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1 MEMORIA
1.1.

AURKEZPENA
Agiri honen bidez aurreikusten den Plangintza Arau Aldaketa, Lizartzan

eraiki nahi den Lehen Hezkuntzako Ikastetxe berriaren ahalbidetzea du bere xede
nagusia. Horretarako Lizartzako udalak hainbat jardunbide eta elkarrizketa aurrera
eraman ditu, eragin zuzena duten Administrazio desberdinekin, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Saila, eta Ura Zerbitzuarekin nagusiki, herriarentzat hain beharrezkoa den
ekipamendua lortzeko.
1.2.

AURREKARIAK

Indarrean

dagoen

plangintza,

Gipuzkoako

Foru

Aldundiko

Diputatuen

Kontseiluak behin betiko onartu zuen 2007ko irailaren 18an Lizartzako Hiri
Antolaketako Arauen Testu Bategina (2007ko urriaren 18ko Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean 204zkiarekin argitaratuak.
Plangintza horrek A2 Eremua ZERRATEGIA, jarduketa unitatean eskola
ekipamendurako eraikin bat jasotzea aurreikusten zuen, beste egikaritza batzuekin
batera.
Plangintza hau gauzatzeko ekimen ezberdinak aurrera jo arren, kudeaketaren
zailtasunak hura ez egikaritzera ekarri zuen, sektoreak zergapetutako urbanizazio
kosteak handiak zirelako eta krisiaren etorrerak bideragarri ez izatea ekarri duelako.
A.2 Zerrategi eremua garatu behar zuten sustatzaileek hura garatzeko
ezintasunean aurkitu ziren eta honen ondorioz, Udalarekin sinatutako hitzarmenak ez
betetzera eraman ditu.
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Guzti honek Lizartzako udalarentzat Lehen Hezkuntzako ikastetxearentzat leku
berri aurkitzea lehentasun nagusia bilakatu da. Kontuan eduki behar da 2007an
onartutako plangintzan ekipamendu hau zela xede nagusienetako bat.
Balizko aukerak aztertu ondoren eta Lizartzako herriak duen orografia
gorabeheratsua ezagututa, zaila da urbanizatutako orube lau bat aurkitzea, are
gehiago, hezkuntza departamentuak eskatzen dituen 1.800 m²ko azalerarekin.
Guzti hau kontuan izanik, Eskolaren eraikin berria, egun dagoen toki berdinean
egitea proposatzen da, herriko plaza patio bezala erabiliz.
1.3.

ALDAKETAREN BEHARRA

Lizartzako AA.SS.en aldaketa honek funtsezko helburu bat, eta beste helburu
osagarri bat ditu.
Lehenik eta behin, eskola berri bat eraikitzeko beharrak bultzatuta egiten da.
Egoeran honen aurrean eta Lizartzako Udalarentzat eskola berria eraikitzea,
lehentasuna duen gaia izanik, kokapen berri bat aztertzen ari da, arazoari irteera azkar
bat bilatzearren: Eskolaren eraikin berria, egun dagoen toki berdinean egitea
proposatzen du, herriko plaza patio bezala erabiliz.
Eraikin berriaren eraikuntza bermatzeko egiten da ondoko AA.SS.en aldaketa.
“A3. Plazasoro” guneko baldintzak aldatzen dira dokumentu honetan. Indarrean
dauden Arau Subsidiarioek planteatzen zuten herri egitura orokorrarekiko irizpideak ez
dira aldatzen.
Indarrean dauden AASSek denera 13.631 m2 espazio libre publiko ordenatzen
dituzte (131 m2 etxebizitzako).
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Antolaturiko espazio libre publiko guztietatik 9.156 m2-ko azalerak espazio libreen
sistema orokorra osatzen du, soberan gainditzen delarik indarrean dagoen hirigintza
legerian ezarritako 5m2/biztanleko estandarra. (Egungo 597 biztanleei 104 etxebizitza
berrietako bakoitzean egon daitezkeen 3,6 biztanle berri gehituz, denera, 972 biztanle
aurreikusi daitezke, eta beraz, legeriak exijiturikoa betetzeko espazio libreen sistema
orokorrak, gutxienez, 4.860 m2 izan behar lituzke, beraz espazio libre orokorren
soberakina 4.296 m2 da).
“A.3 Plazasoro” gunean egindako aldaketak ez du espazio libreen sistema
orokorrean lermarik suposatzen, hezkuntza ekipamendua handitzeko erabilitako
azalera, frontoi ondoan dagoen plazatxoan berreskuratzen baita, egun, etxebizitza
bezala kalifikatua dagoen gune batean.
Espazio libreen sistema orokorra osatzen dute Txirrita Gudariaren Plazak, Udaletxe
inguruko gainerako espazio libreak, osasun etxearen inguruko eremu berdea eta
Araxes ibaiaren hertzeko pasealekuak.
Eremu berdearen erabilerari dagokionez, naiz eta titulartasuna publikoa izan,
erabilera mistoa proposatzen da. Ala hezkuntza erabilera izango du eskola orduetan
eta eguneko gainerako ordu guztietan erabilera publikoa izango du. Horretarako
Hezkuntza Sailarekin hitzartu beharko da, hezkuntza erabileraren ezaugarri eta
xehetasunak.
Bestalde, AA.SS.en aldaketa honen bigarren mailako helburua honako hau da:
Espazio

libre

orokorren

soberakinen

neurketa

aurreikusi,

etorkizunean

eman

daitezkeen, eta, eraikigarritasun urbanistikoaren gehikuntza bat suposatuko duten,
Arau Subsidiarioen aldaketak helburu direlarik.
Zehazki, eta azaldutakoaren arabera, indarrean dauden Arau Subsidiarioetan
antolaturiko espazio libre orokorrak, legezko estandarrak arautzen duena (5 m2/biz.)
baino handiagoak dira.
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Une honetan, proposatzen da, espazio libre orokorren soberakinen neurketa
aurreikustea, etorkizunean eman daitezkeen Arau Subsidiarioen aldaketak helburu
izanda, “2012ko uztailaren 3ko, estandar urbanistikoen dekretuko 20.4” artikuluak
dioen bezala. Helburu hau lortzeak, indarrean dauden Arau Urbanistiko Orokorren 4.
Artikuluaren egokitzea justifikatzen du, egitasmo honek azaldutako zehaztapenetan.
1.4.

EGITASMOA ETA EGITEN DITUEN PROPOSAMENAK INDARREAN
DAGOEN

ARAUDI

URBANISTIKORA

EGOKITZEN

DIRENAREN

JUSTIFIKAZIOA
Aurrez aipaturikoa kontuan izanda, egitasmo honen helburua indarrean dauden
Planeamendu Arau Subsidiarioak aldatzea da, bertan azaltzen diren modu eta
helmenean. Horregatik, indarrean dagoen araudi urbanistikoaren irizpideetara egokitu
behar da, besteen artean eta bereiziki, Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren

30eko 2/2006 Legearen 105 artikuluari.
Egokitzapen horrek, kasu honetan eta beste batzuen artean, ondoren azaltzen
diren parametroei erantzuten die:
A.- Egitasmoaren egokitzapenaren justifikazioa “Lurzoruari eta hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen” 105.1 artikuluan ezarritako aurreikuspenei
dagokionez.
Egitasmo honek ez du eraikigarritasun urbanistikoaren gehitzerik suposatzen, eta
indarrean dagoen zonifikazio orokorraren erregimen aldaketa bat suposatzen du,
ondoren aipatzen den modu bikoitzean:
*

Alde batetik, egun, espazio libre publiko orokorra diren lurrak, publikoak diren
beste batzuengatik aldatzea, hezkuntza publiko erabilera helburu izango dutenak.
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*

Bestetik, egun, etxebizitza erabilera orokorra duten lurrak, espazio libre publiko
orokorra bilakatzea.

Helburu horien lorpena, inguruneak gaur egun dituen hiri eta dotazio kalitate
baldintzak mantenduz egiten da (“105.1.a” artikulua).
B.- Egitasmoaren egokitzapenaren justifikazioa “Lurzoruari eta hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen” 105.1.b artikuluan ezarritako esku-hartze
irizpideei dagokionez.
Artikulu

honek

dioenaren

arabera,

irizpide

hauek

“betiere

lurralde-

antolamendurako tresnen arabera, kalifikazioak ezarritako erabilpen babestuetara
benetan iristeari dagokionez, udalerriaren beharrizanak eta ahalbideak” kontuan
hartuko dituzte
Egitasmo honek ez du eraginik erabilera babestua duten lurretan, hau da,
aipaturiko “etxebizitza eta jarduera ekonomiko babestuen legearen” 16. Artikuluak
aipatzen dituenetan. Hori dela eta, irizpide horiek ezin dira kasu honetan erabili.
C.- Arauzko estandarrekin loturiko eskakizunak betetzen direnaren justifikazioa
Ondorengo ataletan azaltzen diren gogoetak, argi eta garbi adierazten dute,
egitasmo hau arauzko estandarren baldintza erregulatzaileei egokitzen dela.
D.- Espazio libre orokorren arauzko estandarra. Egitasmoaren egokitzapenaren
justifikazioa,

indarrean

dagoen

legediak

ezartzen

dituen

aurreikuspenei

dagokionez.
Egitasmo honek ez du eraginik inongo etxebizitza garapenetan. Indarrean dagoen
legediak (Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 78,
81, etc. artikuluak) garapen mota hauek, ordenazio eskakizunekin, edota, espazio
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libre orokorren gehitzearekin lotzen ditu (herriaren sistema orokorren sarean
integraturik), baita bizitegi-zuzkiduraren gehitzearekin.
Horregatik hain zuzen ere, ez dakar eraikigarritasun urbanistikoaren hazkunderik,
ezta ere, ondorioz, eremuko eta herriko biztanleen hazkunderik, eta bere
ezarpenak ez du espazio libre orokor berrien, zein handiagoen, beharrik, ezta
bizitegi-zuzkidurarena ere, aurrez aipaturiko Lurzoruari eta hirigintzari buruzko

ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 78 eta 81artikuluek ezarritako proportzioan.

Lizartzan, 2012ko irailan.

Haritz Orruño Erauskin, arkitektoa .
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espazio libre publikoak
Espazio berde publikoak

Guztira

Bizitegiko Famili
erabilera bakarrekoak
Familia
anitzetako
blokeak

Guzt 20
ira
Guzt 18
ira

Komertziala
Kirola
Osasuna

Guztira

38
Guztira
Guztira
Guztira

okupazioa

Profila

Azalera
eraikia

13.214
m2
5.820
m2
3.090
m2
990 m2

ES+BS+1S

1.880 m2

592 m2

S+BS+3S

1.776 m2

1582 m2
500 m2
830 m2
87 m2
BS+1S+TP

Admon.
Guztira
643 m2
kultur eta
Ekipamenduak hezkuntza
erabilera
Aparkalekua Gainaz Guztira 32
k
alean
Itxiak Guztira 38

BS+2S
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Lizartzako Arau Subsidiarioen 4. artikuluaren aldaketa proposatzen da,
ondorengo edukia izango duelarik:
4. art.- Arauetako elementuen aldaketarako baldintzak
1.- Elementutzat hartuko dira Planeamendu Erregelamenduaren 154. artikuluan
4. apartatuan definitzen direnak. Dagokien proiektua 161. artikuluaren
arabera osatu eta tramitatu beharko da, eta bere kasuan, aipatutako
Erregelamenduko 162. artikuluaren arabera.
Arau hauetan finkatutako azalera eraikigarria, etxebizitza kopurua edo
aprobetxamenduen

intentsitatea

handiagotzera

jotzen

duen

edozein

aldaketak, 1976ko Lurzoru-Legearen 49.2 artikuluan araututako eskakizun
substantibo eta prozedurazkoak bete beharko ditu.
2.- Arau subsidiario hauen aldaketa egitasmo orok, eragindako eremuaren
eraikigarritasun urbanistikoaren gehikuntza bat planteatzen duenean,
indarrean dagoen legediak, honelako kasuetarako, dituen irizpideekin bat
etorri beharko du.
Betiere, indarrean dagoen araudi urbanistikoak dioenarekin bat eginda,
udaletxeak, Arau subsidiario hauen aurreikuspenaren ondorioz lorturiko
espazio

libre

orokorren

(sistema

orokorra)

zuzkidura

soberakinen

kontsiderazioa eta neurketa adostu ahal izango du, etorkizunean eman
daitezkeen

aldaketek,

eraikigarritasun

urbanistikoaren

hazkunde

bat

planteatzerakoan, honelako espazio libre orokorren beharrik izango balute.
Aurreko

irizpideak

betetzen

dituzten

Arau

Subsidiarioen

aldaketa

egitasmoetan, udaletxeak irizpide hau erabiltzea erabakitzen duenean,
araututako estandarra betetzat joko da. Kasu guztietan, txosten horiek, gai
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honekin loturik, eta indarrean dagoen legediaren irizpideekin betetzen
dutela

justifikatu

beharko

dute

(2003ko

ekainaren

3ko,

Estandar

urbanistikoen dekretuaren 20.4 artikulua)
Soberakin hori zehazteko, indarrean dagoen legedi urbanistikoak ezartzen
duen arauzko estandarra hartuko da erreferentzia bezala1.

Aipaturiko arauzko estandarra, Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen “78.1” artikuluak
ezartzen duena da, hain zuzen ere: 5 m²/biz. Bestalde,2008ko ekainaren 3ko Premiazko neurrien dekretuko “35.4”
artikuluan, espresuki aurreikusten da planeamendu orokorraren aldaketa kasuetarako “ (…)espazio libreen sistema

orokorraren aurreikuspen handiena plangintzan ezarritako legezko gutxienekoari dagokionez egon daitekeen soberakina
kontuan hartu gabe gauzatuko da, plangintzak soberakin hori zenbatu eta kudeatzea esanbidez aurreikusten duenean,
eta, gainera, soberakin horrek xede honetarako kokapen egokia duenean izan ezik”. Arau Subsidiario hauen

aurreikuspenetan azaltzen den espazio libre orokorren soberakina dokumentu honen memoriaren 1.3 atalean azaltzen
dena da.
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A.3. EREMUA - PLAZA SORO
a) Deskribapena
Lazaroene eta Larreneko zubien arteko Araxes ibaiaren ezker aldeko zatia
hartzen du eremu honek, Eremuaren barruan, Udaletxea, ikastola, Pilotalekua
eta Osasun Zentroa aurkitzen dira.
Herriaren erdialdea dela esan daiteke, bertan kokatzen baitira zerbitzu eta
komertzio gehienak.
Eremu honen mugaketa zehatza dagokion fitxa grafikoan eta 6 planoan jasota
dago.
Bere azalera, gutxi gorabehera, 13.214 m2-koa da.
Bertan honako eraikinak daude:

-

Udaletxea: BS + 2S

-

ikastetxea: BS + 1S

-

Osasun zentroa: BS +1S

-

Pilotalekua:

-

Txirrita Gudariaren Plaza 5, 7, 9: S + BS + 3S . Guztira 18 etxebizitza

-

Plaza Soroko ondoz ondoko eraikinak: ES + BS + 1 Guztira 20 etxebizitza
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b) Helburuak
Gaur egun bertan dauden eraikinak eta herri egitura kontsolidatzen dira,
bertako eraikinen berrikuntza lanak erregulatuz. Ez dira kontsolidatzen baimenik
gabe egindako eranskinak.
Ikastola zaharra ordezkatu egingo da eta bere lekuan ikastola berria eraikitzeko
partzela berri bat egokitzen da, A.3.1 partzela.
Araxes ibaiaren ertzean oinezkoentzako pasealekua antolatzea da beste
helburuetako bat.
c) Sailkapena:
Lurzoru hiritar kontsolidatua
d) Kalifikazio orokorra:
Bizitegikoa
e) Eraikinen erabilera baldintzak
Udaletxe, Pilotaleku eta Osasun Zentroaren erabilerak kontsolidatzen dira.
A.3.1 partzela berrian hezkuntza erabilera baimenduko da.
Gainerako eraikinetan ondorengo erabilerak baimentzen dira:
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1. Etxebizitza erabilera: goiko solairuetan onartzen da. Beheko solairuan ere
onartzen da, gaur egun erabilera hau onartua duten eraikinetan.
2. Egoitza komunitarioa: Eraikin osoak okupatuz baimentzen da. Baita ere,
baimentzen dira, etxebizitza eraikinen lehen solairuak okupatzen dituzten
pentsio edo ostatu txikiak.
3. Komertzioa: beheko solairuan onartzen da.
4. Bulegoak: onartzen dira.
5. Industria: beheko solairuan lehen mailako erabilera industriala onartzen da.
6. Osasunerakoa: Etxebizitzarako ez diren eraikinetan edo etxebizitzarako diren
eraikinen beheko solairuan edo lehen solairuan onartzen da.
7. Kulturala: Etxebizitzarako ez diren eraikinetan edo etxebizitzarako diren
eraikinen beheko solairuan edo lehen solairuan onartzen da.
8. Erlijiosoa: Etxebizitzarako ez diren eraikinetan edo etxebizitzarako diren
eraikinen beheko solairuan onartzen da.
9. Aisia: Etxebizitzarako ez diren eraikinetan edo etxebizitzarako diren
eraikinen beheko solairuan onartzen da.
10. Kirola: Etxebizitzarako ez diren eraikinetan edo etxebizitzarako diren
eraikinen beheko solairuan onartzen da.
11. Administratiboa eta zerbitzu publikoa: Etxebizitzarako ez diren eraikinetan
edo etxebizitzarako diren eraikinen beheko solairuan edo lehen solairuan
onartzen da.
12. Aparkalekua: sotoan, erdi sotoan eta beheko solairuan onartzen da.
f) Jardute baldintzak:
Eremuaren baitan jarduera isolatu bat definitzen da. Jarduera isolatu honen
mugaketak fitxa grafikoan (2.9 planoa) agertzen direnak dira.
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Ordezkapenak baimendu ahal izango dira, gaur egun eraikinek dituzten
ezaugarriak mantendu beharko direlarik pilotalekuan eta mediku etxeko
eraikinetan izan ezik.
Pilotalekuaren ordezkapenak, gehienez, gaur egungo okupazioa hartu ahal
izango du.
Osasun Zentroak, gehienez, BS + 1S + TP izango ditu.
g) Urbanizazio baldintzak
Orokorrean, espazio publikoen lerrokadura eta sestrak eremu honi dagokion
fitxan jasotzen direnak izango dira.
Hezkuntza ekipamendu berria eraikitzeko Jarduera isolatuak, urbanizazioan,
egin beharko dituen aldaketak baimentzen dira.
Edozein partzeletako eraikina ordezkatu edo osotasunean berritzerakoan
partzela inguruko espaloia berritzea eta beharrezko diren zerbitzu-berritzeak
eragingo ditu. Instalazio desberdinen hartuneak lurperaturik egingo dira.
Ibai

ertzean

birurbanizazio

lanak

burutu

behar

balira,

ingurumenaren

lehengoratzea bermatu beharko da, Araxes ibaia eta hari lotutako

bertako

landareriaren funtzio zuzentzailea mantendu, lehengoratu eta sustatzeko
neurriak hartuz, lurraldeak espezien fluxua izan dezan laguntzeko.
. Birlandaketak burutzerakoan bertako zuhaitz eta landaretza erabiliko da,
landare inbasiboen erabilera saihestuz.
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. Ibai ertza berreskuratzerakoan, ezpondak egonkortzeko eta lurrazala
drainatzeko, ingeniaritza biologikoko teknikak edo teknika malguak erabiliko
dira, paisaian hobeto egokitzen direlako.
. Obrak burutzerakoan, araudi orokorreko bigarren liburuko bigarren kapitulua,
ingurumenaren babeserako aurreikusitako neurriak, kontutan hartu beharko da.

A.3.1. Jarduera Isolatua - ESKOLA
a) Deskribapena
Udaletxe ondoan eta fatxada bat Txirrita gudariaren plazara begira duela
kokatzen da eskola berria jasoko duen partzela, egungo ikastola dagoen
kokaleku berdinean
Bere azalera,gutxi gora behera, 432 m2-koa da.
b) Helburuak
Gaur egungo eraikina txikia eta zaharra gelditu da, eta berria eraikitzeko
partzelaren azalera eta eraikigarritasuna handitu beharra dago.
c) Erabilera baldintzak, eraikuntza baldintzak eta erabilpen intentsitatea:
A.3.1. partzela:
Partzelaren azalera: 432 m2
Hezkuntza erabilera solairu guztietan.
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Gehienezko okupazioa lurzoruaren sestratik gora, unitate honi dagokion fitxak
erakusten duena izango da
Gehienez eraikitako azalera lurzoruaren sestratik gora: 1.500 m2
Profila: Beheko solairua eta bi solairu unitate honi dagokion fitxan agertzen den
eskemaren arabera.
Gehienezko altuera: teilatu hegaleraino 10,00 m (fitxa grafikoko eskemaren
arabera), eta gailurrera 11,50 m.
Baimendutako hegalak: 1m (fitxa grafikoko eskemaren arabera). Bigarren
solairuko alde batean ezik, udaletxea parean duen fatxadaren alde horretan
hegala askea izango da, etorkizunean, hala nahi bada, udaletxea eta ikastola
lotu ditzakeen pasabide bat eraiki ahal izateko.
Eraikin berriaren behe solairuko kokapen kota, pareko etxebizitzen kota berdina
izango da (+136,00 m inguru) beti ere, Q100 uholdagarritasun gunearen muga
markatzen duen kotatik gora, kasu honetan +135,68 m-tik gorako kota batean.
AASSen aldaketa honekin batera, Injelan s.l. ingeniaritzak, URA ur agentziak
bere garaian egindako ikerketa hidraulikoaren gainean eginiko berrikuntza bat
aurkezten da. Bertan, eraikin berriaren kokapenak Araxes ibaiaren erregimen
hidraulikoan erasan esanguratsurik egiten ez duela frogatzen da.
d) Jardute baldintzak:
Exekuzio zuzeneko jarduera izango da.
Eraikitze egitasmoa aurkeztu beharko da, goian aipatu baldintzak jasotzen
dituena.
Eraikinaren hartune guztiak lurperaturik egin beharko dira.
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