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Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko 
eta zaintzeko plan berezia  

 

 
 
Legazpiko Udalak 4 bilera egingo ditu udalerriko hirigintza-ondarea 
babesteko eta zaintzeko plan berezia herritarrei aurkezteko. Gaur, 2014ko 
otsailaren 11n, bilera horietako lehenengoa egin da.  
 
Bilera horien helburua aipatu plana aurkeztea eta bere edukia ezagutzera ematea 
da; bestetik, planaren eragina jasango duten zonaldeetako bizilagunen 
ekarpenak jasotzea eta plana haiekin alderatzea da bigarren helburua. Hauek 
dira eragin-eremuak: Urtatza, San Juan, Arantzazu, San Jose, San Ignazio eta 
San Martin. 
 
Testuinguru horretan, agiri edo akta honetan Urtatza auzoko bizilagunekin egin 
den lehenengo bileran gertatutakoa jasotzen da. Hauxe izan da bileraren 
eskema: 
 
 
 
 
 
 
 

Urtatza auzoko bizilagunei plana aurkezteko tailerra 
Eguna: 2014ko otsailaren 11. 
Lekua: Legazpiko Gizarte-zentroa. 
Ordutegia: 18:30etik 20:15era. 
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1. Parte hartu duten pertsonak: Zeintzuk? 
 
 
Gaur, bileran, honakoek hartu dute parte… 
 

Concepción Antolín – Rosario Espina – Cristina Limia – Mercedes Cruz 
– Manuel Luqui – Benjamín Ferrero – Juani Uribeetxeberria – Abel 
Araguzo – Belén Martínez – Kepa Urzelai (alkatea) – Ane Mendinueta 
(Legazpiko udaletxeko arkitektoa) - Beatriz Herreras, Josean Medina 
eta Javier Goikoetxea (plana idatzi duen taldea) – Zorione Aierbe eta 
Iciar Montejo (Prometea). 

 
Plana ezagutzeko interesa agertu duen eta Urtatza auzoa babesteko aurkeztu 
diren proposamenak aintzat hartu dituen taldea. Bertaratutakoen parte hartze 
aktiboari esker bilera interesgarria egin duen taldea! 
 

 
Guztioi, eskerrik asko!!!  
Eskerrik asko gure deiari erantzun diozuelako eta zuen gogoeta 
eta ekarpenekin plan berezia aberastu egin duzuelako! 
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2. Plan bereziaren aurkezpena 
 

Lehenbizi, Kepa Urzelai Legazpiko alkateak hartu du hitza. Ongietorria eman eta 
bilerara hurbildu diren pertsonen parte hartzea eskertu eta gero, Legazpiko 
Agenda 21eko Foroaren tailer honen nondik norakoak azaldu ditu.   

 

Horrela, honakoak adierazi ditu: 

Sarrera horren ondoren, Beatriz Herreras plana idatzi duen taldeko historialariak 
hartu du hitza eta Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko eta zaintzeko Plan 
bereziaren garrantzia azpimarratu du. Honako gaiak azaldu ditu:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Eusko Jaurlaritzak diru-laguntza bat eman zion Legazpiko Udalari joan den 
2011n eta laguntza horri esker egin ahal izan da plan hau. 2012an zehar, 
Udalak proiektua nolakoa izango zen zehaztu zuen eta proiektu hori idatziko 
zuen lantaldea aukeratu zuen. 

• Plana idatzi duen talde teknikoa jakintza-alor anitzekoa da. Horrela, 
bertan egin dute lan: 2 historialarik, arkeologo batek eta 4 arkitektok.  

• Plana idaztean, udalerrian babesgarriak diren elementuen zerrenda 
desberdinetatik abiatu gara –Eusko Jaurlaritzako, Foru Aldundiko eta 
udaletxeko zerrendak−. Hortik aurrera, planak elkartu egin ditu elementu 
horiek eta bakoitzarekin xehetasun-fitxa bat osatu da. 

• Planaren helburua Legazpiko ondarea babestea eta hobetzea da.   

• Ondarea balioa duen zerbait da –balio kulturala, arkitektonikoa, 
erlijiosoa, soziala,….−.  

• Legazpiren kasuan, multzoaren balioak eguneroko ondasunarekin 
du lotura: lan mundua, etxebizitza,… egunerokoa. Horrela, babesteko 
eta hobetzeko planak lantegiekin eta auzoekin zerikusia duen oro 
hartzen du bere baitan –baita burdinolak, baserriak eta trikuharriak 
ere−.  

• Ikuspegi horretatik, Legazpiko hirigintza-ondarea honela dago 
katalogatuta: 

- Euskadiko Autonomia Erkidegoko 10 industria-multzo 
hoberenetako bat da. 

- Estatuko 100 industria-ondare hoberenetako bat da. 
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Horrela, Urtatza auzoa Legazpiko hiri-paisaiaren elementu gisa sartu da. 
Urtatza, auzo multzoetatik modernoena da (60. hamarkadakoa) eta, bertan, 40. 
hamarkadan (San Ignazio auzoa) eraiki ziren lehenengo etxebizitzekin alderatuz 
gero nabarmena da urte horietan eman zen bilakaera.  
 
Beatrizen azalpenak osatuz, plana idatzi duen taldeko arkitekto Josean Medinak 
honakoak zehaztu ditu:  
 
• Zergatik egin den plana. 
• Planaren edukia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zergatik egin da plana? 
 
Hona hemen azalpena… 
• Legazpin hirigintza-elementu paregabeak aurkitzen ditugulako (horrela diote 

gaian adituak diren pertsonek). Era koherentean egin zen: asko eta ondo 
eraiki zen, oso denbora laburrean. 

• Gainera, multzoaren balioa dago. Elementuak udalerri osoan zehar aurkitzen 
ditugu: fabrikak, etxebizitzak, espazio publikoa,… eta ahalik eta bizi-kalitate 
hoberena lortzea da helburua. 
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Plana eta haren edukia. 
 
Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko eta zaintzeko plan berezia legezko agiri 
bat da eta agiri horren helburua udalerriko baliozko elementuak babestea da, 
hala nola, burdinolak, trikuharriak, lantegiak, auzoak, eraikinak, etxeak,…. 
 
Planean elementu horiek identifikatu, zenbatu eta katalogatu egiten dira eta 
haiek babesteko neurriak proposatzen dira. Horrela, babes-mailaren arabera, 
planak 3 maila zehazten ditu –handienetik txikiagora-: 
 

 1. maila: maila honetan elementu bakarra dago, Azpikoetxe. Dena den, 
planak maila honetan Patrizio Etxeberria eta Teresa Agirre senar-emazteen 
etxea sartzea proposatzen du. 

 2. maila: udalerriko auzo eta elementu desberdinak. 

 3. maila: udalerriko auzo eta auzo-elementu desberdinak. 

 
Planari honako agiriak atxiki zaizkio: memoria, araudia eta xehetasun-fitxak. 
 

3. Xehetasuna: Zer dio planak Urtatza 
auzoaren gainean?  
 
Josean Medina eta Javier Goikoetxea dira plana idatzi duen taldeko arkitektoak 
eta Urtatza auzoaren fitxaren xehetasunak azaldu dituzte. Honakoak aurkitzen 
ditugu fitxan: 
 
 
I. ATAL DESKRIBATZAILEA: 
• Eragindako eremuaren informazio orokorra -

1 zenbakitik 26ra-: eraiki den urtea, 
arkitektoa, erabilerak, azalerak,… 

• Eraikinen ezaugarri orokorrak. 
• Bere balio arkitektonikoaren justifikazioa. 
 
  
II. ATAL ARAUTZAILEA: 
• Onartutako esku hartzeen xehetasuna. 
• Babes-maila –kasu honetan, 3.maila−. 
• Esku hartzeko irizpide partikularrak, 

onartutako jarduketen xehetasun 
zehatzarekin-. 
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Horrela, eta helburua Legazpiko –eta Urtatza auzoko− ondarea babestea eta 
haien balioa ez galtzea izanik,  irizpideak bateratu egin dira pertsona guztiek 
araudi bakarraren arabera jardun dezaten. 
 
Honako hauek dira Urtatza auzoan jardutean aintzat hartu beharreko 
irizpide nabarmenenak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ! 

Urtatza: 3. babes-maila 

• Mantentze- eta zaintze-lanak onartzen dira.  

• Kanpoaldetik igogailuak eta eskailerak egokitzea onartzen da, 
esku hartzeko irizpide partikularren arabera beti ere.  

• Irisgarritasuna hobetzeko diseinatutako elementuak jartzea 
onartzen da, espazio publikoa hobetzeko. Lan hori esku 
hartzeko irizpide partikularren arabera egingo da.  

• Eraikinak ordeztea eta hustea onartzen da, baldin eta lan hori 
egiteko eskaerek udaletxeko zerbitzu teknikoen aldeko txostena 
jasotzen badute. Eraikin berriak esku hartzeko irizpide 
partikularrak bete beharko ditu.  

• Honako erabilerak onartzen dira: bizitegitarako, industriala (1.), 
hirugarren sektorekoa eta ekipamendurako.  

• Hauek dira Urtatza auzoko elementu bereziak: berdegune 
mailadunak, fatxadak eta estalkiak.  
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4. Parte hartu duten pertsonen gogoetak eta 
ekarpenak 
 
 
Gaia aurkeztu ondoren, ordubete eman dugu bilerara 
etorri diren Urtatza auzoko bizilagunen gogoetak eta 
ekarpenak ezagutzen. Akta honetan jasota geratu da 
hori. 
 

• Igogailuak: taldeak oso ondo baloratu du igogailuak eraikinen 
kanpoaldean jartzeko aukera, zehaztutako baldintzak betez gero beti 
ere. Hori behar nabarmena da Urtatzako eraikinetan: “zenbait ataritan 
eskaileren neurriak ez du ematen igogailua barrutik jartzeko”.   

• Irisgarritasuna: Urtatza auzoan konpondu beharreko irisgarritasun 
arazoak eta traba arkitektonikoak daude. Taldeak auzoaren azterketa 
orokor bat egin beharra dagoela esan du eta hobekuntza desberdinak 
aztertu: irisgarritasuna, berdegunean, argiteria,… beti ere multzoko 
ikuspegi integral batetik abiatuta. Hori entzunda, Udalak aurten 
Arantzazu auzoan horrelako esperientzia pilotua egingo dela esan du. 
Bestalde, gai horren gainean taldeak Tuterako eredua eta esperientzia 
ekarri du gogora, non auzo oso bat erabat eraberritu den.  

• Plana indarrean sartzea: Udalak behin betiko onartu behar du plana 
eta orduan sartuko da indarrean. Egun, planak hasierako onarpena jaso 
du Udalaren aldetik eta alegazioetarako epea zabaldu da –martxoaren 
31ra arte−; ondoren aurkeztutako alegazioak aztertu eta erantzungo 
dira eta, azkenik, behin betiko onartuko da plana. 

• Garrantzitsua da araudia betearaztea: hainbat kasutan, edozein 
obra edo hobekuntza egin behar denean, batzuk ez dituzte eskatu 
beharreko baimenak eskatzen udaletxean eta ez dute araudia betetzen; 
jokaera horrek eraikin multzoaren balioan eragiten du. Kontu horretan 
herritarrek araudia betetzea eta Udalak araudia betearaztea oso 
inportantea dela azpimarratu da.  

• Aireko instalazio elektrikoak auzoan: Urtatza auzoan aireko kableak 
daude oraindik. Iruzkin horren aurrean Udalak auzoko gune batzuk (eta 
Legazpiko beste batzuk) berriz urbanizatzen doazen heinean kableak 
lurperatu egiten direla erantzun du. Dena den, auzo osoa erabat 
kanalizatuta egon arte, Iberdrolak –edo dagokion enpresak− ezin du 
aireko kableak kendu.  Gai honekin jarraituz, taldeko kide batek 
Urtatzan baliogabetuta dagoen transformadorea zergatik ez den kentzen 
galdetu du. 
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5. Tailerraren amaiera  
 
Arratsaldeko zortziak eta laurden direnean amaiera ematen diogu bilerari hainbat 
gogoetekin.  
 
Taldeak oso ondo baloratu ditu ondorengoak: 
• Hurbiltasuna eta horrelako saioak egitearen garrantzia. Zentzu horretan, 

bizilagunen elkarteak indartu beharra ikusi da, udaletxearen eta auzoko 
bizilagunen arteko zubi-lana egin dezaten. 

• Plan bereziaren edukia, Legazpi eta auzoa laguntzeko erreminta gisa. Hala 
ere, gai horiei buruz bizilagun guztiak kontzientziatu beharra dagoela aipatu 
da. Eta horretarako proposamen bat egin da: eragin-eremuko eraikinen 
atarietan Urtatza auzoko xehetasun-fitxa jartzea –horrela, behintzat, ezingo 
dute esan informazioa jaso ez dutenik−. 

 
Eta horrela, mahai gainean jarritako ideia eta proposamenen artean, amaiera 
eman diogu gaurko bilerari. Eskerrak eman nahi dizkiegu bileran parte hartu 
duten guztiei, interesa agertu dutelako eta proposamenak aurkeztu dituztelako! 
  

Benetan atsegina izan da! 
Eskerrik asko guztioi! 

• Kutxa txikiak: behar-beharrezkoa da auzoko zenbait kutxa txiki 
konpontzea, “batzuk puskatuta daude eta arratoiak ateratzen dira”.   

• Erreka garbitzea: taldeak erreka garbitu beharra dagoela adierazi du. 
Horren aurrean, alkateak gai hori URA Euskal Agentziarekin lantzen ari 
direla esan du eta epe motzean konpontzea espero du.  

• Kultura aldaketa: Legazpiko Udalak plan horren aldeko apustua egin 
du eta apustu horrek bera baitan darama kultura aldaketa bat eta 
“etxebizitza berria erosi beharrean kalitate handiagoa duen etxebizitza 
zaharra konpontzea bilatzen da”. Hau da, etxebizitzak berritzea 
sustatzen da eta ez horrenbeste etxebizitza berria erostea. 

 


