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  1. orrialdea 

 

 
 

Agenda 21eko Foroak Legazpiko Hiri-Ordenazioko Plan Orokorra bultzatzen 
du eta planaren etorkizuneko kudeaketan Udalak aztertu eta aintzakotzat 

hartuko dituen iradokizunak eskaintzen ditu. 

 

 

  
Nortzuk bildu gara? 
 

22 pertsona inguru (arduradun politikoak, teknikariak eta Legazpiko bizilagunak); joan den abenduaren 
12an egin genuen lehenengo bilera informatiboan baino zertxobait gutxiago baina lanerako prest; taldea 
oso parte-hartzailea izan da eta Legazpiko Hiri-Ordenazioko Plan Orokor (HOPO) berrian sartutako 
edukiak sakontzen saiatu da.  

 

Izena Izena Izena 

• Juan Carlos Altzelai • Iñaki Mendia • Francisco Castaño 

• Jose Luis Cid • Jose Mari Gurrutxaga • Juan Carlos Agirre 

• Martin Gonzalez • Jose Luis Zabaleta • Inma Hernandez 

• Vicente Garmendia • Manuel Fernandez • Juan Ramon Larrañaga 

• Maribel Ugarte • Maite Lazaro 

• Pedro Rodriguez • Floren Gutierrez 

• Jose Ignacio Gil 

 

• Javier Iraeta 

 

• Iciar Montejo eta  Zorione 
Aierbe (Prometea SC 
enpresako ordezkariak eta 
bilera dinamizatu dutenak) 

 

Oharra: barkatu transkripzio-akatsak, edo bileran parte hartu eta bere izena hemen azaltzea ahaztu bazaigu. 
 

 
Horiez gain, Plan Orokorra egin duen talde teknikoaren izenean Santi Peñalba arkitekto jaunak hartu du 
parte bileran eta bera izan da Planaren gainean taldean sortutako zalantza eta hausnarketen aurrean Plan 
berria ulertzen lagundu diguna. 
 
Guztioi, eskerrik asko!!!  Gure udalerria eta bere etorkizuna lantzen eta hausnartzen interesa agertu 
duzuelako.  
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 Zertarako? 
 
Legazpiko Hiri-Ordenazioko Plan Orokor berria (joan den 2006ko azaroaren 29an Legazpiko Udalak 
hasiera batean onartu zuena eta une honetan jendaurrean agerian dagoena) aurkezteko egin genuen 
bileraren jarraipena  da gaurkoa eta hauxe da helburu zehatza: 
 

 
 
 
 Nola egin dugu lan? 
 
Denon artean ezarritako helburua lortzeko asmoarekin, taldearen energiaz baliatu nahi izan dugu; 
guztion ideiak, hausnarketak, zalantzak, eztabaidak,…. batuz emaitza aberatsagoa, anitzagoa eta 
pluralagoa lor dezakegu eta horrela dela erakutsi digu Legazpiko Agenda 21eko Foroan izandako 
esperientziak. Eta hori Legazpiren onerako da! 
 
Horregatik, Juan Ramon Larrañaga alkateak bilerari hasiera eman ondoren, lanari ekin diogu! Lau lan-
talde egin ditugu (“behatzaile” izan diren Juan Ramon eta Santi eta Itziar eta Zorione dinamizatzaileak 
izan ezik). Argibideak denentzat berdinak izan dira: 
 

 
 
 

Galdera horiei erantzun ahal izateko, taldeek planoak eta bestelako dokumentuak izan dituzte 
eskuragarri; halaber, behar adin denbora eskaini da eta ondoren, talde bakoitzak denon aurrean azalduko 
du egindakoa. 
 
 
 
 Zein ondorio ateratzen dugu taldean egindako lanetik? 
 
 

   Agenda 21eko Foroak Plan Orokor berriaren edukia bultzatzen du: 
 
Parte-hartzeko saio honetan egindako lanaren emaitzen arabera, bi gauza bereiz daitezke: 

• Planaren edukiari eta proposamenei buruz taldean sortutako zalantzak. 
• Planaren behin betiko onarpenari begira, kontutan hartu behar diren iradokizunak eta 

proposamenak.  

 
Eta nola bideratu ditugu bi gaiak?  

• Plan Orokorraren edukiak zehatzago aztertu ondoren, taldeak Planari buruz hausnartu egingo du eta 
alegazioak, ideiak, iradokizunak… egingo ditu, Plana behin betiko onartu aurretik kontutan har daitezen.  

• Behin betiko onartua izan aurretik, nola hobe dezakegu Legazpiko Hiri-Ordenazioko Plan Orokorra? 
Bururatzen al zaizkigu, Udalak eta Plana idatzi duen taldeak aintzat hartu beharko dituzten proposamen, 
ideiak, iradokizunak, alegazioak… ? 
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Beraz, taldeak mahai gaineratu dituen proposamenak eta ideiak eztabaidatu eta aztertu ondoren 
honako ondorioa atera da: Legazpiko Tokiko Agenda 21eko Foroak udalerriko Hiri-
Ordenazioko Plan Orokor berriaren edukia onartzen duela.    
 
 

 Horretara iritsi ahal izateko, sortu zaizkigun hainbat galdera eta zalantza argitu 
beharra izan dugu.  

 
Segidan, pausoz pauso (aurreko bileran egin genuen sailkapenarekin jarraituz), Hiri-Ordenazioko Plan 
Orokorraren edukiei buruz lan-taldeetan sortu zaizkigun zalantzak argitu dituzte Santik eta Juan 
Ramonek. Horien erantzunak hemen jaso ditugu eta planoan ere kokatu ditugu. 
 

Landa-lurra 
 

    Erantzunak sortu diren zalantza eta galderei:  
 Planak aurreikusten al du udalerriaren inguruan gerriko berde bat sortzea? Planak araudi berezi bat 

aurreikusi du eta araudi horren arabera pinu-landaketak ezin dira herrigunera gehiegi hurbildu; modu 
horretan bertako landareak bultzatu nahi dira. Gainera, Planak parkeen, berdeguneen … eta abarren 
arteko loturak bermatu nahi ditu (oinez eta bizikletaz batik bat). 

 Sartzen al dira Planean ibilbideak edo bidezidorrak… Legazpiko ingurunetik zehar? Planak, zehatz-
mehatz, bide-sarearen antolaketa eta landa-bideen interpretazioa jasotzen du.  

 

Etxebizitza 
 

    Erantzunak sortu diren zalantza eta galderei:  
 Azpikoetxen, 140 etxebizitza eraikitzea planteatu da; halaber, gaur egun dauden 3 eraikin botatzea 

aurreikusi da (14-16 etxebizitza). Noizko dago jarduketa hori aurreikusita?. Hasieran, epe motz edo 
ertainera aurreikusi da, baina beste proposamenen garapenaren arabera dago hori (Lenbur fundazioak 
bultzatuko duen museoa edo ibaia bideratzeko proiektua). Azken gai horri dagokionez, Eusko Jaurlaritzak 
dagoeneko enkargatu du ibaiaren gaineko jarduketari buruzko aurreproiektua (Eusko Jaurlaritza berak 
hartuko du bere gain ubideratzearen kostua). 

(hurrengo orrian jarraitzen du) 

? 

? 

• Santik, plana idatzi duen taldeko teknikari eta ordezkariak, planteatu diren zalantzak argitzen lagundu digu 
(ondorengo atalean jaso dira). 

• Bilera amaitu ondoren, plana idatzi duen taldek Tokiko Agenda 21eko Foroak mahai gaineratu dituen 
iradokizunak eta proposamenak aztertu ditu. Azterketa hori egin eta gero, ondoko ondorioa jaso da: jaso 
diren proposamenak eta ideiak ez dira Planaren edukia aldatzeko edo hobetzeko; gai horiek Legazpiko 
Udalak hartu beharko ditu kontutan Plana etorkizunean kudeatzen duenean eta berak erabakiko du Planean 
sartzen dituen ala ez.  
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Etxebizitza 
(aurreko orriaren jarraipena da) 

 Gaiarekin jarraituz, Agenda 21eko Foroak Udalari eskaera zehatza egin dio: botako diren etxebizitzetako 
jabeei eman beharreko informazioa eman diezaiela (etxebizitzaz aldatzeko baldintzak, epeak,…). 

 Planak ez al du proposamena zehatzik egiten hutsik dauden etxebizitzen gainean? Hutsik 
dauden etxebizitzak eta haiek arautzea, ez da Planaren helburu; gai hori etxebizitzaren gaineko udal 
politikan sartzen dira (edo, agian, udalaz gaineko eremuan planteatu behar da).  

 Planak tamaina edo azalera desberdineko etxebizitzak eraikitzea bultzatuko al du (behar desberdinei 
erantzun ahal izateko)? Planak ez ditu azalera zehatzak definitzen (ez da hori bere helburua); planak 
batezbesteko tamaina zehazten du (modu orokorrean). Hala ere, Lurzoruaren Lege berriak arlo horretan 
aniztasuna bultzatzea espero da (baina azkeneko erabakia sustatzaile-eraikitzaileen eskuetan dago). 

 Planean zein izan da gutxi gorabehera, familia bakarreko etxebizitzetarako onartu den 
portzentaia? Horrelako eraikinak onartzen diren eremuetan %13-15, baina mota horretako eraikinak ez 
dira unitate guztietan onartzen. 

 Planean aurreikusi diren babespeko eta/edo tasatutako etxebizitzak, noizko? Hasiera batean, 
Plan Orokorra 2007ko erdialderako onartu daitekeela aurreikusi da. Erritmo horren arabera, 
babespeko/tasatutako lehenengo etxebizitzak 2008ko bukaerarako egon daitezke. Bestetik, mota 
horretako eraikinak unitate desberdinetan egitea aurreikusi da eta, beraz, ez dira denak unitate 
bakarrean pilatuko. Prezioari dagokionez, babes ofizialeko etxebizitzak 102.000-108.000 € bitartean 
egongo dira; tasatutako etxebizitzen prezioa berriz, 168.000-174.000 € bitartean egongo da (gehienez, 
babes ofizialeko etxebizitzen prezioaren 1,7 gehiago); gainera, Udalak berak arautu ditzake etxebizitza 
horiek. 

 Posible al da, Plan Orokorraren bidez, Araudia gainditu eta etxebizitzetan energia berriztagarriak 
bultzatzea (topografiari lotutako orientazioarekin jokatuz…)? Santik dioenez Lurzoruaren Lege berriak 
aurrerapen handiak proposatu ditu gai horren gainean eta Eraikuntzako Kode Teknikoa da hura 
aplikatzeko eta garatzeko oinarrizko elementua.  

 Aztertzen al du Plan Orokorrak etxabeetan etxebizitzak egokitzeko aukera? Bai; zehazki, lokaletan 
etxebizitzak egokitzeko aukera planteatu da (udalerriko hainbat tokitan), baina lokal horiek bizitzeko 
gutxieneko baldintzak bete behar dituzte ezinbestean. Gai hori ere, udal araudi batekin garatu behar da 
(berariazko ordenantza egin behar da). 

 Legazpin ba al dago izendatutako birgaitze-arearen bat? San Ignazio, San Martin eta Arantzazu (19 
zenbakidun atariraino) Eusko Jaurlaritzako Birgaitzeko Jardueren Programaren barruan daude, baina 
etxebizitzak bakarrik.  Ondorioz, udal dirulaguntza bereziak dituzte etxebizitzak birgaitzeko. 

 Eraikinen altuerari dagokionez, zergatik bultzatzen ditu Planak 3-4 altuerako eraikinak? Altuera 
nahikoa dela erabaki da; gainera, lehengo Arau Subsidiarioetan ez bezala, orain gehienezko altuera behe 
solairua+1etik 5era pasatu da.   

 

Jarduera ekonomikoak 
 

    Erantzunak sortu diren zalantza eta galderei:  
 Zer gertatuko da Oria galdaragintza enpresarekin, dagoen lekutik kentzen denean? Seguru asko, 

Motxorroko industrialdera joango da.  

 Posible al da Planaren bitartez jarduera ekonomikoak eta enpresen kokapena sustatzea, baina 
baldintza batzuk eskatuz (udalerriko jendea kontratatzea…)? Gai hori Plan Orokorretik kanpo dago, 
baina Udalak enpleguari buruzko Ordenantza bat izan dezake.  

(hurrengo orrian jarraitzen du) 

 

 

 

 

 

? 
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Jarduera ekonomikoak 

(aurreko orriaren jarraipena da) 

 Aztertu al da bizitegi-erabilerarekin bateragarriak izan daitezkeen jarduera ekonomikoak 
(zerbitzuak adibidez…) hirigunean sustatzeko aukera izatea? Bere egunean, kiroldegiaren parean 
horrelako esperientzia bat garatu zen baina ez zen arrakastarik izan. Merkataritza sustatzeko asmoarekin 
etxe berriak egingo diren eremuetan etxepeak aurreikusi dituzte (horietan hirugarren sektoreko 
jarduketak bultza daitezke, erabilerak ongi araututa noski).  

 Nola geratuko da Zalduko eremua (zehazki Zalduren eta Olaetxeren artean dauden lurzoruak)? 
Berdegunea izango da.  

 Planak ez al du ezer aurreikusten Zorrotz zaharra zegoen eremuan? Ez; bere egunean proiektu bat 
proposatu zen baina jabeek ez zuten onartu; horregatik, dagoena finkatzea proposatu da.   

 

Mugikortasuna 
 

    Erantzunak sortu diren zalantza eta galderei:  
 Urola kalea (enpresa gehienetara doan bidea izanik), ez al da Planean planteatu den bizikletentzako 

bidetik urrun geratzen? Ez, enpresetara iristeko paraleloki doazen bi bideak eta zeharkako bideak erabili 
daitezkeelako; helburua, sare eraginkorra lortzea da.  

 Bidegorria ez da kiroldegira iristen? Bai, iristen da eta garbi ikus daiteke hori mugikortasunaren 
planoan (7. orrialdeko planoaren 2 zenbakia duen puntua).  

 Saturnino Telleria kalean, nola planteatu da bidegorria gurutzatzea (7. orrialdeko planoan 3. puntua)? 
Tarteko puntuan (planoan sigi-saga egiten duten marra urdin batekin azaltzen da).  

 Bidegorria Bikuñan kiroldegi alderantz, nola? Espaloitik, errotondari bira eginez, bizikletak aparkatzeko 
tokia egokituz,… (7. orrialdeko planoaren 4. puntua). 

 Azpikoetxe-Mantxola zubia, bertan geratzen al da? Planoak ez du zubiarekin zer gertatuko den 
zehazten; zubiaren etorkizuna urbanizazio-proiektuan zehaztu beharko da. Berez, bertako hirigintza-
beharrek ez dute zubia kentzera behartzen; dena den, kentzea erabakiz gero, arrazoi hidraulikoengatik 
izango da (beraz, Eusko Jaurlaritzak egingo duen azterketak zehaztuko du zer egingo den).  

 

Espazio libreak, berdeguneak eta parkeak 
 

    Erantzunak sortu diren zalantza eta galderei:  
 Hirigunean, zein parke aurreikusten ditu Plan Orokorrak? Bat Bikuñan aurreikusten da, Jauregiaren 

inguruan. Aurreikusi den berdegune horrek auzoko bizilagunek egin duten eskariari erantzun nahi dio 
(plaza hobetzeko bizilagunen parte-hartzetik atera den ideia). 

 

Hiriko zerbitzuen azpiegiturak 
 

    Erantzunak sortu diren zalantza eta galderei:  
 Planean aurreikusi al da ura Aztiriko gunera eramatea? Bere egunean egin zen proiektua baina ez 

zen aurrera atera. Gaur egun, Goimen erakundea ari da gaia bultzatzen.  

 Urtatzako sarbidean (Urtatza baserri inguruan) oso eskasa da saneamendua. Proposatu al da 
zerbait horren gainean? Ez, eremu hori lurzoru urbanizaezinean dagoelako eta, beraz, saneamenduaren 
sarea ez da bertaraino iristen.  

 

? 

? 

? 
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  Eta (ahal den neurrian) Planaren kudeaketan aztertuko diren eta kontutan hartuko 

diren iradokizun-proposamenekin osatzen dugu.  
 
 

    Legazpiko Udalak ondoko gaiak aztertu eta kontutan har ditzala eskatzen dugu: 
 Gai garrantzitsua: Musika Eskolako errotonda. Plan Orokorra idatzi denean aukera desberdinak 

aztertu dira eta, azkenik, planoan ageri dena aukeratu da; nolanahi, Planean jaso den proposamenak ez 
ditu etorkizuneko konponbideak hipotekatzen eta gerora begira bestelako konponbideak proposa 
daitezke, adibidez industrialdean erreka berreskuratzen denean eta errepidea alde horretara eramaten 
denean;  Musika eskola lekuz aldatzea ere azter daitekeen gaia da. Hala ere, eta egungo errealitatean 
oinarrituz, aproposa eta beharrezkoa ikusten dugu bertako joan-etorria (ibilgailuena nahiz 
oinezkoena) erregulatzeko eta hobetzeko semaforo bat jartzea; gai hori Gipuzkoako Foru 
Aldundiari dagokio eta berari bidali zaio eskaria baina oraindik ez da erantzunik jaso.  

 Mugikortasunaren ikuspegitik beste puntu kritiko bat ikusten dugu eta uste dugu irtenbidea eman 
behar zaiola horri (Planean jasotako proposamena badirudi bide horretatik doala): Aiztonaga ondoan 
dagoen bidegurutzea (7. orrialdeko planean 1. puntua). Batik bat lehentasunak ezarri behar dira, bai 
ibilgailuei dagokienez bai bizikleta eta oinezkoei dagokienez (eta beti ere, azken bi horien segurtasuna 
bermatuz).  

 Aparkalekuaren gaiak kezkatu egiten gaitu; Plan Orokorrak gaur egun hutsuneak dituzten 
eremuetarako irtenbideak proposatu ditu (Urtatza –hasieran pribatua izango den aparkaleku bat sortuz-, 
Bikuña Txiki –kiroldegi inguruan aparkatzeko dagoen arazoa konponduz-, Saturnino Telleria –museoko 
plazaren azpian-…). Dena dela, lantzen jarraitu behar den gaia da, beti ere, mugikortasun-eredu 
iraunkorragoa sustatzearen alde eginez; izan ere, datozen urteetan erantzuna eskatuko duten gaiak 
sortuko dira (adibidez, zer egingo da errekaren ondoan dagoen ur-biltegian sortuko den eremuarekin? … 
ibilgailuentzako edo oinezkoentzako izango da??).  

 Aparkalekuarekin eta bere antolamenduarekin (Plan Orokorretik kanpo geratzen den gaia) lotuta dagoen 
gaia denez, honako eskaria egin nahi dugu: kiroldegian une batez gelditzeko/aparkatzeko leku 
bat egokitu dadila, batik bat kiroldegira doazen autobusak une batez geratzeko aukera izan dezaten  
(horretarako, autoen aparkaleku batzuk erabiltzea proposatu da…).  

 Gai zehatz bat: goizeko lehen orduetan, hobetu al daiteke Urretxura doan bidegorriko 
argiztapena (lanera doazenentzat…)?. Juan Ramonek argiak goizeko 5:00etan piztea erabaki dela 
erantzun du.   

 Eskari zehatza eta presazkoa: Laubide auzoan (5-7-9 zenbakidun atari parean) dauden zuloak eta 
sakonuneak konpontzea. Juan Ramon Larrañaga alkateak, lan horiek 2006ko aurrekontuan daudela 
aurreikusita eta laster esleituko direla adierazi du. 

 

 

! 
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Bileran landu diren gaiak kokatzeko erabili dugun Hiri-ordenazioko Plan Orokorreko zehaztasun-planoa. 

1. Aiztonaga.

2. Bidegorriaren lotura 
kiroldegiarekin.

3. Saturnino Telleria 
eta bidegorria. 

4. Kiroldegira iristeko 
bidegorria Bikuñan.  

5. Musika Eskolako 
errotonda. 

6. Urola kalea. 

7. Gelditzeko/ 
aparkatzeko  lekua 
kiroldegian. 
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 Eta honekin… bukatzen dugu! 
 
 
Berriro ere Legazpi hobeago baten alde Agenda 21eko Foroak hartu duen konpromisoa eskertzen dugu; 
gaurko saioan konpromiso hori udalerriko Hiri-Ordenazioko Plan Orokorraren gainean mahai 
gaineratutako hausnarketetan eta ideietan gauzatu da. 
 
Urte berrian indarberrituta elkar ikusiko dugu berriro. Baina, agur esan aurretik, eguberri zoriontsuak eta 
ilusioz beteak opa dizkizuegu…. Zorionak eta Urte Berri On!!!  
 

 
Ea 2007ak ere hain txukun zuekin batera elkarlanean jarduteko aukera ematen digun!! 

 


