena da. 

 

Ezkio-Itsaso/Gabiria: Santa Lutzi errekastoaren bi ertzetan, aurrekotik ibaian gora, 

Santa Lutzia-Anduaga herrigunearen inguruan. 

 

Esparru honen antolamenduan -zati bat Ezkioko plangintzak 

barne hartzen du eta 20 ha inguruko azalera du - kontuan 

hartuko dira gaur egungo hiri-garapenak, eta, kontuan hartuko 

da trenbide-sare berriaren geltokia Ezkion kokatutako dela 

etorkizunean. 

 

Ezkio-Itsaso: Aurrekusitako tren-geltokiaren inguruko baldintza aintzat 

hartuta, eta LZPak Trenbide Azpiegituren LAPean baztergunea 

salgaiak trukatzeko zentro bihurtzeko lantzen duen hipotesia 

aintzat hartuta, komenigarria litzateke Igartzola ibarreko beheko 

zatia eta geltokiaren inguruko lurrak ekonomia-jardueretako 

lurzoru gisa erreserbatzea. 
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25 ha inguru dituen esparru honen antolamenduan, 

kamioientzako aparkamendu gomendatuzko sistema kokatuko 

da ingurunean, eskualde-mailakoa. 

 

Erabilerak aukeratzeko, berriz, Alegi eta Santa Lutzi-Anduagako eremu estrategikoen 

erabilerak enpresa berritzaileen eta balio erantsi handikoen gama barne hartzen du, 

betiere beharrezkoa den erabilera-malgutasuna erakutsiz; Santa Lutzia Ezkioko 

geltokiarekin lotuko da zuzenean iparraldetik, eta, hasiera batean, zerbitzuetarako eta 

ekipemanduetarako erabiliko dira. Santa Lutziko eskuineko ertzak, Anduaga ibaitik gora, 

eta geltokiaren inguruek eta Igartzola ibarreko beheko zatiak erabilera-edukiera eta –

tolerantzia handiagoa onar dezakete, lehen adierazitakoa alde batera utzita. 

 

Estrategikotzat jo diren hiru eremu horiez gain, planak korridorean gaur egun kalifikatuta 

dauden beste hainbat eremu barne hartzen ditu. Telleriarte, Ormaiztegiko udalerrian, 10 

ha inguru lurzoru gordina duena, industrialde berri bat kokatzeko erabil daiteke, Oriako 

azpieskualderako, Oiaungo zonalderako (Zumarraga), bai eta inguruko eremuetarako 

eta/edo gaur egun bertan dauden garapenetarako edo korridorean aurreikusitako 

azpiegitura-obra garrantzitsuen ondorioz sor daitezkeenetarako. 

 

Kalifikazio berriko lurzoru horien azalera gordina 85 ha ingurukoa da. 

 

 

3.5.3.e. Eremuak birkalifikatzea burutzen sisteman 

 

Hasiera batean, ereduak CAF enpresaren lurzorutik 10 ha beste erabilera batzuetarako 

birkalifikatzeko proposamena egiten du. Birkalifikazio horrek, epe ertain/luzerako 

eragiketa gisa aurkeztu denak eta trenbide-trazaduraren aldaketaren mende dagoenak, 

aipatutako enpresaren jardueren birmoldaketa-prozesuarekin bateragarria izan beharko 

du. Modu berean jokatuko da gaur egun errugbi-zelaia kokatzen den lursailarekin 

 

Proposamen honek lehen mailako garrantzia duela deritzogu, izan ere, Goierriko hiri 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA  
  
 
 

 
175

handia Beasain-Ordizia-Lazkao elkartzen diren ardatzean kokatzeko estrategiaren zati 

da. Bide-lotuneen eta errepide-azpiegituren berrerabilera sustatzeaz gain, erabilera 

mistoen erabilera sustatuko da. Eta erabilera misto horietan garrantzi handikoa izango da 

hirugarren sektoreko jarduera. 

 

Adierazitako guztia alde batera utzita, eta hiri-azpiburutzaren eta Legazpiko udalerriaren 

sustapena, integrazio funtzionala eta ingurumen-hobekuntza lortzeko helburuarekin, 

Forjas de Zumarraga enpresari, Zumarragako udalerrian eta Patricio Elorza paper-

fabrikari, Legazpiko udalerrian, dagozkien eremuan bizitegitarako erabilera emateko 

birkalifikatzen ziren ereduan; eta, dagoeneko, aipatutako udalerrien udal-plangintza 

berrian barne hartuta daude.  

 

3.5.3.f. Ereduaren dimentsionamendu orokorra 

 

Bi taula ikus daitezke jarraian. Batek gaur egungo egoera erakusten du (EFri dagokion EJ 

LAP eguneratuta dago bertan) eta bestean ereduaren proposamenak eta horiek aplikatu 

ondorengo azken emaitza erakusten dira. 

 

EJetarako lurzoruaren dimentsionamendua eguneratzea eta proposamenak. 

 L. kalifikatua Librea Birkalifikatua
hainbat 

erabilera 

Kalifikazio 
berria 

Eskaintza 
librea 

Oria Garaia 355 98 23 5 80 
Urola Garaia 162 50 -  40 90 
EF GUZTIRA 517 148 23 45 170 
Azalerak ha-tan.  

 

Ereduaren azken dimentsionatzea 

 L. kalifikatua Betea Librea 
Oria Garaia 340 260 80 
Urola Garaia 200 110 90 
EF GUZTIRA 540 370 170 
Azalerak ha-tan. 
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3.5.3.g. Plangintzak bat etortzea 

 

• Beasain-Zumarraga korridorearen antolamenduak, Santa Luzia errekastoaren 

haranaren hondoko lurzoruak eta ondoko ertzak barne hartzen dituenak, Zumarraga, 

Ezkio Itsaso, Gabiria eta Ormaiztegi udalerrietako plangintzen koordinazioa eskatzen 

du. 

 

Plangintzak koordinatu behar dira, makina bat alderdi definitu nahi bada: lurzoruen 

erreserba, errepide-azpiegitura nagusietarako egokitzapena, tokiko sarbide-sare 

primarioaren kontzepzio eta izaera unitarioa, hiri arteko etorbideekin, espaloi eta 

oinezkoak-txirrindulariak batera ibiltzeko esparruekin, sarbide eta zortasunekin, 

kanalizazio eta ibaiertzen tratamenduarekin, eta abar. 

 

• Beasain-Ordizia-Lazkao udalerriak elkartzen diren ardatzaren antolamendua. 

 

Goierriko hiri-burutza izango dena integratzeko eta berkualifikatzeko koordinatu eta 

bateragarri egin behar diren zenbait elementu aipatzekotan, ondorengoak azpimarra 

daitezke: lurzoruen birkalifikazio generikoa, proposamen tipologikoak eta bide-

trazadurak eta kanalizazioen eta ibaiertzen tratamendua. 

 

 

3.5.3.h. Lurralde-ereduaren inplikazioak lurzoruaren politikan 

 

Proposatutako ekonomia-jardueretarako asentamendu-ereduak beharrezkoak dituen 

edukiak ditu, dagokion definizio- eta eskumen-esparrutik abiatuta, administrazioak, 

dagozkion lurralde-mailak eta eskumenak, eta ekimen pribatuak, ereduaren garapen 

praktikoa egiteko erabakiak orientatzeko eta arautzeko. 

 

Zentzu horretan, planaren indarraldiak irauten duen bitartean eskaintzaren 

dimentsionamendu orokorra egiteko orientazioak, generikoak zein zehatzagoak, ematen 

dira, egungo egoeraren arabera aplika daitezkeen estrategiei buruz, antzemandako 
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arazoei eta edukiera-ahalmenari buruz, iresgarritasunari buruz, gaur egungoari buruz zein 

aurreikusitakoari buruz, betetzeak egiteko lurralde-mailako jarraibideei buruz eta 

asentamendu berrien ezaugarriei buruz, eskaera motaren arabera eta eragiketa 

estrategikoak adieraziz. 

 

Proposamenean lurzoruaren guztizko dimentsioa 530 ha-koa da, ekonomia-jardueretara 

bideratutakoa, eta 150/170 ha daude hutsik. Horrela, lurzoruaren gaineko politika 

garatzeko esparru kuantitatibo bat osatzen da. 

 

Gaur egun kontzeptu ekonomiko eta produktibo berriak eta horiekin lotutako jarduerak, 

zerbitzuak, eta abar etengabe sortzen direla eta, beharrezkoa da ereduak erabileren 

malgutasunari dagokion garrantzia ematea eta, horretarako, esku hartzeko tipologia 

desberdinak definituz, ereduak barne hartzen dituen eremuetan nolabaiteko 

espezializazioa edukitzea eskatu behar du, hartara, eskaeraren segmentu desberdinei 

erantzuteko eta lurralde-mailako integrazioa eta integrazio funtzionala sendotzeko. 

 

Ereduan ezarpen estrategikoetarako baldintza egokiak dituzten hiru eremu aurreikusi dira 

Beasain-Zumarraga korridorean: Alegi, Santa Luzia eta Igartzola ibarraren beheko zatia 

eta inguruak barne hartzen dituen esparrua. 

 

Horrez gain, tamaina ertaineko lurzoru libre eta kalifikatuko poltsak daude eta horiek ere 

jarduerak prestatzeko, urbanizatzeko, eskaintza egiteko eta jarduerak sustatzeko erabil 

daitezke: Legazpi iparraldea, Oiaun (Zumarraga), Tejería (Ormaiztegi), Ordizia-Arama, 

Olaberria (Altune, futbol-zelaia), eta abar. 

 

Erreserba guztiekin, eta aipatutako udalerrietan eta beste udalerri batzuetan libre dauden 

eremu txiki guztiekin, 150/170 ha-ko azalera lortzen da. Kopuru hori nahikoa dirudi 

eskaeraren ezaugarri aldakorretara egokitzeko, lurzoru publikoa sortzeko politikak 

denboran garatzeko, eta abar. 
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3.5.4. UDALAZ GAINDIKO EKIPAMENDUAK ETA ESPAZIO LIBREAK. 

 

3.5.4.a. Lurralde-irizpideak eta -helburuak. 

 

LALak ezarritakoaren arabera, udalaz gaineko hiri-izaerako ekipamenduen 

antolamenduak, lurraldean duen eragina dela eta (zenbait ekipamenduren kasuan 

eskualdeko esparrua gainditzen da) LZParen izaera edukiko du eta Eusko Jaurlaritzako 

sailek eta esparruan eskumenak dituzten lurralde historikoek garatuko dituzte. 

 

Bestalde, 6/94 legeak, turismoaren antolamenduari buruzkoak, turismoko baliabideak eta 

azpiegiturak antolatzeko bi plangintza-tresna aurreikusten ditu: Lurraldearen Arloko Plana 

eta Eskualdeko Plan Estrategikoak, hain zuzen ere. Lehenengoari dagokio turismo-

baliabideak antolatzea eta EAEko Turismo Garapeneko Eredua definitzea; eta, 

bigarrenari dagokio, berriz, eskualde-mailan garatzea, betiere eskualdea turismo-

eskualdatzat sailkatu eta ondoren.  

 

Adierazitako guztia kontuan hartuta, gaur egunera arte sail bakoitzak dagozkion 

ekipamenduak antolatu ditu, bakoitzak bere lurralde-irizpideak eta sektoreko 

eraginkortasuna lortzeko irizpideak aplikatu dituelarik. Zentzu horretan, LZPtik, 

plangintza-tresna integratua den neurrian, guztiei erreferentziazko lurralde-esparru 

komuna eskaini nahi zaie eta lurraldean garatzen diren prozesuen ikuspegi integratzailea 

eman nahi zaie; betiere, sektoreko politikak LZPak proposatutako eta ereduaren 

proposamenean islatutako lurralde-helburuetan barne hartzeko. 

 

Lurraldea erabiltzeko jarraibideak definitzeko orduan elementu egituratzaile eta 

kualifikatzaile bezala duen izaera dela eta, Ekipamendu Sistemaren Antolamendua 

lurralde-eredua konfiguratzeko garrantzi handiko tresna da. 

 

Lehenago esandako gogora ekarriz, Goierriko zuzkidura-egiturari buruzko balorazio 

orokor gisa esan genezake lurraldearen araberako banaketa orekatua izatea duela 

ezaugarri. Izan ere, tokiko ekipamenduak oso sakabanatuta daude lurralde osoan eta 

eskualdekoak, berriz, azpieremuetako bi burutzetan bilduta. 
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• Tokiko ekipamendu askoren kalitate-maila onargarria edo handia bada ere, horietako 

askoren kontzepzioa udal-mailako ikuspegira mugatuta dago eta, ondorioz, 

bikoiztasun-arazoak eta bat-etortzearekin erlazionatutakoak sortzen dira; azken finean, 

baliabideak erabiltzeko orduan gauzak zentzun egiten ez direla erakusten du egoera 

horrek. Horrelako egoerak begi-bistan geratzen dira hiri-eremu integratuetan, non, 

beste alde batetik, dagokien kategoriarekin bat datorren kalitatezko ekipamenduak 

falta diren. 

 

• Gabeziei dagokienez, eremu funtzionaleko hirugarren sektorearen garapenari 

dagokionez, funtsezkotzat jo dira ondorengo ekipamenduak: negozio-zentroak, 

enpresetarako zerbitzuak, merkataritza-ekipamenduak, turismo eta aisiako 

ekipamenduak, gizarte-ekipamendua (alderdi horrek kontuan hartu behar ditu 

biztanleriaren zahartze-prozesua eta inmigrazioaren gizarteratzea) eta ekipamendu 

balioanitzak. 

 

• Landaguneetako eta natur inguruneko ekipamenduei dagokienez –askotan 

turismoaren sektorearekin estuki lotuta egoten dira-, gaur egun eremu funtzionalean 

dauden hornidurak eta azpiegituraki ez dira nahikoa, oro har. Gaur egungo eskaintza 

hobetzera aldera, LZPak hainbat alderdi azpimarratzen ditu: hotel-eskaintza zabaltzea 

eta espezializatzea, oinezkoentzako ibilbide berriak sortzea, gaur egungoak hobetzea 

eta seinaleztapen jartzea, aisialdirako eremuak eta landaguneetako aisialdirako 

eremuak ugaritzea, bai eta bertan kokatutako herriguneak eta landaguneak antolatzea 

eta sustatzea. 

 

Zentzu horretan, ezin da ahaztu jada hasi direla lanean aipatutako gabeziei erantzuteko 

eta eremu funtzionalak dituen alderdi erakargarri eta baliabide ugariak turismo-eskaintza 

baten integratzeko eta zehazteko. Egindako lan horien artean, adibidez, Oria Garaiko 

eskualdeak Turismo Garapenerako Plan bat landu du, eskualderako Turismo 

Garapenerako Eredua definitu da, eta jarduera-lerro nagusiak adierazi dira.  

 

LZPan komenigarritzat jotzen da aipatutako plana eremu funtzional osora zabaltzea eta 
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plan horretan barne hartzea xede berarekin Urola Garaian garatzen ari diren ekimenak. 

 

LZPan gaur egungo Ekipamenduen eta espazio Libreen Sistemak dituen mugak eta 

disfuntzionaltasunak, lehen ere aipatu direnak, aztertzen dira, ekimen hirukoitz baten 

bitartez: 

 

a) Gabezia nagusiak eta esku hartzeko irizpide orokorrak Ekipamendu Sistemaren 

antolamenduaren ikuspegitik adieraziz eta, ikuspegi beraren arabera, berekipamendu-

eragiketa berrietarako esparru egokiak zehaztuz. Guztiarekin, proposatutako beste 

ekintzekin sinergia lortu nahi da. 

 

b) Eremu funtzionaleko burutzen sistema osatzen duten herriguneen integrazio formala 

eta funtzionala sustatuko da, hiri-funtzioak ugaritzea eta dagokien kategoria 

areagotzea ahalbidetuko duten eta berriro ekipatzeko espazio egokiak lortzeko 

birkualifikazio-estrategien bitartez. 

 

c) Landaguneetako eta natur inguruneko ekipamenduak landaguneak garatzera 

zuzenduko den estrategia orokor baten barruan integratuko dira, eta, esparru 

desberdinetatik (ingurumenaren babesa eta hobekuntza, bizitegitarako eskaintza, 

iresgarritasunaren hobekuntza, lurraldearen berrekipamendua) adostutako ekimenak 

garatuz, landaguneei dagokien balioa emango zaie eta gaur egun pairatzen duten 

gainbehera sozioekonomikoaren aurka egingo da. 

 

Ekipamenduen eta espazio libreen sistema hiri-ingurunean zein natur ingurunean 

antolatzeko eta kokatzeko orduan, arrazionalitatea, hierarkizazioa eta osagarritasuna 

bezalako irizpideak jarraituko dira, eta, zenbait kasutan, espazioaren zentraltasuna eta 

kualifikazioa ere hartuko da kontuan. 
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3.5.4.b. Hiri-ekipamenduak. 

 

Izaera orokorrarekin, ereduak hiri-ekipamenduak eta natur inguruneko ekipamenduak 

bereizten ditu. Guztiak 04 planoan ikus daitezke, Udalaz gaindiko Ekipamenduen eta 

Espazio Libreen Sistema izenekoan. 

 

Lehenengoen kasuan, lurralde-mailan garrantzi handia duten eta/edo garrantzi funtzional 

handiko ekipamenduak bereizten ditu ereduak, kokatzen diren lurzoruaren kontsumitzaile 

gisa edo hiri-ingurunearen birkualifikatzaile gisa, eta hezkuntza, kirol, osasun-laguntza eta 

kulturako ekipamenduak dira. 

 

Hezkuntza-ekipamendua osatzen duten elementuak dira: Beasain, Ordizia, Urretxu eta 

Legazpiko BI, Goierriko Lanbide Eskola (Ordizia), Legazpiko Eskolak (Zumarraga) eta 

Lazkaoko barnetegia. 

 

Planaren bitartez gaur egun ekoizpen-ekimen berrietara lotutako prestakuntza-zentroak 

eta I+G zentroak zabaldu, sustatu eta hobetu nahi dira. Prozesu hori garatzeko, 

Planaren proposamena da Goierriko Lanbide Eskolaren inguruan zuzkidurarako 

esparru bat gordetzea eta antolatzea; bertako hirugarren sektoreko erabilerak barne 

hartzeko aukera ematen da. 

 

Kirol-ekipamendu publikotzat jo dira Loinaz-eko kirol-esparrua eta Altamirako instalazioak, 

Beasainen eta Ordizian hurrenez hurren, bai eta Zumarragako Argixao udal-estadioa eta 

Legazpiko Bikuña kirol-esparrua ere. 

 

Ekipamendu-egitura berri bat diseinatzen bada, gaur egungo kirol-ekipamenduak 

berantolatzeko eta bererabiltzeko aukera lortzen da eta, bidez batez, elkarren antean 

osagarriak izatea lortzen da. 

 

Osasun-ekipamenduei erreparatuz gero, Urretxu eta Beasaingo anbulatorioetan eta 

Zumarragako ospitalean oinarritzen dela esan dezakegu, hori baita eremu funtzionalak 

duen eskualde-izaerako ekipamendu handi bakarra. 
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Bestalde, Beasain, Ordizia, Zumarraga eta Legazpiko Erretiratuen Egoitzak barne hartu 

dira eta, eremu funtzionaleko zahartze-maila eta, batez ere, landa-biztanleriarena, 

kontuan hartuta, hirugarren adinerako zuzkidurak indartzeko beharra aztertzen da. 

Aipatutako zerbitzuen kasuan, LZPak ez du kokapen zehatzik aurreikusten. Gainera, 

egoitza-plazez gain, etxeko arretako zerbitzuak ere barne hartzen dira. Guztien 

kasuan, esku hartzeko irizpideen artean, horrelako politika baten pertsona onuradunak 

dagokien ingurunean bertan laguntzeak duen garrantzia azpimarratuko da. 

 

Gizarte- eta administrazio-ekipamenduen eskaintza suhiltzaileen zerbitzuan eta 

Ertzaintzan datza, Beasainen eta Zumarragan lehenengoaren kasuan, eta Ordizian eta 

Legazpin bigarrenaren kasuan. 

 

Justiziaren egungo antolamenduaren arabera, Goierriko EF bi azpieskualde tradizionalek 

osatzen dute: Urola Garaiari Bergarako barruti judiziala dagokio eta Oriako eskualdeari 

tolosakoa. Aipatutako bereizketa edo mugatzea Goierriko eskualdearen errealitatetik 

urrun dagoenez, eta kontuan hartuta LAAetan proposatzen diren lurralde-

antolamendurako estrategiak, bai eta LZPan proposatzen direnak ere, eta kontuan hartuta 

lurralde-ereduak eremu funtzionalari eta, batez ere bere burutzari, egozten dizkion funtzio 

berriak, barruti judizial berri bat sortzeko proposamena egiten da. Bi azpieskualdeak 

barne hartuko ditu barruti judizial berriak, eta Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza 

proposatzen da zerbitzu horri dagozkion instalazioetarako kokaleku egokitzat. 

 

Kultura eta aisialdia dira, gaur egun, hiri-eremuak baloratzeko kontuan hartzen diren 

oinarrizko elementuak. Zentraltasunak sortzen potentzialtasun handiko faktore bat izanik, 

hiri-berritzerako prozesu orotan aintzat hartu behar den funtsezko elementuetako bat da. 

Ordiziako eta Beasaingo ekipamenduak udal-ikuspegitik onargarriak izanik ere, eremu 

funtzional baten kategoriari dagokion kultur zuzkidura falta da oraindik. Ildo horretan, 

LZPan Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzari dagokion esparrua proposatzen da 

dagokion kategoriako kultur ekipamendua kokatzeko leku egokitzat. 

 

Udalaz gaindiko ekipamenduak dira: Igartzako eta Mirandaolako Museoak-Burdinolak 
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Beasainen eta Legazpin, hurrenez hurren, Zumalakarregi Museoa (Ormaiztegin), orain 

gutxi zaharberritutako Igartubeiti baserria (Ezkio-Itsason), Zeraingo Museo Etnografikoa 

eta Meatzaritzaren Interpretazio Zentroa, Zegamako Egurraren Museoa eta Zaldibiako 

Uraren Interpretazio Zentroa. Era berean, Ataunen Joxe Miel Barandiaran Euskal Parke 

Mitologikoa/Interpretazio Zentroa irekitzeko proiektua martxan da jada. 

 

Merkataritza-ekipamenduari dagokionez, Olaberrian Hiper Carrefour bat dago eta 

Ordizian Eroski Maxi-supermerkatua. Horiek dira merkataritzagune garrantzitsuenak. 

Txikiagoak dira Semperekoa (Beasain) eta Día supermerkatua, Lazkaoko 

gurutzagunearen ondoan lehenengoa eta Urretxuko muturrean, Deskargako 

bidegurutzean, bigarrena. 

 

Senperekoak duen kokapena, kongestionatuegia dagoena, kontuan hartuta, lekuz 

aldatzea komeniko litzateke. 

 

Merkataritza eta banaketa gutxiegi garatutako sektoreak dira Goierriko eremu 

funtzionalaren barruan. Merkataritza-egiturak modernizatzeko eta gizarteko ohitura eta 

joera berrietara egokitzeko erronkei aurre egin nahi bazaie, ezinbestekoa izango da 

Europako sektorean sortutako eredu berriak. Eredu berri horiek gaur egungo 

zentraltasun-eremuak sendotzea bilazen du, erdialdeko guneak eta hiriguneak birgaitzeko 

estrategiekin koordinatuz. Izan ere, ezin da ahaztu, merkataritzak zeresan handia duela 

eremu horiek sendotzeko. 

 

Zentzu horretan, merkataritza suspertzeko planetan garatzeko interesgunetzat 

jotzen dira Urretxu-Zumarraga eta Beasain-Ordizia, eskualdean dagokien 

zentraltasun tradizionala indartzera bidean. 

 

Plan honek, Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzerako proposatutako hiri-birkualifikazio eta –

berritzerako eragiketa orokorraren barruan, lurzoruak erreserbatzeko beharra 

azpimarratzen du, hartara, lur horietan kokatzeko gaur egun Ordiziako San Bartolome 

auzoko Eroski-a. 
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Halaber, planaren arabera, eskualde osorako izango den merkataritza-ekipamendu 

berri baten behar izanez gero, Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sustatzeko eta 

Saltoki Handiak Antolatzeko LAPean ezarritakoari kalterik egin gabe, aipatutako 

ekipamendu berria Beasain-Zumarraga korridorean kokatuko da, trenbide-sare 

berriaren geltokiaren ondoan. 

 

Amaitzeko, planean eremu txiki bat erreserbatzeko proposatzen da, Deskargako 

bidegurutzearen ondoan. Bertan oraindik definitu ez den udalaz gaindiko ekipamendu bat 

jartzea aurreikusi da eta Legazpi-Zumarraga lotura kualifikatzeko balioko duena. 

 

Hiri-burutzaren eta azpiburutzaren erdialdean, hirugarren sektoreko eremuetan, 

merkataritza guneetan eta aisialdiko instalazioetan (aurrekoekin lotuta sarritan) 

ekipamendu berriak kokatzeko proposamen horiek guztiak, bai eta aurreko epigrafeetan 

aipatutako guztiak ere (garraio-zentroak, geltokiak, zerbitzuguneak eta plataforma 

intermodalak, aparkamendu gomendatuzko sistemak eta merkantzien truke-zentroak), eta 

Antigua-Beloki (Zumarraga), Santa Barbara-Ipiñarrieta (Urretxu) eta Urtatza (Legazpi) hiri-

inguruko parkeak dira ereduak proposatzen dituen hiri-ekipamendu berriak. Ereduak, 

halaber, Zaldibia, Ataungo San Martin eta Zegamako herriguneak “lurraldera sartzeko 

gunetzat” sailkatzen ditu eta, ondorioz, berrekipamenduko eragiketa bereziak hartzeko 

gune egokiak dira. 

 

Aipatutako udalerri horien plangintzari esker gauzatu ahal izango dira turismo-

erabilerarekin erlazionatutako ekipamenduak, batez ere hiri-izaerako hotel, aisialdi eta 

kultura eta ingurumeneko hainbat azpiegitura. 
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3.5.4.c. Ingurumen-ekipamendu eta –azpiegiturak natur ingurunean 

 

Ekipamendu berrien bitartez lurraldea berkualifikatzeko estrategia hori hiri-esparrutik at 

garatu behar da, jakina, eta landa-ingurunera iritsi behar da, lehenengoa osatzeko 

oinarrizko espazioa baita. 

 

Hirietan bizi diren biztanleek aisialdirako jarduerak eta espazioak eskatzen dituzte gero 

eta gehiago eta, hori kontuan hartuta, LZPak, landa-garapenerako programekin bat 

eginez eta lehen sektoreko jarduerak ziurtatzeko eta landa-esparruan bizi den biztanleriari 

eusteko, eremuko beste baliabide endogeno batzuen erabileran oinarritutako estrategia 

bat proposatzen du (natur ondarea, ondare arkeologikoa, historikoa, arkitektonikoa, kultur 

paisaiak, eta abar). Baliabide endogeno horiek garatuz baliabide-iturri berriak eskuratuko 

dira eta, horiek baliatuz, ekonomiaren dibertsifikazioa -gaur egunera arte lehen sektorea 

izan da ekonomiaren oinarria- lortuko da eta landa-biztanleriaren bizi-baldintzak 

hobetzeko metodo bat eskuratuko da. 

 

Eremu funtzional honek duen ingurumen-kalitate handia eta ondare-balio handiko hainbat 

elementu kontuan hartuta, turismo-jarduera aukera bikaina da eskualdeko ekonomiaren 

dibertsifikazioa sustatzeko. 

 

Landaguneak dinamizatzeko eta garatzeko lurralde-estrategi horrien arabera, eta kontuan 

hartuta turismoa sustatzea estrategiaren helburuetako bat dela eta kontuan hartuta natur 

inguruneari egotzi zaizkion funtzio berriak, ezinbestekoa da “ad hoc” azpiegiturak 

hornitzea, lurraldearen gozamena sustatzeko. 

 

LZPak landaguneen lurralde-berrekipamendurako egiten duen proposamenaren 

oinarrizko elementuak (eta lurraldea dinamizatzeko azpimarratzen diren jardueren 

euskarri direnak) Aisialdiko eremuak eta Ingurumen Ibilbideen Sarea dira. Bi 

elementu horiek elkarrekin erlazionatuta daude, bai eta ereduko beste elementu 

batzuekin ere (herriguneak eta landaguneak) eta, guztiek batera proposatutako 

ekintza guztiak eskaintza unitario batean jasota aurkezten dira. 
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Aisialdiko eremuak dira natur inguruneko aisialdiko eskaintzaren erreferentziazko 

elementua. Ezaugarriak kontuan hartuta (egokitzapen-maila eta erabileraren 

intentsitatea), ereduak ondorengo oinarrizko tipologiak bereizten ditu: 

• Eskualde-mailako aisialdiko eremuak 

• Aisialdi eta atsedenerako eremuak. 

• Parke naturalak eta Interes naturalistikoko espazioak 

 

Eskualde-mailako aisialdiko eremuak, dentsitate handiagoko herriguneetatik hurbil 

daudenak, biztanleriaren aisialdi eta atsedeneko eskariak asetzera zuzenduko dira eta, 

ondorioz, nolabaiteko egokitzapena eta ekipamendua egin behar da eta karga-ahalmena 

handiagoa eskatzen da. 

 

Kategoria honetan sailkatu dira Oiangu-Lazkaomendi eta Brinkola-Telleriarteko atseden-

eremuak. 

 

Lehenengoari dagokionez, egungo Oianguko udal-parkea (Ordizian) zabaldu egingo da, 

Lazkaomendi arte, eta ingurumen-eskola, jatetxea, aterpetxea, inguruko hipika, eta abar 

eta eskaintza erakargarri bat osatzen lagunduko duten jarduera osagarri gehiago barne 

hartuko dira bertan. 

Bigarrena Mirandaola eta Brinkola artean zabaltzen da, Barrendiolako urtegira arte. Kultur 

izaera duela esan daiteke, eta bere esparruak hartzen ditu Mirandaolako burdinolaren 

esparrua eta Telleriarte eta Brinkolako landaguneak, errota eta guzti azken hori. 

 

Santa Barbara - Ipiñarrieta (Urretxu) eta Antigua-Beloki (Zumarraga) hiri-inguruko parkeek 

hiri-inguruko zein lurralde-mailako izaera dute. 

 

Aisialdi- eta atseden-eremuak, lurraldeko leku berezietan kokatuta daude; normalean 

eremu funtzionaleko haranak mugatzen dituzten gailurrek osatutako kordetan egoten dira. 

Ingurumenarne ikuspegitik espazio irekiak dira eta bertako jarduera nagusiak paisaiaz 

gozatzea eta behatzea eta natura ezagutzea ditu ardatz gisa. 

Azpiegitura eta ekipamendu gutxi dituzte eta sarbide-sarea aurrekoarena baino 

mugatuagoa dago; horrenbestez, harrera-zonatik hasita, eremu bakoitzaren ingurumen-
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ezaugarrietara egokitu beharko da. 

 

Aipatutako esparruak mugatzeak (eskualde-mailako aisialdi-eremuak eta aisialdi- eta 

atseden-eremuak) berebiziko garrantzia du gizakiak eremu funtzionaleko espaziorik 

ahulenen gainean egin dezakeen presioa ekiditeko. 

 

Planean ondorengo aisialdi- eta atseden-eremuak proposatu dira: 

 

• Altzagarate-Gaintza eremua 

• Usurbe eremua 

• Kiskitza eremua 

• Zamiño-Izazpi eremua 

• Irimo eremua 

• Arrolamendi-Gorostiaga eremua 

• Otaño-Arranoaitz eremua 

• Mariñamendi-Aitzleor eremua 

• Arantzamendi eremua 

• Exminesa inguruko eremua 

 

Lehen ere aipatu denez, sarbide-zonetan edo harrera-zonetan, eremu batek baino 

gehiagok partekatuta izaten direnetan batzuetan, bisitarien egonaldia erraztuko duten 

azpiegiturak bildu behar dira: aparkalekuak, mahaiak, eserlekuak, kozinatzeko 

elementuak, ura, kanpatzeko zonak, eta abar. Garrantzitsuenen artean daude: Lizarrusti, 

Etxegarate, Otzaurte, Udana eta Mandubia. 

 

Amaitzeko, erabilera-intentsitateari dagokionez hirugarren maila batean, Parke naturalak 

eta Interes naturalistikoko espazioak daude. Gero eta bisitari gehiago erakartzen 

dituzte, baina, hala ere, ezin da ahaztu turismo-jarduera garatzeko orduan, horrelako 

natur espazioak babesteko eta kontserbatzeko irizpideekin modu bateragarrian jokatu 

behar dela. 

 

Lehenago esandakoa gogoratuz, kategoria horren barruan daude Aralar eta Aizkorri-Aratz 
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parke naturalak, Murumendi eta Gorostiaga Interes naturalistikoko espazioak eta Aralar-

Aizkorri konexioa, Lizarrusti eta Otzaurte artean. 

 

Ibilbideen ingurumen-sareak herrigune nagusiak eta proposatu diren lurraldera 

sartzeko guneak eta aisialdi-eremuak lotzen dituen konexio-ibilbideen sistema 

integratu bat osatzen du. Berak elkartzen ditu lurraldeko natur intereseko eta 

paisaia, ondare eta aisialdiko intereseko elementuak. 

 

Ibilbide horiek guztiak (tokiko sarbide-sare sekundarioko oinezkoentzako ibilbideak eta 

bidegorriak, landa-bideak, bidezidorrak eta bidexkak) egokitu egin behar dira: garbiketa, 

seinaleztapena, eta abar; hartara, beren maila eta ezaugarrien arabera, mugikortasun-

mota desberdinak ahalbidetzeko (ibilgailu motordunak, txirrindulariak, oinezkoak, eta 

abar). 

 

Planak ibilbideen sarea osatzeko egiten duen proposamena oinarri gisa ulertu behar da 

eta, ondorioz, ibilbide berriekin aberastuko da. Ahal den neurrian, igarobide historikoak 

berreskuratuko dira (Auza-Gaztelu galtzara erromatarra, Santiago Bidea, eta abar), gaur 

egun erabiltzen ez direnak eta, era berean, eskualdeko geografia, historia, kultura eta 

ohiturak berreskuratzeko balioko du. Azken finean, lurraldea zeharkatzeko beste modu 

baten aurrean gaude eta, gainera, ibilbidean kokatutako lekuak ezagutzera emateko balio 

du, eta kultur trukea eta truke ekonomikoa errazten ditu. 

 

Testuinguru horretan kokatu behar da Gipuzkoako Mendi Federazioko Senderismo 

Batzordeak, Goieki-Kultur Garapenerako Agentziak eta Goimen-Mendi-nekazaritzako 

Elkarteak argitaratutako “Goierri Mendiz-Mendi” lana. 53 ibilbide barne hartu dira bertan, 

aisialdi-eremuak, Goierriko natura, ondarea eta historia ezagutzeko balio dutenak. 
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3.6. ERAGIKETA ESTRATEGIKOAK ETA PLANGINTZAK BAT ETORTZEA 

 

LZP hau garatzeko tresnen estrategiak eta programak orientatzeko helburuarekin (Udal 

Hirigintza Plangintza eta plan bereziak funtsean), eta Arloko Planak orientatzeko 

helburuarekin, ondorengo lerroetan adierazi dira proposatutako eredua erdiesteko 

beharrezkoak diren jarduera estrategikoak. Era berean, jarduera horiek guztiak edo agiri 

honetan proposatutako beste jarduera batzuk behar den bezala garatzeko udalerrietako 

plangintzetan egin beharreko egokitzapenak adieazi dira. 

 

 

3.6.1. ERAGIKETA ESTRATEGIKOAK 

 

Zentraltasunak indartzeko eragiketa orokorrak 

 

• Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren hiri-eraldaketa eta –berrikuntza, agiri honetan 

adierazitako baldintzen arabera, gaur egungo hiri-aglomerazioko guneen arteko 

egitura- eta forma-mailako integrazioa behar den bezala egiteko; horretan oinarrituta, 

Gipuzkoako eta EAEko hiri-sisteman dagokien maila edo kategoria hobetuko da edo 

hiri-funtzioak berganatuko dituzte. 

 

• Beasain-Zumarraga korridorea bizitegitarako hazkundeak eta ekonomia-jardueretako 

eremuak garatzeko espazio potentzial gisa antolatzea. Xede horrekin, hainbat 

eragiketa integratu garatuko dira, azpiegitura-euskarri zentral berritu batean hiri-

izaerako espazio bat sortzeko; hiri-espazio berri hori bi burutzen arteko espazio 

funtzionalaren ardatz izango da. 

 

Harremanetarako sistema 

 

• Beasain-Durango korridorea amaitzea, Kanpoko sarbide-sare orokorraren barruan. 

 

• N-I errepidetik Ordizia, Lazkao eta Beasaingo herriguneetara iristeko sarbide-sistema 

aldatzea. Horretarako, Ordiziako hego-gurutzagunea indartu eta hobetuko da, bertatik 
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Beasain iparraldearekin eta Lazkaoko herriarekin konexioak ahalbidetuz, bai eta 

errugbi-zelaiko eta CAF enpresaren eremu zentral berriekin ere. 

 

• Bide-lotura berri bat Beasain-Zumarraga korridorearen eta Gi-632 errepidearen 

artean, Santa Lutzia/Anduaga parean, Ezkio.Itsasoko trenbide-sare berriko 

geltokiaren ondoan, esparruko zentraltasuna indartzeko. 

 

• Tokiko sarbide-sare nagusiko komunikazio-bideak pixkanaka eraldatzea eta hiri-

jarraikortasun ardatz bihurtzea, burutzen eta inguruko herriguneen arteko konexioak 

indartzeko. Hiri-zentraltasuneko ardatz edo hiri arteko artikulazio-ardatz bihurtuko dira, 

bakoitzari dagokion esparruaren arabera. 

 

• Trenbide-sare berria eta Ezkio-Itsasoko geltokia eraikitzea. 

 

• Gaur egungo Renferen trazadura aldatzea eta igotzea, Ordiziako Bustuntza auzoaren 

eta Beasaingo azokaren artean, hartara, hiri-burutzan hutsik dauden espazioak edo 

gutxiegi erabiltzen direnak berreskuratzeko eta hiri-egitura berrian integratzeko. 

 

• Beasaingo eta Zumarragako geltokietako eta inguruetako salgaien bazterguneei 

dagozkien esparruak eraldatzea eta berritzea, eta eremu funtzionaleko garraioa 

antolatzeko zentro bihurtzea. Horretarako, esparru horietan kokatuko dira tren-

autobus truke-sistemak kokatuko dira, bai eta jarduera gehiago ere, hala nola 

merkataritza-espazioak eta zerbitzuenak, aparkalekuak, eta abar. Guztiekin, geltokiak 

zentraltasun-foku izatera iritsiko dira. 

 

Lurzoru-politika 

 

• Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren eta San Bartolomeren (Ordizia) hiri-eraldaketa eta 

–berritzerako eragiketa, bizitegi, hirugarren sektore eta zuzkidurako lurzoruen 

eskaintza garrantzitsua osatzeko. 

 

• Lurzoru Ondare Publikoa sortzera begira, Lazkao, Ormaiztegi eta Idiazabalgo 
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udalerrietan adierazitako esparruak mugatzea eta erreserbatzea. Lurzoru horiek eta 

gaur egun kalifikatuta daudenak izango dira etorkizunean eremu funtzionalean egiten 

diren etxebizitza babestuaren sustapenen oinarria. 

 

• Beasain-Zumarraga korridorean ekonomia-jarduerarako eremu berriak garatzea. Bat 

gutxienez sustapen publikokoa izango da. 

 

Aipatutako guztiez gain, lehentasunezko izaerako jardueratzat jo dira ondoren 

adierazitako guztiak: 

 

Ekipamendu-sistema eta espazio libreak: 

• Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren erdialdea berkualifikatzera bideratutako 

berrekipamendu-eragiketak. 

 
• Lurraldeko sarguneak berrekipatzeko eragiketak. 

 
• Aisialdi eta atsedenerako eremuak eta ibilbideen ingurumen-sare nagusiak. 

 

Oinarrizko zerbitzu-azpiegituren sistema 

 

• Saneamenduarekin, ur edangarriaren hornidurarekin, hondakin solidoekin eta 

telekomunikazioekin erlazionatutako arloko planak eta proiektuak gauzatzea. 

 

Ingurune fisikoa 

 

• Babestu, hobetu eta/edo berreskuratzeko eremu berritzat definitutako esparruak 

aitortzea edo mugatzea, gaur egungo Naturgune Babestuak osatzeko. 

 

• LZP honen garapen-planak garatzea, dagozkien programa eta ekintzekin batera, 

Ingurunean jarduteko proposamenetan adierazitakoaren arabera. 
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3.6.2. PLANGINTZAK BAT ETORTZEA 

 

Goierriko eremu funtzionalaren LZPko aurreikuspenak garatzeko ezinbestekoa izango da 

plangintza koordinatuak egitea, ondoren adierazitako esparruetan eta udalerrietan: 

 

• Zumarraga-Urretxuko eta Legazpiko udal hirigintza-plangintza, plangintzan barne 

hartuko den etxebiziten kopurua kuantifikatzeko. 

 

• Zumarraga, Ezkio-Itsaso, Gabiria eta Ormaiztegiko udal hirigintza-plangintza, 

Beasain-Zumarraga korridorearen antolamendua garatzeko, 5. planoan, Plangintza-

irizpide orokorrak eta hiri-eragiketa estrategikoak izenekoan, adierazitako esparruari 

dagokionez. 

 

• Beasain-Zumarraga korridorea garatuko duen zatiko plangintza, udal-plangintzak 

erabakiko dituzten sektoreen antolamendua gutxienez. 

 

Gauzak ondo koordinatu behar dira, lurzoru-erreserbak definitzeko, azpiegitura 

nagusiak egokitzeko eta espazioaren antolamendua eta proiektuak garatzeko, betiere 

agiri honetan definitutako kalitatezko hiri-egitura baten ezarpenerako irizpideak 

oinarrian hartuta. 

 

• Beasain-Ordizia-Lazkao udal-plangintza, plangintzan barne hartu behar den 

bizitegitarako eskaintzaren kuantifikazioa egiteko eta Beasain-Ordizia-Lazkao 

ardatzaren antolamendua garatzeko. 

 

• Aipatutako esparrua garatuko duten barne-erreformako plan bereziak. Gutxienez udal-

plangintzetan zehaztutako eremu guztien antolamenduaren aurrerapena egin beharko 

da. 

 

Gauzak ondo koordinatzen badira, lurzoruen birkalifikazio generikoa egingo da eta 

tipologia, errepide-konexioak eta igarobide- eta banaketa-egitura definituko dira, bai 

eta oinarrizko azpiegiturak eta ibaiertzetako tratamenduak ere, eta, eskuarki, 
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espazioa antolatzeko irizpideek kalitatea edukiko dute xedetzat, hiri-burutza baten 

kategoriari dagokion moduan. 

 

• Ordizia-Zaldibia eta Lazkaoko udal-plangintza, Oiangu –Lazkaomendiko aisialdi-

eremua antolatzeko. 

 

• Murumendi eta Gorostiagako Interes Naturalistikoko Eremuak antolatzeko oinarrizko 

lerroak definitzeko helburuarekin, bateragarri egin beharko dira Goierriko LZPak 

eragindako eremu funtzionaletako lurralde-planak. 
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ERANSKINA. Interes zientifiko-kulturaleko eremuak eta guneak 
 
Interes geologikoko guneak 
- Usurbeko labankadura. 
- Usurbeko “buckling” bidezko tolesdurak. 
- Urbiako sakonunea.  
- Aizkorriko kareharrizko aurrealdeko kolubioiak.  
- San Adriango kobazuloa.  
- Barrendiolako urtegiko tolesturak. 
- Aia eta Ataungo lur azaleko irristatzeak.  
- Ataungo domo-gailurrak.  
- Ubei isurbidea.  
- Osinberdeko iturburua.  
- Txindoki mendia.  
- Pardelutz zirku glaziarra. 
- Aritzaga haran glaziarra.  
- La Mina morrena.  
 
Monumentu megalitikoak eta leizeak 
 
Ataun 
043 Aitxu trikuharria. 
052 Argonitz trikuharria. 
051 Bernoa trikuharria. 
068 Erremedio trikuharria. 
049 Igartza E. tumulua. 
048 Igartza M. trikuharria. 
050 Intxusburu trikuharria. 
047 Larrreluze trikuharria. 
071 Leizadi I. tumulua. (desagertuta edo aurkitu gabe) 
072 Leizadi H. trikuharria. (desagertuta edo aurkitu gabe) 
046 Muñaan trikuharria. 
209 Txotxeta trikuharria. 

Beasain 
234 Larrarte trikuharria. 
119 Trikuaizti I tumulua. 
120 Trikuaizti II tumulua. 

Enirio-Aralar mankomunitatea 
056 Aranzadi trikuharria. 
057 Arraztarangaña trikuharria. 
184 Arrubi monolitoa. 
180 Atauru Gañe monolitoa. 
070 Baiarrate trikuharria. (desagertuta edo aurkitu gabe) 
073 Beaskin tumulua. 
208 Beaskin I harrespila. 
076 Igaratza tumulua. 
186 Igaratza II harrespila. 
187 Igaratza III monolitoa. 
075 Igaratza I. trikuharria. 
074 Igaratza H trikuharria. 
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212 Irazustako Lepoa monolitoa. 
058 Jentillari monolitoa. 
059 Jentillari trikuharria. 
069 Labeo trikuharria. 
185 Ontzanburu tumulua. 
210 Pagabe I tumulua. 
211 Pagabe II tumulua. 
181 Pontoa I tumulua. 
182 Pontoa II tumulua. 
206 Pontoa III tumulua. 
207 Pontoa III tumulua. 
055 Saltarri monolitoa. 
061 Supitaitz monolitoa. 
065 Uelogoena I. trikuharria. 
064 Uelogoena H. trikuharria. 
062 Uidui trikuharria. 
060 Uidui II. trikuharria. 
063 Zearragoena trikuharria. 

Gipuzkoa eta Araba partzuergo orokorra. 
024 Aizkorritxo trikuharria. 
026 Gorostiaran E. tumulua. 
025 Gorostiaran M. trikuharria. 
028 Kalparmuñobarrena trikuharria. 
027 Pagobakoitza trikuharria. 
029 Zorrotzarri monolitoa. 

Idiazabal 
043 Aitxu trikuharria. 
045 Balenkaleku H. trikuharria. 
037 Bidaarte I trikuharria. 
213 Napalatza trikuharria. 
042 Praalata tumulua. 
044 Unanabi tumulua. 
041 Urrezulko Armurea trikuharria. 
178 Zorroztari trikuharria. 

Legazpi 
095 Arrolamendi I tumulua. 
094 Jentiletxe tumulua. 
Segura 
178 Altzania trikuharria. 

Zaldibia 
066 Argarbi trikuharria. 
054 Ausokoi trikuharria. 
053 Ausokoi II trikuharria. 
067 Matxitxane trikuharria. 

Zegama 
038 Bidaarte II tumulua. 
032 Irumugarrieta tumulua. 
040 Tartaloetxeta trikuharria. 
039 Trikamuñoota trikuharria. 
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Zerain 
033 Irumugarrieta II kutxa. 
034 Oamendi trikuharria. 
200 Txoritegi tumulua. 
 
Zumarraga 
241 Aantzetako Gaña tumulua. 
243 Elorrieta tumulua. 
244 Iruarrieta II trikuharria. 
249 Oleta tumulua. 
245 Pagobakarra tumulua. 
246 Pagola tumulua. 
 
Ataun 
572 Agaoz kobazuloa. 
570 Allekoaitze kobazuloa. 
571 Armontaitze kobazuloa. 
640 Arrateta kobazuloa. 
641 Azarikobatze kobazuloa. 
648 Intxusaeta kobazuloa. 
577 Kobazar kobazuloa. 
578 Limurita kobazuloa. 
 
Enirio-Aralar Mankomunitatea 
575 Akaitztxiki II kobazuloa. 
683 Kobazarrene kobazuloa. 
574 Laredo kobazuloa. 
710 Olasoro kobazuloa. 
 
Altzaniako partzuergoa 
569 Antzuzkar kobazuloa. 
568 Naparraitz I kobazuloa. 
649 Naparraitz II kobazuloa. 
658 Naparraitz II kobazuloa. 
567 Partxan Kobia kobazuloa. 
630 San Adriango kobazuloa. 
 
Gipuzkoa eta Araba partzuergo orokorra 
665 Oltza XI kobazuloa. 
508 Perusaroi I kobazuloa. 
506 Urdabide II kobazuloa. 
661 Urdabide VIII kobazuloa. 
507 Urdabide IX kobazuloa. 
509 Zabalaitz kobazuloa. 
664 Zelaibizkar I kobazuloa. 
 
Zaldibia 
581 Koa kobazuloa. 
 
Zegama 
633 Aketegi kobazuloa. 
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