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DOKUMENTUA ULERTZEKO ZENBAIT KONTZEPTU TEKNIKOREN ARGIPENA
• ARAU SUBSIDIARIOAK (AASS)
Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren gabezian, udalerrirako dagoen hirigintza tresna nagusia da. Lasarte 1986 hiri independiente gisa osatu eta
1990-rako hasi ziren lehen Arau Subsidiarioak sortzen, 2005-ean aprobatuko zirenak. Horien ostean 2008-an (“Cocheras” eremuan aldaketak egiteko)
eta 2012-an (“Goiegi Gora”-ko eremuan aldaketak ahalbidetzeko) aldaketak izan zituen AASS-ek.
Egungo arauen berrikuspen eta planifikazio berrirako, Aurrerapenak HAPO-a ulertzen du egungo Lasarte-Oriarako hirigintza tresna egokiena bezala.

• HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA (HAPO)
Hiri Antolamendurako Plan Orokorra udalerri batek hamar urtera bistan (normalean), egikaritu nahi duen hiri eredua definitzen duen dokumentu
nagusia da. Arau maila duena, eta halabeharrez gauzatu beharrekoa, lur klasifikazio, kalifikazio, obra eta beharrezko egokitzapen juridikoak eginez.
Lasarte-Oria oraintxe dago bere lehenengo HAPO-aren prozesuan murgildua (egungo AASS ostean indarrean sartuko dena).
HAPO baten behin betiko aprobazioari begira fase ezberdinak daude, legez bete behar direnak eta justifikatu behar direnak. Horien artean HAPOaren Aurrerapena (etorkizuneko hiria proiektatzen duen lehen proposamen dokumentua), zeina aurkeztu eta eztabaida publikora ekarri behar den.
Parte hartzera, proposamenak eztabaidatu, eta HAPO-aren bertsio definitiboaren idazketari begira herritar ekarpen eta ideiak jasotzeko. Hauxe da,
egun eta urriak 31 arte esku artean dugun epea.

• LURRALDE ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK (LAG)
Autonomi erkidegoan lurralde antolamendurako dugun tresna orokorrena da. Bertan EAE-ko lurraldearen ikuskera integral bat lantzen saiatzen da,
eta ikuspegi jakin batetik lurraldea antolatu, azpi-banatu eta osotasunarentzako beharrezkoak diren proiektu estrategiko, azpiegitura eta kuotak
(etxebizitza bezalakoak) zehazten dira. 15 “eremu funtzionaletan” banatzen dute LAG-ak EAE, eta Lasarte Oria “Donostialdea-Bidasoa Beherea”
eremu funtzionalean kokatzen du.
EAE-ko LAG-ak 2019-an aprobatu ziren, eta hemen daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/lurralde-antolamenduaren-gidalerroak-lag/web01a3lurral/eu/
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• LURRALDE PLAN PARTZIALA (LPP)
Lurralde Plan Partzialak LAG-etan zedarrituriko eremu funtzionalen antolamendua zehazten duten planifikazio tresnak dira. Esan bezala, Lasarte-Oria
“Donostialdea-Bidasoa Beherea” eremuan bildua dago, eta 2016-tik badu bere LPP.
Hemen eskuragarri; https://www.euskadi.eus/informazioa/lurralde-plan-partzialak-lpp/web01-a3lurral/eu/
Azken honek LAG-ean ezarritako o gidak bere gain hartu eta zehazten ditu, eta era berean HAPO-ak (edo hau ez balego AASS-ek), LPP-an ezarritakoa
aintzat hartu behar du.

• LURRALDE PLAN SEKTORIALAK (LPS)
Lanketa espezifikoa eta udalez gaindikoa (lurralde eskala handiago baterako integral eta koherentea) behar duten dimentsioak ordenatu eta arautzeko
tresnak dira. Batzuk EAE eskalarako sortzen dira (EAEko Ibaien eta Erreken Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala kasu), beste batzuetan badira Lurralde
historikorako eskalarako ere (Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala kasu).
Egun 9 dira Lasarte-Oria baldintzatzen duten LPS indarrean, eta 4 idazketa prozesuan daude.
Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/lurralde-plangintza-sektoriala/web01-a3lurral/eu/
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A. LASARTE-ORIA: ETORKIZUNEKO HIRI EREDUAZ
Jada esku artean dugun Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aurrerapenak, ezaugarri hauek bere egingo dituen Lasarte-Oria bat proposatzen du:
• Dauden hiri lurren kontsolidazioa eta lur berrien “artifizializazioa” ekidin: Hiri orbana bere horretan mantentzea da apustua (zabalpena ekidinez).
Hots, landa eta natur lurrei eremu gehiago kendu gabe asetzea Lasarte-Oriak etorkizunari begira dituen beharrak. Honela aurrerapenak planteatzen
du:
— Dentsitatea handitzea hiri eremuan: Erabilera gehiago eta hobea eremu urbano biziagoan
— Erabilera mistoa sustatzea hiri eremuan: Bizitegiak eta hirugarren sektorearen arteko artikulazioak lur eremu erabilera-anitz eta bizietan
• Hiri ehunaren integrazioa bilatuko da, hutsunerik gabekoa eta jarraikortasuna duena:
— Oinez bizi daitekeen hiria
— Ibilbide egokiak berdegune eta espazio libreekin tartekatuko dituen hiria, oinezkoa eta berdea
• Jasangarritasuna zeharka ulertuko duen hiria: Hasi mugikortasunetik eta ekonomiaraino
• Gertuko ingurune naturalarekin egoki artikulatuko den hiria
— Oria ibaiari bizkarra emango ez diona, eta honi begira bizi ahal izateko esku hartzeak martxan jarriko dituena
— Eremu txikikoa izan arren, bizi kalitatea hobetzen duten landa eta natur guneei errespetuz jardunez, hauetatik bizi kalitatea jasoko duen
hiria
Honi begira, Aurrerapenak Lasarte-Oria baldintzatzen duten hiri antolamendu eta lurralde planifikazio tresnak aztertu eta bere egiten ditu:
• Indarrean dauden eta guztiz garatu ez diren Arau Subsidiarioen gida lerro eta esku hartzeak ontzat ematen dira
• Lasarte Oria hiria, “Donostialdea”-ko eremu funtzionalaren baitan kokatzen du, honek suposa ditzakeen aukerak aprobetxatzeari begira. Lasarte
Oriak duen konektibitate mailari esker (trena, autobusa) lirateke aukera horiek potentzial, zeinak adibidez Donostialdea eremuan kotxe pribaturik
gabe bizitzea ahalbidetzen duen. Honela lurralde antolamendurako Euskal Autonomi Erkidegoan egun indarrean ditugun bi tresna nagusiak bere
egin eta hauen konkrezioan sakonduko du Aurrerapenak: EAE-ko LAG (2019) eta Donostia Bidasoa Beherea eremu funtzionalerako LPP (2016)
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B. AURRERAPENA ETA HAPOa BALDINTZATZEN DUTEN ELEMENTU NAGUSIAK
Esan bezala, lurralde antolamenduari dagokionez, HAPO-aren Aurrerapena baldintzatzen duten tresna nagusiak LAG-ak (2019) eta DonostialdeaBidasoa Behereko LPP-ak (2016) dira. Horiekin batera, lurraldearen hainbat dimentsio arautzen dituzten plan sektorial ugariak, ikuspegi espezifikoa
eta udalez gaindiko arautzea behar dutenak. Berariazko erregulazioko eremu horiek Lurralde Plan Sektorialetan (LPS) jasotzen dira. Esaterako,
“Nekazaritza- eta basogintza antolatzeko LPS”-a edo “Ibai eta errekak antolatzeko LPS”-a.
LPS guzti hauek ezartzen dituzten irizpide eta arau ugariak alde batera utzita (hiri ereduaren inguruko eztabaidarako bigarren mailakoak orain),
Lasarte-Oria barne hartzen duen LPP-ak honako esku hartze eta lurraldea proiektatzen du (Aurrerapenak ere ontzat ematen duena):
• Bizitegi-garapen berria: “Kotxeras” azpieremua [E]
• Interes orokorreko eta kokapen estrategikoko ekipamendu handiak, Gipuzkoako Lurralde Historiko osorako zerbitzu-eskalarako
— Lasarte-Oriako hipodromoa [F]
— Realaren kirol-instalazioak [G]
— Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko zentroa [H]
— Gipuzkoako espetxe berria [I]
• Interes orokorreko jarduera ekonomikoetarako lurzoru-plataformak:
— Eskuzaitzetako industrialdea, 70 Ha-koa [K]
— Zubietako garraio zentroa eta Bugatiko poligonoa (20 Ha.) [L]
— Michelin eremuaren eraberritzea [M]
• Bide-sarea
— Oinarrizko banaketako errepide-sarea trinkotzea [Gorriz]
— Udalez gaindiko ziklo-bidea [Berdez]
• Zabalaga Artitzeta hiriarteko landa-parkea [berde argi eremua]
• Gainera:
— “Bugatti”-ko biribilgunea: Biribilgune/pasabide berritik Lasarte-Oriara hegoaldetik sartu ahal izateko, trafiko gehiago hartu ahal izateko esku
hartzea aurreikusita dago. Horrek Alleru-tik igarotzeko trafikoa kenduko luke.
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LPP, Eremu estrategikoa (I.3.I planoa Aurrerapenean)
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C. UDAL LURRALDEAREN ANTOLAMENDU OROKORRA
C.1. Lasarte-Oria hirigintzatik ulertu
Garrantzitsua da ulertzea nola antolatzen den udal-lurraldea hiri-plangintzaren ikuspegitik. Hori ulertuta, bai herritarrak, bai teknikariak, hizkuntza hurbilago bat hitz egiten hasiko gara, eta honekin, hirigintza parte hartzailearen eremua eta hiri ekoizpen partekaturako aukerak asko zabalduko dira. Oso
lengoaia desberdinez arituz, zaila da elkar ulertzea eta elkar-lan emankorra aktibatzea.
Lehenengo hurbilketa batean, lurraldea bi parametroren arabera antolatzen dugu:
• Sailkapena: Lurzorua zein erregimenetan dagoen, hau da, zein lurzoru mota den, hirigintza-erregulazioaren begietara. Hiru mota daude: hiri-lurrak, lur hirigarriak eta ez hirigarriak
• Kalifikazioa: Lurzoruaren erabilera aurre-ikusten da kalifikazioaren bitartez eta hortaz eraikitzeko aukerak ere arautzen dira
Plano honetan, lehen sailkapen eta kalifikazio hau ikus dezakegu.
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Hiri-lurzoruaren, hiri inguruko lurzoruen eta landa-lurzoruaren sailkapena eta erabilerak. (I.2 planoa Aurrerapenean)
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Era berean, hiriaren konplexutasunaren plangintza eta kudeaketa ulergarriagoa eta erabilgarriagoa lortzeko, hiria “eremutan” banatzen da.
Lasarte-Oriaren kasuan 27 eremu ditugu.

“Eremuak” (II.1 planoa Aurrerapenean)
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C.2. Proposatu beharreko etxebizitza-lurzoruaren eskaintzara hurbilpena

Bizitegi-garapeneko eremu berriak

LPPren arabera, hazkunde demografikoaren ikuspegitik, egungo etxebizitza hutsa ez da nahikoa izango etxebizitza duin beharra asetzeko. Horregatik,
LAG-etan eta LPP-an etxebizitza-parkea 1.250 eta 1.692 etxebizitza artean (2036. urtera arte gutxi gorabehera) handitzeko agintzen da. Horren aurrean,
Aurrerapenak hau proposatzen du:
• Dagoena birgaitzea
• Indarrean dauden Arau Subsidiarioek 1.300 unitatetik gorako etxebizitza-eskaintza gehigarria agintzen dute gaur egun. Ez dira gauzatu, eta
horregatik proposatzen da aurreikusita dagoena garatzea. Interes berezikoak zentzu honetan:
— “Kotxeras” eremuan: Esparru honetako bizitegi-garapena proposatzen da, dokumentuan aurrerago azalduko diren aukerekin.
— Oria-Gain: Bizitegi-garapena Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan. “Europan” lehiaketa irabazi duen proiektu batek garapena gidatuko du
(eskuragarri: http://www.europan-esp.es/02_03_europan_result.php?id_resu=849)
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Beraz, Aurrerapenaren arabera, ez dira beharrezkoak bizitegitarako garapen-eremu berriak aurreikusitakoez gain. Hurrengo planoan grafikoki ikusten
dugu proiekzioa/proposamena:
• Laranja: Bizitegi-garapen berriak, “Kotxeras” eta Oria-Gain
• Gorria: Esku-hartze puntualagoak, aurrerago zehaztuko direnak dokumentuan
• Morea: Birgaitze/antolamendu integraleko edo hiri-birsorkuntzako eremu potentzialak, aurrerago zehaztuko direnak dokumentuan
• Berdea: LPPk “hiri-hazkundearen perimetro” gisa markatzen duen hiri-inguruko eremua. Aurrerapenean ez da egokitzat jotzen hazkunde hau.

Bizitegitarako proposatutako antolamendu-alternatibak (Aurrerapenean II.3 planoa)
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C.3. Proposatu beharreko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintzaren irismena
Planak espazioko eta lurzoruko baliabideak aurre ikusi/arautu behar ditu jarduera ekonomikoa bultzatzeko. Udalaz gaindiko eskala ere kontuan
hartuta, Aurrerapenak hau proposatzen du:
• Eskuzaitzeta kontuan hartzea: Jarduera ekonomiko logistikoen poligono handi baten antolamendu estrategikoa (sustapen publikoko 70
Ha) hain zuzen. Jarduera ekonomiko berria eta enplegua sortzeari dagokionez, Lasarte-Oriak dituen beharrak ez dira udalerriko lurzoruetan bakarrik
asetzen
• “Kotxeras”: Erabilera ekonomikotik, bizitegi eta hirugarren sektorera bideratuko da eremua. Ateratzen diren enpresa horiek birkokatu behar
dira, nahiz eta prozesu ha amaitzear egon
• Michelin, Teresategi eta Goiegigor: Arau Subsidiarioetan jarduera industrialera bideratzeko lurrak aurre-ikusiak daude. Plan hau ez da
oraindik bete, hortaz Aurrerapenak hau betetzea proposatzen du
Finkatzea:
Horrez gain, lehendik dagoena finkatzearen alde agertzen da Aurrerapena. Hauetan, erabilera mistoen alde egin behar da, hau da, bizitegitarako
erabilera eta hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoa uztartu

14

Ekonomia-jardueretarako eta ekipamendutarako lurzoruaren antolamendu-alternatibak (II.4 Planoa Aurrerapenean)
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C.4. Landa-ingurunearen antolamenduari hurrerapena
LPS-ak aztertuta ez da babes bereziko eremurik
identifikatzen. Ur-ibilguak izan ezik, horiei aplikatu
behar zaielarik indarrean dagoen araudi sektoriala (dagokion LPS-ean jasoa).
Nekazaritza eta Basogintzaren Lurralde Plan Sektorialari (2014) jarraitzen dio Aurrerapenak. Plan horrek
balio estrategiko handiko nekazaritza-lurrak antolatzen ditu, gaur egun balio estrategiko handikotzat
jotzen ez direnak.
Planoan “hiri-taldeak” (haragi-kolorea), hiri-inguruko
landa-lurzorua (berdea) eta hiriko ibai-korridoreak
ikus ditzakegu. Era berean, “eremu estrategikoak”
(marradun beltzean) eta “hiri-arteko landa-parkea”
(lerro lodiz marradun berdea, horien artean daude
Zabalaga, Lau Haizeta eta Usategieta) eta hiri-inguruko landa-parkeak (marradura berdez eta trazadura finez).

LPP, oinarrizko zonifikazioa (I.3.2. Planoa Aurrerapenean )
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Proposamenean ikusten dugu:
• Horia: balio estrategiko handiko eremuak, nekazaritzaren ikuspegitik
• Berdea: trantsizioko landa-paisaia

Lurzoru ez-urbanizagarriko zonakatze orokorreko proposamena (II.7 planoa – Aurrerapenean)
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Aurrerapenak ekartzen dituen elementu aipagarrienak eremu honetan:
• Aurrerapenak proposatzen du landa-lurzoru gehiena “trantsizioko landa-eremu” gisa finkatzea
• Esan bezala, LPP-k landa-lurzoru berriaren artifizializazioa (urbanizazioa) ahalbidetzen duen arren, Aurrerapenak ez du hau beharrezko/egoki
ikusten
• Nekazaritza-eta abeltzaintza-eremuak: Balio Estrategiko Handiko Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Eremu gisa ezartzea aipatutako eremua
eta gainerakoa “Trantsizioko landa-paisaiaren nekazaritza eta abeltzaintza eremu” gisa hartzea (ekoizpen-ahalmen txikiagoa duten eremuak)
• Baso-eremua: eremu horietan, baso-erabilera zentzuz eta modu iraunkorrean bermatzea da antolamendu-irizpidea, zuhaiztiaren eta
substratuaren ezaugarrien araberako ustiapen-metodo egokiak erabiliz.
• Ingurumena hobetzeko eremuak: ingurumenaren ikuspegitik degradatuta edo aldatuta dauden eta ingurumena eta paisaia berreskuratzeko
eta/edo hobetzeko beharra duten eremuak. Aurrerapenak 10 puntu identifikatzen ditu Lasarte-Orian (Aurrerapen dokumentu osoan kontsulta daitezke)
• Oria ibaia: LPP-n zona bereizitu gisa definitzen da Oriaren Ibai-Korridorea. Antolamendurako Plan Berezi bat egingo da, zaindu eta honen
ingurumena hobetzeko
• Atsobakarreko hezegunea: hauskorra eta babes-neurri guztiz beharrezkoak dituen gunea
• Komunikazio/errepide azpiegiturak: aurrerapenean proposatzen da egungo sarea sendotzea eta LPP-n agindutakoa gehitzea
• Zerbitzu-azpiegituretako eremuak: zonakatze orokorrean, sistema orokor gisa kalifikatuko dira honako zerbitzu-azpiegitura hauek:
Txikierdiko azpiestazio elektrikoa eta udal-hilerria.
• Espazio libreen sistema orokorra: Aurrerapenean Plazaola eta Oria ibaiaren behatokia sartzea proposatzen da (aurrerago zehaztuko da
dokumentuan).
• Baldintzatzaile gainjarriak dituzten eremuak: Aurrerakinak lurraldearen 14 puntu identifikatzen ditu araudi espezifikoarekin (egin daitezkeen
jarduerak arautuko ditu), paisaiaren/naturaren ikuspuntutik kontserbazioa/birsorkuntza bultzatzeko. Planoan (marradun laranjaz) edo aurrerapendokumentu osoan ikus daitezke eremuok
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Baldintzatzaile gainjarrien proposamena (1) (II.8 Planoa Aurrerapenean)
19

Gainjarritako baldintzatzaileen proposamena (I). (II.9 planoa aurrerapenean)

“zehaztapenek ingurunea babestea dute helburu, eta landa-lurzoruaren natura, paisaia-eta ekoizpen balioak kontserbatzen laguntzen dute. Aldi
berean, ingurumenaren ikuspuntutik aldatutako, degradatutako eta hondatutako eremuak berreskuratzea, leheneratzea eta/edo hobetzea sustatzen
dute (...), eta urbanizaziotik babesten dituzte, baina ez herritarren gozamenetik, uste baitute beharrezkoa dela eremu horiek ezagutzea, lurraldearen
berezko balio potentzialaz jabetzeko”.
(Lasarte-Oriako hiri-antolamenduko plan orokorra, planeamenduaren aurrerapena, 2019)
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D. HIRI EREMUA ANTOLATZEKO ALTERNATIBAK
Aurrerapenean aipatu dugun bezala, eremuak sektorizatzeko proposamena egin da, hiri-konplexutasunaren kudeaketa errazteko. 27 azpi-eremu
(Arau Subsidiarioetan indarrean dagoenaren antzekoa). Esku hartze konkretutaz aritzeko erreferentzia, “eskala” nagusia dira eremu hauek.

Hirigunea eta hirigintza-eremuak mugatzeko proposamena (II.1 Planoa Aurrerapenean)
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D.1. Oria ibaiaren eta haren eskuinaldearen antolamendua
Tratamendu ez hain kualifikatua duen zatia Zumaburuko
fronteari dagokio. Udala horretan ari den arren (oinezkoen
eta bizikletazaleen ibilbideari jarraipena emanez), egindakoa
finkatu eta lanarekin jarraitu behar da. Hala, Aurrerapenak
proposatzen du:
• Oria ibaiaren eskuinaldeko jarraitasunaren
hobekuntzan eragitea, alde batetik, “Kotxeras” eta Oria
Industriagunearen artean. Era berean, Oria Industriagunearen
eta Bruneten artean

• Oriari buruzko behatokia landa-parke eta espazio
libreen sistemaren parte izatea

• Behar bezala ordenatu ibaiertzeko ibilbide lineala
eta hirigunerako luzapenak. Ibilbide jarraituen sare bat
osatzea, espazio libreen sistema, parkeak, oinezkoentzako
ibilbideak eta eremu bakoitza ibaiaren ardatzarekin egoki
lotzeko

• Ibaiertzen artean zubi edo oinezkoentzako
pasabide berriak sortzeko ideia baztertzea
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D.2. Bide-antolamendua, mugikortasuna eta irisgarritasun unibertsala
Gaur egun, Lasarte-Oriak Irisgarritasun Plana, aparkalekuei buruzko azterlanak zein ekimenak eta mugikortasunaren arloko estrategia ditu. Indarrean
dagoen legediaren arabera, Lasarte-Oriak laster izan beharko du Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plana; hala, parte hartzeko prozesuaren eta
Aurrerapenaren beraren proposamenak kontuan hartu beharko dira hura idazteko. Gai horri dagokionez, Aurrerapenean honako hau aipatzen da:
• Ahal den neurrian, hiriarteko autobus-zerbitzua eta Manttangorri tokiko sarea hobetzea
• N-1 errepidearen trazadura finkatzea, indarrean dagoen plangintza sektorialaren arabera
Era berean, Aurrerapenean ikus dezakegu hiri-eremuaren iparraldeko eta hegoaldeko muturren artean egin beharreko distantzia, lerro ia zuzenean
eta malda txikiko lurretan, 3 kilometrokoa baino ez dela. Horrek aukera ematen du hiriko oinezkoentzako ibilbideak hobetzeko, motorrik
gabeko mugikortasuna bultzatzeko, batez ere oinezkoena, hirian eta bailaran.
Hala, hirigunean oinezkoak lehenestearen alde egiten da. Horretarako, proposamen hauek egin dira:
• Oinezkoek lehentasuna izango duten bideak
		— Kale Nagusiko zati bat, geltokiaren biribilgune eta Ola-ko biribilguneen artean, garraio publikorako eta ibilgailu baimenduen
baterako trafikoarekin. Horrela, oinezkoentzako gune zentral bat sortuko da, ardatz horren bi aldeak biltzen dituena: Antonio Mercero plaza, Sagartoki
eta Geltoki kaleak (zati batean), Askatasunaren parkea, “Brígidas” komentuaren aurre-ateak eta San Pedro parrokiaren ingurua lotuz. Aukera bat ere
bada, Loidibarren ekipamendu gunearekin oinezko lotura hau egitea
		— Erdialdeko eremu hori Atsobakar eta Urbilgo parkera sartzeko oinezkoentzako ibilbidearekin lotzeko aukera aztertzea
		
— Oinezkoentzako ardatz hori Zumaburu auzora zabaltzea, behar bezala formalizatuta, eta kotxetegien eremua berrantolatzen jarraitzea,
Oztaraneraino.
Zirkuituko pasealekuko eta Oria hiribideko oinezkoentzako ibilbidea finkatzea, agertuko daitezkeen hobekuntza aukerak baztertu gabe
• Irisgarritasuna
		— Ibarraren sestraren gainetik dauden garapenetarako irisgarritasun-baldintzak hobetzea, N-1 errepidearen ekialdeko hegaletan
(Goiegi, Zabaleta, Oztaran, Basaundi eta Antxisu, besteak beste). Ekimen horiek dagoeneko jasota daude Udalaren 2017. urteko Irisgarritasun
Planean, eta hobetzen jarraitu behar da.
		— Zentzu honetan igogailuen afera. Goiegi eta Zabaleta artean eta Goiko kalean igogailu berriak sustatu eta bultzatzen du
Udalak. Aurrerapenean Oztaran eta Zatarainerantz jarraipena ematea proposatzen da, beste ekimen osagarri batzuk alde batera utzi gabe
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• Bizikleta-bideak
		— Udalak bizikleta-bideen sare bat ere ezarri du, Aurrerapenak honen osatzea proposatzen du
		
— Sareak Txikierdirantz eta Donostiarantz jarraitasuna duenean, LPP-n xedatutakoarekin bat etorriz, bideak Andoainerantz jarraitzea
proposatzen da:, Oriatiren gainetik eta N-1 errepidearen plataformatik
		
— Plazaolako bidea Urnietarantz jarraitzea aztertu behar da
		
— Hiri-eremuan sarea osatzea proposatzen da. Kale batzuetan bizikletazale eta oinezkoen, bizikletazale eta motordunen mugikortasuna
aldi berean egotea aztertzeko aukera izanik.
		
— Oria ibaiaren ertzeko oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbideari jarraipena ematea argudiatzen da. Horretarako, Zumaburun
(proiektuan) eta Oria Industriagunean eta Bruneten (lehen aipatu bezala) ekintza zehatzak egin behar dira gutxienez

• Bideen irisgarritasuna eta motordun mugikortasunarekin lotutako alderdiak
		
— Aurrerapenean Allerruko hegoaldeko lotunea aldatzea proposatzen da, Antxisu auzoko pasabide-zirkulazioa kentzeko, eta ingurumenkalitatea eta segurtasuna hobetzeko
		
— N-1 errepidearen trazadura pantaila bidez estaltzea GI-3832 errepidearen gaineko pasabidearen eta Oztarango biribilgunearen
artean
		— Hiriguneko gainerako eremuetan abiadura 30 km/h-ra mugatuta duten bideak antolatzeko aukera baloratzea proposatzen da
		— Aparkalekua
			
— Garajeko sotoak antolatzea “Kotzeras”-en
			
— Zumaburu ondoko esparruan sestra gainean dauden bi garaje-eraikin kentzea eta Bista Ederren, Oztaranen aparkatzeko plaza
berriak antolatzea

• Bideak
		
— Aurrerapenak, udalerrian dauden landa-bideen egungo sarea finkatzen du, eta Azkorte eta Galarretako bideak ere bide-sistema
orokorrean sartzen ditu
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D.3. Esku-hartzeak bizitegietarako eremuetan
1.Esku-hartze ildoa.- Higiezin puntualak eta hiriguneak birgaitzea
• Higiezinak
— 50 urte baino gehiago dituzten guztiak birgaitzea proposatzen da, denbora gutxiagokoak diren beste batzuen kalterik gabe
• Hiri eremu osoen birgaitzea. Planoan arrosaz seinalatuak direnak
— Horretarako, hiri-birsorkuntzako eremuak edo eremu degradatuak (adibidez, Oztaran) berariaz mugatzeko aukera eta birsorkuntza integrala
sustatzea bertan. Hori guztia beste batzuetan ere egin daiteke, hala nola Zabalgunean, Sasoetan, Zumaburun eta Orian. Dena den ondo aztertu
beharreko neurriak dira
• Basaundin jada ber-urbanizazio osoari ekin zaio, eta Beko Errota kaleko 1., 3., 5., 7. eta 9. zenbakietako multzoa gehitu ahal izango litzaieke, hauek
finkatuko balira

Proposatutako bizitegi-antolamenduko alternatibak (II.3 planoa Aurrerapenean)
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2.Esku-hartze ildoa.- Lurzati espezifiko eta 'Kotxeras' eremua
Aurrerapenean hainbat irizpide dituen hiri-birsorkuntza eta berrikuntza proposatzen da. Denak jada artifizializtuak izan diren lurretan, eta okupazioa
hobetu edo erabilera aldatzera bideratuak dira batez ere. Hala, Aurrerapenak honako hau zehaztu eta proposatzen du:
• Okendoko eraikin zaharra: Eraikina egungo egoeran finkatzea proposatzen da, nahiz eta prozesuan aukera alternatiboak baloratu ahal izango
liratekeen Okendo plazaren hiri-irudia hobetzeko
• Kale Nagusiko 13.partzela: Solairu batean lehendik zegoen eraikuntza-profila jasotzeko baimena ematea proposatzen da, eraikina altxatuz
edo ordeztuz
• Kale Nagusiko 39.partzela. Solairu batean lehendik dagoen eraikuntza-profila jasotzeko baimena ematea planteatzen da, bai altxatze baten
bidez, bai eraikuntza ordeztuz
• Beko Errota kalea, 1, 3, 5, 7 eta 9. Dagoeneko planteatzen da lehendik dagoen eraikina ordeztea. 2005eko Arau Subsidiarioetan proposatzen
den irtenbidearen arabera egitea proposatzen du Aurrerapenak ere (eraikigarritasuna 4.728 m2 gehituta ordeztea, dagokion antolamendua zehaztuko
duen Plan Berezia sustatuz). Hurrengo irudian ageri den antolamendu alternatiboaren arabera, aipatu eraikigarritasuna lortzeko, behe solairu, sei altu
eta atikoko sestra gaineko eraikuntza profila hartu beharko litzateke.

Lasarte-Oriako hiri antolamenduko plan orokorra. Planeamenduaren aurrerapena, 2019. 66. or.
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• Loidibarrengo kiroldegiak okupatutako lurzatia. Michelin inguruan kiroldegi berri bat eraikitzeko aukera planteatu da, Loidibarrenen gaur
egun dagoenaren ordez. Horren ondorioz, azken partzela horretarako (Loidibarrenekoa) bi aukera planteatzen dira: ekipamendu-erabilera finkatzea,
beste dotazio-mota batekin, edo etxebizitza erabilera izatea, behea solairuak erabilera komertzial eta dotazionalak izanda eta 100 etxebizitza inguru
planteatzea 6 solairu eta ganbararekin.

Lasarte-Oriako hiri antolamenduko plan orokorra. Planeamenduaren aurrerapena, 2019. 66. or.

• Udalaren orubea Beko kalean (Loidibarren). 2005eko Arau Subsidiarioetan ezarritako indarreko antolamendua finkatzea proposatzen da:
lur zoru publikoan, Etxebizitza bloke bat garatzea. Behe solairua gehi bost solairu eta atikoko profila aurreikusten dira: 70 etxebizitza berri inguru
izanen lirateke.
• Loidi eta Goikale arteko etxeak. Lehendik dagoen eraikuntza finkatzea proposatzen da, Loidibarrengo azpi-eremu honetan dentsitate eta
erabilera aniztasun handiagoa ekarriko duten aukera alternatiboak kontuan hartzea galarazi gabe.
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• Kale Nagusia, 53-61 eta Goikale, 22. Aurrerapenean bi aukera daude. Lehena egungo egoera sendotzea da. Bigarrena, berriz, lehendik
dagoen eraikuntza osoa ordeztea da (24 etxebizitza), eta guztira 124 etxebizitza garatzeko aukera ematen du. Etxebizitza horiek eraikuntza irekiko hirimorfologia lukete, eta hiri-bilbea osatuko litzake.

Lasarte-Oriako hiri antolamenduko plan orokorra. Planeamenduaren aurrerapena, 2019. 67. or.

• Kale Nagusiko 71-83 bitarteko lur sailak. Plan Orokor honen denbora-mugan, dagoen eraikuntza finkatzea proposatzen da. Hala ere, prozesuan
aukera alternatiboak kontuan hartu ahal izango dira, dentsitate eta nahaste handiagoa lortzeko.
• Txartel kaleko eraikinak, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 eta 12. Plan Orokor honen denbora-mugan, dagoen eraikuntza finkatzea proposatzen da. Hala ere,
prozesuan aukera alternatiboak kontuan hartu ahal izango dira, dentsitate eta nahaste handiagoa lortzeko.
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• Kotxeras-eko esku-hartzea: hiri-lurzoru horretan, lurralde-antolamenduak esku-hartze estrategiko bat aurreikusten du, gaur egun batez
ere jarduera ekonomikoetarako erabiltzen den lurzorua etxebizitzarako lurzoru eta hirugarren sektoreko lurzoru bihurtzeko. Proposamen
hori Eskuzaitzetako eremua sortzeko ekimenekin batera egitea planteatzen da, eta, horren bidez, lurzoru-azalera handia eskaini hainbat motatako
jarduera ekonomiko berriak sustatzeko. Esparru honetarako hainbat aukera proposatzen dira:
		
• 1.- Etxebizitza kopuru handia: Arau Subsidiarioetan planteatzen den erabileratik abiatuta 1.000 etxebizitza berri egitea, planteatzen
diren 840-en ordez.
		
• 2.- Bizitoki garapena espazio libreen eta ekipamenduen beharrizanekin ere lotzea. Honetarako etxebizitzen konfigurazioa, eta, gainera,
gaur egun Zumaburutik gertu dauden eta garajez beteta dauden industria-izaerako bi eraikin etxebizitza-erabilerara aldatzea. Egoera horretan,
egikaritze-baldintzak eta zuzkidura publikoen beharrak berriz definitzea proposatzen da, eta etxebizitza ahalmena 1.250 etxebizitzatara igo daitekeela
ulertzen da. Zonalde honek Zumaburu auzoarena baino % 15 inguruko dentsitate txikiagoa izango luke, eta, gainera, hirugarren sektoreko erabileren
aurreikuspena integratuko luke. Aukera horretan (II.3 planoan bi bertsio daude), esparruaren kudeaketa eta bideragarritasun ekonomikoa prozesuaren
jarraitutasunean zehaztu beharko bazen ere, Kaxkarroko parkearen eremuaren garapena burutzea proposatzen da, espazio libreen sistema orokorrari
dagokion zuzkidura osatzeko. Era berean, kultur ekipamendu estrategiko bat antolatzeko aukera emango luke

Bizitegitarako proposatutako antolamendu-alternatibak (Aurrerapenean II.3 Planoa)
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3D proiekzioa “Kotxeras eremurako”
(Lasarte-Oriako hiri antolamenduko plan orokorra. Planeamenduaren aurrerapena, 2019)
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3.Esku-hartze ildoa.- Zabaleta Berri eta Zaratain
Laugarren dinamika bat Zabaleta Berri eta Zatarain eremuetako garapenen exekuzio-prozesua bukatzeari dagokio.

4.Esku-hartzea ildoa.- Oria-Gain
Jarduketa posiblea Oria-Gain eremuan, 2005eko Arau Subsidiarioek dentsitate txikiko bizitegitarako lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako udal
lurzoru publikoan
• Dentsitate altuagoa duen eremua proiektatu (38 etxebizitzatik 134-ra). Tamaina ertaineko babes publikoko 134 etxebizitza, 85 m2(s)-koak,
esparruaren eraikigarritasuna mantenduz. Dentsitate txikiko etxebizitzen tipologien ordez bloke irekien tipologiak jartzea ekarriko luke, eta horiek
guztiak babes publikoko araubidera bideratzeko aukera baloratuko litzateke.
• Beste alde batetik, eremu hori mendebaldeko hegalera zabaltzea proposatzen da, Oriaraino, eremu horretan sartu beharreko lurzoru
publikoetan, espazio libreen sistema orokorraren zati gisa kalifikatzeko.
Aurrerapenak hau proposatzen badu ere, kontuan eduki behar dugu badela “Europan” lehiketatik ateratako proiektu bat eremu honetarako.
Jarduketaren testuinguruan, tokiko ingurumena hobetzen saiatuko da.

5.Esku-hartze ildoa.- Hiri-inguruko Lurzoruan
“Hiri-inguruko” lurzoruaren okupazio berria. Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialak hiri-ingurutzat edo hiri-hazkundearen perimetrotzat hartzen
duen lurzoruaren zati bat okupatzeko aukera ematen du. Esan bezala Aurrerapenak ez du hau beharrezko ikusten, dena den eztabaida publikora
eraman beharreko kontua da.
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D.4. Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren antolamendua
Erabilera mistoa (bizitegietarako eta hirugarren sektorerako)
Industria: Arestian aipatu dugun bezala, lehendik daudenak eta Arau Subsidiarioetan agertzen diren beste batzuk finkatzea proposatzen da, baina ez da
industria lurzoru berririk aurreikusten.
• Industria-lurzoruak sendotzea: Michelin, Rekalde, Oria Industriagunea eta Brunet
• Txikierdi Alde, Teresategi eta Goiegi Gorako eremuetarako proposamenak finkatzea, indarrean dauden baina gauzatu ez diren Arau Subsidiarioetan
aurreikusten direnak.
Eskuzaitzetan eta Galarretan (LPP/LAG) egingo den jarduera ekonomiko berria ikusita, “Kotxeras”-eko lurzoruaren kalifikazio ekonomikoari uko egitea
planteatzen da.
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D.5. Espazio libreen antolamedua
Espazio libre orokorrak eta tokikoak bereiztea beharrezkotzat jotzen da. Honekin proposatzen da:
• Nahiko espazio libre dago (hirigintzaren parametroen arabera biztanle/azalerarako), baina Plazaola landa-parkea (10 Ha) eta Oriaren Behatokia
sartzea proposatzen da (lehendik dagoen azalerari 2,75 Ha gehiago gehituko zaizkio). Ahal dela, espazio libre orokor horiek sarean konektatuko dira,
irisgarritasun baldintza egokiak izanda.
• Auzo bakoitzean espazio libreak bermatzea.

Espazio libreen zuzkiduraren antolamendu-alternatibak (Z.O.) (II.5 Planoa Aurrerapenean)
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D.6. Ekipamenduen antolamendua
Gaur egun nahikoa ekipamendu dagoela argudiatzen da Aurrerapenean. Hala ere, berri batzuk planteatzen dira:
• Michelinen beste kiroldegi bat jartzeko aukera, egungo kiroldegia kenduta
• Udal-brigadaren eraikin berria
Gainera, Aurrerapenak beste aukera batzuk planteatzen ditu
• Udal-brigadaren eraikina Oztaranen kokatzeko aukera, dagokion aukera proposatuz
• Ofizio-eskolak, berriz, Oztaranen ere har lezake espazioa, edota erabiltzen ez den edo erabilera murriztua duen irakaskuntza-espazio batean,
baita Kotxeras-en esparruan bertan ere. Hau definitzeke dago beraz
Hala, Oztaranentzat bi aukera proposatzen ditu aurrerapenak:
• Lekua espazio libreen sistema orokorreko parke gisa finkatzea, aurreko epigrafean planteatu den bezala.
• Bertan ekipamendu-eraikin bat antolatzea. Horren estalkian aire zabaleko aparkaleku bat antolatuko litzateke, auzoak arlo horretan dituen
beharrei erantzuteko, eta igogailu publiko bat jarriko litzateke Goikale, Oztaran eta Zatarainekin lotzeko. Bigarren aukera horri esker, Urnietako bidea
Oztaranekin lotzeko bide-trazadura berreskura daiteke. Esku hartze honek Bista eder, 6-ren eraispena eta bizitoki berriak eskatzen ditu.

Lasarte-Oriako hiri antolamenduko plan orokorra. Planeamenduaren aurrerapena, 2019. 79. orrialdea
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Proposatzen diren beste esku-hartze esanguratsu batzuk:
• “Kotxeras”-en 2. esku-hartzea aukeratzen bada, estrategikoki kokatutako kultura-zentro bat hiri-eremuaren hegoaldeko zonaldean eraikitzea
• Villa Mirentxu handitzea
• Atsobakar handitzea
• Sasoetan ekipamendu berriak jartzeko aukerak
• Hilerria finkatzea

Ekonomia-jardueretarako eta ekipamendutarako lurzoruaren antolamendu-alternatibak (II.4 planoa Aurrerapenean)
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