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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 17an, bilera horietako hirugarrena egin da. 
 
Hauek dira bilera horien helburua: 
 

• Plana aurkeztea eta bere edukia ezagutzera ematea. 
• Planaren eragina jasango duten Legazpiko zonaldeetako bizilagunen 

ekarpenak jasotzea eta plana haiekin alderatzea. Hauek dira eragin-
eremuak: Urtatza, San Juan, Arantzazu, San Jose, San Ignazio eta San 
Martin. 

Arantzazu y San José auzoetako bizilagunei 
plana aurkezteko tailerra 
Eguna: 2014ko otsailaren 17a. 
Lekua: Legazpiko Gizarte-zentroa. 
Ordutegia: 18:30etik 20:15era. 
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Testuinguru horretan, agiri edo akta honetan Arantzazu eta San Jose 
auzoetako bizilagunekin egin den bileran gertatutakoa jasotzen da. Hauxe izan 
da bileraren eskema: 
 

 

1. Parte hartu duten pertsonak: zeintzuk? 
 
Gaur, bileran, Arantzazu eta San Jose auzoetako bizilagunen parte hartzea 
jaso dugu. Zehazki, honakoek hartu dute parte: 
 
 
Juan Carlos Agirreurreta – Rogelio Botanz – Nati Parra de la Hoz – Anuntxi 
Andueza – Fermin Zumalde – Mª Lurdes Inza – Teresa Fernández de Monje – 
Maite Lombide – Pedro Vega – Garbiñe Iturbe  - Mª Jose Serna – Tere 
Elgarresta – Anastasio Ugarte Agirreurreta – Gorka Balenziaga – José Ezeolaza 
– Rosa Makibar – Daniel Arregi – Make García – Regina Mujika – Jesús Giné – 
Milagros Perez – Montse Cirez – Conchi Alonso – Mikel Uranga – Juan Rincón – 
Carlos González – Juan Mari Irazustabarrena – Marisol Rodríguez - Kepa 
Urzelai (alkatea) – Sagrario Etxabe (zinegotzia) – Oscar Valbuena (zinegotzia) 
- Ane Mendinueta (Legazpiko Udaleko arkitektoa) - Beatriz Herreras, Josean 
Medina eta Javier Goikoetxea (plana idatzi duen taldea) – Zorione Aierbe eta 
Iciar Montejo (Prometea). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parte hartu duten pertsonak: zeintzuk? 
• Plan bereziaren aurkezpena: zergatik, zertarako, nola. 
• Xehetasuna: zer dio planak Arantzazu eta San Jose auzoei buruz?  
• Emaitzak: parte hartu duten pertsonen gogoetak eta ekarpenak. 
• Tailerraren amaiera. 
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Guztira, 30 bat lagun izan dira Arantzazu eta San Jose auzoetarako proposatu 
diren babes-neurriak eta plana ezagutzeko interesa agertu dutenak. Taldeak 
auzoetan bizi-kalitatea mantentzea nahi du eta hori auzoa babestearekin eta 
hobetzearekin bat egitea nahi du.  
 
 

Eskerrik asko gure deiari erantzun diozuelako eta Arantzazu eta 
San Jose auzoetako bizilagun gisa duzuen ikuspegiarekin plan 

berezia aberastu egin duzuelako! 
 

Eskerrik asko guztioi!  
 

 

2. Plan bereziaren aurkezpena 
 

Lehenbizi, Kepa Urzelai Legazpiko alkateak hartu du hitza. Ongietorria eman eta 
bilerara hurbildu diren pertsonen parte hartzea eskertu eta gero, bilera 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 80.000,00 €ko 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. 
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Arantzazu eta San Jose auzoak Legazpiko hiri-paisaiaren elementu gisa sartu 
dira. Arantzazu auzoa 1953an eraiki zen eta San Jose auzoa 1956an.  
 
Beatrizen azalpenak osatuz, plana idatzi duen Josean Medina taldeko arkitektoak 
honakoak zehaztu ditu: 
  
• Zergatik egin den plana. 
• Bere edukia eta izapidetzea.  
 

• 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−. Multzoa babesteko plana da.  

• 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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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. 

• Legazpin elkarrekin bizi dira eta bizirik iraun dute landa-paisaia, hiri-paisaia, 
industriaurreko paisaia eta industria-paisaia aberasten duten elementuak. 

• Legazpiren hiri-garapenean kolektibitaterako edo komunitaterako aukerak 
bilatzea lortu nahi izan da.  

 
 
Plana, bere edukia eta izapidetzea 
 
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 –Arantzazu auzoa 
adibidez-. 

 3. maila: udalerriko auzo eta auzo-elementu desberdinak –San Jose auzoa 
adibidez-. 

 

Planari honako agiriak atxiki zaizkio: memoria, araudia eta xehetasun-fitxak. 
Plana izapidetzeari dagokionez, hauexek dira eman diren urratsak: 
• 2013ko abendua: Udalak hasiera batean onartu zuen plana. 
• Alegazioak (taldeek eta norbanakoak egindakoak) aurkezteko epea zabalik 

dago 2014ko martxoaren 31ra arte. 
• Alegazioak aztertu eta erantzun ondoren, eta hala erabakiz gero, Udalak 

behin betiko onartuko du plana. 
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3. Xehetasuna: Zer dio planak Arantzazu 
auzoari buruz? Eta San Jose auzoari buruz? 
 
Josean Medina eta Javier Goikoetxea dira plana idatzi duen taldeko arkitektoak 
eta Arantzazu eta San Jose auzoen fitxen xehetasunak azaldu dituzte. 
 
Hasteko eta irakurketa errazagoa izan dadin, planean jasotako fitxa guztiek 
egitura bera dutela adierazi dute. Fitxak bi atal ditu: atal deskribatzailea eta atal 
arautzailea.  
 

 
Segidan, auzoen araberako xehetasunak jasotzen dira.  
 
 
Arantzazu 
 
Eta zentzu horretan, zeintzuk dira auzoko 
elementu nabarmenenak? Josean Medinak 
honakoak azpimarratu ditu: 
 

I. ATAL DESKRIBATZAILEA: 
• Eragindako eremuaren informazio orokorra: eraiki den urtea, arkitektoa, 

erabilerak, azalerak,…  
• Eraikinen ezaugarri orokorrak. 
• Bere balio arkitektonikoaren justifikazioa. 
  
II. ATAL ARAUTZAILEA: 
• Onartutako esku hartzeen xehetasuna. 
• Planak proposatzen duen babes-maila. 
• Esku hartzeko irizpide partikularrak, onartutako jarduketen xehetasun 

zehatzarekin. 

• Eraikinen hormartea edo eraikuntza-
zabalera, aireztapen egokia eskaintzen 
duelako. 

• Eraikinen artean dagoen espazio publikoa. 
• Etxebizitza-dentsitate eredugarria. 
• Elementu sinbolikoak, etxebizitza-

multzoari “talde” izaera ematen diotenak: 
plaza bat, etxebizitza-dorreak, “L” 
formako kokaera…… Eta hori guztia, 
maldarekin bat eginez. 
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Honako hauek dira Arantzazu auzoan jardutean aintzat hartu beharreko 
irizpideak: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 

Arantzazu: 2. babes-maila 

• Fatxada, estalkia, burdin lanak, arotzeria eta espazio librea babestuta 
daude. 

• Berritze-lanak onartzen dira, ondoko irizpideen arabera:  
- Fatxada: kanpoaldetik isola daiteke. 
- Estalkia: aldatu eta hobetu daiteke –egungo forma mantenduz; 

eta, zentimetro batzuk igotzeko aukera ere egongo da, 
hobekuntzak eta isolatze-lanak egiteko. 

- Igogailua: barrualdean jar daiteke –eskaileran gutxienez 80 
zentimetroko zabalera gordez edo kanpoaldean –aukera hau 
garestiagoa da baina eskaileraren espazioa mantentzea 
ahalbidetzen du-. Auzo osoan irizpide berdina erabiliko da. 

- Leihoak, kontraleihoak eta arotzeria:  
- Ezin dira kutxa kanpoaldera duten pertsianak jarri. 
- Kontraleihoak jartzea aholkatzen da. Bi dira horretarako 

arrazoiak: (1) eraikinaren jatorrizko balioa mantentzen 
delako; (2) teknikoki konponbide egokiena delako. 

• Planak auzo osoaren azterketa estrategiko bat egitea proposatzen 
du. Hau da, auzoko eraikinentzako konponbide tekniko hoberenak 
eskainiko dituen azterketa, denek bete beharreko irizpideak ezarriz. 
Kontu horri dagokionez, Kepa Urzelai alkateak Udalak aurten 
Arantzazu auzoan horrelako esperientzia pilotua egingo dela esan du. 

Modu berean, gai horren gainean taldeak Tuterako eredua eta 
esperientzia ekarri du gogora, non auzo oso bat erabat eraberritu den 
auzokideen eta Udalaren elkarlanari esker eta horretarako 
jabeentzako baldintza hobeagoak lortu diren 

Gure kasuan, Legazpiren eredua Eusko Jaurlaritzari aurkeztu zaio, 
eraberritzeko neurri egokiak azter ditzaten.  
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San Jose 
 
San Jose auzoari dagokionez, honako hauek 
dira elementu nabarmenenak: 
 

 
Honako hauek dira San Jose auzoan jardutean aintzat hartu beharreko 
irizpideak: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 

San Jose: 3. babes-maila 

• Berritze-lanak onartzen dira, ondoko irizpideen arabera: 

- Fatxada: kanpoaldetik isola daiteke. Fatxadan kolore zuria 
mantendu behar da, erdialdeko beste tonuekin batera -planean 
zehaztuta datoz horiek-.  

- Igogailua: barrualdean jar daiteke –eskaileran gutxienez 80 
zentimetroko zabalera gordez- edo kanpoaldean  –kasu honetan 
atzealdean jarriko da eta etxebizitza bakoitzera sartzeko balkoi 
txiki bat egokituko da. 

- Arotzeria: kontraleihoak jartzea aholkatzen da. Bi dira 
horretarako arrazoiak: (1) eraikinaren jatorrizko balioa 
mantentzen delako; (2) teknikoki konponbide egokiena delako. 

• Eraikinak eraldatzea ekarriko duten jarduketei dagokienez, 
ezinbestekoa izango da udaletxeko zerbitzu teknikoen oniritzia 
jasotzea. 

• Eraikinen hormartea edo eraikuntza-
zabalera. 

• Eraikinen artean dagoen espazio publikoa. 
• Etxebizitza-dentsitate eredugarria. 
• Eraikinak “apainduegiak” dira. Urkola 

arkitektoak xehetasun gehiago sartu 
zituen berak egindako eraikinetan. 

• Aipagarria da San Jose auzoko eraikinen 
multzoaren balioa. 
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4. Parte hartu duten pertsonen gogoetak eta 
ekarpenak 
 
Gaia aurkeztu ondoren, bileraren tarte handi bat eman 
dugu bilerara etorri diren Arantzazu eta San Jose 
auzoetako bizilagunen gogoetak eta ekarpenak 
ezagutzen. Akta honetan jasota geratu dira auzo bakoitzari 
buruz esandakoak. 
 

Arantzazu auzoaren gaineko ekarpenak: 

• Auzo honetan familian bezala jokatu dugu eta sentitu izan gara 
beti. Denok ezagutzen genuen elkar, espazio publikoak laguntzen 
zuen,… ondo geunden. 

• Eraikinen egoera: Egin den azterketa honetan aztertu al da 
Arantzazuko eraikinen eta etxebizitzen egoera? Aztertu al da nola 
dagoen haien egitura?  Gure kasuan, Arantzazu 8, eraikinak pitzadurak 
ditu, balkoiren bat erori egin da,…. Eraikinaren ikuskapen teknikoa 
eginda dugu. Iruzkin horren aurrean, plana idatzi duen taldeak planak ez 
duela etxebizitzen egoera hobetzea zailtzen eta, aitzitik, haiek berritzea 
ahalbidetzen duela esan du, beti ere irizpide bateratuak aintzat hartuta. 
Beraz, plana ez da etxebizitzen berritze- eta hobekuntza-lanekin 
bateraezina.  

Argibide hori eman eta gero, jabe batzuk eraikin horietan jardutea 
presazko kontua dela esan dute. Arazo horren aurrean, Kepa Urzelai 
alkateak gai zehatz hori aztertzeko bilera bat egitera gonbidatu ditu 
bizilagunak.  

• Uraren eragina eraikinetan –iragazketak, urez betetzeak eta 
hezetasunak-. Horrelakoak gertatzen dira Arantzazu 20an eta 
Arantzazu 8an eta 10ean. Menditik datorren lurpeko urak eraikinaren 
zimenduak astintzen ditu eta, horrezaz gain, iragazketa- eta hezetasun-
arazoak sortzen ditu. Bizilagunek ur ponpak jarri dituzte ura ateratzeko 
baina ez da nahikoa. Bizilagun batzuk honako azalpena eman dute: 
zonalde horretan lehen erreka zegoen eta itxi egin zen urtegia egin 
zenean bertan hodi bat jarriz baina hodi hori txiki geratu da; ondorioz, 
ura lur azpian pilatzen da. Taldeak adierazi duenez, arazo horrek kezka 
handia sortzen du auzoan, etxebizitzen egituran eta segurtasunean 
eragin zuzena duelako. 

Arazo horren aurrean eta taldeko kideen egonezina ikusita, Kepa Urzelai 
alkateak gai zehatz hori aztertzeko bilera bat egitera gonbidatu ditu 
bizilagunak. 
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• Erretena jartzeko aukera: aurreko gaiarekin jarraituz, Arantzazu 
17an, eraikinean ura sartzen da erretenik ez dagoelako. Erretena 
trenkadan jartzea onar dadila proposatu da.  

• Aireko linea elektrikoa: Arantzazu auzoan aireko kableak dauden 
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. Arantzazu auzoan, 14 zenbakitik 19ra doan tartea 
konpontzea falta da. Kepa alkateak adierazi duenez, Udalak eremu 
horiek 2014an zehar egitea aurreikusi du (proiektua egiten ari da eta 
eginda dagoenean bizilagunei aurkeztuko zaie). 

• Teilatua konpontzeko arazoak Arantzazu auzoa 6an eta 7an. 
Eraikinaren teilatua (bloke bat erori egin zen) behar bezala konpontzeko 
arazoak daude: linea elektrikoa, ur hartunea eta, dirudienez, zonaldeko 
zuhaitzen altuera. 

• Igogailua: Ezinbestekoa al da, auzoko etxebizitza guztientzako 
konponbide bakarra bilatzea? Baietz erantzun da. Barrualdean jar 
daiteke –eskaileran gutxieneko zabalera gordez- edo kanpoaldean; baina 
auzo osorako irtenbide berdina bilatzea eskatzen da. Zentzu horretan, 
Udalak egingo duen multzoaren azterketa integralak zehaztuko du zein 
den konponbide egokiena –teknikoki nahiz ekonomikoki-. 

• Trafikoaren inpaktua auzoan. Hori arazoa da; bestetik, auzoan 
espaloiak falta dira eta irisgarritasun-arazoak daude eta horrek zaildu 
egiten ditu oinezko joan-etorriak.  

• Fatxaden koloreak: Arantzazu auzoan 2 etxe-blokek marroi koloreko 
fatxada dute; planaren arabera, jabeek hurrengoan zuriz margotu behar 
dute? Erantzuna baiezkoa izan da. Teknikoki auzo osoan fatxaden 
jatorrizko kolorea mantentzea garrantzitsua dela adierazi da; modu 
horretan, hiri-paisaia bultzatzen da. 

• Kontraleihoak jartzea: jabe batek kutxa kanpoaldean duen pertsiana 
jarrita baldin badu, kendu egin behar al du? Erantzuna argia da: planean 
ez da elementu hori –kutxa kanpoaldean duen pertsiana- onartzen baina 
ez da inor pertsianak kentzera behartuko.  Jabeak etxean berritze-lanen 
bat egingo duenean eskatuko zaio aldaketa hori egitea.  

• Ateak: eraikinetako ateek jatorrizko estetika gorde behar al duten 
galdetu da eta baietz erantzun da. 

• Etxepeetan etxebizitzak egokitzea, egin al da hori? Hasiera batean 
planak ez du horrelakorik galarazten; hala ere, kontu hori banan-banan 
aztertuko da Udalarekin.  
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San Jose auzoaren gaineko ekarpenak: 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Arantzazu auzoan bezalaxe, auzoko azpiegiturak lurperatzea 
aurreikusi al da? Eta hauxe izan da Kepa Urzelai alkatearen erantzuna: 
San Jose auzoko azpiegiturak (telefonia, argiteria, ura,…) lurperatzeko 
proiektua eginda dago; hala ere, auzo batzuetako lanak bukatu egin 
behar dira, beste auzoetako lanekin hasteko. Udal aurrekontuak ez du 
dena batera egiteko ematen eta ezinbestekoa da lehentasunak ezartzea 
eta poliki-poliki joatea.  

• Hezetasun-arazoak eraikinetan; zehazki, San Jose 2an. Bizilagun 
batzuk adierazi dutenez, betiko arazoa da. Eraikinak lur betegarrietan 
eta hondakin-lurretan eraiki ziren eta, horren ondorioz, ura iragazi 
egiten da. 
Etxebizitzetan lizuna eta hezetasuna dago. Adibidez, joan den 2001ean 
etxebizitza batean isolatze-lanak egin ziren eta, gaur egun, dena 
altxatuta dago. 

• Zarata: Zaharren egoitzan auzo osora zabaltzen den zarata sortzen da. 
Dirudienez, aire girotuaren sistema da zarata hori sortzen duena.  

• Igogailua: Beharrezkoa al da etxebizitza guztientzako konponbide bera 
bilatzea? Arantzazun bezalaxe, erantzuna baiezkoa da. Lehentasunezko 
aukera barrutik jartzea da baina, hala ere, igogailua barruan –
eskaileraren gutxieneko zabalera gordez- edo kanpoaldean jar daiteke. 
Baina auzo osorako irtenbide berdina bilatzea eskatzen da.  
Dauden diru-laguntzei dagokienez, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak 
kostuaren % 20ra iristen dira gutxi gorabehera. 

 



 

 
 

Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko eta zaintzeko plan berezia 

Plan especial de protección y conservación del patrimonio urbanístico de Legazpi 

 

 Arantzazu y San Jose auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.     12 
2014ko otsailaren 17an.  

5. Tailerraren amaiera  
 
Arratsaldeko zortziak eta erdi pasatxo dira eta amaiera eman diogu bilerari 
hainbat gogoetekin. 
 
Taldeak oso ondo baloratu ditu ondorengoak: 
• Plan bereziaren edukia, Legazpi eta auzoa laguntzeko erreminta gisa. 

Gainera, “gure etxebizitzek eta auzoek balio berezia dutela jakiteak, 
desberdin ikustera garamatza, harrotasun puntu batekin”. 

• Bilera hauei esker, planaren edukia bertatik bertara ezagutzeko 
aukera. Bestalde, oso ondo baloratu da hemen egin diren ekarpenak eta 
iruzkinak planari taldeak egiten dion alegaziotzat hartzea. Gainera, Udalak 
modu partikularrean ere alegazioak aurkez daitezkeela ekarri du gogora 
(alegazio horiek prozedura administratiboak ezarritakoaren arabera 
erantzungo dira). 
 

Modu berean, taldeak iragazketekin eta hezetasunekin dauden arazoak 
aztertzea eta konpontzea inportantea dela azpimarratu du. Esan dutenez, 
“eraikinen osasuna eta mantentzea konponbide horien mende dago”. 
 
Eta horrela, mahai gainean jarritako ideia eta proposamenen artean, amaiera 
eman diogu gaurko bilerari. Eskerrak eman nahi dizkizuegu bileran parte hartu 
duzuen guztiei, zuen auzoak –eta, hortaz, Legazpi- hobetzeko interesa agertu 
duzuelako! 
  

Benetan atsegina izan da! 

 Eskerrik asko guztioi! 


