AURKIBIDE OROKORRA
“A. MEMORIA” DOKUMENTUA
“B. ORDENANTZA ERREGULATZAILEAK” DOKUMENTUA
“C. ETAPA PLANA / JARDUKETA PROGRAMA” DOKUMENTUA
“D. EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERKETA” DOKUMENTUA
“E. PLANOAK” DOKUMENTUA

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

LEHEN LIBURUA
“A. MEMORIA” Dokumentua
“C. ETAPA PLANA / JARDUKETA PROGRAMA” Dokumentua
“D. EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERKETA” Dokumentua

2000ko Ekaina

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

IDAZKUNTZA TALDEA

IDAZLEAK:
Santiago Peñalba Garmendia, Arkitektoa
Manuel Arruabarrena Florez, Arkitektoa
KOLABORATZAILEA:
Mikel Iriondo Iturrioz, Abokatua
DELINEAZIOA ETA EDIZIOA:
Juan Ignacio Cortés Arzallus, Delineatzailea
ITZULTZAILEA:
Idoia Santamaría Urkaregi

LEHEN LIBURUA
2000ko Ekaina

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 1
2000ko Ekaina

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

“A” Dokumentua
MEMORIA

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

AURKIBIDEA:

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 2
2000ko Ekaina

Orr.:

MEMORIA
1. SARRERA. ..............................................................................................................................................4
1.1. Proiektuaren xedea, aurrekariak eta tramitazioa ..............................................................................4
1.2. Berraztertu beharreko plan bereziko dokumentua ............................................................................8
1.3. Proiektuaren komenientzia eta egokitasunaren justifikazioa.............................................................8
1.4. Indarrean dagoen lege-esparrua ......................................................................................................9
1.5. Plana osatzeko informazioa..............................................................................................................9
2. ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOAREN HIRIGINTZA AZTERKETA ETA
DIAGNOSTIKOA...................................................................................................................................11
2.1. Laburpen historikoa ........................................................................................................................11
2.2. Lurraldearen deskribapena .............................................................................................................11
2.3. Arearen ezaugarri geologikoak .......................................................................................................12
2.4. Egungo hiri-garapena .....................................................................................................................12
2.4.1
Deskribapen orokorra ........................................................................................................12
2.4.2
Populazioaren ezaugarriak ................................................................................................14
2.4.3
Lurraren jabetzaren egoera ...............................................................................................14
2.4.4
Egungo eraikuntzak eta erabilerak ....................................................................................14
2.4.5
Hurbilerraztasuna eta mugikortasuna ................................................................................16
2.4.6
Hiri-zerbitzuen azpiegiturak ...............................................................................................16
2.4.7
Ekipamenduak eta espazio libreak ....................................................................................18
2.4.8
Arean interes kulturala duen hirigintza-, arkitektura- eta arkeologia-ondarea ....................19
2.5. Arearen errealitateari buruzko diagnostiko orokorra .......................................................................19
3. PLANGINTZA OROKORRAREN ZEHAZTAPENAK EREMURAKO ....................................................21
4. EZKUHARTZEKO IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK ............................................................................21
5. PROPOSATUTAKO ORDENAZIOAREN DESKRIBAPENA ................................................................22
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Ordenazioaren deskribapen orokorra .............................................................................................22
Birgaikuntza-eskuhartzearen deskribapena eta babes-mailak........................................................23
Etxebizitzen programa ....................................................................................................................24
Hirugarren sektoreko erabileren programa .....................................................................................25
Bidesarea eta aparkalekua .............................................................................................................26
Espazio libreen sistema..................................................................................................................27
Ekipamendu komunitarioaren sistema............................................................................................27
Urbanizazioa eta hiri-zerbitzuen azpiegiturak .................................................................................27
5.8.1
Arearen egokitzapena. Urbanizazioa .................................................................................27
5.8.2
Ur-hornidura.......................................................................................................................28
5.8.3
Saneamendua ...................................................................................................................28
5.8.4
Energia elektrikoaren hornidura .........................................................................................29
5.8.5
Argiteria publikorako sarea ................................................................................................29
5.8.6
Gas-hornidurarako sarea ...................................................................................................29
5.8.7
Sare telefonikoa eta telekomunikazioetakoa......................................................................29
5.9 Indarrean den plangintza betetzearen justifikazioa.........................................................................29
6. PLAN BEREZIAREN KUDEAKETA ETA EXEKUZIOA........................................................................30
6.1 Hirigintza-probetxamendua esleitzeko baldintza orokorrak ............................................................30
6.2 Kudeaketa eta exekuziorako baldintza orokorrak ...........................................................................30

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 3
2000ko Ekaina

MEMORIAREN ERANSKINAK
I. ERANSKINA.

MEMORIAREN SINTESIA ........................................................................................32

II. ERANSKINA.

HIRIGINTZA OZTOPOAK KENTZEKO INDARREAN DEN LEGERIA
BETETZEAREN JUSTIFIKAZIOA (Eusko Jaurlaritzaren martxoaren
23ko 59/1.981 Dekretua) ...........................................................................................34

III. ERANSKINA.

“1. HERRIGUNEA” HIAren ARAU PARTIKULARRA, 1.998ko
abenduaren 23an behin-behineko izaeraz onetsitako Ordiziako
Plangintza Arau Subsidiarioetan barne hartua...........................................................36

IV. ERANSKINA.

ORDIZIAKO
HERRIGUNE
HISTORIKOA
BIRGAIKUNTZA
INTEGRATUKO AREA IZENDATZEN DUEN HITZARMENA ..................................39

V. ERANSKINA.

PLAN BEREZIAREN BEHIN BETIKO ONESPENA GELDIARAZTEN
DUEN 1.996ko AZAROAREN 5eko DIPUTATU KONTSEILUAREN
HITZARMENA...........................................................................................................40

VI. ERANSKINA.

ORDIZIAKO
HERRIGUNE
HISTORIKOKO
ZONA
ARKEOLOGIKOAREN MUGAK, INBENTARIOAN JASOTAKO
KULTUR ONDASUN GISA .......................................................................................41

VII. ERANSKINA.

ORDIZIAKO
HERRIGUNE
HISTORIKOKO
MONUMENTO
MULTZOAREN MUGAK (KULTUR ONDASUNA)....................................................42

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

1.

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 4
2000ko Ekaina

SARRERA

1.1 PROIEKTUAREN XEDEA, AURREKARIAK ETA TRAMITAZIOA
Birgaikuntza Plan Berezi honen xedea 1. HIA “HERRIGUNEA” izendaturiko hirigintza interbentziorako
areari dagokion Ordiziako Herrigune Historikoaren ordenazio xehekatua da, 1.999ko ekainaren 22an
behin-betiko izaeraz onetsi ziren Ordiziako Udal Plangintza Arau Subsidiarioek ezarritakoaren arabera.
Dokumentu hau 2000ko amrtxoaren 14an Gipuzkoako Foru Aldundiko Ahaldun Kontseiluak behin-betiko
onetsi zituen zehaztapenen guztien testu bategina da, honela tramitazio prozesuaamaitutzat jotzen delarik.
Une hartan indarrean zegoen plangintza orokorrarekin bat eginik, Udalak Herrigune Historikoaren Plan
Berezia egitea agindu zuen, horretarako lankidetza hitzarmena sinatuz Eusko Jaurlaritzaren Lurralde
Politika eta Garraio Sailarekin. Honela, Sail horren 1.987ko otsailaren 20ko Aginduaren bidez –urte bereko
martxoaren 25eko EHAA 58. zenbakian arigitaratua- Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaikuntza
Integratuko Area izendatzeko espedientea zabaltzea erabaki zen. Izendapen horren berri ematen duen
dokumentua eransten dugu memoria honen IV. Eranskinean.
Testuinguru honetan Gizarte eta Hirigintzari buruzko Informazioko dokumentu bat egin zen lehenik,
1.986ko urrian aurkeztua Juan Jose Garmendia Soria arkitektoaren zuzendaritzapean. Azterketa horretan
oinarriturik, Plangintza Aurrelaburpena egin zen, aipaturiko arkitektoaren zuzendaritzapean eta dokumentu
hau 1.988ko uztailaren 19ko Udaleko osoko bilkuran onetsi zen. Erakusketa publikoaren izapidearen
ondoren, Udalbatzak 1.989ko maiatzaren 2an onetsi zuen, honela Planaren erredakzioa bideratu beharko
zuten irizpideak eta helburuak berretsi zirelarik, erakusketa publikoko prozesuan aurkezturiko iradokizunak
aztertu ondoren.
Honela, Plan Bereziaren dokumentua egin zen, 1.991ko otsailaren 26ko osoko bilkuran onetsia hasieran,
eta erakusketa publikoaren izapidepean uzti zen berriz.
Erakusketa publikoaren prozesuaren ondorioz, hainbat alegazio eta hauek erantzuteko hainbat txosten
osatu ziren, azkenik dokumentua 1.992ko apirilaren 14ko bilkuran behin-behineko izaeraz onetsi zelarik.
Erabaki hau urte hartako azaroaren 3ko beste hitzarmen batek osatu zuen.
Erabaki horien ondoren, onetsitako zehaztapenak jasoko zituen Testu Bategina osatu zen. Honela, Juan
Jose Garmendia Soria arkitektoak zuzenduriko taldeak –ondoko hauek ziren talde horretako kideak: Juan
Antonio Aranburu, arkitekto teknikoa, Julian Murillo eta Arantxa Zapirain, delineatzaileak, eta Eva Mª
Agote, idazkaria- aipaturiko dokumentua osatu zuen 1.994ko abenduan. Dokumentu hau behin-behineko
izaeraz onetsi zen berriz 1.995eko irailaren 28an, hainbat aldaketa eta zehazpen jaso ondoren.
Espedientea Gipuzkoako Foru Aldundiari aurkeztu zitzaion, honek behin-betiko onetsi zezan, eta
Aldundiak espedientea bertan behera uztea erabaki zuen 1.996ko azaroaren 5eko Diputatu Kontseiluaren
bilkuran. Erabaki horren edukiaren berri ematen dugu Memoria honen V. Eranskinean.
Espedientea bertan behera uzteko erabaki horrek tramitatutako Plana Ordiziako Herrigune Historikoa
birgaitzeko oso interesgarria dela nabarmentzen du, baina hala ere “hainbat desadostasun” nabarmentzen
ditu aipaturiko Planaren zehaztapenen eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak definitutakoen artean, aldez
aurretik jaulgitako nahitaezko txostenean. Desadostasun hauen ondorioz, plana aldatu beharra
azpimarratzen da “lurzatiketa baldintza, eraikuntza berrien altuera, estalkien diseinua eta fatxaden
inguruko hainbat alderdietan”, hauek Plana bertan-behera uztea justifikatzen dutelarik Foru Aldundiaren
ustetan.
Bertan-behera utzi izanaren ondorioz, Udalak eremuan esku hartzeko komenientzia aztertu zuen eta
Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioen azterketari ekitea erabaki zuen, prozesu horrek irizpideak eta
xedeak berresteko fasea gainditu ondoren, hirigintza nahiz lege mailako testuinguru berrian Bigaikuntza
Plan Berezi berria egiteko agindua ematea erabaki zuelarik.
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Horretarako, Udalak 1.998ko martxoaren 26ko osoko bilkuran Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko
Plan Berezia berraztertu eta egokitzeko lanak kontratatzeko deialdia egitea erabaki zuen, lan hauek
dokumentu hau sinatzen duen taldeari esleitu zitzaizkiolarik, 1.998ko ekainaren 25eko oso bilkurako
hitzarmenaren bidez.
Esparru honetan, dokumentu hau Juan Jose Garmendia Soria arkitektoak zuzenduriko taldeak eginiko
dokumentuaren berrikuspena eta moldaketa da, lehenago aipaturiko Foru Aldundiaren indargabetzeakordioaren edukia eta Ordiziako herrigue historikoaren inguruan gertatutako zirkunstantzia berriak
abiapuntutzat harturik.
1.986an hasitako prozesu horretako zirkunstantzia berriak aintzat harturik beharrezkoa da dokumentu berri
bat egin eta berau gero hasierako izaeraz onetsi eta jendaurrera aurkeztea.
Honela, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak eginiko txosten loteslean planteatutako zehaztapenez gain,
dokumentu hau egiteko Ordiziako herrigune historikoari dagokion ondareari buruzko ebazpenak ere aintzat
hartu dira. Ebazpen hauek monumentu-multzo kategoria ematen diote eremu honi batetik ondare eraiki eta
urbanizatuari dagokionean eta, bestetik, zona arkeologiko gisa izendatzeari dagokionean. Ebazpen hauek
egun eskura daukagun eta Foru Aldundiak indarge utzi zuen dokumentua egin ondorengoak dira.
Ildo honetan, esan beharra dago indarrean dauden Arau Subsidiarioetan ezarritako herrigune historikoaren
mugak eta aipaturiko Monumento Multzo izendapenei dagozkienak deberdinak direla eta ez datozela bat
hirigintzatik definitutako mugekin, nolanahi ere biak Arauek definitutakoan barne hartzen direlarik.
Berezitasun honek ez du inolako arazorik sortzen, hirigintza aldetik eginiko mugaketak multzo osoa barne
hartzen baitu. Memoria honetako VI. Eta VII. Eranskinetan deskribatzen dira aipaturiko muga horiek.
Aurrekari gehigarri gisa, 1.994an Pilar Amenabar Zabalak –arkitektoa-, Pedro Azkue Elosegik eta Narciso
Iglesias Medranok –portu, ubide eta bideetako injineruak- osaturiko taldeak eginiko eta partzialki
exekutatutako urbanizazio-proiektua ere eskura daukagu. Halaber, eremuari buruzko topografia
eguneratua daukagu.
Informazio honek, gure taldeak eginiko lanez eta 1.998 urtearen amaieran lan honetarako eginiko aireko
argazki-erreportajearekin batera, ondare eraikiaren osaketari buruz aldez aurretik zegoen dokumentazioa
osatu eta hobetu du.
Aipaturiko zirkunstantzia guzti horietaz gain, Plan Berezia birgaikuntzaren inguruan aplikagarria den
araudia aintzat hartuz osatu dugu. Araudi hori 1.994an eginiko Plan Berezia egin ondoren onetsi zen eta
indarrean dagoen uztailaren 30eko birgaikuntzari buruzko 214/96 Dekretuaren emaitzazkoa da.
Ildo berean, dokumentu hau egun eskura daukagun Plan Bereiza egin ondoren onetsi zen lurzoru eta hiriordenazioari buruz indarrean dagoen legeriarekin bat eginik osatu beharko da.
Egoera guzti hauek aintzat harturik, eta betiere egun eskura dagoen Planaren baliozkotasuna zalantzan
jarri gabe, beharrezkoa da plana egoera berriari egokitzea, beste gai gehigarri batzuk ere kontuan hartuko
dituen esparru berria zabalduz.
Nolanahi ere, gure taldeak eginiko dokumentuak eremuaren ordenazio xehekatua berplanteatzen du, area
honetako hirigintza arazo konplexuari erantzuna emanez. Izan ere, Arau Subsidiarioek horrexegatik ezarri
zuten eremu honetarako Birgaikuntza Plan Berezia egiteko beharra, plan berezi honek ondare eraiki eta
urbanizatuaren balorea eta erabilera zehaz ditzan hirigintzaren ikuspegitik.
Honela, proiektu hau 1998ko ekainaren 25ean esleitu ondoren, urte hartako azaroan lehen landokumentua egin zen, egoeraren diagnostikoa zehaztu eta hainbat proposamen eskaini asmoz.
Dokumentu hark herrigune historikoaren ordenazioaren inguruko eztabaida piztu zuen udal nahiz udalaz
gainiko erakundeen mailan eta eztabaida horrek eremu horretarako ezarritako babes erregimena
berraztertzea ekarri zuen ondoriotzat -monumentu multzo kategoriako kultur ondasuna-.
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Honen ondorio gisa, 1999ko apirilean dokumentu bat egin eta behin-behineko izaeraz onetsi zen 1999ko
ekainaren 9ko Alkatetzaren Dekretuaren bidez eta segidan informazio publikoko izapideari ekin itzaioen bi
hilabetez.
Hilabete horietan 6 alegazio-idazti aurkeztu ziren lehenik eta beste bat geroago. Alegazio hauei buruzko
txosten teknikoak prestatu ondoren, Udalak 1999ko abenduaren 23ko Osoko Bilkuran Plan Berezia behinbehineko izaeraz onestea eta dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiari bidaltzea erabaki zuen, behinbetiko onespenaren ondorioetarako. Azkenik, lehen esan bezala, 2000ko martxoaren 14an onetsi zen
behin-betiko aipaturiko Plan Berezia.
Aldi berean Kultura Sailak herrigune historikoaren babes-erregimena aldatzeko espedientea tramitatu
zuen, eremu hau monumentu multzo kategoriako kultur ondasun deklaratu baitzuen 1996ko martxoaren
12ko 54. Dekretuak, azaroaren 9ko 400/1999 Dekretuaren bidez onetsiz.
Plan Berezi honen edukia bat dator dekretu horiekin, bai eta herrigune historikoaren eremu jakin bat zona
arkeologikoko kultur ondasun izendatzetik eragortzen diren zehaztapenekin ere.
Nolanahi ere, esan beharra dago arearen mugak ez datozela guztiz bat hirigintza, arkeologia eta
monumentu multzo mailan, guztiak lehenean barne hartzen direlarik, Planaren dokumentazioan ikus
daitekeen bezala (memoria honetako I.2.1 planoa eta VI. eta VI. Eranskinei dagozkien planoak).
Aipaturiko prozesu honen ondorio gisa, Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziaren testu
bategin hau aurkezten dugu, testuaren erredakzioa 2000ko ekainean amaitu delarik. Lan honetan Peio eta
Joseba gogoratu nahi ditugu, beraiek eskaini baitzizkiguten eremua zehaztasun osoz ezagutzen lagundu
diguten aire argazkiak. Duela egun gutxi joan zaizkigu biak lan hauxe bera egiten zuten bitartean. Halaber,
eskerrak eman nahi dizkiegu, beraiek bealaxe, lan hau egiten lagundu diguten guztiei.
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1.2 BERRAZTERTU BEHARREKO PLAN BEREZIAREN DOKUMENTUA
1.994ko Plan Bereziaren dokumentua, honen aurrekariak (Gizarte eta Hirigintza Azterketa eta
Ordenazioaren Aurrelaburpena) eta plan horren garapen gisa formulatutako urbanizazio-proiektua aztertu
ondoren, eskura dagoen informazioari esker ez dugu prozesu osoa berriz hasieratik hasi beharrik; aldiz,
gure abiapuntua prozesu horretako fase aurreratua izango da.
Izan ere, hemen berraztertuko dugun dokumentuak berari dagozkion zehaztapen guztiak ditu eta
dokumentua egiteko prozesuan nahiz Plana tramitatu bitartean talde desberdinek nahiz partikularrek
eginiko iradokizun ugarien erantzunen inguruan Udalak hartutako erabakiei erantzuten die.
Baina proiektua ez dator bat legeria berriarekin eta proiektua egin ondoren eginiko monumentu-multzo
izendapenekin eta horrek eragin zuen, hain zuzen ere, proiektua indarge uztea.
Desadostasun horiek, batetik, terminologia eta kategorizazioari buruzko arazo formalak dira eta, bestetik,
ordenazio fisikoari eta, bereziki, eraikuntza-profilari eta ordezkatzeko baldintzei dagozkion eduki mailako
arazoak.
Nolanahi ere, dokumentu hau egiten hasteko eskura daukagun informazioak area honetako ondare eraiki
eta urbanizatuari buruzko ezagutza sakona eskaintzen digu. Hala ere, erakusketa publikoko izapidean
zehar aurkezturiko hainbat alegaziok eraikuntzaren ezaugarriak definitzerakoan gertatutako zehaztasun
ezaren baten berri ematen dute eta horrexegatik izan dira beharrezkoak aipaturiko aireko argazkierreportajea eta landa-lana, eskura dagoen topografia eguneratua abiapuntutzat harturik. Honela, eskura
daukagun informazioak gidatuko ditu eraikitzeko baldintzei dagokienean arau-mailan zehaztu beharreko
jarraibideak.
1.3. PROIEKTUAREN KOMENIENTZIA ETA EGOKITASUNAREN JUSTIFIKAZIOA
Plan Berezi hau formulatzeko komenientzia eta egokitasuna ildo horretan Udaleko Arau Subsidiarioek
egiten duten agindu espresuak eta Arau hauek planteatzen dituzten interbentzio-helburuak gauzatu
beharrak justifikatzen dute.
Indarrean dagoen plangintzaren zehaztapenek nahiz hiria etengabe aldatzen ari den eta egunero eraiki
behar den izaki biziduntzat jotzen duen hirigintza-irizpideak hiri zaharraren hainbat elementuren
kontsolidazioa sustatzera garamatza, jasotako ondarea transmitituko denaren bermea ziurtatuz.
Transmisio hau interbentzioak egungo errealitateari egokituz, garapenaren eta ondare kultural eta
historikoarekiko errespetuaren arteko oreka egonkorra lortuz eta udalerriari herrigune historiko, bizi eta
okupatua eskaintzeko helburua lortuz, jasangarritasun-irizpideei jarraituz eta gune honen ezaugarri
morfologikoak funtsean aldatu gabe.
Garai batean herrigune historikoaren eraikuntza sustatu zuten alderdiek bizirik diraute orandik.
Merkataritza-jarduera, egoitza, segurtasuna –zentzurik zabalenean- eta trukea egungo espazioak betetzen
dituen oinarrizko funtzioak dira eta nahitaezkoa da horretarako azpiegiturak, erakuntza- eta bizigarritasunbaldintzak eguneratzea eta espazo publikoa erabiltzeko jarraibideak ematea. Alderdi guzti hauek Plan hau
egiteko komenientzia azpimarratzen dute eta horixe bera egiten dute hirigintza, birgaikuntza, etxebizitza
eta kultura mailan eginiko udalaz gaindiko politika sektorialek.
Bestalde, gunea eraiki zen uneko kultura arkitektonikoak ere plan hau egitea justifikatzen du eta ondare
arkitektoniko hau kontsolidatu nahiak eragin du egun ondare eta birgaikuntzari buruz indarrean dagoen
legeria.
Arrazoi guzti hauek justifikatzen dute Plan hau, zeinak herrigunea osatzen duten elementu bakoitza
aztertuz, eremu hau bere ingurunean barne hartu eta sustatzeko beharrezkoak diren jarraibideak era
xehekatuan definitzen dituen.
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Aipaturiko aurrekariak eta 1.987an Ordiziako herrigune historikoa birgaikuntza integratuko area
izendatzeko espedienteari hasiera eman zitzaionetik pasa den denbora aintzat harturik, premiazkoa da
eremu hau ordenatzeko prozesua amaitzea, eremu hau errealitateari egokitzeko egin beharreko behinbetiko interbentzioetarako nahitaezkoa den plagintza burutua izateko.
1.4. INDARREAN DAGOEN LEGE ESPARRUA
Plan Berezi hau segidan aipatzen diren xedapen eta dokumentuek definitzen duten lege-esparruan
formulatzen da:
A.- Hirigintzari dagokionean.
*

1.998ko apirilaren 13ko Lurzoruaren Erregimenari eta Balorazioei buurzko Legea, Estatuko
Administrazioak jaulkia.

*

1.994ko ekainaren 30eko etxebizitzari eta hirigintza-plangintza eta –kudeaketarako baliabideen
tramitazioari buruzko premiazko neurrien Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan jaulkia.

*

Hirigintza-jarduketak sorturiko plusbalioetan erkidegoak duen partehartzea erregulatzen duen
1.997ko apirilaren 25eko Legea eta berau aldatu zuen 1.998ko apirilaren 20ko Legea, biak Euskal
Autonomia Erkidegoan jaulkiak.

*

1.998ko martxoaren 6ko lurzoruaren erregimenari eta hiri-ordenazioari buruzko premiazko neurrien
Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan jaulkia.

*

1.998ko ekainaren 29ko Lurzoruaren Ondare Publikoari buruzko Legea, Euskal Autonomia
Erkidegoan jaulkia.

*

1.976ko Lurzoruaren Legea eta lege honen garapen gisa jaulkitako Erregelamenduak, aurreko
xedapenetan ezarritakoa ezeztatzen ez duten gaietan.

*

Ordiziako Udaleko Plangintza Arau Subsidiarioak.

B.- Ondarea babestu eta birgaitzeari dagokionean.
*

1.990eko uztailaren 3ko Euskal Kultur Ondareari buruzko Legea.

*

Ondare eraiki eta urbanizatua birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 1.996ko uztailaren 30eko
Dekretua.

*

Ordiziako Herrigune Historikoa “monumentu multzo” kategoriari esleitutako “kultur ondasun” gisa
kalifikatzen duen 1.996ko martxoaren 12ko Eusko Jaurlaritzaren 54/1996 Dekretua.
Dekretu horrek aipaturiko Herrigune Historikoa babesteko definitzen duen erregimena azaroaren
9ko 400/1999 Dekretuak aldatu du.

*

Aipaturiko Herrigune Historikoa zona arkeologiko izendatzen duen 1.998ko apirilaren 6ko Ordena.

1.5. PLANA OSATZEKO INFORMAZIOA
Dokumentu hau aldez aurretik eskura dagoen dokumentazioa abiapuntutzat harturik idatzi da.
Dokumentuak ondoko hauek dira: areari buruzko Gizarte eta Hirigintza Azterketa, 1.994ko Plan Berezia
eta honen Ordenazio Aurrelaburpena, beronen tramitazioari dagokion administrazio-espedientea, 1.994ko
urbanizazio-proiektua eta duela gutxi eginiko plano topografikoa. Dokumentu guzti hauek Ordiziako Udalak
eskaini dizkigu. Plano topografikoak garrantzi handiko informazioa eskaintzen du, aldez aurretik zegoen
eraikuntzaren teilategalen kotak jasotzen baititu. Elementu hau oinarrizko erreferentzia da Planak
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eraikuntza profila eta altuera definitu ahal izateko. Aldiz, ez du behar bezain informazio zehatza ematen
etxadien barnealdeko espazioez, hau da, karkaba eta patioez.
Informazio guzti honen edukia eta data aintzat harturik, beharrezkoa izan da osatu eta egokitzea.
Horretarako 1.998 urteko amaieran herriguneko aireko argazki-erreportajea eta honen osagarri izan den
etengabeko landa-lana egin da, honela inguru horren errealitate fisikoari buruz eta, bereziki, lurzatien
banaketari, eraikuntzen profil eta sakonerari eta estalki, karkaba eta patioei buruzko informazio
zehatzagoa izateko. Bestalde, informazio sozio-ekonomiko eta demografiko berria ere kontsultatu da,
aipaturiko dokumentuetan azaltzen dena eguneratuz.

Eraikuntzen egoerari eta beren bizigarritasun-baldintzei buruzko informazio eguneratua ere jaso behar izan
dugu, testuinguru honetan azken urteetan eginiko eraikuntza berriak eta erreforma-obrak aztertu
ditugularik.
Informazio hau herrigune historikoa osatzen duten eraikuntza bakoitzaren luzera-sekzio guztien
berreraikuntzarekin osatu da, hau nahitaezkoa baita gero ahalik eta zehaztasun handienaz definitu ahal
izateko Planak eraikuntza bakoitzerako baimentzen duen inguratzailea.
Informazio-iturrien, hauen ezaugarrien eta lortzeko erabilitako baliabideen deskribapen honek informazio
horren zehaztasun-mailaren berri ematen digute, horren arabera definitu beharko delarik dagokion
ordenantza.
Gehigarri gisa, Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Sailetako
informazioa ere jaso dugu, sail hauen aginpidean dauden eta Plan Berezi honen interbentzio-eremuan
eragin zuzena duten gaien inguruan, honela Plan hau egiteko beharrezkoa zen informazioa osatu delarik.

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 11
2000ko Ekaina

Kultura Sailarekin batik bat oso harreman estua izan dugu eta informazioa trukatzeaz gain, proposamen
eta irizpide zehatzak ere eztabaidatu ditugu, hauetako eztabaida batzuen ondorio direlarik Plan honetan
egiten diren proposamen ugari.
2. ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOAREN HIRIGINTZA AZTERKETA ETA DIAGNOSTIKOA
2.1 LABURPEN HISTORIKOA
Ordiziako Herrigune Historikoa 1.256an Alfonso X.aren borondatez sortu zen erdi aroko hiriaren ondare
fisikoa dugu. IE-HM norabideko eta trazadura zuzeneko kale nagusi batek, hau inguratzen duten kale
kurbadunek eta kale nagusiarekin elkarzutik kokaturiko kale malkartsu batek osatzen dute forma obalatuko
jatorrizko bilbea. Kanpoaldeko etxadien atzealdeko fatxadek harresi perimetrala osatzen zuten, hauetara
barrualdeko kaleetatik sartzen zelarik. Hirira sartzeko lau ate zituen harresi honek eta hiriko elementurik
aipagarrienak ertz batean kokaturiko eliza eta ardatz nagusiaren zabalkunde gisa sortutako plaza nagusia
dira.
1.511an gertatutako suteak hiria suntsitu zuen eta hauxe da herrigunearen historiaren bigarren mugarria
jartzen duen gertaera, izan ere 1.512an Juana erreginak Errege Pribilegioa eman baitzuen, honen bidez
Ordizia merkataritza-trukeetarako nahiatezko leku izendatuz, honela hiriaren berreraikuntzari ekin ahal
izateko. Pribilegio horrek urteko asteazken guztietan azoka frankoa egiteko baimena ematen zuen eta
hauxe izan zen hiriaren lehen aldaketa nabarmena eragin zuen gertaera.
XVII. eta XVIII. mendeetan beste hiri aldaketa prozesu nabarmena bizi izan zen. Aldaketa honek, batetik,
eraikuntzaren tipologia afektatu zuen, lurzatien okupazioa eta hauen hurbilerraztasuna aldatu baitzen; eta
bestetik, hiriaren bilbean hainbat aldaketa txikiago ere eragin zituen, ordezkatze operazio kultuak egin
baitziren orduan –lurzatien erasketaren bidez gehienetan- eta hauexek dira, hain zuzen ere, egun hirian
dauden balio arkitektoniko handieneko elementuak. Honen adibide dira, esate baterako, Udaletxe berria
eta Barrena, Abaria (1.700) eta Gazteluzahar jauregiak edota Plaza Nagusia bezalako espazio libreak,
plaza hau garai honetan zabaldu baitzen. Garai honetan bertan, hiriko harresiaren inguruko espazioa
igarobide gisa prestatu zen.
XIX. mendean, hiriko lehen arrabalak abiapuntutzat harturik, harresiez kanpo eraikitzen hasi zen, garai
honetan hiriak bere historiako hurrengo mugarria ezagutu zuelarik: trenbidearen eraikuntza. Trena hirira
heldu zenean, hiriko produkzio-ehuna aldatu zen eta asentamendu berriak eraiki behar izan ziren
biztanleentzat. Honela, herrigune historikoa ez da hiriko biztanleen bizileku bakarra izango aurrerantzean,
hiri berriaren zati bat baizik.
Gaur egun, Ordiziako herrigune historikoak egun indarrean dagoen plangintzak hiri-area deitzen duenaren
% 2 bakarrik betetzen du. Kopuru hori gora-behera, herrigune historikoa hiriko erreferentzia elementu
nagusia da eta hauxe da oraindik ere hiriko bizimoduaren gunerik garrantzitsuena.
2.2 LURRALDEAREN DESKRIBAPENA
Proiektu honen helburu den areak Arau Subsidiarioek Ordiziako Herrigune Historiko deitzen duten eremua
barne hartzen du. Beraz, birgaikuntza plan baten xedeari jarraiki, eraikuntzak kontsolidatutako eremu
batera mugatzen da interbentzioa.
Eremu honek Oriako bailara gaineko muino batean isolaturik zegoen Ordiziako lehen herrigunea barne
hartzen du. Hiriaren zabalkuntzaren prozesu historikoaren ondorioz, gaur egun herrigune historikoa
udalerriko hiri-areak inguratzen du, udalerriaren gune nagusi delarik. Gune honen mugak Ordizia eta
Euskalerria kaleek, Gudarien Etorbideak eta Etxezarreta, Ampuero eta Juan de Amezketa kaleek osatzen
dituzte, kale hauek erdi aroko forma obalatuko gune honen perimetroa osatzen dutelarik.
Eremu honen ezaugarri fisiko nagusietako bat ondare eraikiak lurraldea ia erabat okupatzen duela da,
honek ibilbide estuek eta espazio libre urriek osaturiko hiri-hutsune publikoa sortzen duelarik. Plaza
Nagusia, garai batean espazio eraikia eta gaur egun ere errealitate eraikia osatzen duena, asteazkenetako
azoka babesten duen egitura handi batek estaltzen baitu; Goen plaza, hau ere herrigunearen jatorrizko
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bilbean eginiko hustuketaren ondorioz sortua: eta Nicolas plaza (Barrena), herrigunearen ekialdeko atean.
Hiru hauek dira herrigunean plaza izena merezi duten espazio libre bakarrak.
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Planaren xede den lurraldeak 30.215 m2ko azalera eta topografia malkartsua du, iparralde-hegoalde
norabideko aldapak (mendi hegal-bailara) direlarik aipagarrienak, bereziki Juan de Amezketa kaleko
aldapa eta herrigunearen eta tren-geltokiaren artean dauden Arteagako eskailerak. Ildo honetan,
Garagarza plazatxoaren ondoan kokaturiko hiriko goialdetik (Kota: +162.00) Anpuero kalean kokaturiko
beheladeraino (Kota +146.00) 16 metroko desnibel nabarmena dago (bost oin inguru). Nolanahi ere,
ekialde-mendebalde norabidean (eta hauxe da sestra-kurben norabide nagusia) ez da desnibel
aipagarririk.
Lurralde honetan eraikuntza kaleen aurrealdean lerrokatzen da, lurzati eraikigarriak intentsiboki okupatuz,
honela etxebizitzak bentilatu ahal izateko karkaba estuak osatzen dituzten etxadiak sortzen direlarik. Hala
ere, gehiago dira sakonera gutxiago eta orientazio bikoitza duten eraikuntzak, fatxada bi kaleetara
zabaltzen delarik.
Arearako sarbide gehienak, lehen bezalaxe, garai bateko Oriako bailarako bide zaharretik egiten dira, gaur
egun bide hau birmoldatu eta urbanizatu ondoren Foruen Ibilbidea eta Urdaneta kalea sortu direlarik.
Bestalde, Arana kalea, hegoaldeko bidea eta Gudarien Etorbidea ere area honetarako sarbide dira.
Azkenik, San Juan auzotik ere sar daiteke eremu honetara Samperiotik, udaleko plangintza orokorrak
sarbide hau hobetzea proposatzen duelarik.
2.3 AREAREN EZAUGARRI GEOLOGIKOAK
Lehen esan bezala, topografikoki arearen kotak gunearen iparraldeko goialdeko +162 metroen eta
hegoaldeko bideko (hau da, herrigunea kokaturik dagoeneko mendi-hegalak Oria bailararekin topo egiten
duen puntua) +146 metroen artekoak dira.
Geologikoki Goi Kretazeo Aroko kare-formazioa da zona hau, marga eta kararri gris-urdinez, kararri
haretsuez eta margokararriez osatua, muinoaren hegalean kokaturiko Koaternarioko bailara osatzen duten
alubioi-metaketaren mugakide delarik.
Material hauen gainean kokatu da hiri-asentamendua mendeetan zehar, eraikuntza nahiz urbanizazioa
hemen deskribaturiko ezaugarrietara egokitu delarik.
2.4 EGUNGO HIRI GARAPENA
2.4.1

Deskribapen orokorra

Ordiziako herriguneak forma obalatuko erdi aroko hiri-kontzepzioari erantzuten dio eta hau garai hartako
ohiko hiri-morfologiaren ondorio da, bilbe hori gure egunetaraino heldu delarik belaunaldiz belaunaldi, gune
honen trazaduran argi eta garbi antzeman daitezkeelarik garai historiko desberdinetan egin diren unean
uneko interbentzioak. Honela ondare honen aberastsuna bikoitza da: batetik, antzinatik datorkigulako eta,
bestetik, hiria eraikitzeko prozesuaren historiaren berri ematen digulako.
Ondokoek egituratzen dute bailaratik zintzilikatuz Etxezarreta kalearen beste alderaino zabaltzen den area:
ardatz nagusia –Kale Nagusia-, hemendik abiatuz lehen koroa obalatua osatzen duten kaleak –Elkano,
Goen eta Santa Maria kaleak- eta kanpoaldeko bi kale –Euskalerria-Ordizia eta Etxezarreta- (hauek garai
bateko harresiz inguratutako barrutia osatzen dute).
Bestalde, kale estu edo zeharkako kantoiek (Campo Roña. Legazpi eta Goen, Goitia eta San Pedro
kantoiak) hiri-bilbea osatzen dute aldaparik handieneko norabidean.
Azkenik, Arteagako eskailerek eta zinearen ondoko eskailerek herrigunea hegoaldeko bidearekin lotzen
dute.
Hiri-bilbe honetan hiru elementu aipagarri ditugu: plaza Nagusia –zeina erdialdean estalita dagoen- eta
Goen eta Nicolas Lekuona (Barrena) plazak.
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Bestalde, herrigunearen beste elementu aipagarria bertako “ateak” dira, hau da, historian zehar gunerako
sarbide izan diren lekuen osagarri diren espazio libreak. Hauen artean Zuhaiztia eta Foruen Pasealekua,
Barrena parkea, tren-geltokiko sarrera edo Garagarza plazatxoa dira aipagarrienak. Urdaneta kaleari
dagokion “atean” ez dago espazio libre aipagarririk, batik bat bide-sistemak ezarritako galdakizunegatik.
Espazio publikoaren egitura honek ia lurzoru guztia betetzen duten etxadiek osaturiko hiri-bilbe trinkoa
ezartzea ahalbidetzen du. Funtziotzat etxeak aireztatzea duten patio eta karkaba batzuek bakarrik (hiru
etxadietan soilik) osatzen dute eraiki gabeko espazio pribatua.
Etxadiak artekormez osaturiko eraikuntzek osatzen dituzte, eraikuntza hauen sakonera eraikigarria
fatxadaren aurrealdea baino handiagoa delarik normalean. Eraikuntza hauen artean parroki-eliza,
Udaletxea eta Barrena, Gazteluzahar eta Abaria jauregiak dira aipagarrienak, beren kokapen nahiz
tamainagatik.
Multzoko elementurik aipagarrienetako bat eta herrigunerako iparrekialdeko atea osatzen duena Zabala
jauregia da, etxadi osoa eta, bereziki, etxadiaren patioa aintzat hartuz.
Multzoaren ezaugarririk garrantzitsuena bere hiri-morfologia da. Nolanahi ere, bertako arkitekturak ez du
interes handirik oro har, aintzat hartu beharreko elementu bakan batzuk dauden arren.
Egungo egoeraren deskribapen egokia egin asmoz, Planaren dokumentuan ondokoak barne hartu dira:
Udalak duen herrigunearen plano topografikoa, hemen hainbat zehaztasun egin ditugularik, kaleak eta
lurzatiak identifikatzen dituen plano bat eta etxadiak eta, hauen arabera, lurzatiak ere definitzen dituen
plano bat, plano honetan 1.994an eginiko Plan Berezian aurreikusitako kodifikazioa errespetatu delarik
neurri handi batean.
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Aurreko orriko irudia Plan honen idazkuntza-taldeak lan honetarako informazio gehiago lortu asmoz
Paisajes Españoles enpresari agindutako aireko erreportaje batekoa da. Argazkiak orain arte
deskribatutakoa azaltzen du.
2.4.2

Populazioaren ezaugarriak

Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Plan Berezia egiteko prestaturiko gizarte eta hirigintza
azterketak argi eta garbi erakusten du eremu honek azken hamarkadetan biztanleak galdu dituela eta
bertako populazioa zahartzen ari dela.
1.910 urtera jotzen badugu, urte hartako erroldak herrigunean 1.224 pertsona bizi zirela esaten digu,
horrek garai hartan udalerriko biztanle guztien erdia baino gehiago suposatzen zuelarik. 1.960an 1.750
lagun zeuden erroldatuta, baina horrek udalerri guztiko biztanleen % 25 bakarrik suposatzen zuen
ordurako. Horiek dira herriguneko biztanle-kopururik handienak, ordutik aurrerra jaisten hasten baita
etengabe: 1.980an 1000 biztanle inguru zituen: 1.986an 817 elta 1.998an 650 biztanle, Udalak eskainitako
azken datuen arabera. Azken data honetan, beraz, herriguneko biztanleek udalerri guztiko biztanleen %
7,5 baino gutxiago osatzen dute.
Hogeita bost urteko epean biztanle-kopurua erdira murriztea datu esanguratsua bada ere, fenomeno hori
ez dela guztiz negatiboa esan beharra dago. Gunea hustu eta horren ondorioz ondare eraikia erabiltzen ez
delako hondatzen bada ere, arearen dentsifikazioa murrizten da bestalde, dentsifikazio hori oso handia
zelarik 1960 urteeari dagozkion ondoko indizieek erakusten duten bezala:
-

Dentsitatea:
Batez besteko okupazioa etxeb.:

600 biztanle hektarea bakoitzeko
4,5 biztanle etxebizitza bakoitzeko gutxi gora-behera

Bestalde, egoiliarren %25 baino gehiagok 65 urtetik gora dituzte eta %20 baino gutxiago dira 20 urtetik
beherakoak. Datu hauek area oso nabarmen zahartzen ari dela erakusten dute eta hau kontuan hartzeko
datua da, batik bat bi pertsonek edo pertsona bakar batek okupatzen dituzten etxebizitzen proportzioa oso
handia dela ikusirik (pertsona hauek zaharrak dira gainera gehienetan).
Halaber, azpimarratu beharra dago herrigune historikoan bizi diren pertsona asko gune horretan bertan
kokaturiko hirugarren sektoreko jardueretan eta, batik bat, merkataritza-jardueretan lan egiten dutela. Datu
hau oso positiboa da, ez duelako etxeen eta lantokien arteko mugikortasunerako arazorik sortzen.
2.4.3

Lurraren jabetzaren egoera

Herrigunea sortzeko prozesu historiko luzearen ondorioz, gune horretako jabetza oso zatitua dago,
sakonera eraikigarri anitzeko lotizazio gotikoari erantzuten diolarik.
Plan Bereziaren eremuko lurzoruaren jabetzaren egitura proiektu honetako “I.2.7 – Lurzatiketa eta kaleak”
Planoan jaso dugu grafikoki. Plano horretan kale eta espazio libreei dagokien lurzoru publikoa eta lurzoru
pribatuko espazio libreak bereizten dira, hauek angeluzuzen formako eta aurrealderik estuenean bidearen
aurrean lerrokatutako lurzati txikiek osatzen dituztelarik, aipaturiko tipologia gotikoari jarraiki.
Jabetza horizontala ere oso zatituta dago, titular bakarreko eta alokairuan okupatutako eraikuntzak edo
lurzatiak ere badauden arren.
Udalerriak ez du ia ondare-jabetzarik area honetan, espazio libreak, bidetza eta ekipamenduak izan ezik.
2.4.4

Egungo eraikuntzak eta erabilerak

Hiru erabilera nagusi daude arean: egoitza erabilera, eraikuntzaren goi-oinetan; merkataritza-erabilera, ia
kasu guztietan eraikuntzen behe-oinetan; eta ekipamendu erabilera, erabilera honek eraikuntza
idenpendenteak edota behe-oinetan kokaturiko lokalak betetzen dituelarik.
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Merkataritza eta ekipamendu erabilera hauek eta ohiko merkatuaren jarduera dira Ordizako herrigune
historikoari bere izaera berezia ematen diotenak udalerrian bertan nahiz eskualde osoan, plangintzak
ezaugarri eta eredu hauek sustatu nahi dituelarik, bertan jasotako zehaztapenen bidez.
Erabilera hauek aski homogeneoki banatzen dira arean zehar. Bestalde, badira garrantzi gutxiagoko beste
erabilera batzuk ere, hala nola bulegoen hirugarren sektoreko erabilera edo tamaina txikiko industri
erabilera.
2.4.4.1 Egoitza eraikuntzak eta erabilerak
Egun 434 etxebizitza unitate daude herrigunean, aurreko dokumentuetan jasotakoak baino gehiago.
Gehikuntza hau eginiko azken obren eta, bereziki, Gazteluzahar jauregian eginiko obren ondorioa da,
hemen gaur egun 22 etxebizitza baitaude.
Zifra honetan goi-oinetan kokaturiko lokalak eta xede horretara destinaturiko behe-oineko lokal batzuk
aintzat hartuz lortzen da, lokal horien egoera fisikoa gora-behera.
Hauetatik 8 eraikuntza prozesuan daude (prozesua oso aurreratuta dago) eta 127 (%30) hutsik daude,
Udaleko 1.998ko datuen arabera. Harrigarria bada ere, etxebizitza hutsak A eta G etxadietan daude
gehienak, lurzati hauek argiztapen- eta bista-baldintza egokiak dituzten arren. Baldintza hauek aintzat
harturik, etorkizun ona aurreikus daiteke berriz ere erabiltzeko prestatzen direnerako. Hamar eraikuntza
(egoitza lurzatien %10 baino gehiago) guztiz edo ia guztiz hutsik daude gaur egun, egoera honek ere
ondare eraikia egokitzeko interbentzioa errazten duelarik.
Eraikuntza profila aski homogeneoa da herrigunean, ez baitago multzoaren irudia era nabamenean
aztoratzen duen elementurik. Honela, herrigune historikoaren batezbesteko profila behe-oin bat eta hiru
goi-oinekoa dela esan genezake. 70 etxebizitza bakarrik dira (guztiaren %16) profil altuagoa dutenak,
egoera hau normalean lurraren ezaugarri berezien ondorio delarik.
Eraikuntzaren egoera aldakorra da, duela gutxi egin diren erreforma eta ordezkatze interbentzioen
ondorioz, hauekin batera egoera okerragoan dauden beste eraikuntza batzuk daudelarik. Honela, egoitza
eraikuntzaren % 50 erdipurdiko egoeran dago, egoera txarrean daudenak guztiaren % 20 osatzen duten
bitartean. Datu hauek herrigunea birgaitzeko prozesuari lehentasuna emateko beharra azpimarratzen dute.
Eraikuntzen bizigarritasun-baldintzek ere diagnostiko hau bera berresten dute, eraikuntzen % 50
erdipurdiko egoeran edo egoera txarrean baitago bizigarritasunari dagokionean.
Orain arte eman ditugun datuek, herrigunea birgaitzeko beharra azpimarratzeaz gain, argi eta garbi
erakusten dute gehienetan eraikuntza berean arazo mota ugari pilatzen direla: hondamen fisikoa,
bizigarritasun-baldintza desegokiak, eraikuntza abandonatuta edo hutsik egotea eta abar. Hau kontuan
harturik, eginiko balorazio koantitatiboaren arabera konpon litekeen arazo baten aurrean gaudela esan
genezake.
2.4.4.2 Merkataritza-eraikuntzak eta -erabilerak
1.986an eginiko gizarte eta hirigintza azterketan merkataritza-lokalen errolda ere barne hartzen da. Errolda
honen arabera, 104 merkataritza-lokal zeuden eta bertan 214 pertsonek zuten lanpostua. Bestalde, beste
27 establezimenduk beste 122 pertsonei eskaintzen zieten lana.
Nolanahi ere, egun 200 establezimendu inguru daude eta honek hirugarren sektoreko jarduerak arean
duen garrantzia erakusten du, izan ere bertako behe-oineko ia lokal guztiak okupaturik baitaude, hiribilbean duten kokapena gora-behera.
Egungo merkataritza-dendarik gehienak familiarrak dira, txikizkakoak, eta merkatari gehienak herrigunean
bertan bizi dira. Merkataritza-jarduera hau gainera eskualde osora zabaltzen da, oraindik ere Plaza
Nagusian garatzen den Azokan oinarritzen delarik.
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Oro har, lokalak pixkanaka egokitu dira, birgaitu egin dira beren eskaintza hobetu asmoz herrigunean,
egun aski egoera onean daudelarik. Nolanahi ere, lokal hauek eremuaren urbanizazio-baldintzen eta
lokalak kokaturik dauden eraikuntzen baldintza orokorren eragina jasaten dute. Azpimarragarria da lokal
hauen batezbesteko altuera aski txkia dela, ezaugarri hau herriguneko berezitasun nabarmena delarik.
Ingurune honetako erabilera ordenantzek erregulatzen dute eta ildo honetan ez da neurri berezirik
hartzeko beharrik antzematen, egun daudenez gain.
Eraikuntza bakar batek ditu hirugarren sektoreko jardueretara soilik emaniko eraikuntzen ezaugarri
tipologikoak, egun erabileraz kanpo badago ere, bertako zinea izan ezik. Halaber, oso gutxi dira goioinetan kokaturik dauden eta hirugarren sektoreko jardueretara soilik destinaturiko lokalak, hauetako
gehienak lehen oinean kokatuta daudelarik.
2.4.4.3 Ekipamenduetara destinaturiko eraikuntzak
Herrigunean dauden ekipamenduek tokiko ekipamenduaren lerruna gainditzen duten zerbitzua eskaintzen
dute: Udaletxea, Kultur Etxea (Barrena jauregia), Posta eta Epaitegiak, zerbitzu guzti hauek izaera
orokorrrekoak direlarik.
Ekipamendu publiko hauetaz gain, beste ekipamendu pribatu batzuk ere badira, zinea esate baterako (hau
ere tokiaz gaindiko izaeraz). Nolanahi ere, erabilera hau hirugarren sektorekotzat jotzen da.
Bestalde, elizak eta azokak osatzen dituzte eremu honetako oinarrizko ekipamenduak.
Erabilera hauei dagozkien udal-eraikuntzak egoera onean daude oro ha. Hauetako batzuk duela gutxi
birgaitu dira eta interbentzio honi esker eraikuntza hauen ezaugarririk garrantzitsuenak mantendu dira.
2.4.5 Hurbilerraztasuna eta mugikortasuna
Arau Subsidiarioen dokumentuak gai hauei buruzko diagnostikoa egiten du hiri-area guztiaren mailan,
bidetza eskema berria eta honen araberako trafikoaren ordenazio berria proposatzen duelarik.
Ildo honetan, egungo azpiegiturak abiapuntutzat harturik, trafikoari buruzko hainbat neurri hartu dira lehen
fasean, neurri hauek udalerriko barne sarearen funtzionaltasuna eta, hortaz, herrigunearen
funtzionaltasuna oso nabarmen hobetu dutelarik.
Herrigunearen inguruan nahiz udaleko ordenazio orokorraren inguruan zabaldu diren erakusketa publikoko
prozesuetan izandako iradokizun eta alegazioen edukiaren azterketatik ondoriozta daitekeenez,
mugikortasuna eta, bereziki, ibilgailuen sarbidea eta aparkalekua eremu honen inguruan behin eta berriz
eztabaidatu diren gaiak dira. Eremu hau herriko gune dela, egoitza izaera duela eta plangintzak bertako
merkataritza-jarduera sustatu nahi duela kontuan izanik, Plan Berezi honek ere arazo honi erantzuteko
beharra azpimarratzen du.
Nolanahi ere, arearako hurbilerraztasunak arazo handirik planteatzen ez badu ere, barnealdeko
mugikortasunak mugitzeko era desberdinen arteko desadostasunak eragiten ditu, espazio publikoaren
sekzio-baldintzen ondorioz.
Bestalde, aparkaleku-mailan ere ez da arazo handirik, Udalak orain arte hartu dituen neurriei esker.
Garraioari dagokionean, herriguneak kokapen hobe ezina du RENFEko tren-geltokiarekiko. Geltoki honek
gainera garrantzi handiagoa izan dezake etorkizunean, egungo saretik pasabideko trafikoa eta bide
luzekoa kentzen direnean eta geltokia autobus terminal batekin bategiten denean.
2.4.6 Hiri-zerbitzuen azpiegiturak
Zerbitzu publikoko sareen egungo egoerari buruzko oinarrizko informazioa eremurako eginik dagoen eta
Udaleko Zerbitzu Teknikoek eskaini diguten urbanizazio-proiektutik atera da.
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Sare hauen trazadurak “I.2 Arearen egungo egoera” izenaz identifikatutako planoetan adierazi dira, sare
bakoitza eskaintzen duen zerbitzuaren arabera bereiziz eta kasu bakoitzean kanalizazio garrantzitsuenen
tamainak adieraziz.
a) Ur-hornidura
Aztertutako Area udalerriko sare orokorretik hornitzen da. Juan de Amezketa eta Euskal Herria
kaleetan kokaturiko sare orokorraren 250 mm. diametroko arteriek hornitzen dute herrigune historikoa.
Banaketarako elementu gisa kale Nagusitik barrena abiatzen den barne-arteria nagusia dago. Arteria
honekin bat egiten dute gainerako kaleek, kantoi eta plaza Nagusitik barrena.
Tutuak burdin galdatukoak dira eta 70 mm baino diametro txikiagokoak dira, kale Nagusiko eta Santa
Maria kaleko tutuak izan ezik, hauek 100 mm eta 150 mm diametrokoak baitira hurrenez hurren.
Eraikuntzetarako hartuneak burdin galvanizatukoak dira eta 25 eta 38 mm. arteko diametroak dituzte.
Sareak ixteko giltzak ditu korapiloetan.
Arean sei hidrante banatzen dira.
Sarea I.2.2 planoan deskribatzen da.
Sare hau berritzen hasi da Udala, aurrerago, proposamenaren deskribapenean aipatzen diren irizpideei
jarraiki.
Diagnostiko orokor gisa, esan beharra dago nahitaezkoa dela sarea guztiz berritzea, egungo egoera,
material-motak, diametroen dimentsioa eta trazadura nahiz hartuneen ezaugarriak aintzat harturik.
b) Saneamendua
Herriguneko saneamendu-sarea bateratua da eta 80 zm baino gutxiagoko diametroko hormigoizko
tutuak ditu, harri-lauzaz eginiko estolda angeluzuzenekin.
Sare horretan hondakin-uren nahiz euri-uren ebakuazioa jasotzen da, kolektoreak daudelarik kale eta
espazio publiko guztietan.
Areako barne sarea bi puntutan lotzen da sare orokorrarekin, herriguneko goialdea Euskal Herria
kalearen eta kale Nagusiaren arteko elkargunean kokaturiko kolektorean hustutzen delarik, eta
herrigunearen behealdea, berriz, hegoaldeko bidean, Arteagako eskaileren azpian.
Sarea I.2.3 planoan deskribatzen da.
Sare hau berritzen hasi da Udala, aurrerago, proposamenaren deskribapenean aipatzen diren irizpideei
jarraiki.
Diagnostiko orokor gisa, esan beharra dago nahitaezkoa dela sarea guztiz berritzea, egungo egoera,
material-motak, diametroen dimentsioa eta trazadura nahiz hartuneen ezaugarriak aintzat harturik.
c) Energia elektrikoaren hornidura
Aztertzen ari garen area ondoko izeneko Transformazio Zentroek elikatzen dute: batetik, Juan de
Amezketa kalean Etxe Dorrearen ondoan kokaturiko estazio zentroa; eta bestetik, Barrena parkean
kokaturiko izen bereko zentroa. Zentro hauetara 13,2 Kv.ko lurpeko linea iristen da.
Zentro horietatik tentsio baxuko hainbat linea abiatzen dira, batzuk lurpean eta beste batzuk airean,
linea hauek herriguneko eraikuntzei energia elektrikoa eskaintzen dietelarik.
Sarea I.2.4 planoan deskribatzen da.
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Sare hau berritzen hasi da Udala, aurrerago, proposamenaren deskribapenean aipatzen diren irizpideei
jarraiki.
Diagnostiko orokor gisa, esan beharra dago nahitaezkoa dela sarea guztiz berritzea, materialak
egokitzeko eta linea osoaren trazadura lurperatzeko.
d) Argiteria publikorako hornidura
Areak aireko sarea dauka. Sare hau fatxadei loturik dago, beso metalikodun horma-argien bidez.
Sarea I.2.4 planoan deskribatzen da.
Sare hau berritzen hasi da Udala, aurrerago, proposamenaren deskribapenean aipatzen diren irizpideei
jarraiki, ildo honetan sarea Goitia, Goen, San Pedro eta Legazpi kaleetan eta Barrena plazan berritua
delarik, besteak beste.
Diagnostiko orokor gisa, esan beharra dago nahitaezkoa dela sarea berritzea, linea berriak lurpeko
kanalizazioetan kokatuz kutxeta bidez erregistratu ahal izateko eta sareari lurreko instalazioa eta
kargen oreka egokia eskainiz.
Halaber, egungo kaleko argiak ordezkatzea proposatzen da, herrigune historikoaren ezaugarriekin bat
datozen beste argi batzuk jarriz.
e) Gas-hornidura
Plan Berezi honen xeden den Arearen gas-hornidura Naturgas, S.A. enpresak gauzatu du azken
urteetan, kale bakoitzean gas-kanalizazioak exekutatuz. Kanalizazio hauek ixteko giltzaz eta hartuneez
hornitutako tutuek osatzen dituzte.
Sarea I.2.6 planoan deskribatzen da, bertan egun egiten ari den eta dagoeneko egina dagoen
azpiegitura partzialki jasotzen delarik.
Beraz, diagnostiko orokor gisa, sarea osatzeko aurreikusirik dagoen proiektua aintzat harturik, sarea
dokumentu honek herrigune historikoa eraldatu eta egokitzeko egin dituen proposamenei egokitzen
zaiela esan dezakegu.
f) Telefonia eta telekomunikazioetako sistema
Areako egungo sare telefonikoa kale Nagusiaren bi alboetan kokaturiko lurpeko kanalizazio bikoitzak
egituratzen du. Kanalizazio bikoitz honek sei eta hamabi tutu ditu hurrenez hurren eta Udaletxe ondoan
kokaturiko erregistro-kamaran egiten dute bat. Handik aurrera kanalizazioak bat egiten du eta
elkarrekin egiten dute aurrera hamazortzi tutuek Ordizia kaleraino. Linea honetatik beste kaleetarantz
abiatzen diren beste adar batzuk ateratzen dira eta hemendik eraikuntzetarako hartuneak ateratzen
dira aireko lineen bidez.
Sarea I.2.5 planoan deskribatzen da.
Sare hau berritzen hasi da Udala, aurrerago, proposamenaren deskribapenean aipatzen diren irizpideei
jarraiki.
Diagnostiko orokor gisa, nahitaezkoa da berrikuntzarekin jarraitzea, egun oraindik airetik doazen
hainbat hartune eta trazadura nagusi lurpean sartzeko. Bestalde, aintzat hartu beharko litzateke zuntz
optikoko sarea ere prestatzea, telekomunikazioetarako sare gisa.
2.4.7 Ekipamenduak eta espazio libreak
Herrigune historikoan eremu hau udalerriko gune bihurtzen duten hainbat ekipamendu daude,
komenigarria delarik ekipamendu hauen egungo kokapena kontsolidatzea eta, aldi berean, bertan
ekipamendu soziokulturalak nahiz osasun eta laguntzakoak sustatzea.
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Lehen herrigunean ezarritako ekipamendu erabilerak aipatu ditugu eta orain bertan dauden tokiko izaerako
espazio libreak aipatuko ditugu: azokako plaza estalia (plaza Nagusia), Goen plaza eta Nicolas Lekuona
plaza. Hiru plaza hauek 4.045 m² azalera hartzen dute guztira, datu honek etxebizitza bakoitzeko 9,3 m²
espazio libre dagoela esan nahi duelarik.
Zuzkidura hau urria bada ere, lehen aipatu ditugun “herrigunerako ateak” eta Barrena parkea ere erantsi
behar ditugu. Azken parke honek espazio libreen sistema orokorreko lerruna du eta herrigunearen eta
Kultur Etxearen (Barrena jauregia) mugakide da, izan ere espazio libre hori jauregiko lurretako zati bat
baitzen.
2.4.8 Arean interes kulturala duen hirigintza-, arkitektura- eta arkeologia-ondarea
Udaleko Arau Subsidiarioek area honetako elementu interesgarriak biltzen dituen katalogoa barne hartzen
dute, bertan ondare eraiki eta urbanizatuari nahiz zona arkeologikoko izendapenari dagokionean Ordiziako
herrigune historikoa monumentu-multzo izendatu duten akordioak biltzen direlarik.
Plangintza Arau Subsiadiarioek –“B. Hirigintza Arauak” eta “C. Katalogoa” dokumentuen “4.2” eta “4.4”
artikuluak- area honetan formulatu beharreko Plan Bereziaren mende uzten dute aipaturiko Katalogoan
barne harturiko ondasunen babes-erregimenaren zehazpena.
Ildo honetan, eta xede horrekin, Plan honek babes-maila bat nahiz bestea esleitzen dizkie espazio eta
eraikuntza desberdinei eta beste batzuek, ostera, babestu ahal izateko baldintzak ez dituztela betetzen
edota desegokiak direla erabakitzen du. Halaber, aurreikuspen hauek elementu jakin batzuen babes edo
desegokitasun partzialeko erregimeneko proposamenekin osatzen dira. Elementu hauek eraikuntza
batzuen fatxadak dira kasurik gehienetan.
Zehaztapen-multzo horrek egituratzen du aipaturiko Katalogoan barne harturiko ondasunen babeserregimena. Plan Berezi honek zehaztapen horiek garatzen ditu, indarrean dagoen legerian nahiz
aipaturiko Plangintza Arau Subsidiarioetan ezarritakoaren arabera.

2.5 AREAREN ERREALITATEARI BURUZKO DIAGNOSTIKO OROKORRA
Izaera orokorrez, Ordiziako herrigune historikoa bide egokitik doala esan dezakegu birgaikuntza
prozesuan, Udalaren, biztanleen eta hirugarren sektorearen ahaleginari esker. Horren adibide erakusgarria
dira egun exekutatzen ari den berrurbanizazio orokorra, ekimen pribatua etxebizitzaren sektorean,
merkataritza-ehunaren berrikuntza eta herriguneko eraikuntzarik esanguratsuenen birgaikuntza.
Nolanahi ere, beharrezkoa da multzo osoaren nahiz osagai bakoitzaren ordenazio fisiko xehekaturako
baldintzak zehaztea eta erabilerak eta jarduerak erregulatzea, bai eta erabaki beharreko babes-mailak eta
birgaikuntza-neurriak zehaztea eta jarduketarako lehentasunak ezartzea ere, egin beharreko inbertsio
publiko nahiz pribatuak definituz eta programatuz.
Honen ondorioz, behar adinako bultzada eman behar zaio egun egitear dagoen interbentzioari.
Horretarako, garapen berriaren oinarri egokia izago den egitura daukagu: herrigunean errotuta dagoen
merkataritza-jarduera, ondare gisa heldu zaizkigun elementuak babestuz eta plan honen jarraibideetara
egokitu daitekeen egoitza ondare eraikia eta eremuan estrategikoki ezarrita dauden ekipamendu
komunitarioak kontsolidatzen dituen hiri-arearen gune izan dadin sustatuz.
Nolanahi ere, egoitza parkearen okupazio-mailak eta areako biztanleriaren egiturak interbentzio-mota oro
baldintzatzen dute, baldintza hauek prozesuari ekiteko zailtasun nabarmena edota arearen garapena
sustatzeko aukera bihur daitezkeelarik.
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Bestalde, Ordiziako herrigune historikoak aldaketa historikoen prozesuak jasan dituen erdi aroko bilbea du.
Bilbe honetan guztiz berritua dagoen eta kalitate arkitektoniko nabarmenik ez duen eraikuntzak hartzen du
oinarri (oso bereziak diren Berpizkunde garaiko eraikuntza bakar batzuk izan ezik, eraikuntza hauek bere
garaian erdi aroko bilbea guztiz aldatu zutelarik). Egia da herrigunean ez dela ezaugarri arkitektoniko
berezirik, baina bestalde ez da ezta ere eraikuntza desegoki nabarmenik, beste antzeko guneetan maiz
gertatu ohi den bezala, honen ondorioz egun area aski homogeneoa daukagularik, bilbea bera delarik
kontsolidatu beharreko elementu nagusia.
Honi loturik baina bigarren mailako auzi gisa, eraikuntza profila aztertzeko edota karkaben erregulazio
homogeneo eta orokorra egiteko beharra planteatu beharko lirateke.
Aipamen berezia merezi du monumentu-multzoaren estalkien tratamenduak. Beharrezkoa da eremu
honetan ere esku hartzea, lurralde konplexu honetan egin beharreko jarduketa zehaztu ahal izateko, izan
ere, lurraldea itxurazko profilaren gainetik kokatua baitago, espazio publikora zabaltzen diren fatxadetan.
Ildo honetan, Bigaikuntza Plan Bereziaren behin-betiko onespena indarge utzi zuen akordioa aintzat hartuz,
I.3.3 planoa osatu da, bertan behe-oin bat eta hiru goi-oinetan kokaturiko batezbesteko profila betetzen ez
duten eraikuntzak azpimarratzen direlarik. Behar adina akotatutako nolabaiteko aniztasunaren interesak
egungo probetxamendua onartzera garamatza.
Ohar hauek jarduketaren testuingurua berdefinitzen dute eta Planaren zehaztapenak eta ondareari
buruzko deklarazioak aplikagarria den legeriarekin eta hiri-arearen ezaugarriekin bat egiteko beharra
azpimarratzen dute.
Halaber, diagnostiko orokor labur honetan, komenigarria da hiria herrigune historikoan eraikitzeko
prozesuaren fase desberdinak ere babes-maila desberdinen arabera baloratzeko komenientzia
planteatzea, era berean erdi aroko bilbea baino beranduago eraikitako tipologia desberdinen interesa ere
onartuz.
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Azkenik, plangintza orokorra berrikustean aintzat hartu den beste gai gehigarri bat kontuan hartzea ere
komeni da, hau da, eremuko erabileren ezarpenaren eta bertako mugikortasunaren erregulazioan esku
hartzeko beharra. Egungo egoerak eta herrigunearen etorkizunerako definitzen diren helburuek aintzat hartu
beharko dituzte bi gai hauek nahitaez.
3.

PLANGINTZA OROKORRAREN ZEHAZTAPENAK EREMURAKO

Eremuan aplikagarria den plangintza orokorra –Plan Berezi hau plangintza honen garapen gisa osatu
delarik- 1999ko ekainaren 22an behin-betiko onetsi ziren Ordiziako Plangintza Arau Subsidiarioetan
ezarritakoa da. Behin-betiko onespen horren mende dago proiektu hau.
Eremurako plangintza orokorreko zehaztapenak era osatu eta xehekatuan azaltzen dira dagokion Arau
Partikularrean, zeinak Area horretan aplikagarria den hirigintza-erregimena erregulatzen baitu, Arau hori
Memoria honen “III” Eranskin gisa jaso delarik.
Halaber, Aau Subsidiarioen Katalogoaren 2. atalean dokumentu horrek Ordiziako herrigune historikoari
dagokion “1 – Herrigunea” Arean aipatzen eta babesten dituen elementuak zerrendatzen dira.
Guzti hau zehazteaz gain, Arau Subsidiarioek area honetan aplikagarriak diren zehaztapen arau-emaile
gehigarri batzuk definitzen dituzte. Zehaztapen hauek “B. Hirigintza Arauak” Dokumentuko Arau Orokorrei
dagokien Bigarren Liburuan barne harturiko izaera orokorreko araudian jaso dira. Zehaztapen hauek Plan
Berezi honen zehaztapen arau-emaileekin uztartu dira dokumentu honen “B. Ordenantza Erregulatzaileak”
Dokumentuan.
Alderdi guzti hauek bete beharra Memoria honen 5.9 atalean justifikatzen da.
4.

ESKUHARTZEKO IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK

Eskuhartzearen irizpide nagusiak ondoko hauek dira:
•

Ondare arkitektoniko eta eraikia birgaitu eta erabili ahal izateko -batik bat egoitza eta merkataritza
ondarea- prest uzteko prozesuei behin-betiko ekitea.

•

Arearen ezaugarri orokorrak eta ingurugirokoak kontsolidatzea, hau da, herrigune historikoaren hirimorfologia kontsolidatzea.

•

Eraikuntzaren eta espazio publikoen babes-maila definitzea.

•

Herrigunea erabiltzeko jarraibide egokiak definitzea: mugikortasuna, jarduerak eta abar.

•

Herrigune historikoa Monumentu Multzo eta Zona Arkeologiko izendatzen duten espedienteetako
zehaztapenak aintzat hartzea.

Irizpide guzti hauek helburu nagusi bat dute: herrigune historiko gaztetu eta berritua, aktibo eta okupatua,
egungo eskariei egokitua eta antzinako bilbean oinarritua lortzea, eremu hau udalerriko hiri-arearen gune
bihurtuz, garapen jasangarriaren printzipioei eutsiz.
Helburu horrek aipaturiko irizpideei berehalako erantzun paraleloa eta koordinatua emateko beharrezkoak
diren neurriak hartzea galdatzen du, honela proiektuaren garapena sustatuko duten ahalik eta sinergiarik
gehienak bultzatu ahal izateko.
Helburu hau eta Udaleko Arau Subsidiarioetan izaera orokorrez planteatutakoak aintzat hartuz, 2.006 urtea
ezarri dugu Planaren mugarri gisa, orduan betetzen baitira 750 urte hiria sortu zenetik, une hau egokia
delarik Planaren exekuzioaren eta herrigunearen egoerari buruzko azterketa egiteko.
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Halaber, azpimarratu beharra dago ondare eraiki eta urbanizatua babestu eta zaintzeko helburua,
horretarako nahitaezkoa delarik ondare horren mantenimendu egokiari ekitea beharrezko aldikotasun eta
premiaz, eraikuntza interbentzio aplikagarria ordezkapena izatearen kaltetan izan gabe.
Ildo honetan, eraikuntzen eskubideen titularrek eta Administrazioak, bakoitzaren eskumenen arabera,
indarean den legerian eta Plan Berezi honetan ezarritako artapen, zaintze eta babes lanak eta, honen
ondorioz, segurtasun eta apaindura baldintzak bermatzeko beharrezkoak diren konponketa obrak egin
beharko dituzte nahitaez. Obratzat joko dira estalki, hegalkin, erlaitz eta fatxadak konpontzeko lanak,
hondatuta dauden eta eraikinaren egonkortasunean eragina duten egitura-elementuen ordezkapena eta
gutxieneko bizigarritasun-maila bermatzeko beharrezkoak diren barne-lanak. Guzti hau, noski, Euskal
Kultur Ondarearen Legearen 20.1 artikuluak ezarritakoari jarraituz.
5.

PROPOSATUTAKO ORDENAZIOAREN DESKRIBAPENA

5.1 ORDENAZIOAREN DESKRIBAPEN OROKORRA.
Plan Bereziak plangintza orokorraren zehaztapenak betetzen ditu, sistema orokorreko bidetzaren
trazaduraren baldintza orokorrei eta “A.10 – Egoitza Asentamendu zaharrak” gisa kalifikatutako egoitza
zonaren kontsolidazioari dagokienean. Birgaitu beharreko plaza, kale, etxadi eta lurzatien egungo
konfigurazioa da.
Hortaz, eraikita dagoen eta behin eta berriz berreraiki den hiri-area batean egin beharreko interbentzioa
da, area hau egungo premietara egokitu ahal izateko. Horretarako hiru zehaztapen-mota proposatzen ditu
ordenazioak:
-

Birdoikuntzak espazio publikoa eta pribatua mugatzean: Zeharkako lau lotune berri zabaltzea
proiektatzen da, bi Euskalerria eta Elkano kaleen artean, hirugarrena Santa Maria eta Etxezarreta
kaleen artean eta laugarrena Juan de Amezketa eta Santa Maria kaleen artean. Bestalde,
eraikuntzaren hainbat lerrokadura berdefinitzen dira Euskalerria, Elkano eta Legazpi kaleetan.

-

Jabari eta erabilera publikoko espazioaren berrurbanizazio integrala. Honetarako ekimen eta
sustapen publikoko urbanizazio-proiektu bat egingo da.

-

Ondarearen babes-maila eta eraikuntza baldintza orokorrak zehaztea,
interbentzioen tipologia eta hauen gehienezko inguratzailea bat banaka definituz.

baimendutako

Honela, egungo kaleak eta plazak eta hauek osatzen dituzten etxadiak kontsolidatzen dira, nolanahi ere
egoitza soluzio tipologikoen egokitzapena baimentzen delarik, egungo lurzatien bilbea aldatu gabe, baina
etxebizitza eta lokalen funtzionaltasuna eta bizigarritasuna bermatuz. Ez da Plan honetan bereizten diren
lurzatien erasketarik baimentzen izaera orokorrez, baina bananketa baimentzen da, betiere horrek
jatorrizko lurzatia edo lurzati asimilatua berreskuratzea suposatzen badu.
Proposamena proiektua osatzen duten planoetan eta lurzati bakoitzerako diseinaturiko arau partikularrean
deskribatzen da, hau eraikuntza eta erabilera ordenantzekin osatzen delarik. Proiektuak egungo
probetxamendua kontsolidatzen du oro har, eraikuntzaren baldintza fisikoen eta bizigarritasun-baldintzen
hobekuntza sustatuz (piezen tamaina, aireztapena, argiztapena, zerbitzuen zuzkidura eta abar).
Horretarako, sakonera eraikigarriak definitzen dira etxadien barnealdeko patioen eta/edo karkaben
titulartasuna gora-behera, eta eraikuntzaren altuera- eta profil-baldintzak zehazten dira, egungoak
kontsolidatzeko irizpideari jarraiki eta unean-unean telaitegalak oso nabarmen igotzea baimenduz, oin oso
bat lortzearren eraikuntzak behe-oina eta bi goi-oineko profila baino baxuagoa duenean edota
eraikuntzaren azken oinerako behar adinako fatxada altuera lortzearren, bao osoak ezarri ahal izateko
(2,20 metroko altuera).
Planoetan eta ordenantza grafikoan jasotako zehaztapenen zehaztasun-maila eskura dagoen
informazioaren mailari egokitzen zaio, honela eraikuntzaren inguratzaileak (sekzioa, profila, altuera,
sakonera eraikigarria, estalkiaren aldapa, atzeraemanguneak eta abar) eraikuntzaren egungo egoeraren
arabera definitzen direlarik, planoen grafismo zehatza gora-behera, inguratzaile hori Udaleko kartografiatik
jasotako teilategalen kotan oinarrituz.
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Planak ondoko helburuak ditu indarrean egongo den denbora-eperako: jabari eta erabilera publikoko
espazio guztia berrurbanizatzea eta egun hutsik dauden 75 etxebizitza okupatu eta birgaitzea (egungo
etxebizitzen % 60 suposatzen dute hauek eta interbentzioak urteko 10 etxebizitzetan jardutea aurreikusten
du) eta 120 etxebizitza okupatu birgaitzea (egoera kaskarrean edo txarrean dauden etxebizitza okupatuen
% 60 suposatzen du honek eta interbentzioak urteko 15 etxebizitzetan jardutea aurreikusten du).
Interbentzioa guztiz exekutatuko balitz, 2.006 urterako eremua guztiz urbanizatua legoke eta egoitza
ondare eraikiko etxebizitzen % 75 baino gehiago birgaituta leudeke.
Arau Subsidiarioen zehaztapenei dagokienean, Ordizia mailan etxebizitza hutsen okupazio eta
birgaikuntzaren inguruan ezarritako aurreikuspenaren % 50 beteko litzateke herrigunean, datu hau
egokitzat jotzen delarik testuinguru horretan.
5.2 BIRGAIKUNTZA ESKUHARTZEAREN DESKRIBAPENA ETA BABES MAILAK.
Plan Berezi hau lurzoruari eta birgaikuntzari dagokionean indarrean den legeriaren arabera idatzi da,
Ordiziako herrigune historikoa monumentu-multzo izendatzen duten izendapenak aintzat hartuz.
Ildo honetan, harreman estua izan dugu Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailarekin, ondarearen artapenari
buruzko zehaztapenak eta hirigintzari buruzkoak bateratu asmoz, herriguneko eraikuntzarako babes-maila
egokiak eta kasu bakoitzean gomendagarriak diren eta baimen daitezkeen eskuhartze-motak adostuz.
Honen ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila Ordiziako herrigune historikoko monumentumultzorako dekretu-markoa berraztertu du. Plan Berezi hau dekretu horren edukiaren mende dago.
1.996ko Birgaikuntza Dekretuaren arabera, Planaren eremuan ondoko babes-kategoriak edo –mailak
bereziten dira, hauek ordenantza desberdinen bidez bereizten direlarik dagozkion jarduketak
erregulatzearen ondorioetarako:
-

Hiri Espazioak: espazio hauen artapena proposatzen da. Egungo plazak eta kale-tipologia guztiak
barne hartzen ditu, hauek osatzea planteatzen delarik, bilbea osatuko duten elementu berrien
bidez.

-

Babes berezia duten eraikuntzak: Balio arkitektoniko handiko eta beren ezaugarriak
berreskuratzen uzten duen artapen-egoeran dauden eraikuntza bereziak dira hauek. Babesmailarik handiena da hau eraikuntzentzat. Zaharberrikuntza zientifikorako aurreikusten diren
interbentzioak sustatzen dira hemen. Halaber, garrantzi bereziko elementutzat jotzen dira
uztailaren 3ko 7/1.990 Legearen 12.1 e) artikuluaren ondorioetarako.

-

Erdi-mailako babesa duten eraikuntzak: Aurreko mailan aipaturiko irizpideei erantzuten ez badiete
ere, neurri bateko interes tipologikoko balio aritektonikoa duten eraikuntzak dira. Zaharberrikuntza
Kontserbatzailearen A eta B kategoriei eta Zaharberrikuntza Zientifikoei dagozkien interbentzioak
sustatzen dira hemen.

-

Oinarrizko babesa duten eraikuntzak: Aurreko mailetan aipaturiko irizpideei erantzuten ez badiete
ere, ingurugiro-maila balioa duten eraikuntzak dira. Babes-maila handiagoetan aurreikusitako
interbentzio-motak eta Kontsolidazioa ere sustatzen da hemen, erreforma ere baimentzen delarik,
eraisketa partziala ere barne.

-

Babes morfologikoa duten eraikuntzak: Beraien oinarri den bilbea da eraikuntza hauen baliorik
handiena. Aurreko mailan aipaturiko interbentzioez gain, eraikuntzaren Ordezkapena ere
baimentzen da hemen, Planean definitutako lurzatiketa errespetatzearen kaltetan izan gabe.

-

Eraikuntza desegokiak: Inguruneari egokitzeko legezko obligazioa betetzen ez duten edota
plangintzaren zehaztapenekin bat ez datozen eraikuntzak dira. Kasu hauetan eraispena eta
ordezkapena dira sustatzen diren interbentzioak.

Kategoria hauek babes partziala duten nahiz partzialki desegokiak diren elementuen definizioarekin
osatzen dira.
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Eraikuntza bakoitzari dagokion babes-maila lurzati bakoitzaren ordenantza partikularrean zehazten da,
guztia II.3.1 planoan jasotzen delarik.
Bestalde, arkeologiaren aldetik herrigune historikoa monumentu-multzo izendatu izanak are gehiago
baldintzatuko ditu interbentzioak, izan ere dagozkion obrei ekin aurretik lurzatiaren prospekzio
arkeologikoa egin beharko baita. Prospezkioa egin ondoren, Foru Aldundiko Kultur Departamentuak
erabakiko du, kasuan kasu, eginiko aurkikuntzek proposaturiko interbentzioaren garapena baldintzatuko
duten edota obrak egin aurretik edo hauekin batera egin beharreko hondeaketa-lanak definituko dituen
proiektu arkeologikoa egin behar ote den.
5.3 ETXEBIZITZEN PROGRAMA
Ordiziako herrigune historikoaren erabilera bereizgarria egoitza erabilera da. Honela, Plan Bereziak, bere
zehaztapen garrantzitsuenen artean, eremuan etxebizitza erabilera ezartzeko baldintzak erregulatzen ditu.
Horretarako, dokumentu honek egoitza erabileraren eraikuntza baldintzak definitzen ditu, lurzati bakoitzean
eraikuntza profilaren baldintzak zehaztuz. Irizpide horri jarraiki, lerrokadurek eta profilak baimen daitekeen
gehienezko inguratzailea definitzen dute, honen emaitzazkoa izango delarik eraikuntza probetxamendua.
Beraz, probetxamendua ez da koantitatiboki definitzen, ordenantza jakin baten ondorio gisa baizik,
herrigune historikoetan egin ohi denari jarraiki.
Era berean, Planak ez du ordenatu beharreko etxebizitza-kopuru jakin bat finkatzen, kopuru hau ere
emaitzazko probetxamenduaren eta etxebizitzen tamainaren ondorio izango delarik. Etxebizitzen tamaina
dela eta, Arau Subsidiarioei jarraiki, batezbesteko gutxieneko tamaina ezartzen da eraikuntza bakoitzeko
edota interbenitu beharreko eraikuntzaren zati bakoitzeko: 75 m².
Irizpide hauekin eta Arau Subsidiarioetan etxebizitzen inguruan eginiko aurreikuspenak aintzat hartuz, Plan
honen exekuzio-eperako 500 etxebizitza inguru aurreikusten dira herrigune historikoan.
Arau Subsidiarioek denbora-epe bererako aurreikusten duten etxebizitza bakoitzeko 2,80 biztanleen ratioa,
okupatu gabeko etxebizitzen % 10 (eraikitzen ari dena, hutsik dagoena eta abar) eta hirugarren sektoreko
erabilerek lehen oinetan okupatzeko 35 lokali dagokien ehunekoa iantzat harturik, herriguneko biztanlekopurua 1.162koa litzateke (1.400 guztizko okupaziorako saturazio-mailan), hau da, XX. mendearen
hasieran zegoen kopuruaren antzekoa eta hirurogeiko hamarkadari dagokion gehienezko biztanlekopuruaren bi heren. Hipotesi honek Planaren exekuzio-epean 400 biztanle hektarea bakoitzeko eta 150
etxebizitza hektarea bakoitzeko (lokalak alde batera utzirik) suposatuko luke, datu hauek bat datozelarik
Panaren helburuekin, eremuaren ezaugarri morfologikoekin eta eremuak udalerrian nahiz eskualde osoan
duen gune izaerarekin.
Datu hauek etxebizitza hutsen parkea murrizteko helburua berresten dute eta egoitza-ehunaren
birgaikuntza suposatzen dute, honela herrigunearen fisonomia aldatu gabe, egoera fisiko oneko (egitura
nahiz hezetasun mailan) eta bizigarritasun-baldintza egokiko eraikuntzak (tamaina, dimentsioak,
aireztapena, argiztapena, hurbilerraztasuna eta abar) lortuko direlarik. Lehen ere esan bezala,
aurreikusitako interbentzio osoa exekutatuko balitz, 2.006 urterako eremuaren urbanizazio osoa eta
egoitza ondare eraikiko etxebizitzen %75 baino gehiagoren birgaikuntza bermatuko lirateke.
Honela definituriko etxebizitza programa eraikuntzaren goi-oinetan garatzen da batik bat, inoiz beheoinetan kokatzen den arren, sestra desberdineko bi kaleetara orientaturik dauden lurzatietan.
Mugatutako eraikuntza-unitaeek oro har Planaren ordenantzak eta beharrezkoak diren gutxieneko
bizigarritasun baldintzak betetzen dituzten etxebizitza-unitateak ordenatzea onartzen dute, guztiek
eraikuntza aurrealde eta sakonera ohikoak baitituzte. Halaber, hauxe bera nabarmentzen da Plan Berezia
egiteko aurretiazko fasean egin ziren eta espediente horretan jasotzen diren banaketa-oin alternatiboei
buruzko proposamenetan.
Planaren ordenazio fisikoaren proposamena birgaikuntza-ekimenen sustatzailea zein den kontuan hartu
gabe egin da, ekimen hauek oro har sustapen pribatuari esleitu zaizkiolarik. Nolanahi ere, horrek ez du
inolako oztopo izan behar Administrazioak rol aktiboagoa har dezan eta, orubeak erosiz, sustapen
publikoko jarduketak bultza ditzan. Horretarako, proiektuko planoetan hainbat jarduketetarako abiapuntu
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izan litekeen etxebizitza hutsei buruzko informazio eguneratua eskaintzen da, jarduketa horiek helburu
desberdinak lortu ahal izateko egingo liratekeelarik: etxebizitzak lortzea behin-behineko ostatu edo ostatu
indefinitu gisa, babes ofizialeko etxebizitzak edo gizarte-etxebizitzak erosi edo alokatzeko sustapenak
egitea, laguntza-etxebizitzak egitea hirugarren adinekoentzat edo beste talde berezi batzuentzat eta abar.
Honela, herrigunea birgaitzeaz gain, aniztasun eta eduki gehiago eskainiko litzaioke. Jarduketa hauek
Plana kudeatu eta garatzeko sortu beharreko Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Hirigintza
Sozietateak proposatu eta zuzenduko ditu.
5.4 HIRUGARREN SEKTOREKO ERABILEREN PROGRAMA
Ordiziako herrigune historikoan batik bat merkataritzari loturiko hirugarren sektoreko jarduera bizia
garatzen da, oro har kaleak osatzen dituzten eraikuntzen behe-oinetan kokatua, honelako hiri-areen
usadioari jarraituz. Honela, behe-oineko lokal ia guztiak merkataritzara dedikatzen dira, erabilera hau
hirugarren sektoreko beste erabilera batzuek osatzen dutelarik (zerbitzuak, profesionalen bulegoak eta
abar), azken hauek oro har goi-oinetan kokatzen direlarik, lehen oinetan batik bat.
Proposamenaren helburua eremu honetako hirugarren sektoreko erabilerak kontsolidatu, dibertsifikatu eta
hobetzea da, gune honen erakargarritasuna areagotzeko eta, horren ondorioz, herrigunearen birgaikuntza
sustatzeko.
Berriz ere beste ekimen batzuekin batera bultzatuko da hau, hauen artean aipagarrienak herriguneko
espazio publikoen berrurbanizazio integrala eta, honen ondorioz, ingurunearen birkualifikazioa eta
mugikortasunaren erregulazioa direlarik. Honela dibertsitatea eta eskaintza anitz eta osoa sustatu nahi
dira, jarduera hauek herrigune osora zabalduz, herrigune birgaituak gaur egungoak baino baldintza hobeak
eskaini ahal izango dituelako.
Halaber, honek eremuko erabilera bereizgarriekin bateraezinak diren hainbat erabilera eta jarduera
debekatzea esan nahi du, azken helburua lortuko bada.
Izaera orokorrez eta Plan honetan definitzen diren zehaztasunen kaltetan izan gabe, hirugarren sektoreko
erabilerak ezartzeko Plangintza Arau Subsidiarioetan eta, bereziki, Hirigintza Arauen “3.2.5” artikuluan
ezarritako irizpideei jarraitu beharko zaie.
Ildo honetan, artkulu horretan xedatutakoaren arabera, erabilera horiek dagokion eraikuntza partzialki
nahiz eraikuntza osoa afektatuz ezarri ahal izango dira.
Nolanahi ere, eraikuntza partzialki afektatzen duen kasuetan, aipaturiko erabilera horiek behe-oinetan eta
lehen oinetan eta soto edo erdisotoetan bakarrik ezarri ahal izango dira, betiere aipaturiko Arau
Subsidiarioetan ezarritako baldintza guztiak betetzen badira.
Kasu orotan, era autonomo eta berezian ezartzea baimentzen diren hirugarren sektoreko erabilerei
lotetsitako azalera erabilgarriak ezingo du 120 m²(e) baino handiagoa izan. Azalera hau oin horretan
kokaturiko lokalak behe-oinetik sarbide zuzena eta etxebizitzekiko independentea badu bakarrik gainditu
ahal izango da.
Bestalde, ondare urbanizatu eta eraikiaren birgaikuntzarako jarduketa babestuei buruzko 1.996ko
uztailaren 30eko Dekretuaren “13.1.q” eta “25.5” artikuluetan adierazitakoaren arabera, aipaturiko erabilera
horiek 4 kategoriatan taldekatzen dira, ondoko irizpideen arabera:
* 1. Kategoria: merkataritza-jarduerak, ostalaritzakoak izan ezik, behe-oinetan kokaturiko lokaletan eta,
hala dagokionean, sestrapean kokaturiko espazioetan garatzen direnak.
* 2. Kategoria: merkataritza-jarduerak, ostalaritzakoak izan ezik, behe-oinetan eta lehen oinean
kokaturiko lokaletan garatzen direnak.
* 3. Kategoria: baimendutako hirugarren sektoreko beste jarduera batzuk, ostalaritzakoak ere barne eta
gainerako merkataritza-jarduerak salbuetsiz, behe-oinetan kokaturiko lokaletan bakarrik eta, hala
dagokionean, osagarri gisa sestrapean kokaturiko espazioetan garatzen direnak.
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* 4. Kategoria: baimendutako hirugarren sektoreko beste jarduera batzuk, merkataritza-jarduera guztiak
salbuetsiz, lehen oinetan kokaturiko lokaletan bakarrik garatzen direnak.
Bestalde, sinergiak eragin nahian, Zabala jauregiko patioa berreskuratzeko aukera ere planteatzen da,
bere inguruan merkataritza-gune bat berrordenatu eta egituratuz, hau oso interesgarria izan baitaiteke
herrigunearentzat.
Ildo honetan, proposamenak izaera sektorialeko beste proposamen batzuekin eta, bereziki, hurrengo
atalean hurbilerraztasun eta mugikortasunaren inguruan deskribatzen direnekin koordinatu beharko dira.
5.5 BIDESAREA ETA APARKALEKUA
Aurreko ataletan esan bezala, ildo honetan Proiektuaren irizpide orokorra herrigune historikoaren hiriberkualifikazioa da, horretarako nahitaezkoa delarik mugikortasuna erregulatzea eremu honetan. Lortu
nahi den ingurugiro-kalitateko helburuak eta herrigunea gorde eta baliozkotzeko ikuspuntutik merkataritzagune eta egoitza ingurunea kontsolidatzeko borondateak gune honetako jabari eta erabilera publikoko
azalera urria (kalea eta plazak) lehentasunez oinezkoentzat prestatzeko aukeraren beharra planteatzen
dute, Arau Subsidiarioetan eta Udaleko zirkulazio ordenantzetan ezartzen denari jarraiki. Horrek espazio
publikoa guztion zerbitzura jartzea esan nahi du.
Irizpide orokor hau abiapuntutzat harturik, eremuan ibilgailu motoredunen igarobidea mugatzea
proposatzen da, egoiliarren eta lokaletan ezarritako jardueren beharrei (karga eta deskarga nahiz
bezeroen hurbilerraztasuna) erantzun egokia ematearen kaltetan izan gabe. Ildo honetan, Udalak
interbentzio-prozesu bati ekin dio, bidetzako berrurbanizazio-obrak, herriguneko zirkulazioan oinezkoari
lehentasuna emateko politikak eta hurbilerraztasun eta aparkaleku baldintzak hobetzeko lanak
koordinatuz. Azken alor honetan hartutako neurriak ondokoak dira: udalerri mailan herrigunerako sarbidea
era egokian konpontzen duen ibilgailuen zirkulaziorako oinarrizko eskema definitzea, eskema honen
trazadura arearen ukitzailea delarik Ordizia kalean eta hegoaldeko bidean; eta gainazaleko aparkaleku
publikorako zuzkidura zabaltzea hegoaldeko bidean, tren-geltokiaren ondoan. Honetaz gain,
egoiliarrentzako lurpeko aparkalekuak eraiki dira Garagarza plazan.
Honela, eremuko urbanizazio-proiektuak espazio publikoa diseina dezan proposatzen da baina espaloiak
eta galtzadak mugatu gabe, herrigunearen perimetroa definitzen duten bideak salbuetsiz. Honela garraiomota desberdinak batera ditzakeen bidetza lortzen da, oinezkoari lehentasuna emanez herrigunearen
barnealdean, honela gerora definitu beharreko zirkulazio-politikek aplikatu beharreko neurri zehatzak susta
ditzaten.
Aparkalekuari dagokionean, herrigunearen morfologia kontuan hartuz oso zaila da aparkaleku beharrari
gunean barruan erantzutea, espazio publiko nahiz pribatuaren azpia eta bidetzaren gainazala
aparkalekura destinatzeko proposamena baztertuz. Alternatiba gisa, lehen esan bezala, herrigune
historikoaren ondoan gainazaleko aparkaleku plazak prestatu dira hegoaldeko bidean eta halaber, Arau
Subsidiarioetan aparkalekura destinaturiko espazio publiko gehigarri bat prestatzea proposatzen da
Garagarza plazaren atzealdean. Azken aparkaleku honek egungo eskaintza osatu beharko luke, egoitza
eskariei nahiz errotazioko aparkaleku premiei erantzuna emanez. Plagintza orokorrak herrigunerako
proposatzen dituen neurri hauen osagarri gisa, Plan Berezi honek lurpeko aparkaleku bat egitea
proposatzen du Barrena plazapean, berau Foru Etorbiderantz eta/edo Gudarien Etorbiderantz zabaldu
ahal izango delarik, bide hauek hiri-bidetzaren egitura berrian hartuko dituzten ezaugarriak aintzat hartuz.
Halaber, aparkaleku horrek herrigunearen funtzionamendurako beharrezkoak diren karga eta deskarga
operazioak ere barne hartu ahal izango lituzke, horretarako egokitzen den ordutegiaz kanpo, honen
osagarri gisa eremuaren erabileraren eta gozamenaren artean gatazkak sortuko ez dituen barne
hornikuntza egokirako sistema kolektiboa prestatuz.
Ildo honetan proposatzen diren zirkulazioaren inguruko aldaketek ibilgailuen trafikoa arrazionalizatzen dute
eta oinezkoen igarobidea optimizatzen dute, honela erantzun egokia eskaintzen zaiolarik herrigune
aktiboari ingurugiro kalitate handiko ingurunean.
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Epe ertain nahiz luzera hegoaldeko bidearen ondoan estazio intermodal txiki bat sortzeak, Arau
Subsidiarioetan proposatzen den bezala, aipatu berri ditugun neurriak osatuko ditu, eremuaren
hurbilerraztasun baldintzak nabarmen hobetuz.
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5.6 ESPAZIO LIBREEN SISTEMA
Area honetako interbentzioak jabari eta erabilera publikoko espazioen berrurbanizazio integrala
suposatzen du eta, bereziki, egun dauden espazio libreen berrurbanizazioa, hauei hurbilerraztasun eta
probetxamendu mailarik egokiena eskainiz, proposaturiko oinezkoentzako ibilbide-sarearekin hertsiki lotuz.
Koantitatiboki espazio libreen zuzkidura oso garrantzitsua ez bada ere, hauen kualifikazioak, Planaren
garapenaren ondorio gisa, hobekuntza nabarmena suposatzen du eramuarentzat. Nolanahi ere,
proposamenaren ondorio gisa, espazio libreen egungo zuzkidura gehitzen da Dorrea eraikinaren eta
parrokiaren ondoan aurreikusitako ordenazioaren bidez.
Honela, proiektaturiko zuzkidura 4.045 m²koa da, honek gaur egun 9,3 m² etxebizitza bakoitzeko
suposatzen duelarik herrigunearen barruan. Hala ere, errealitateak zuzkidura handiagoa suposatzen du,
“herriguneko ateak” eta arearen mugakide den Barrena parkea ere barne hartzen baditugu, azken hau
udalerriko espazio libreen sistema orokorrari esleiturik dagoelarik. Hortaz, honela banatuko litzateke
espazio libreen zuzkidura:
•

2.161 m2ko “f.10.1” espazio librea: area honetako plaza handienari dagokio (plaza Nagusia). Espazio
hau berezia da bere tamainagatik nahiz plaza estalia izateagatik.

•

741 m²ko “f.10.2” espazio librea: Goen plazari dagokio. Plaza hau berrurbanizatua dago gaur egun eta
bertan, Jorge Oteizaren eskultura batez gain, Garagarzako plazatxoarekin lotzen duen Campo Roñako
oinezkonetzako area daukagu.

•

701 m2 “f.10.3” espazio librea: Nikolas Lekuona edo Barrena plazari dagokio. Espazio hau herrigune
historikotik kanpo dagoen zuhaiztiraino zabaltzen da eta Fray Andresen omenezko monumentua dago
bertan.

•

441 m2 ko “f.20.1” espazio librea: Dorre Etxearen inguruari dagokio. Inguru hau Hirigintza Egokitzapen
gisa kalifikatu da, Birgaikuntza Dekretuaren aplikazioaren ondorioetarako.

5.7 EKIPAMENDU KOMUNITARIOAREN SISTEMA
Proposaturiko sistema komunitarioa ondokoek osatzen dute: batetik, erabilera hauetarako bakarrik
espreski kalifikatutako lurzatietan kokaturiko egungo zuzkidurak (lehenago deskribatutakoak) eta, bestetik,
erabilera horietara destinaturiko lurzati berriak, hauek egoitza-bilbean barne hartzen diren lokalekin
osatzen direlarik.
Lurzati berezi gisa kalifikatutako ekipamendu nagusiak ondoko hauek dira:
-

Udaletxea
Kultur Etxea (Barrena jauregia)
Epaitegiak eta beste batzuk (Dorrea Etxea)
Eliza
Barrena jauregiaren ondoko eraikina (Gazta Museoa sortzera destinatzea aurreikusten da).

Azokak osatzen ditu ekipamendura destinaturiko zuzkidurak, berez espazio libre gisa kalifikatuta egon
arren.
5.8 URBANIZAZIOA ETA HIRI ZERBITZUEN AZPIEGITURAK
5.8.1

Arearen egokitzapena. Urbanizazioa

Jabari eta erabilera publikoko espazioaren tratamendua lehenago definitutako trafikoaren bizikidetza
ahalbidetzeko irizpideen arabera egingo da eta 1.994ko urbanizazio-proiektuak ezarritako ereduzko
soluzioak edo beste antzeko batzuk hartuko ditu.
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Zoladura hormigoizko oinarriak eta zolatak osatuko dute, honen gainean harrizko akabera ezarriko delarik,
material eta konposizio homogeneoak erabiliz kaleetan eta plazak bereiziz.
Hiri-bilbea osatzen duten zeharkako elementu berriak ere urbanizatu egingo dira.
Segidan zerrendatuko ditugun urbanizazio-elementuek tratamendu berezia izango dute:
•

Plaza Nagusia ("f.10.1 Espazio Librea”)
Zoladuran nahiz erremateko elementuetan harri naturala eta altzari eta argiteria bereziak erabiltzea
planteatzen da.

•

Goen plaza ("f.10.2 Espazio Librea”)
Egungo egoeran kontsolidatzen da.

•

Barrena Plaza ("f.10.3 Espazio Librea")
Barrena jauregirako sarbidea nabarmendu beharko da, osagarri gisa lurpeko aparkaleku bat
exekutatzeko aukera planteatuz, bertarako sarbidea Gudarien Etorbidetik gauzatuz. Aparkalekua
egiten bada, bi obrak koordinatu beharko dira exekuzioan nahiz sustapenean.

•

Dorrea Etxearen ingurua ("f.20.1 Espazio Librea")
Ondokoak proposatzen dira: bankuak jartzea, Juan de Amezketa eta Santa Maria kaleen arteko
desnibela konpontzea eta Dorrea Etxearen ingurua birmoldatzea. Horretarako, nahitaezkoa da
desjabetzapen bidezko interbentzioa kudeatzea eta egun eremuan dauden eraikuntzak, instalazioak,
eskailerak eta beste elementu batzuk eraistea.

5.8.2

Ur-hornidura (Ikus II.5.1 planoa)

Areako hornidura-sarearen egungo egoera ikusirik, kanalizaziodun sare berria exekutatzea proposatzen
da. Kanalizazio hauek burdin galgatu harikorrekoak izango dira, premia berriei erantun ahal izateko behar
adinako tamainakoak eta, batik bat, sute arriskuari aurre egiteko araudiak galdatzen dituen
beharkizunetarako egokiak, horretarako beharrezkoak diren hidranteei behar adinako presioa eskainiz.
Eskema gisa, ondoko hau izango da sarearen morfologia:
-

Sare-maila nagusia definitzea Goen, Elkano eta Santa Maria kaleen azpian, Gudarien Etorbidean eta
Ordizia eta Euskal Herria kaleetan kanpoaldeko sare nagusiarekin lotuz, azken honetara Legazpi
kaletik helduz.

-

Uztai nagusi honetatik beste uztai berri batzuk ordenatuko dira –ahal izanez gero itxiak-, eraikuntzari
kale guztietatik zerbitzua eskainiz.

Eroanbideek 100 milimetroko diametroa izango dute gutxienez. Eraikuntzetarako hartuneak –ezkaratz
bakoitzeko bat- dentsitate altuko polietilenozko tutuen bidez egingo dira. Hartune guztiek ixteko giltza
izango dute espaloian.
5.8.3

Saneamendua (Ikus II.5.2 planoa)

Eginiko diagnostikoaren ondorioz, saneamendu-sare berri bat definitzen da, sare hau era bananduan
exekutatzea proposatzen delarik, hau da, euri-uren eta hondakin-uren sare independenteak eginez.
Lehenak PVCko tutuen bidez eta bigarrenak hormigoizko tutuen bidez egingo dira. Egungo sarearen
jarraibideei jarraituz, geometria berria kaleen trazadurari egokituko zaio.
Eskema horren arabera sortutako sarea zuzenean lotuko da udalerriko sare orokorrarekin hainbat
puntutan, areako sestren arabera.

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 31
2000ko Ekaina

Eroanbide berriek 300 milimetroko gutxieneko diametroa izango dute eta erregistroak jarri beharko dira
eraikuntzetarako hondakin-uren sarearen hartuneetan.
5.8.4

Energia elektrikoaren hornidura (Ikus II.5.3 planoa)

Lurpeko sare berria exekutatzea proposatzen da area osoan. Arearako energia elektrikoaren hornidura
Iberdrola S.A. enpresak egun inguru honetan (Geltokian eta Barrenan) dituen transformazio-zentroetatik
abiatzea planteatzen da.
Linea berriak konpainia hornitzaileak agindutako materialeko tutuetan jasoko dira, ohikoena 110
milimetroko diametroko PVCko tutua delarik. Eraikuntzetarako hartuneak ere lurpean jarriko dira, hartune
hauek konpainia hornitzailearen jarraibide eta araudiaren arabera exekutatu beharko direlarik.
5.8.5

Argiteria publikorako sarea (Ikus II.5.3 planoa)

Diagnostikoaren ondorioz, sarea bera nahiz luminaria berritzea beharrezkotzat jotzen da, sarea lurpean
sartzea eta luminarien modelo berria aukeratzea proposatzen delarik. Azken hauei dagokienean, Udalak
besodun Imperial estiloko burdinurtuko elementuak aukeratu ditu, hauek fatxadetan kokatzeko. Uneanunean zintzilik jartzekoak (azokan), zutabeetan (Barrena) edota balizaje modura (Goen) jartzekoak ere
erabiliko dira.
Instalazio orokorra kale guztietan zehar egin beharreko maniobra-koadroen bidez egingo da, gutxienez 10
milimetroko diametroko PVCko tutuetan babestuko diren lurpeko kanalizazioen bidez.
5.8.6

Gas-hornidurarako sarea (Ikus II.5.5 planoa)

Eginiko diagnostikoa aintzat harturik, duela gutxi Naturgas, S.A. enpresak arean egin duen gas naturaleko
sare berria osatzea proposatzen da, enpresaren irizpideei jarraituz.
5.8.7

Sare telefonikoa eta telekomunikazioetakoa (Ikus II.5.4 planoa)

Lurpeko sare telefoniko berria exekutatzea proposatzen da, gainerako azpiegiturentzat adierazitako
morfologia berari jarraituz.
Eroanbide berriak lurpean egingo dira beti eta lineetan 110 milimetroko diametroko PVCko tutuak ezarriko
dira.
Halaber, zuntz optikoko sare baten trazadura aurreikustea proposatzen da, trazadurari dagokionean sare
telefonikoko lineentzat erabilitako irizpide berei jarraituz.
5.9 INDARREAN DEN PLANGINTZA OROKORRA BETETZEAREN JUSTIFIKAZIOA
Lehen esan bezala, Plan hau 1999ko ekainean behin-betiko onetsi ziren Udaleko Plangintza Arau
Subsidiarioen garapen gisa osatu da.
Honela, Plana Arau Subsidiarioen zehaztapenei egokitzen zaie, arau horien plangintza orokorreko lerruna
duten zehaztapenei alegia, era berezian errespetatzen direlarik arearen mugak, eremuko lurzoruaren
sailkapena (hiri-lurzorua) eta lurzoru honen kalifikazioa. Memoria honen II. Eranskinean Arau Subsidiarioek
area horretarako definitzen duten arau partikularra erantsi dugu, hemen adierazten den guztiaren
justifikazioaren ondorioetarako.
Testuinguru horretan, Plan hau Arau Subsidiario horietan ondare kulturala eta arkeologikoa babesteko
ezarritako aurreikuspenei ere egokitzen zaie. Ildo honetan, bi ohar osagarri egin nahi genituzke.
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Batetik, lehen esan bezala, Planaren proposamenek goragoko mailako xedapenetan ezarritako
aurreikuspenak errespetatzen dituzte eta hauen artean Ordiziako Herrigune Historikoa kultur ondasun gisa
kalifikatu zuen 1.996ko martxoaren 12ko Dekretua eta berriki ere babes-erregimena aldatu duen dekretua.
Bestalde, Memoria honen “2.4.8” atalean esan bezala, Planak Plangintza Arau Subsidiarioen Katalogoan
barne harturiko ondasunen babes-erregimena zehazten du, honela “B. Hirigintza Arauak” eta “C.
Katalogoa” dokumentuetako “4.2” eta “4.4” artikuluetan ezarrritako agindua betez.
Espazioen eta eraikuntzen –osorik nahiz banako elementuak harturik- babes- edo desegokitasun-maila
definitzen duten aurreikuspenen multzoak egituratzen du Herrigunearen eta bertako elementuen babeserregimena.
Bereziki esan beharra dago Katalogoan barne hartu beharko dira Plaza Nagusia, hiri-espazio berezi gisa,
eta babes berezi eta erdi-mailakoa duten eraikuntzen ordenantzen mende dauden eraikuntza-unitateak,
eremuaren zati jakin bat monumentu-multzo eta beste zati bat zona arkeologiko (inbentarioan jasotako
kultur ondasuna) izatearen kaltetan izan gabe.
6.
6.1.

PLAN BEREZIAREN KUDEAKETA ETA EXEKUZIOA
HIRIGINTZA SAILKAPENA.

Plangintza Arau Subsidiarioek egun hiri-lurzoru gisa afektatutako lur guztiak sailkatzen dituzte. Nolanahi
ere, Arau horiek Plan Berezi honen esku uzten dute lur horiek hiri-lurzoru kontsolidatu modalitateari, hirilurzoru ez-kontsolidatu modalitateari edota hiri-lurzoru kontsolidatu modalitateari esleitzea, lur hauen
urbanizazio-mailaren arabera.
Ildo honetan, agindu hori betez, mugatutako exekuzio-unitateetan barne harturiko lurrak hiri-lurzoru ezkontsolidatu modalitateari esleitzen zaizkio.
Aldi berean, Plan Bereziak afektatzen dituen gainerako lur guztiak hiri-lurzoru kontsolidatu modalitateari
esleitu behar zaizkio.
6.2.-

KUDEAKETA ETA EXEKUZIORAKO BALDINTZA OROKORRAK.

A.- Hirigintza probetxamendua banatzeko baldintzak.
Izaera orokorrez, indarrean den legerian ezarritakoari jarraituko zaio. Ildo honetan, afektatutako lurrak bi
egoera desberdinetan daude, mugaturiko exekuzio-unitateetan barne harturik egon ala ez egotearen
arabera.
Exekuzio-unitateen kasuan, batezbesteko probetxamendua da erreferentziazko probetxamendua, unitate
bakoitzean aurreikusitako probetxamenduaren banaketaren ondorioetarako.
B.- Kudekaterako baldintzak.
Hurrenez hurren “B-01”, “B-10” eta “B-11/12” izeneko exekuzio-unitateak mugatzen dira eta hauetan
planteatutako aurreikuspenak konpentsazio sistemaren bidez garatzea aurreikusten da.
Halaber, espazio publiko bat osatu eta berrurbanizatu asmoz, “DE.I02/03” desjabetzapen eremua mugatu
da.
Lau eremu horiek “II.6.1” planoan mugatu dira.
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Egungo eraikuntzen kontsolidazio osoaren edota hauetan proposa litezkeen birdoikuntzen kaltetan izan
gabe, afektaturiko gainerako lur guztiak ez dira ezein kudeaketa eremutan barne hartzen eta hortaz
exekuzio zuzen eta/edo asistematikoko erregimenaren mende geratzen dira.
Nolanahi ere, betiere porposaturiko helburuak lortzeko beharrezkoa denean, etorkizunean exekuzio unitate
berriak definitu edota lehengoak bermugatu ahal izango dira, aurreko atalean aipaturiko lurrak ere
afektatuz, betiere indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideei jarraituz.
C.- Urbanizazioaren exekuzioa.
Izaera orokorrez, Plan Berezi honek afektatzen duen eremu osorako urbanizazio-proiektu bakar bat egingo
da.
Ildo honetan, eta hala dagokionean edukian egin beharreko birdoikuntzen kaltetan izan gabe, proiektu hori
1.994 urtean eginikoa izan daiteke.
Honen osagarri gisa, mugatutako exekuzio-unitate bakoitzean egin beharreko urbanizazio-obra
berezietarako urbanizazio-obra osagarrien proiektua egin beharko da.
Nolanahi ere, azken proiektu hauetako proposamenak eta edukiak lehen aipaturiko urbanizazio-proiektu
bateratuarekin koordinatu beharko dira.
D.- Eraikitzeko ahalmena egikaritzea.
Eremuan proiektaturiko eraikinen exekuzioa indarrean dauden hirigintza legerian eta plangintza orokorrean
ezarritako izaera orokorreko baldintzei egokituko zaie.
Mugatutako exekuzio-unitateetan aurreikusitako eraikuntzak Plan honetako “C. Etapa Plana/Jarduketa
Programa” dokumentuan ezarritako epeetan exekutatuko dira.
Bestalde, dagozkien eraikuntza proiektuak eta hauetarako udal-lizentziak Plan honetako “B. Ordenantza
Erregulatzaileak” dokumentuaren 15. artikuluan ezarritako galdakizunei egokituko zaizkie.
E.- Ordenazioz kanpoko eraikuntzak eta erabilerak.
Ordenazioz kanpokotzat jotzen dira Plan honetako II.6.1 planoan grafiatutako eraikuntzak.
Hauetako eraikuntza batzuk mugatutako exekuzio-unitateetan barne harturik dauden bitartean, beste
batzuk horietatik kanpo daude.
Halaber, eraikuntza unitateen Ordenantza Orokorrek eta Partikularrek ordenazioz kanpokotzat jotzen
dituzte orain definitzen den erabilera-eregimenarekin bat ez datozen egungo erabilerak. Kasu hauetan,
betiere Ordenantzan bertan horri buruzko proposamen espresuak definitzen ez direnean, deklarazio horrek
afektatzen dituen erabilerak kendu egin beharko dira nahitaez, afektaturiko eraikuntza ordezkatzeko edota
erreformatu eta birgaitzeko obrak exekutatzean. Nolanahi ere, erabilera hauek okupatzen dituzten
lokaletan ez da onartuko erabilera eta jarduera horien mantenimendua, kontsolidazioa eta berbalorazioa
suposatuko lukeen ezein obra exekutatzea.
F.- Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Hirigintza Sozietatea.
Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuak erregulatzen dituen 1.996ko uztailaren
30eko Dekretuak adierazitakoaren arabera, Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Hirigintza
Sozietatea sortuko da.
Erakunde honen zereginak eta funtzioak Dekretu horretan bertan eta, bereziki, 18. artikuluan eta
hurrengoetan ezartzen dira.
Donostia / San Sebastián, 2000ko ekaina
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Sin.:Santiago Peñalba Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez-Arkitektoak

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 35
2000ko Ekaina

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

I. Eranskina
MEMORIAREN SINTESIA

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

I.

LEHEN LIBURUA – MEMORIA 36
2000ko Ekaina

PLANAREN XEDEA ETA HONEN KOMENIENTZIA ETA EGOKITASUNAREN JUSTIFIKAZIOA.

Plan hau Udaleko plangintza orokorraren garapen gisa osatu da, plangintza horren mandatu espresu gisa,
1.998ko ekainaren 25eko udal-aginduaren arabera, Ordiziako Herrigune Historikoaren ordenazio
xehekatua zehaztu asmoz. Herrigunea udalerriko hiri-egituraren pieza berezia eta guztiz garatua da, laster
750 urte beteko dituen hiria eraikitzeko etengabeko prozesuaren ondorio eta emaitza (urteurren hori 2.006
urtean beteko da, Plan honen exekuzio-epean hain zuzen ere).
Plana indarrean den hirigintza legeriari eta 1.996ko uztailaren 30eko Birgaikuntza 214 Dekretuari jarraituz
osatu da eta bere lehen jatorria 1.987ko otsailaren 20an Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Politika eta Garraio
Sailak eremu hau Birgaikuntza Integratuko Area izendatu zuen ebazpena da.
II.

AREAREN EGOERA, MUGAK ETA KONFIGURAZIOA.

Area hau “1 – Herrigunea” izendatzen dute indarrean dauden Udal Arau Subsidiarioek eta Ordiziako
udalerriko hiri-arearen gunea da area hau. Gune honen mugak ondoko hauek dira: Ordizia eta Euskal
Herria kaleak, Gudarien Etorbidea eta Etxezarreta, Ampuero eta Juan de Amezketa kaleak, denen artean
30.215 m2ko forma obalatuko eremua mugatzen dutelarik.
Eremua guztiz eraikia dago, eraikuntzak ibilbide estu eta espazio libre urrien aurrealdean lerrokatzen
direlarik, plaza Nagusia salbuetsiz. Nolanahi ere, plaza hau espazio eraikia izan zen garai batean eta gaur
egun ere errealitate eraikia osatzen du, ohiko azoka babesten duen tamaina handiko egitura batek
estaltzen baitu.
III.

ESKUHARTZEKO IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK

Planaren helburu nagusia eremu honetako ondare eraiki eta urbanizatua birgaitzea da, eremua biztanleen
egungo premiei egokitu ahal izateko, betiere garapen jasangarriko irizpideei jarraiki.
Honela, ondokoak planteatzen dira: ondare arkitektoniko eta urbanizatua birgaitzeko eta egoitza nahiz
merkataritza erabilerak ordenatzeko prozesuak behin-betiko martxan jartzea; Arearen ezaugarri orokorrak
eta ingurugirokoak kontsolidatzea, egungo eraikuntzari nahiz bidetzari eta eraikuntzak betetzen ez duen
espazioari dagokienean; arearen ordenazio xehekatua zehaztea; Monumentu Multzo arkeologikoko
izendapena eta gune historikoko ondareari dagokion izendapena aintzat hartzea; eta oinezkoari
lehentasuna ematea eremu barruko mugikortasunean.
IV.

ORDENAZIO ETA KUDEAKETARAKO PROPOSAMENAK

Horretarako azpiegiturak berritzea, espazio publikoa berrurbanizatzea eta eraikuntza baldintzak definitzea
proposatzen da, egungo eraikuntzaren eta lurzatiketaren babes-mailak zehaztuz. Halaber, eremuan
kokaturiko ekipamenduak kontsolidatu eta sustatzea planteatzen da.
Interbentzioaren garapena Udal Administrazioak sustatzen du, horretarako Ordiziako Herrigune Historikoa
Birgaitzeko Hirigintza Sozietatea sortzea eta berrurbanizazio orokorrerako inbertsio publikoa planteatzen
direlarik. Beharrezkoa da, osagarri gisa, lau kudeaketa eremu txiki mugatzea.
Donostia / San Sebastián, 2000ko ekaina.
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XEDEA

Eranskin honen xedea Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza Oztopoak Kentzeko Araudiari buruzko martxoaren
23ko 59/1981 Dekretuaren 14. artikuluan eta Hurbilerraztasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1.997
Legearen 17. artikuluan ezarritakoa betetzea da, hartutako neurriak deskribatzen direlarik.
Justifikazio honek plangintza xehekatuaren mailari dagozkion diseinu orokorreko alderdiak bakarrik barne
hartzen ditu, eraikuntzaren diseinuari dagozkion zehaztapenak garapen gisa formulatu beharreko
urbanizazio proiektuan bete beharko direlarik.
20/1.997 Legeak 59/1.981 Dekretuan jasotako urbanizazioaren ezaugarrien inguruko zehaztapen berezi
berririk jasotzen ez duenez, segidan aipatzen diren argumentuak azken honen edukiari dagozkio.
2.

LEGERIA BETETZEAREN JUSTIFIKAZIOA URBANIZAZIO ELEMENTUEN ARABERA

2.1. ESPAZIO LIBRE, BIDE, ESPALOI ETA OINEZKOENTZAKO IBILBIDEEN DISEINUA ETA
TRAZADURA
Egungo kale eta espazio publikoen trazadura kontsolidatzen da, hauen sestrak egokitzea proposatzen
delarik, oinezkoentzako prestaturiko kaleei eta ibilgailuen trafikoaren murrizketari buruz planteatutako
proposamenei egokitu ahal izateko.
Ibilbide batzuk eskaileren bidez osatu badira ere (Arteagako eskailerak, Santa Maria eta Etxezarreta
kaleen arteko lotune berria, Euskalerria eta Elkano artean proiektaturiko pasabideak eta abar), bidetzaren
azalerako eta espazio libreen sistemako edozein puntutara hel daiteke arrapalen bidez, hauen aldapak ez
duelarik ezein kasutan gainditzen araudiak gehienezkotzat baimentzen duen % 8,33.
Espaloiek 1,8 metrotan ezarritako gutxieneko zabalera izango dute eta eskailerak 11. artikuluan ezarritako
zehaztapenei jarraituko zaizkie.
2.2. PLANAREN GARAPENA
Plan Berezi honetako zehaztapenen ondorioz egin beharreko obrak dagokion urbanizazio proiektuan
zehaztuko dira. Dokumentu honi dagokio oinarrizko definizio horiek zehaztea, Dekretuko xedapenak
betetzea eta aldapa kritikodun arrapala eta eskailerak justifikatzea, hauek nahiatezkoak direnean.
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(Azalera: 30.215.- m²)

I.- ORDENAZIOAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK
∗
∗
∗
∗

Ondare arkitektonikoa eta urbanizatua birgaitzeko eta erabiltzeko -batik bat egoitza eta
merkataritza erabilera- prozesuei behin-betiko ekitea.
Arearen ezaugarri orokorrak eta ingurugirokoak kontsolidatzea, egun dagoen eraikuntzari nahiz
bidetzari eta eraikuntzak betetzen ez duen espazioari dagokienean.
Arearen ertzean trenbide egitura egokitzeko interbentzioak planteatzea, San Bartolomerako
behealdeko pasabideari dagokion sekzio osoa errepidera destinatuz eta, geltokiaren zerbitzu gisa,
oinezkoentzako soilik izango den pasabide alternatiboa sortzea, bestetik gertu eta paraleloan.
Arearen ordenazio xehekatua, area hau Birgaitzeko Plan Bereziaren erredakziora eragortzea,
zeinak hirigune historikoa Monumentu Multzo eta Zona Arkeologiko deklaratzen dituen
espedienteak aintzat hartu beharko dituen.

II.- HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA
1.- KALIFIKAZIO GLOBALA
∗

A.10/1 ZONA (Egoitza Asentamendu Zaharrak) .............................................. (Azalera: 29. 450.-m²)

-

Eraikuntza baldintza partikularrak:
. Gai honi dagokionean Arean xehekapen azterlana egiteko dagoen beharra ikusirik, eraikuntza
probetxamendua erregulatzeko baldintzak eta eraikuntzaren forma erregulatzeko parametroak
formulatu beharreko Plan Bereziak ezarritakoak izango dira.
Nolanahi ere, garapen plangintzari dagokion eskumena gaindituko luketen zehaztapenei
afektaturik, Plan Berezia zehaztapen horiek definituko dituen Arau Subsidiario hauek osatzeko
Dokumentuarekin batera tramitatuko da.

∗

E.20/1 ZONA (Hiri Bide Nagusiaki) ........................................................................ (Azalera: 765.-m²)

2.- GARAPEN ETA EXEKUZIO ERREGIMEN JURIDIKOA
∗

Lurraren sailkapena:
- HIRI LURZORUA. Urbanizazio kotsolidatutzat hala kontsolidatu gabekotzat jotzen den formulatu
beharreko Plan Bereziak definituko du.

∗

Plangintzaren garapen eta exekuzio erregimena:
- BIRGAIKUNTZA PLAN BERERZIA

∗

Jarduketa programa:
- BIRGAIKUNTZA PLAN BERERZIA EXEKUTATZEA

∗

Hirigintza probetxamednua esleitzeko erregimen orokorra:
- Indarrean dagoen legerian ezarritakoari jarraituko zaio.
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“1” HIA (Jarr.)

III.- ORDENAZIO XEHEKATUA
1. KALIFIKAZIO XEHEKATUA
∗

Arearen zonakatze xehekatuko baldintzak formulatu beharreko Birgaikuntza Plan Bereziak
definituko ditu.
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IV. Eranskina
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V. Eranskina
PLAN BEREZIAREN BEHIN BETIKO ONESPENA GELDIARAZTEN DUEN
1.996ko AZAROAREN 5eko DIPUTATU KONTSEILUAREN
HITZARMENA
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1. EXEKUZIO PROZESUAREN DESKRIBAPEN OROKORRA. EXEKUZIOAREN EKIMENA ETA
FINANTZAKETARAKO ERANTZUKIZUNA
Lehenago esan bezala –“A. Memoria” dokumentuaren 5.8 atalean-, Plan Berezian proiektaturiko hirigintza
interbentzioa areara murrizten da eta ekimen publikoko urbanizazio proiektu bakar bat prestatu beharko da
horretarako. Soluzio hau aukeratzeko arrazoia eremuaren errealitatea bera da, ia guztiz kontsolidatua
baitago, Administrazioari esleitzen zaizkiolarik dagozkion berrurbanizazio obrak. Obra horiek hasieran
tramitatutako Plan Bereziaren garapen gisa eginiko proiektuan jasotzen dira eta gaur egun hasiak daude
obra horiek.
Plan Berezi berriak hainbat doikuntza egin ditu espazio publikoaren ordenazioan eta doikuntza horiek egun
eskura daukagun urbanizazio proiektua egokitu beharra dakarte ondoriotzat, nolanahi ere doikuntza horiek
oso garrantzitsuak ez izan arren. Dena dela, urbanizazio proiektu horrek behar adina informazio
eskaintzen du egin beharreko obrak ebaluatu ahal izateko.
Bestalde, Plan Bereziak hiru exekuzio unitate mugatzen ditu –B.01 EU, B.10 EU eta B.11/12 EU- eta
bertan konpentsazio sistemaren bidez jardutea proposatzen du. Unitate hauen ezaugarriak eta interbentzio
horiei dagozkien urbanizazio obren garrantzia kontuan harturik, obra hauek eraikuntza proiektuen obra
osagarritzat jo ahal izango dira. Kasu hauetarako ekimen pribatuko kudeaketa sistema aukeratzeko
arrrazoia jarduketa horien garrantzia da, exekuzio unitate bakoitzeko titularrei dagokielarik eremu horren
emaitzazko espazio publikoko urbanizazio obrak egitea, urbanizazio orokorreko obrekin koordinatuz.
Halaber, desjabetzapen eremu bat mugatzen da –I.02/03 DE- eta bertan desjabetzapen sistemaren bidez
jardutea proposatzen da, Juan de Amezketa eta Santa Maria kaleen artean Dorrea Etxearen inguruan
mugatutako espazioa jabari eta erabilera publikorako lortu ahal izateko. Eremu honi dagokion urbanizazioa
aipaturiko proiektu orokorrean barne hartzen da.
Urbanizazio obra hauei eraikuntza birgaitzeko obrak erantsi behar zaizkie. Obra hauek era askotarikoak
dira, zaharberrikuntza zientifikotik hasi eta ordezkatzeraino. Obra hauek ere, urbanizaziokoak bezalaxe,
hasita daude, indarrean den plangintzaren arabera, aipaturiko bi obra moten adibide diren eta egun
martxan dauden bi interbentzio aipa ditzakegularik: Abaria jauregiaren birgaikuntza eta Goeneko jarduketa,
Campo Roñaren izkinean.
Interbentzio hau ekimen pribatuaren esku uzten da, honen sustatzaile izango delarik Planaren
garapenaren lehen fasean egingo den ekimen publikoko urbanizazio interbentzioa. Nolanahi ere, honek ez
du oztopo izan behar Administrazioak eraikuntzen birgaikuntza susta dezan, hainbat helburu lortu asmoz:
etxebizitzak sortzea behin-behineko ostatuetarako, alokairuan uzteko, gizarte-etxebizitzak sortzeko,
hirugarren adinekoei uzteko eta abar.
Nolanahi ere, Plana exekutatzeko Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Hirigintza Sozietatea sortzea
proposatzen da, erakunde honek ondoko zeregin eta funtzioak izango dituelarik: herrigunearen
berrurbanizazioaren exekuzioa sustatu eta zuzentzea, interbentzio publikoa sustatzea etxebizitza gaietan
eta sustatu beharreko laguntzak definitzea, ekimen pribatua sustatzeko eraikuntzen birgaikuntzarako –
etxebizitzak eta lokalak-. Ildo honetan, laguntza orokorrak –kreditoen interes-tipo baxuak eta fondo
galdurako dirulaguntzak- eta denbora epe jakin baterako laguntzak eskaintzea proposatzen da, azken
hauek kale eta ingurune jakinetara zuzenduak, kale baten urbanizazioa sustatzeko edota interbentzio jakin
bat osatu eta koordinatzeko.
Sozietate horretan Udalak, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak parte hartuko dute gutxienez eta
herriguneko ekipamenduen exekuzioa eta honen garapen egokirako beharrezkoak diren aparkaleku
publikoen eraikuntza sustatuko du, azken hauen eraikuntza hauen gainean ordenaturiko espazio publikoak
urbanizatzeko obrekin koordinatu beharko delarik.
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2. URBANIZAZIOA ETA ERAIKUNTZA EXEKUTATZEKO PROGRAMA
Proiektaturiko interbentzioa exekutatzeko gutxieneko denbora-programa proposatuko dugu segidan,
programa hau erreferentzia informatzailea izango delarik eta ez arau-emailea.
Honetarako kudeaketa-, urbanizazio- eta eraikuntza-jarduketa nagusiak identifikatzen dira, hauek
gauzatzeko denbora-epea adierazten da eta beren arteko erlkarreraginik esanguratsuenak azaltzen dira,
obren exekuzioari dagokionean.
Ildo honetan, hurrengo atalean jarduketa desberdinetarako gehienezko exekuzio-epeak ere definitzen dira
–eraikuntza lizentzien eskariak-.
A. Aldez aurreko izapideak
∗

Birgaikuntza Plan Bereziaren tramitazioa:
Prozesua osatu da.

∗

Urbanizazio Proiektua egin eta tramitatzea:
Lehen esan bezala, eskura daukagu dokumentu hau, berau Plan Berezi berriari egokitzea bakarrik
falta delarik. Proiektuaren tramitazioa 2.000 urterako aurreikusten da.

∗

Lurzoruaren desjabetzapena edo hitzarmen ordezkatzaileak:
2.000 urterako hitzarmena sinatu beharko da mugatutako desjabetzapen eremuaren –I.02/03 DEtitularrekin edo, hitzarmenik ez bada, beharrezkoa den desjabetzapen interbentzioa formalizatu
beharko da.

B. Urbanizazioa
∗

Ikerketa arkeologikoa:
Urbanizazio fase bakoitzari ekiten zaionean egin beharko da, obra hauekin koordinatuz.

∗

Urbanizazioa. “I” Fasea:
Ondokoen urbanizazioa barne hartzen du: Goen kalea eta plaza, Campo Roñako pasabidea, Goitia
kalea eta Legazpi kalea. Urbanizazio hau exekutatua dago jadanik.

∗

Urbanizazioa. “II” Fasea:
Ondokoen urbanizazioa barne hartzen du: San Pedro, Etxezarreta eta Elkano kaleak. Obra hauek
egiten ari dira une honetan.

∗

Urbanizazioa. “III” Fasea:
Ondokoen urbanizazioa barne hartzen du: Kale Nagusia eta Plaza Nagusia. Urbanizazio hau 2.000
eta 2.001 urteen artean exekutatzea aurreikusten da.

∗

Urbanizazioa. “IV” Fasea:
Ondokoen urbanizazioa barne hartzen du: Santa Maria, Ordizia eta Euskalerria kaleak eta Dorrea
eta Barrena plazak. Urbanizazio hau 2.002 eta 2.003 urteen artean exekutatzea aurreikusten da.
Barrena plazako interbentzioa exekutatzeko beharrezkoa da aldez aurretik plaza azpian aparkaleku
zuzkidura exekutatzeko aukera aztertzea.
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Beste Urbanizazio obra batzuk:
Hemen barne hartzen dira mugatutako hiru exekuzio unitateei dagozkien interbentzioak. Hauen
garapena Planaren garapeneko lehen lau urtekoan exekutatzea aurreikusten da (1.999-2.002).

C. Eraikuntza
∗

Oro har ez da epe berezirik ezartzen eraikuntza birgaitzeko interbentzioak exekutatzeko, exekuzio
unitateetan barne harturiko jarduketak salbuetsiz, hauek Planaren garapeneko lehen lau urtekoan
exekutatzea aurreikusten delarik (1.999-2.002).

3. IRABAZIZKO ERABILERAKO LURZATIETAN ERAIKUNTZA EXEKUTATZEKO GEHIENEZKO EPE
ARAU-EMAILEAK (Eraikuntza-lizentziaren eskaria)
∗
∗
∗

B.01 Lurzatia: .............................................................................................. 4 urte (BPB onesten denetik)
B.10 Lurzatia: .............................................................................................. 4 urte (BPB onesten denetik)
B.11/12 Lurzatia:.......................................................................................... 4 urte (BPB onesten denetik)

4. ERAIKUNTZAK ERABILI AHAL IZATEKO HIRIGINTZA OBLIGAZIOAK
Exekuzio unitate bat mugatzen den kasuetan, mugatutako eremuari lotetsitako urbanizazio obrak amaituta
izatea galdatuko da.
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1.999
I

ALDEZ AURRETIKO TRAMITEAK
BPBaren tramitazioa
Urbanizazio Proiektuaren
tramitazioa
Lurzoruaren desjabetzapena edo
hitzarmen ordezkatzailea
URBANIZAZIOA
Urbanizazioa. “I” Fasea
(exekutatua)
Urbanizazioa. “II” Fasea
Urbanizazioa. “III” Fasea
Urbanizazioa. “IV” Fasea
ERAIKUNTZA
Ekipamenduak
Etxebizitza hutsen birgaikuntza
Etxebizitza okupatuen birgaikuntza
Interbentzioak exek. unitateetan

II

III IV

9

1.999/
2.002
0 1

2

3

2.003/
2.006
4 5

6
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1. SARRERA
Dokumentu honen xedea Plan Bereziak bere exekuzio-epean sustatzen duen interbentzioaren kostu
orokorra ebaluatzea da. Halaber, inbertsio publikoaren erantzukizuna esleitzeko proposamena ere egiten
dugu, Administrazio bakoitzaren aginpideen arabera.
2. AREAREN HIRIGINTZA GARAPENAREN GASTUAK
Arearen garapen integralak Planaren exekuzio-epean ondokoak aurreikusten ditu: erabilera eta jabari
publikoko espazioa urbanizatzea eta 180 etxebizitza-unitateetan esku hartzea, honela 240 etxebizitza
inguru birgaituko liratekeelarik. Honen ondorioz, 2.002 urterako area guztia berrubanizatua eta bertako
eraikuntzaren % 75 baino gehiago birgaitua egotea lortuko litzateke.
Honen osagarri gisa, hirugarren sektoreko ehuna eta ekipamenduak birgaitzea ere planteatzen da,
zuzkidura osagarriren baten ezarpen berria ere aurreikusiz, eta aparkalekuak exekutatzea proposatzen da,
herriguneari zerbitzua eskaintzen dion espazio publikoaren azpian. Guzti honetarako ondoko inbertsioa
egin beharko da:
a) Azterketak, Plana eta Proiektuak:
•

Guztira:................................................................................................................. 40.000.000 pta.

b) Urbanizazio orokorra:
• Urbanizazio obra: ................................................................................................490.000.000 pta.
(Eranskinean xehatzen da)
b) Egoitza erabilerarako eraikuntzak:
•

Etxebizitza birgaituak:
240 unitate. 7,5 milioi etxebizitza bakoitzeko....................................................1.800.000.000 pta.
(exekuzio unitateetako urbanizazio obra osagarrien zati proportzionala ere barne ahrtzen du)

c) Hirugarren sektoreko erabilerarako eraikuntzak:
•

Merkataritza-lokalak eta hirugarren sektorekoak:
80 unitate. 6 milioi lokal bakoitzeko .....................................................................480.000.000 pta.

d) Ekipamenduak:
•

Ekipamenduko eraikuntzen birgaikuntza:
- Udal Bulegoak:
30 Mpta.
- Epaitegi berria:
30 Mpta.
- Karga eta deskargarako zuzkidura:
40 Mpta.
Guztira:................................................................................................................100.000.000 pta.

•

Ekipamenduko eraikuntza berria:
- Gazta Museoa:
80 Mpta.
- Ekipamenduak/etxeb. 3. adina:
50 Mpta.
Guztira:................................................................................................................130.000.000 pta.

e) Aparkalekuen zuzkidura:
•

Garajeak erabilera eta jabari publikoko lurzoru azpian:
(Udalaren titulartasun publikoa. Ustiapen pribatua emakidan)
180 plaza. Milioi 1 pta. plaza bakoitzeko .............................................................180.000.000 pta.

ORDIZIAKO HERRIGUNE HISTORIKOA
BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

LEHEN LIBURUA – EKONOMIA ETA FINANTZA AZT.
2000ko Ekaina

-4-

Ebaluazio honen ondorioz, Planaren exekuzio-epean 3.220 milioi pezetako inbertsioa egin beharko da.
Kopuru honi Plana exekutatzeko beharrezkoa den lurzorua lortzeko kopurua eta Hirigintza Sozietatearen
kostua erantsi behar zaizkio. Mugatutako desjabetzapen eremua eta aurreikusitako ekimen publikoko
egoitza garapena exekutatzeko beharrezkoak diren lurzoru operazioak aintzat harturik, 40 milioi pezeta
inguruko inbertsioa egin beharko da lurzorua lortzeko. Bestalde 120 milioi pezeta aurreikusten dira
Hirigintza Sozietatearen kostu osagarrirako. Guztira, beraz, inbertsioa 3.380 milioi pezetakoa da.
3. ADMINISTRAZIORAKO ONDORIOAK
Interbentzioak segidan xehatuko dugun inbertsio publiko handia suposatzen du. Inbertsio hau
Administrazio desberdinei esleitu beharko zaie gero, beren aginpideen arabera.
Batetik, inbertsio berezia galdatzen duten interbentzioak bereiziko ditugu:
a)
b)
c)
d)

Lurzorua lortzea .......................................................................................................... 40.000.000 pta.
Urbanizazio orokorra:................................................................................................ 490.000.000 pta.
Egoitza eraikuntza: (Ekim. publikoko 24 etxebizitza) ................................................ 180.000.000 pta.
Ekipamenduak: .........................................................................................................230.000.000 pta.
Guztira: .....................................................................................................................940.000.000 pta.

Bestalde, ekimen pribatuko birgaikuntzarako dirulaguntzak bereizten dira, exebizitza nahiz lokaletan,
kredituen interes-baxuak edota dirulaguntza zuzenak eskainiz. Hauek Eusko Jaurlaritzaren sektorearaudiari eta Udalak bere aurrekontuetan xede horretara destinatzen dituen laguntza bereziei egokitu
beharko zaizkie. 250 milioi pezeta destinatzen dira honetarako. Kudeaketa Ordiziako Herrigune Historikoa
Birgaitzeko Hirigintza Sozietatearen bidez egingo da. Sozietate hau Plana garatzeko sortuko da planaren
exekuzio-eperako 120 milioiko kostuaz. Halaber, azterlanak, plan berezia eta urbanizazio proiektua egiteko
kostuak ere eransten dira. Kostu hauek ordainduta daude dagoeneko, Plan Bereziaren behin-betiko
erredakzioa izan ezik, lan hauen kostu orokorra 40 milioitan ezarri delarik.
Beraz, Administrazio publikoari 1.350 milioi pezetako inbertsioa dagokio Planaren garapenerako ezarritako
denbora-eperako: 2.006 urtea. Kantitate horrek inbertsio guztiaren %40 suposatzen du, gainerako % 60
ekimen pribatuari dagokiolarik, hau da, egoitza ondarearen eta irabazizko izaerako hirugarren sektoreko
ondarearen birgaikuntzan egin beharreko inbertsioari.
Inbertsio publikoan ez da barne hartu aparkalekuen zuzkidurari dagokion inbertsioa (180.000.000 pta.)
4. PLANAREN EXEKUZIOAREN FINANTZAKETA PUBLIKOA
Ekimen pribatuaren inbertsio zuzena egin beharreko inbertsio publiko garrantzitsuarekin osatzen da,
hemen Eusko Jaurlaritzak –etxebizitza, birgaikuntza, lurralde antolakuntza, merkataritza, kultura eta
ondareari dagokienean dituen aginpideen arabera-, Gipuzkoako Foru Aldundiak –hirigintza, gizarte
ongizate eta ekipamenduei dagokienean dituen aginpideen arabera- eta Udalak parte hartu beharko dute.
Plan Berezia behi-betiko onesten duen hitzarmenaren bigarren puntuaren edukiarekin bat eginik, planaren
onespenak ez ditu Foru Aldundiaren aurrekontuak lotesten. Nolanahi ere, aurrekontu horiek segidan
planteatzen diren interbentzioen egokitasuna baloratuko dute.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen ditu 214/1996 Dekretutik eragortzen diren konpromisoak
eta bereziki ondoko lotespen ekonomikoak:
−

Hirigintza egokipeneko (I. maila) obrak eraikuntza-unitateen fitxetan eta II.6.1 planoan jasotako
interbentzioetan, espazio publikoak egiteko eraispenak eta plangintzaren helburuekin bateraezinak
direlako eraitsi beharreko eraikuntzak ere barne hartuz, guztiaren kostuaren %50 bete arte.

−

Egitura egokitzeko, bizigarritasun-baldintzak ezartzeko eta, oro har, akaberak burutzeko obrak (2, 3
eta 4. mailak).
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Honela, Planaren finantzaketa publikoa honela zehaztuko da:
Lurzorua lortzea:
Inbertsioa Udalari esleitzen zaio osorik.
Azterketak, Planak, Proiektuak:
Eginak daude dagoeneko, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailari esleitzen zaiolarik oraindik finantzatzeke
dagoen Plan Bereziaren erredakzioa.
Urbanizazio orokorra:
Indarrean dagoen birgaikuntzari buruzko Dekretuaren arabera, Eusko Jaurlaritzari esleitzen zaio
Dorrea Etxearen inguruari dagokion hirigintza egokitzapeneko interbentzioaren %50, zeina 60 milioi
pezetatan baloratu den. Gainerako inbertsioaren %75 Udalari esleitzen zaio eta % 25 osagarria Eusko
Jaurlaritzari, oraingoan ere indarrean dagoen Birgaikuntza Dekretuaren arabera.
Egoitza eraikuntza:
Etxebizitzaren inguruko inbertsio zuzena Eusko Jaurlaritzari esleitzen zaio, indarrean dagoen
Birgaikuntza Dekretuaren arabera. Dirulaguntzei dagokienean, Eusko Jaurlaritzaren ekarpenaren
%25aren pareko ekarpena aurreikusten da Udalarentzat.
Hirugarren sektoreko eraikuntza:
Dirulaguntzei dagokienean, Eusko Jaurlaritzaren ekarpenaren %25aren pareko ekarpena aurreikusten
da Udalarentzat, hau ere indarrean den Birgaikuntza Dekretuaren arabera.
Ekipamenduak:
Administrazioen aginpide desberdinen araberako inbertsioa honela banatzea proposatzen da:
- EKIPAMENDUA
UDALA
FORU ALDUNDIA E. JAUR.
- Udal Bulegoak:
% 50
% 50
- Epaitegi berria:
% 100
- Karga eta deskargarako zuzkidura:
% 50
% 25
% 25
- Gazta Museoa:
% 40
% 60
- Ekipamenduak/Etxeb. 3. adina:
% 100
Aparkalekuen zuzkidura:
Hauen ustiapenaren esleipendunen gain geratzen da.
Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Hirigintza Sozietatearen jaiotza eta funtzionamendua:
% 50 Udalaren gain eta % 25 Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren gain.
5.-PROPOSAMENAREN BIDERAGARRITASUNA
Inbertsio erantzukizunak esleitzeko eginiko proposamenaren ondorioz, Planaren finantzaketa deskribatuko
dugu segidan:
Udalari dagokio inbertsio osoaren % 17,9, honela xehaturik:
Lurzorua lortzea:
40 Mpta.
Azterketak, Plana eta Proiektuak: 33 Mpta. (dagoeneko ordainduta)
Urbanizazio orokorra:
352 Mpta (50 Mpta exekutatuta eta 90 Mpta. Esleituta)
Egoitza eraikuntza:
40 Mpta.
3. Sektoreko eraikuntza:
10 Mpta.
Ekipamenduak:
67 Mpta.
Hirigintza Sozietatea:
60 Mpta.
GUZTIRA
602 Mpta.
Eusko Jaurlaritzari dagokio inbertsio osoaren % 17,6, honela xehaturik:
Azterketak, Planak eta Proiektuak: 7 Mpta.
Urbanizazio orokorra:
138 Mpta.
Egoitza eraikuntza:
340 Mpta
3. Sektoreko eraikuntza:
40 Mpta.
Ekipamenduak:
40 Mpta.
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30 Mpta.
595 Mpta.

Foru Aldundiari dagokio inbertsio osoaren % 4,5, honela xehaturik:
Ekipamenduak:
123 Mpta.
Hirigintza Sozietatea:
30 Mpta.
GUZTIRA
153Mpta.
Ekimen pribatuari dagokio inbertsio osoaren % 60, honela xehaturik:
Egoitza eraikuntza:
1.380 Mpta
3. Sektoreko eraikuntza:
470 Mpta
Aparkalekuen zuzkidura:
180 Mpta.
GUZTIRA
2.030 Mpta.
Eman berri ditugun datu hauek ekimen pribatuari esleitzen diote inbertsio guztiaren hiru bosteni dagokion
inbertsioa, normalean dagokiona baino kupuru baxuagoa beraz. Egoera hau area udalerriko gune izateak
eta herrigune historiko izateak justifikatzen du. Hortaz, bideragarritzat jotzen da interbentzioa, batik bat
areako eraikuntzaren ezaugarriak aintzat harturik.
Proposamenak udal ekimenari esleitzen dio inbertsio guztiaren % 18 inguru. Kopuru honek planaren
exekuzio-epean (8 urte) herrigune historikoan urteko 70 milioi inguruko batezbesteko inbertsioa
suposatzen du eta kopuru hau 1.999 urteko ekitaldiko aurrekontuetan aurreikusitako inbertsioei egokitzen
zaie, aurrekontu horietan inbertsioak beste era batera bideratzen direlarik, Udaleko Arau Subsidiarioak
tramitatzean proposatu zen bezala. Inbertsio hori Planaren exekuzioaren lehen urteetan kontzentratuko da
batik bat, urbanizazioaren eta ekipamenduaren exekuzioa aurreratu beharko delarik, Etapa Planaren
arabera.
Foru Aldundiari esleitutako inbertsioa txikia eta lankidetza mailakoa da, Aldundiaren aginpideko
ekipamenduei destinaturiko eraikuntzak birgaitzen laguntzeko. Hau burutzeko nahitaezkoa izango da kasu
bakoitzean dagokion partida barne hartzea aurrekontuetan.
Eusko Jaurlaritzaren interbentzioa, ostera, garrantzi handiagokoa da, etxebizitza, birgaikuntza, kultur
ondare, ondare arkeologiko, merkataritza, justizia eta beste hainbat gaien inguruan duen aginpidea dela
eta. Eusko Jaurlaritzaren inbertsioak 75 milioiko batezbesteko inbertsioa suposatzen du urteko Ordiziako
herrigune historikoan.
Aipaturiko datuak, hauen justifikazioak, aginpideen arteko alderaketak eta Administrazioaren –batik bat
Udalaren- aurrekontuekin egokitu izanak plana aurreikusitako epean betetzea bideragarria dela
nabarmentzen dute. Hau Ordiziako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Hirigintza Sozietate baten bidez
sustatzeak berme hori areagotzen du gainera, erakunde honek batetik Plana sustatuko duelako eta,
bestetik, baliabideak kudeatu eta sektore pribatuko birgaikuntza ekimenak bultzatuko dituelako.
Donostia / San Sebastián, 2000ko Ekaina

Sin.:Santiago Peñalba Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez-Arkitektoak
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ERANSKINA
URBANIZAZIO OBREN LABURPEN OROKORRA,
1.994ko urbanizazio-proiektuaren arabera.

Espazio publikoak:
SAN PEDRO ETA ETXEZARRETA KALEAK

32.807.157

SANTA MARIA KALEA ETA BARRENA PLAZA

51.719.842

KALE NAGUSIA

36.474.153

PLAZA NAGUSIA

44.970.739

GOEN KALEA ETA PLAZA ETA CAMPO ROÑA PASABIDEA

29.083.062

ELKANO KALEA ETA ESKAILERAK

21.626.629

GOITIA KALEA

7.259.078

LEGAZPI KALEA

6.939.907

ORDIZIA ETA EUSKAL HERRIA KALEAK

19.113.590

SANTA MARIA KALEA ETA ETXEZARRETA KANTOIA

10.066.079

DORREA PLAZA

35.930.897

GUZTIRA EXEKUZIO MATERIALA
GASTU OROKORREN ETA INDUSTRI ETEKINAREN % 19
BATUKETA
% 16 BEZ
GUZTIRA KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIOA

295.991.133
56.238.315
352.229.448
52.834.418
405.063.866

Proiektu horren arabera, Udalak Ordiziako Herrigune Historikoaren berrurbanizazio prozesuari ekin dio,
lehen fasean ondoko espazio publikoei dagozkien obrak egin direlarik: Goen kalea eta plaza, Campo
Roñako pasabidea eta Goitia eta Legazpi kaleak.
Halaber, Udalak Etxezarreta, San Pedro eta Elkano kaleei dagozkien urbanizazio obrak burutu ditu, 90
milioi inguruko aurrekontuaz (BEZ barne).
Urbanizazioaren bigarren fasearen obren esleipenaren emaitzazko prezioak eguneratzeko irizpideak
aintzat harturik, Ordiziako herrigune historikoa urbanizatzeko kontrata bidezko exekuzioaren kostua 1.999
urteko 490 milioi pezeta ingurukoa da. Kopuru honetatik lehen fasea (60 milioi pezeta inguru) eta bigarren
fasea (90 milioi inguru) exekutatuta daude. Beste bi faseri ekitea falta da oraindik, hirugarrenak 1.999
utrteko 147 milioi inguruko kostua du eta laugarrenak, ostera, 1.999 urteko 193 milioi ingurukoa.
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Hortaz, herrigune historikoa urbanizatzeko inbertsio publikoa koadro honetan laburbildu genezake:
- I FASEA
- II FASEA:
- III FASEA:
- IV FASEA:

60.000.000 pezeta.......................................................................................Exekutatua
90.000.000 pezeta.......................................................................................Exekutatua
147.000.000 pezeta ................................................................... 2.000 eta 2.001 urteak
193.000.000 pezeta ................................................................... 2.002 eta 2.003 urteak

- GUZTIRA:

490.000.000 pezeta ................................................................................. 1.998 – 2.003

Honek 80 milioi pezetako batezbesteko inbertsioa suposatzen du urteko, sei urtetan zehar.
Interbentzioaren herena exekutatuta dago, honela arearen urbanizazio osoa Planaren exekuzio-epea
amaitu baino hiru urte lehenago burutuko litzatekeelarik.

Donostia / San Sebastián, 2000ko Ekaina

Sin.:Santiago Peñalba Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez-Arkitektoak

