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1. INDARREAN

DAUDEN

ARAU

SUBSIDIARIOEN

BERRIKUSPENA

JUSTIFIKATZEA ETA EGOKITASUNA
1.1. AURREKARIAK
Egun indarrean dauden Orexako Antolamenduari buruzko Arau Subsidiarioen Testu
Bategina 1998ko urriaren 20ko bilkuran onetsi zuen behin betiko Gipuzkoako Foru
Aldundiko Diputatuen Kontseiluak.
Orexako Antolamenduari buruzko Arau Subsidiarioen Testu Bategina eta gerora
izapidetu eta behin betiko onetsitako garapen-antolamendua dira udal-barrutian egun
indarrean dagoen hirigintza-esparrua. Antolamenduari buruzko Arau Subsidiario horiek
behin betiko onetsi ziren egunetik gaur egunera arte igarotako aldian, hirigintzakudeaketaren

arloko

hainbat

esparru

garatu

dira

udalerrian;

egun,

udal-

antolamenduaren garapena oso aurreratuta dago.
Beste alde batetik, hirigintzaren eta lurralde-antolamenduaren arloko edo horri eragiten
dioten beste arlo batzuetako araudia asko garatu denez, gomendagarria da Udalaren
hirigintza-antolamenduaren

berrikusketa

globala

egiteko

prozesuari

ekitea,

antolamendu hori indarrean dagoen hirigintzaren arloko legeriari eta lurralde-araudiari
egokitzeko.
Egoera horri erantzuteko, Orexako Udalak erabaki zuen Iker Arana Arri arkitekto jauna
kontratatzea, Arriark arkitektura arkitektura bulegoko zuzendaria, esleipen zuzen bidez,
“Orexa udalerriko Plan Orokorra” egin zezan. Arriark arkitektura eta ingenieria bai
Donostian eta bai Bilbon bulegoak ditu, bulego orokorrak bilboko Lopez de Haroko On
Diego kale nagusiko 63-Bis zenbakian izanda, Bilboko hirian.
1.2. UDAL-BARRUTIAREN LURRALDE- ETA HISTORIA-KOKAPENA
Orexako udal-barrutia Tolosaldean dago, Araxes haranean, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren ekialdean. Tolosako Eremu Funtzionala (Tolosaldea) izenekoan sartuta
dago, eta eremu hori gutxi gorabehera bat dator izen bereko eskualdearekin, indarrean
dauden Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan ezarritako eremu funtzionalen
mugarriztatzearen arabera.
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Udalerria Nafarroarekiko mugan dago, eta koordenatuak 43º 5’42’’ ipar latitudea eta 2º
0´36’’ mendebalde latitudea dira.
Tolosako

Eremu

Funtzionala

(Tolosaldea)

izenekoaren

hegoaldean

dago,

Nafarroarekiko mugan. Mendebaldean Lizartzarekin egiten du muga; iparraldean,
Gaztelurekin;

ekialdean,

Berastegirekin;

eta,

hegoaldean,

Nafarroako

Foru

Erkidegoarekin.
Udal-barrutiak forma poligonal ez-uniformea du, eta ipar-mendebalde hego-ekialde
norabidean luzatuta dago. Udalerria Espuru tontorraren magalean dago, hegoaldenorabidean. Bertatik, Urbaño eta Malkotxe tontorrak ikus daitezke; udalerriaren eta
inguruaren paisaiako elementu berezi eta ezaugarritzaileak dira.
Ia ez dago dokumenturik, eta hori ekidin ezineko desabantaila da Orexako historia
deskribatzerakoan.
Landa-eremuko parrokia gisa sortu zen, mendialdeko eta landa-eremuko beste hainbat
bezalaxe.
1374. urtean, borondatez bat egin zuen Tolosa udalerriarekin; hala, Tolosako
alkatearen agindupean gelditu zen, nahiz eta udal-mugak gorde zituen, baita errentak,
onurak, mendien aprobetxamendua eta ekonomiaren administrazio independentea ere.
Egoera hori 1852ra arte luzatu zen; urte horretan, administratiboki bereizi zen Tolosa
udalerritik.
1.3. KARTOGRAFIA ETA TOPONIMIA
Orexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egiteko E: 1/6.000 eskalan dagoen plano
toponimiko bat dago, euskarri digitalean. Plano hori Geogramak egin zuen 2012an.
Horrez gain, herrigunearen jasotze topografiko bat ere erabili da, E: 1/500 eskalan
egina, euskarri digitalean; jasotze hori Mugarri Topografía SL enpresak egin zuen
2014ko uztailean. Bi dokumentu horiek osatzen dute Udalak emandako oinarri
kartografikoa, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egin ahal izateko.

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egiteko hurrengo faseetan, kartografia hori hedatu
eta osatu ahal izango da, beharrezkotzat jotzen diren esparruetan.
Udal-barruti osoa antolatu eta arautzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lurralde
Informazio Zerbitzuak egin eta emandako oinarri kartografikoa dugu; hori E: 1/5.000
eskalan egina dago, oinarri digitala dauka eta 2014ko uztailean egin zen.
Dokumentu hau egiteko erabiliko den informazio toponimikoa hau da: gorago aipatu
den eta Udalak 2012an kaleratu zuen udalerriaren mapa toponimikoa.
Dokumentu hau egiteko oinarrizko informazio kartografiko eta toponimikoa informazioplanoetan definituko da.
1.4. JABETZAREN EGITURA
Udal-barrutiaren partzela-egitura hainbat lotetan banatuta dago, lurralde horretan
ohikoa den egitura minifundistarekin bat.
Eskuragarri dagoen katastro-informazioa eguneratuta dago eta, funtsean, bat dator
indarrean dagoen antolamendu orokorraren dokumentuarekin.
Udal-ondareak ez du entitate handiko lurzorurik. Landa-izaerako lurzoruari dagokionez,
partzela gutxi batzuk ditu udalerri osoan zehar banatuta. Hiri-izaera handiagoa duen
lurraldeari dagokionez, askotariko partzelak ditu, nagusiki erabilera hauekin: bizitegia,
zuzkidura-ekipamendua, gune libreak, etab.
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2. HIRIGINTZA ETA
ONDORIOAK

LURRALDEARI

BURUZKO

INFORMAZIOA:

AZTERKETA

2.1. INGURUNE FISIKOA
2.1.1. JARDUKETA-EREMUA.
Orexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren eragina jasango duen eremua bat dator
udal-barrutiaren azalerarekin.
2.1.2. KOKAPENA.
Orexa udalerria Gipuzkoako Lurralde Historikoko hego-ekialdean dago, Nafarroako
Foru Erkidegoarekin muga egiten du eta Tolosaldea eskualdearen barruan dago.
“Tolosa” eremu-funtzionalaren parte da. 8,5 km2-ko azalera du. Mendebaldean
Lizartzarekin du muga; iparraldean, Gaztelurekin; ekialdean, Berastegirekin; eta,
hegoaldean, Nafarroako Foru Erkidegoarekin.
Orexa “Tolosa” eremu funtzionalaren parte da; eremu horrek 28 udalerri hartzen ditu
barne eta 347 km2-ko azalera du; hain zuzen ere, Oria ibaiaren erdiko arroan dago.
Haran nagusian dauden bederatzi udalerriek biztanleriaren % 82 hartzen dute;
gainerako 19 udalerriek, berriz, 7.700 biztanle dituzte guztira, 34 bizt/km2-ko
dentsitatearekin.
Udalerri horietako bat Orexa da; bere azalera eremu funtzionalaren % 1,26 da, eta
eremuko biztanleen % 0,53 bizi da bertan. Batez besteko dentsitatea 20,85 bizt/km2
da.
Herrigunea udal-barrutiaren ipar-ekialdeko erdian dago, Espuru tontorrerako hegalaren
erdian, 420 metroko altitudean; Lizartzatik joaten da bertara (G-3601).
Herrigunearen erdiguneko UTM koordenatuak honako hauek dira:
X: 580.424,25 m
Y: 4.771.785 m

ETA
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Aztertuko den eremuaren kokapena “INF. 1.2 UDAL-BARRUTIAREN EGOERA”
planoan kontsulta daiteke.
2.1.3. KLIMA.
Orexako udal-barrutiak klima ozeanikoa du eta euri ugari egiten du urte osoan zehar.
Urteko batez besteko prezipitaziok 1.500 eta 1.700 mm-koak dira; sasoirik euritsuena
udazken-negua da. Tenperaturan ez dago gorabehera handirik, eta urteko batez
bestekoa 12,5 ºC ingurukoa da.
2.1.4. OROGRAFIA ETA MALDAK
Orexa udalerria Araxes haranean dago, Oria ibaiaren adarretako bat. Herrigunea bi
haranak banatzen dituen bizkarrean dago (425 metroko garaiera), Espurru (550 m) eta
Urbaño (536 m) tontorren arteko muinoan.
Udalerriko garaierarik baxuena Basabe errekastoaren oheari dagokio, udal-barrutiaren
hego-mendebaldean dagoen zentral termikoaren ondoan; 200 m inguruko garaiera
dago bertan. Udalerriko punturik altuenak, berriz, iparraldean dagoen eta Berastegi
udalerriarekin muga egiten duen Muñoaundi tontorra (718 m) eta hego-ekialdean
dagoen eta Gaztelu udalerriko lursailez inguratuta dagoen irla bat den Zozune tontorra
(751 m) dira.
Lur gorabeheratsua da, malda handikoa, batez ere udal-barrutiaren hegoaldean.
Oihantxiki kooperatiba dagoen bizkarra, Espururen tontorrean, eta haren inguruko
lurrak kenduta, lurraldea % 20-% 50 arteko malda edo handiagoa duten hegalez
osatuta dago. Edonola ere, maldarik handienak, % 50 eta % 100 artekoak edo
% 100etik gorakoak, udal-barrutiaren hegoaldean daude, Basabe ibaiaren hegoaldeko
hegalean.
2.1.5. INGURUNEAREN EGUNGO EGOERARI BURUZKO ALDERDI
GARRANTZITSUAK
Orexa udalerriak baso autoktono zabalak eta ondo kontserbatutako errekastoak ditu;
bertan, interes handiko animaliak bizi dira. Narbamentzekoa da Basabe errekastoaren
ertzetan Pirinioetako desmana bizi dela; desagertzeko arriskuan dagoen espezie bat
da, eta espeziea kudeatzeko planean ageri da.
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Udalerriaren

hegoaldea

bat

dator

“Araxez-Jazkugane

harana

eta

Basabe

errekastoarekin”; horiek Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako natura-interesa
duten guneen zerrendan daude, baita gune natural garrantzitsuen Katalogo Irekian
ere.
Orexa udalerri ia osoa EAEko igarobide ekologikoen sarean sartuta dago, eta Aiako
Harria – Aralar – Izaraitz eta Ernio-Gazkumeren arteko lotura natural handiaren parte
da.
Zorupeari dagokionez, azpimarratu beharra dago Orexa partzialki bat datorrela “Araxez
ibaiaren harana” interes geologikoko gunearekin, baita Tolosako akuifero-sektore
batekin eta errekarga-guneekin ere.
Orexa udalerriarekin bat datozen bi arro bisualak, “Orexa” eta “Araxes” ibaienak,
EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen katalogoan sartuta daude. Gainera, azpiegitura
handirik ez dagoenez (komunikazio-bideak, industrialdeak), kalitatezko giza habitat bat
bermatzen du, aire garbiarekin eta kutsadura akustikorik gabe.
Laburbilduz, Orexa udalerriko ingurunearen egungo egoera pribilegiatua dela esan
daiteke, ez baitago ingurumenari loturiko arazo garrantzitsurik. Hala ere, plangintza
berriak kontuan hartu beharko du hainbat gune zaurgarri daudela, akuiferoak
kutsatzeko

arriskua

baitago;

gainera,

malda

handiko

guneetan,

hegalen

ezegonkortasuna eta higadura-arriskua ere kontuan hartu behar dira.
Landa-eremuko udalerrietan ohikoa den eran, lurzoruaren zenbait erabilera matentzea
eta erabilera horiek aniztasun biologikoa mantentzearekin uztartzea ezinbestekoa da
udalerriko habitat natural baliotsuenak babesteko.
HAPO idazten ez bada, Orexaren ingurumen-egoeraren bilakaera egonkorra izango
da, ziurrenik, epe labur-ertainean. Hala ere, esan beharra dago biztanleek landaeremuetatik alde egiteak bioaniztasuna galtzea dakarrela; izan ere, segaz ebakitzen
diren larreak, bazkalekuak eta lahardiak andeatzea eta, are, galtzea eragiten du, lur
horiek zuzenean lotuta baitaude baserriari loturiko erabilerak mantentzeari.
2.1.6. LURRALDEKO INGURUMEN- ETA PAISAIA-UNITATE
HOMOGENEOAK.
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Orexako udal-barrutia hiru ingurumen- eta paisaia-unitate homogeneotan bana
daiteke. Hauek dira:
· Herrigunea
· Basabe eta Araxesen sistema
· Nekazaritza- eta artzaintza-sistema
Herrigunea
Unitate hori Orexako herriguneak osatzen du. Bertan, etxebizitzak eta baserriak daude
elizaren, udaletxearen eta frontoiaren inguruan. Natura-interes txikiko gunea da, bisitapotentzial handiarekin. Harrera-gaitasunak batez ere gizakien habitatari eta erabilerei
eragiten die: etxebizitzak, aisialdia, zerbitzuak, kultura, etab. Etxebizitzak garatzeko
alternatiba guztiak unitate horretan kokatzen dira.
Nekazaritza- eta artzaintza-sistema
Hemen sartzen dira malda txikiagoa duten lursailak, baserrien eta tontorren inguruan
daudenak; lursail horiek aspalditik erabili izan dira abeltzaintzari loturiko jarduerak
egiteko: sega eta artzaintza. Segarako larreak, bazkalekuak eta lahardiak dira,
funtsean.
Ingurune-unitate horrek ekarpen handia egiten dio bioaniztasun biologiko orokorrari,
baserriko erabilerari loturiko landara-komunitateak eskaintzen baititu. Abeltzaimtzajarduera mantentzea ezinbesteko baldintza da udalerriko bioaniztasunari eutsi ahal
izateko.

Basabe eta Araxesen sistema
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Ingurune-unitate honek Basabe erreka, haren adarrak, ertzetako landaredia eta erreka
ertzeko landareekin kontaktu zuzena duten baso guztiak hartzen ditu barne. Udalbarrutiaren hegoaldea ere hartzen du: Araxesen arroari dagozkion buruko bi erreka,
erreka ertzeko landaredia eta landaredia horrekin kontaktu zuzena duten basoak.
Ingurune-unitate horren harrera-gaitasuna oso handia da, eta bertan kontzentratzen
dira udalerriko ingurune-intereseko puntu gehienak. Ingurune-unitate horren orografia
eta bertako landaredia baso-bokazioaren eta natura-balioen kontserbazioaren erakusle
dira.
2.1.7. NATURA 2000 SAREARI ERAGINDAKO KALTEA
Orexa udalerri osoa Araxez ibaiaren arro hidrologikoan dago, Natura 2000 Sarearen
Babes Bereziko Gunean: ES2120012 ARAXES IBAIA / RIO ARAXES.
Orexako HAPOk ez du barne hartzen isuri likido garrantzitsurik eragin dezakeen
jarduketarik; gainera, beharrezko gidalerro eta neurri guztiak txertatu dira, bermatzeko
lurrazaleko uren, lurpeko ur-masen eta konektibitate ekologikoaren kalitateak inolako
kalterik jasaten ez duela. Ondorioz, ez da aurreikusten Orexako HAPO garatzeak
Natura 2000 Sareari inolako kalte esanguratsurik egingo dionik.
2.1.8. BESTE NATURGUNE BABESTU BATZUK
Orexako udal-barrutia bat dator “Araxes harana – Jazkugane eta Basabe” gune
naturalarekin; hori EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako natura-intereseko
guneen zerrendan sartuta dago. Gune hori gune naturalen katalogoan ere sartuta
dago, izen berarekin: “Araxes harana – Jazkugane eta Basabe”. Gune natural nori ez
dago EAEko Eremu Natural Babestuen Sarean sartuta, baina plangintza honetan
kontuan hartu beharra dago. Horrez gain, esan beharra dago Orexako hainbat mendi
Erabilera Publikoko Mendiak direla; ondorioz, Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren
20ko 7/2006 Foru Arauaren mende daude.
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Europar Batasunaren intereseko habitatei dagokienez, era horretako 7 habitat mota
daude; azalerari dagokionez, azpimarratzekoak dira pagadi azidofiloak (9120), artadiak
(9340) eta mendiko bazkalekuak (6210).
Orexa udalerria bat dator bi arro bisualekin, eta horiek EAEko Paisaia Berezi eta
Apartekoen katalogoan daude (aurreproiektua).
Natura-interes handiena duten udalerriko guneak Basabe errekaren inguruan daude;
gune hori Pirinioetako Desmana Kudeatzeko Planean sartuta dago, “Interes Bereziko
Gune” gisa. Horrez gain, udalerriaren hegoaldeko mendirik altuenek ere interes
berezia dute.
Plan Orokorrak gune horietan izan dezakeen eragina ez da esanguratsua izango.
2.2. GIZA INGURUNEA
2.2.1. UDALERRIA ETA ESKUALDEA.
Orexako udal-barrutia Tolosaldean dago, Araxes haranean, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren ekialdean. Tolosako Eremu Funtzionala (Tolosaldea) izenekoan sartuta
dago, eta eremu hori gutxi gorabehera bat dator izen bereko eskualdearekin, indarrean
dauden EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan ezarritako eremu funtzionalen
mugarriztatzearen arabera.
Udalerria Nafarroarekiko mugan dago, eta koordenatuak 43º 5’42’’ ipar latitudea eta 2º
0´36’’ mendebalde latitudea dira.
Tolosako

Eremu

Funtzionala

(Tolosaldea)

izenekoaren

hegoaldean

dago,

Nafarroarekiko mugan, Mendebaldean Lizartzarekin egiten du muga; iparraldean,
Gaztelurekin;

ekialdean,

Berastegirekin;

eta,

hegoaldean,

Nafarroako

Foru

Erkidegoarekin.
Udal-barrutiak forma poligonal ez-uniformea du, eta ipar-mendebalde hego-ekialde
norabidean luzatuta dago. Udalerria Espuru tontorraren magalean dago, hegoaldenorabidean. Bertatik, Urbaño eta Malkotxe tontorrak ikus daitezke; udalerriaren eta
inguruaren paisaiako elementu berezi eta ezaugarritzaileak dira.
Tolosa-Ibarra hiri-inguruneak zalantzarik gabe polarizatzen du Tolosaren ingurunea,
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eta Tolosaldeko Eremu Funtzionaleko gune garrantzitsuena da. Eremu funtzional hori,
hasiera batean, nukleo historiko nagusienetara lotuta zegoen, baina garatu ahala Oria
haranean zehar hedatu da; hala, gaur egun, hiri-garapen ia etengabe bat du Oria
ibaiaren ibilgu osoan zehar.
Testuinguru horretan, Orexa hiri-garrantzia gutxiko udalerri bat da, landa-izaeraduna
eta mendi-hegalean kokatua, ingurune-natural menditsu baten babesean. Eremu
funtzional horretan dauden beste hainbat udalerri txikirekin batera, lurralde hori
ezaugarritzen duen paisaia naturala osatzen du.
Eremu funtzionalean garatu den bideen egitura askotariko eta hierarkizatuak egitura
berezia eman dio lurraldeari: neurri eta garrantzia sozioekonomiko ertaineko hainbat
hiri-polo ditu eta, horiei lotuta, zenbait nukleo txikiago. Askotariko egitura horretan,
Orexa udalerria Tolosa-Ibarra poloan integratuta gelditzen da, bertan, haraneko
udalerriak ere sartzen dira.
Bistakoa da, gaur egun, hiri-garapenak nahiz garapen sozioekonomikoak gainditu
egiten dituztela udalerrien muga historikoak; hala, eskualde-mailara edo oraindik
harago hedatzen dira.
Testuinguru horretan berrikusi beharko da aztertzen ari garen udalerriaren hiriantolamendua; hala, udalerriaren eta haren ingurune hurbilaren potentzialitateei eta
arazoei erantzun beharko zaie, lurraldea eta eskualdea kontuan hartuta.
Eskualdeko egitura hori INF.1.1 UDAL-BARRUTIAREN EGOERA. ESKUALDEAREN
EGITURA planoan ageri da.
2.2.2. DEMOGRAFIA ETA ETXEBIZITZA
2.2.2.1.

Biztanleria.

Orexa landa-eremuko udalerri bat da, eta inguruko udalerriek bizi izan duten
industrializazio-prozesutik kanpo gelditu da; horrek biztanleek bertatik alde egitea
eragin du, baina baita bizimodu tradizionalak eta landa-paisaia eder eta bukolikoa
mantentzea ere.
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Orexan ezagutzen diren errolda-daturik zaharrenak XX. mende hasierakoak dira;
orduko erroldak 223 biztanle zeudela adierazten du. Data horretatik aurrera,
biztanleriak beheranzko joera izan du, 1991an 78 biztanle izatera iritsi arte,
biztanleriaren udal-erroldaren arabera. Urte horretatik aurrera, erroldak zertxobait egin
du gora, eta 2014an 122 biztanle zeuden erroldatuta.
Hau da udal-erroldaren bilakaera:
Urtea

Biztanleak

1900

223

1910

220

1920

205

1930

199

1940

181

1950

181

1960

198

1970

145

1981

92

1986

83

1991

78

1996

79

2001

83

2006

109

2011

114

2014

122

Euskal Estatistika Institutuak (EUSTAT) emandako datuen arabera, biztanleriaren
egituratik ondoriozta daiteke emakume baino gizon gehiago daudela, eskualdean eta
lurralde historikoan gertatzen denaren kontrara (horietan ia ez dago alderik gizon eta
emakume kopuruan). Aldi berean, adinaren araberako biztanleriaren egitura inguruan
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baino orekatuagoa da; izan ere, gazte (0-19) kopurua inguruko udalerrietako
batezbestekoa baino nabarmen handiagoa da eta adinekoen (>64) kopurua, berriz,
eskualdeko eta lurralde historikokoa baino txikiagoa.
Eskubidedun biztanleria, lurraldeka, sexuaren eta betetako adinaren arabera. 2011:
Guztira

Orexa

Tolosaldea

Gipuzkoa

Gizonak

Emakumeak

Guztira

0-19

20-64

>64

Guztira

Guztira

114

28

72

14

63

51

% 24,56

% 63,16

% 12,28

% 55,26

% 44,73

9.750

29.166

8.601

23.954

23.563

% 20,50

% 61,40

% 18,10

% 50,37

% 49,63

130.802

435.311

139.097

345.807

359.403

% 18,55

% 61,63

% 19,72

% 49,03

% 50,97

47.517

705.210

(Iturria: EUSTAT 2011).

Orexako biztanleria-dentsitatea 20,85 bizt./km2-koa da; Tolosaldekoa, berriz, 147,11
bizt./km2-koa da, eta lurralde historikokoa 369,41 bizt./km2-koa.
Biztanleriaren % 85 inguru herrigunean bizi da, hiri-izaera duen nukleo bakarrean,
alegia. Ehuneko horrek gora egin du Urrutxugainen etxebizitzak eraiki direlako;
gainerako biztanleak landa-eremuan sakabanatutako baserrietan bizi dira.
2001ean, Orexak askotariko 26 familia zituen, eta familia bakoitzak 3 kide zituen, batez
beste (eskualdeko eta lurralde historikoko batezbestekoa baino zertxobait gehiago:
2,72 kide familiako). Hala ere, udalerrian ere familiako kideen batezbestekoak
beheranzko joera duela hauteman daiteke.
Orexako biztanleriaren egungo hazkunde begetatiboari dagokionez, amaierako indizea
positiboa da, biztanleriak gora egin baitu, udalerriko jaiotza- eta heriotza-indizeak
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kontuan hartuta. Hori bat dator Tolosaldeko eta lurralde historikoko bilakaera
positiboarekin, nahiz eta hazkundea handiagoa izan den Orexan.

Bizirik dauden jaiotako pertsonak, bizitegi-esparruaren eta sexuaren arabera. 2001-2012 aldia

Orexa

Guztira

Gizonak

Emakumeak

27

16

11

Heriotzak, bizitegi-esparru eta sexuaren arabera. 2001-2012 aldia

Orexa

Guztira

Gizonak

Emakumeak

7

4

3

(Iturria: EUSTAT).

Migrazio-mugimenduak aztertuz gero, ikus daiteke saldoa negatiboa dela, eskualdean
edo lurralde historikoan gertatzen denaren kontrara.
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486

Gipuzkoa

5.966

2.968

15.075

14.734

341

3.309

8.934

(Iturria: EUSTAT 2.012).

Orexako herritarren jatorria aztertuta, EUSTATen 2011ko datuek adierazten dute
egoiliarren % 92 Gipuzkoan jaiotakoak direla; barne-migranteen ehunekoa % 7
ingurukoa da eta, gainerako % 1a etorkinak dira.
Orexako herritarren hezkuntza-maila aztertuta, ertaina dela esan daiteke, kontuan
hartuta biztanleriaren % 48k gehienez ere lehen mailako ikasketak dituela; biztanleen
% 37k bigarren mailako ikasketak eta ikasketa profesionalak dituzte, eta gainerako
% 15ak maila ertaineko ikasketak eta goi-mailako ikasketak dituzte. Datu horiek
eskualdeko eta lurralde historikoko datuekin alderatuta, Orexako herritarren ikasketamaila horien antzekoa da; alde bakarra da Orexan ez dagoela ikasketarik gabeko
herritarrik.

guztira

248

saldoa

1.415

Migrazio-

1.633

saldoa

268

migrazio-

269

Barruko

Tolosaldea 537

jat.

-2

migr.

2

Barne
2

helm.

0

migr.

0

Barne

Kanpoko

0

saldoa

Emigrazioa

0

Orexa

migrazio-

Immigrazioa

Lurralde-esparruko migrazioak, motaren arabera. 2012:

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Lehen mailakoak

Profesionalak

Bigarren
mailakoak

Ertainak –
Goimailakoak

Goi-mailakoak

Gipuzkoa

Ikasketarik ez

Tolosaldea

Analfabetoak

Orexa

Guztira

10 urte edo gehiagoko herritarrak, lurraldearen eta ikasketa-mailaren arabera. 2006:

92

0

0

44

17

17

6

8

%0

%0

% 47,82

% 18,48

% 18,48

% 6,52

% 8,70

174

1.376

19.688

6.342

6.647

2.849

3.715

% 0,44

% 3,37

% 48,26

% 15,55

% 16,30

% 6,98

% 9,10

3.293

20.285

260.659

93.175

119.132

49.472

77.682

% 0,53

% 3,25

% 41,80

% 14,94

% 19,10

% 7,93

% 12,45

40.791

623.698

(Iturria: EUSTAT 2006).

2.2.2.2.

Etxebizitza

2011n agitaratu zen azken erroldaren arabera, Orexan 57 etxebizitza daude; horietatik
% 77,2 beteta daude, eta gainerako % 22,8 hutsik. Betetako etxebizitzen indize hori
eskualdekoa (% 83,12) eta lurralde historikokoa (% 85,12) baino zertxobait txikiagoa
da.
Batez besteko okupazio-maila edo familien tamaina etxebizitza bakoitzeko 3
biztanlekoa da, eskualdean eta lurralde historikoan bezalaxe.

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

2

13

-

% 73,70

% 3,50

% 22,80

%0

18.138

708

3.792

35

% 80,00

% 3,12

% 16,73

% 0,15

276.407

13.920

42.508

425

% 82,94

% 4,18

% 12,75

% 0,13

22.673

333.260

Familien tamaina

42

Familiak

Kolektibo

57

ak

Hutsak

Gipuzkoa

2. etxebizitzak

Tolosaldea

1. etxebizitzak

Orexa

Guztira

Etxebizitzak eta familiak, lurralde-esparru eta motaren arabera. 2011, 2001.

26

3

16.195

2,72

245.913

2,72

(Iturria: EUSTAT 2011 eta 2001).

Familia-unitatearen kuantifikazioak kide bakarreko etxebizitza-ratioa % 26,92koa dela
adierazten du; kopuru hori nahiko altua da, eta eskualdekoa eta lurralde historikokoa
baino handiagoa.

Guraso bakarra

Hedatua

Polinuklearra

Bataz besteko
tamaina
3

% 26,92 % 0

% 7,69

% 26,92

% 11,54 % 19,
2
4

% 7,69

2

haurrekin

2

0

gabe
Nuklearrra

5

7

haurrik

3

Nuklearrra

7

Konposatua

26

Pertsona
bakarrekoa

Orexa

kop.

Familia

Familiak lurralde-esparruaren, motaren eta tamainaren arabera. 2011:

Tolosalde
a

16.195

% 23,7

% 4,4

% 14,7

% 36,6

% 11,3

% 7,4

% 1,9

2,72

Gipuzkoa

245.913

% 21,9

% 3,8

% 16,9

% 38,6

% 10,0

% 7,1

% 1,7

2,72

(Iturria: EUSTAT 2001).
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2.2.2.3.

JARDUERA EKONOMIKOAK ETA ENPLEGUA.

2.2.2.3.1.

Biztanleria.

2011ko erroldako datuen esanetan, Orexako jarduera-tasa % 50ekoa da; eskualdekoa
baino zertxobait handiagoa, alegia (% 48,15). Biztanleria okupatua herritarren % 47,4
da; ehuneko hori ere eskualdekoa eta probintziakoa baino handiagoa da (% 42,36 eta
% 41,8, hurrenez hurren).

Gipuzkoa

47.517

705.210

Bereiz zenbatuta

Tolosaldea

114

LNE inaktiboak

Orexa

Guztira

Landunak

Langabeak

57

54

3

57

-

% 50

% 47,40

% 2,60

% 50

22.880

20.131

2.749

24.637

% 48,15

% 42,36

% 5,79

% 51,85

339.496

294.768

44.728

365.714

% 48,15

% 41,80

% 6,35

% 51,85

LNE aktiboak

Guztira

Biztanleria, LNEren jarduera eta lurralde-esparruaren arabera. 2011:

-

(Iturria: EUSTAT 2011).

Okupazio-indizeak jardueraren arabera aztertzen baditugu, ikusiko dugu udalerrian
nekazaritza-sektoreko

ehunekoa

eskualdean

eta

probintzian

baino

nabarmen

handiagoa dela; industrian eta zerbitzuetan, antzekoak dira eta, eraikuntzaren
sektorean, txikiagoa da.
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Biztanleria okupatua (LNE) jarduera-adar eta lurralde-esparruaren arabera. 2011:

Orexa

Tolosaldea

Gipuzkoa

Guztira

Nekazaritza

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

54

7

13

2

32

% 13

% 24,10

% 3,70

% 59,20

275

5.976

1.607

12.273

% 1,35

% 29,70

% 8,00

% 60,95

2.638

69.552

20.565

202.013

% 0,90

% 23,60

% 7,00

% 68,50

20.131

294.768

(Iturria: EUSTAT 2011).

Udalerriko establezimenduei dagokienez, 2013ko EUSTATen datuen arabera, Orexan
13 establezimendu daude, eta horiek 33 enplegu sortzen dituzte. Nekazaritzara
bideratutako jarduerak dira nagusi (% 46,15); udalerriko gainerako establezimenduak
industria, eraikuntza eta askotariko zerbitzuetara bideratuta daude. Banaketa hori
eskualdekoa eta probintziakoa ez bezalakoa da; izan ere, egun, Orexan ez dago
saltokirik, ez eta banku-zerbitzuak eskaintzen dituzten establezimendurik.
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Merkataritza, ostalaritza
eta garraioa

Bankuak, aseguruak eta
enpresentzako zerb.

Beste zerbitzu batzuk

Kop.

Enplegua Kop.

Kop.

Kop.

Kop.

Kop.

13

33

6

2

-

0

5

% 46,15

% 15,40

%0

%0

% 38,45

483

1.103

1.535

171

1.183

% 11,25

% 25,60

% 35,65

% 4,00

% 27,50

2.784

8.324

22.948

3.812

19.104

% 4,90

% 14,60

% 40,30

% 6,70

% 33,50

Guztira

Nekazaritza eta
abeltzaintza

Industria eta energia

Establezimenduak udalerriko eta jarduera-adarreko. 2013:

Orexa

Tolosaldea

Gipuzkoa

4.475

56.972

17.527

283.940

(Iturria: EUSTAT 2013).

2.2.2.3.2.

Nekazaritza-sektorea.

Udalerrian, garrantzi handia dute nekazaritza-ustiategiek kudeatzen dituzten lurrek;
hori kontuan hartuta, sektorearen ezaugarriei buruzko hainbat datu atera dira.
Erregistroaren arabera, udalerriko ustiategietako abeltzaintza-etxolen tamaina hau da
erroldan: 33 behi, 209 ardi eta 6 zaldi. (Iturria: EUSTAT 2009).
2.2.2.3.3.

Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko jarduera

ekonomikoak
Azpimarratu beharra dago Orexa udalerriak landa-izaera duela nagusiki, bertan izaera
ekonomikoko jarduerak ezartzeari dagokionez.
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Deskribatutako testuinguru horretan, udal-administrazioak emandako informazioaren
arabera, lurralde horretan ez dago bigarren sektoreko edo industriako instalaziorik.
Hirigintza-lurraldeari loturiko zehaztapen eta/edo aurreikuspenen ikuspegitik, egun ez
da aurreikusten era horretako jarduerarik ezartzea udalerrian, landa-eremuari
zuzenean loturik egon litezkeenak salbu.
Hirugarren sektoreko edo zerbitzuetako jarduerak ezartzeari dagokionez, egun,
herrigunean Kontsu udal-ostatua dago; hori da era horretako establezimendu bakarra
udalerri osoan.
Hirigintza-lurraldeari

loturiko

aurreikuspenei

dagokienez,

hiri-antolamenduaren

ikuspegitik, aukera dago hirugarren sektoreko instalazio txiki bat irekitzeko, ostatuaren
osagarri gisa, mendizale eta turista talde txikiei ostatu emateko.
Esparru horretan, aipatu beharra dago udalerriak eskaintzen duen eta eskain
dezakeen potentzial turistikoa; izan ere, edertasun handiko paisaia menditsu batean
dago. Etorkizunera begira, osagai horri aisialdiko guneak ezartzeak ekar diezaiokeen
potentzialitatea gehitu behar zaio, inguruko paisaiari eta mendizaletasunari loturiko
erakargarritasun ludiko eta turistiko gisa.
2.3. HERRIGUNEA
Dokumentu honetako “INF.1.3. EREMU FUNTZIONALA” planoan, grafikoki jasotzen
dira bizitegi-izaera eta ekipamendu-izaera duten hiri-kokaguneak, baita udalerriko gune
publiko komunak ere.
2.3.1. BIZITEGI-KOKAGUNEAK
Orexan, bizitegi-kokaguneak oro har barreiatuta daude landa-eremuan; baserritipologiakoak dira, eta baserri horiek lurraldean ohikoak diren ezaugarriak dituzte.
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Udalak emandako etxebizitzen erroldaren arabera, une honetan 57 etxebizitza daude
udalerrian. Horietatik 30 herrigunean daude.
Udalerriak landa-izaerako nukleo bakarra dauka, Santi Kruz elizaren, udaletxe parean
dagoen plazaren eta frontoiaren inguruan.
Herrigune horretan, bizitegi-izaerako hainbat eraikin daude, baita izaera publikoa edo
erdipublikoa duten hornidura guztiak ere.
Herrigune horretan, eraikin gehienak txikiak dira azalerari, bolumenari eta eraikuntzaprofilari dagokienez; hori ohikoa izaten da landa-eremuko nukleoetan. Halaber,
aipatzekoa da hiri-bilbearen belaki izaera, bertako askotariko eraikinen eraginez:
bolumetria txikia duten eta, kasu gehienetan, lursail mugakideak dituzten baserriak eta
bideen garapen eskasa.
Bizitegi-eraikinen tipologiari dagokionez, landa-izaera edo -itxura (baserriak) duten
eraikinak eta bloke erako eraikin txikiak edo etxe atxikiak herrigunearen iparraldean eta
hego-mendebaldean, azken urteetako eraikuntzaren arloko esku-hartzeen eraginez
eraikitakoak.
Bolumentriari eta hiri-itxurari dagokionez, aipagarriak dira eliza, udaletxea eta frontoia,
herrigune erdian dagoen plazaren ondoan eraikitakoak; horiek dira hiri-inguruneko
elementurik esanguratsuenak, bat etorriz era horretako landa-izaerako herrigune mota
horrek izan ohi dituen ezaugarriekin.
2.3.2. INDUSTRIAREN ETA ZERBITZUEN SEKTOREKO JARDUERA
EKONOMIKOETARA BIDERATUTAKO KOKAGUNEAK
Ez dago industriako edo hirugarren sektoreko kokagunerik udalerrian, Oihan txiki
(gazta-fabrika) izan ezik; horren egoitza herrigunean dago. Horrez gain, landaeremuari loturiko beste instalazio batzuk ere badaude.
Industriako kokaguneei dagokienez, lehenago ere esan denez, ez dago era horretako
instalaziorik.
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Hirigintza-lurraldeari loturiko zehaztapen eta/edo aurreikuspenen ikuspegitik, egun ez
da aurreikusten era horretako jarduerarik ezartzea udalerrian, landa-eremuari
zuzenean loturik egon litezkeenak salbu, edo, herrigunean, egun existitzen diren udaleraikinetan egin litezkeenak izan ezik.
2.3.3. EKIPAMENDU ETA GUNE LIBREAK
Orexa udalerriko ekipamendu eta gune libreei dagokien hornidura-eskaintza landaudalerri txiki baten eskalara mugatuta dago gaur egun.
Hornidura horiek, funtsean, herrigunean daude, eta, beraz, udalerri osoarekiko
nolabaiteko zentraltasuna duten espazioetan.
Indarrean dagoen udal-antolamenduari dagokionez, hainbat kokagune eta partzela
daude ekipamendu eta gune libreetara bideratuta. Hauek dira:
- Herrigunea – 1. hirigintza-esparrua

Ekipamendu erligiosoa:

Santi Kruz eliza
San Markos ermita.

Kirol-ekipamendua:

Udal-frontoia.

Erakunde-ekipamendua:

Udaletxea.

Laguntzazko ekipamendua eta
ekipamendu soziokulturala eta hezkuntzakoa:

Segoretxe eraikina.

Gune libreak:

Plaza nagusia.

Zerbitzu publikoen
ekipamendua:

Hilerria.

eta
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Udalerri txikietan ohikoa den eran, gaur egun, udaletxean udalerriko hainbat
ekipamendu daude, hala nola ostatua, sozietate gastronomikoa edo erabilera anitzeko
aretoa.
Halaber, Segoretxe eraikinean Haur Eskola, medikuaren eta gizarte-laguntzailearen
kontsulta, liburutegia eta larrialdiko etxebizitza daude.
Hirigintza-lurraldeari loturiko zehaztapenei eta aurreikuspenei dagokienez, udalekipamendu guztiak Unsalu Berri eraikinean zentralizatzeko aukera aztertzen ari dira;
eraikin hori herriko plazaren ondoan dago. Horrek Segoretxea eraikina libratuko luke,
hirugarren sektoreko jarduerak egin ahal izateko.
2.4. MUGIKORTASUNA ETA AZPIEGITURAK
2.4.1. MUGIKORTASUNA.

KOMUNIKAZIO-, TRAFIKO- ETA

GARRAIO-SISTEMA.
Udal-barrutitik igarotzen diren komunikazio-sistemei dagokienez, esan beharra dago
bide-sare bat baino ez dagoela, eta aipagarria da trenbide-sarerik ez egotea.
Orexako bide-sistema osoa kontuan hartuta, ikus daiteke hainbat errepide eta bidek
zeharkatzen dutela udalerria; horrek barneko komunikazio-sistema egituratzen eta
dibertsifikatzen du.
Errepide-sare horrek 1,9 km-ko luzera du udal-barrutian; hau da, 0,32 km/km2-ko
dentsitatea.
Eskualdeko sarea
Udalerriak

ez

du

eskualdeko

sareko

errepiderik.

Hurbilen

duen

errepidea,

eskualdearekin lotzen duena, GI-2135 (sare berdea) da; errepide horrek Tolosa eta
Lekunberri lotzen ditu.
Tokiko sarea
Deskribatutako eskualdeko errepide-sarea tokiko errepide baten bidez lotuta dago; errepide
hori ere foru-titulartasunekoa da, eta Orexa eta Lizartza lotzen ditu. GI-3601 errepidea da (sare
grisa). Bide hori GI-4601 (sare grisa) errepideko 2. kilometroan sardetzen da, Basaberantz,
zentral hidroelektrikora iristeko.
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Udalaren hiri-banatzaileen sarea
Udalerri barruko bideei dagokienez, bideak plaza nagusian hasten dira, eta lau
norabideetan hedatzen dira: iparraldea, hegoaldea, ekialdea eta mendebaldea; hala,
etxebizitzak eta baserriak herrigunearekin konektatzen dituzte.
Iparraldera doan bideak malda handia du, elizaren paretik igarotzen da eta Urrutxugain
auzoko etxebizitzak udalerriarekin konektatzen ditu.
Hegoaldera doan bidea plazan hasten da, Unsalu eraikinaren eta Oroitz baserriaren
artean, eta mendi-hegalaren alderik baxuenean, udalerriaren hegoaldean, dagoen
Elbarrene auzora iristen da.
Ekialdera doan bidea frontoiarekiko paraleloan hedatzen da, eta udalerriaren ekialdean
dauden bordak eta baserriak herrigunearekin konektatzen ditu.
Mendebaldean, udaletxearekiko paraleloan, Oihan Txiki kooperatiba eta hurbileko
baserriak konektatzen dituen bidea jaiotzen da.
Azken bide hori sardetzen da, San Markos ermitaren parean, eta Orexa eta Gaztelu
lotzen ditu.
Landa-bideen sarea
Udalerriak, bere landa-lurzoru zabalean, landa-bide publikoen sare handia dauka; sare
hori herritar guztiena da, eta landa-izaera du.
Landa-eremuko komunikazioaren eta herrigunearekiko oinezkoentzako artikulazioaren
testuinguruan, aipatu beharra dago GR-121 mendiko ibilbide luzea udalerritik igarotzen
dela, eta iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duela.
GR-121 ibilbidea, “Gipuzkoako itzulia” izenez ere ezaguna, Gipuzkoako probintziako
periferiatik igarotzen den mendiko ibilbide luzea da. Ibilbidea bi norabidetan egin
daiteke; hala ere, ibilbidearen 21 etapak erlojuaren aurka zenbatuta daude, Donostiatik
hasita. Guztira 301 km-ko luzera du.
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Diagnostiko

orokor

gisa,

komunikazio-sarearen

erronketako

bat

udal-barrutian

oinezkoen konexioak eta komunikazioak hobetzea da. Zehazki, herrigunean; izan ere,
oinezko asko ibiltzen ez badira ere, interesgarria izango litzateke hobekuntzak egitea
gurpildun ibilgailuek eta oinezkoek bideak modu bateragarrian eta elkar toleratuz
erabili ahal izateko.
Herriguneko aparkaleku publikoak libratze aldera, eta herrigune hori oinezkoen esku
jartzeko, ibilgailuak herrigunera sar ez daitezela sustatzeko aparkaleku bat jartzea
proposatu da.
Udalerrira iristen den garraio publikoari dagokionez, autobus bidezko eskualdeko
garraio-sare bat dago; gaur egun Lurraldebus arduratzen da horretaz, eta egunero
bost bidaia eskaintzen ditu Orexa eta Tolosa artean. Horrez gain, beste autobuszerbitzu bat ere badago, Orexako ikasleak Lizartzako ikastolara eramateko.
Udalerriaren mugikortasun-faktoreari dagokionez, Tokiko Agenda 21 izenekoaren
harira egindako analisi- eta diagnostiko-prozesua oinarri hartuta, ondoriozta daiteke
mugikortasun-zifrek argi adierazten dutela motordun ibilgailu pribatu bidez joan-etorri
asko egiten direla lan-arrazoiak direla-eta (nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduera,
udal-barrutian

bertan,

eta

industriako

hirugarren

sektoreko

jarduera

inguruko

udalerrietan), bai eta udalerritik kanpo dauden zerbitzuak eta ekipamenduak
erabiltzeko ere.
Dokumentazio

grafikoan

ageri

den

“INF.

3.1

BIDEEN

KOMUNIKAZIO-SARE

NAGUSIA” planoan, bideen sarearen oinarrizko marrazkia eta sare horren oinarrizko
ezaugarriak ageri dira, udal-barruti osoan eta herrigunean.
2.4.2. ZERBITZUEN AZPIEGITURAK.
2.4.2.1.

UR-HORNIDURA

Tolosaldeko eskualdean, hornidura-iturri nagusia Ibiur edateko uren araztegia da;
horrek hornitzen ditu Tolosaldeko udalerri gehienak. Beste hornidura-iturri txiki batzuk
ere existitzen dira; horiek udalerri txikiak hornitzen dituzte, hala nola Orexa.

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Egun, honela hornitzen da ura Orexara:
Ur edangarria ekoizteko erabiltzen den ur gordina hemendik dator: “488. kotatik”
datorren Luzkusarobeko biltze-gunea; ur hori erabilera nagusiko biltze-gunetik
ateratzen da eta bertan ez dago aisialdiko jarduerarik, ez eta osasun-arrisku
aipagarririk ere. A2 mota gisa kalifikatuta dago, eta egungo tratamenduarekin
edangarri bihurtzen da.
Ura Arnubietako edateko uren araztegian eta deposituan gordetzen da (142 m³-ko
edukiera); bertatik hornitzen da biztanleria, 30 m3/egun-eko emariarekin.
Depositu horretatik, uraren udal-horniduraren behe-mailako banaketa egiten da, sare
nagusi baten bidez (ø100FC); horretatik, hainbat desbideratzetara iristen da ura, eta
hortik udal-barruti osoko helmugetara iristen da.
Gaur egun, banaketaren hiri-sarea antzinako adarren eta askotariko atal eta materialen
multzoa da; horren bidez, ura banatu egiten da, sare nagusitik bigarren mailako
sareetara (ø75PVC, ø63PE - ø50PE).
Gaur egun, udalerriko hornidura-sare osoa, hala goi mailakoa nola udal-banaketakoa,
Gipuzkoako Urak SA enpresak kudeatzen du.
Plan Orokorra egiteko prozesuaren testuinguruan eta etorkizuneko udalerriaren hirigarapena buruan, aztertu beharko da nola egokituko den, pixkanaka, egun martxan
dagoen hornidura-sarea eskaerak eta indarrean dagoen araudiak ezartzen dituzten
neurri-baldintzetara. Horrez gain, udalerria handitzea eta horrek ekarriko dituen
beharrizanak ere aztertu beharko dira, herritarrak uraz hornitzeari dagokionez.
Dokumentazio grafikoko “INF. 3.2 URA HORNITZEKO SAREA ETA SANEAMENDUA”
planoan, ura hornitzeko sarearen oinarrizko marrazkia eta ezaugarri nagusiak
definitzen dira, bai udal-barrutian bai herrigunean.
2.4.2.2.

SANEAMENDUA ETA HONDAKIN-URAK ARAZTEA
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Gaur egun, Orexa udalerriak hondakin-urak arazteko duen sistema iragazki biologiko
bat da, eta, horren aurretik, dekantazio-tanga primario bat.
Tanga primario hori 25 m³-ko depositu bat da, bi etapatan banatua: lehena,
dekantaziorako

eta

solido

primarioak

gordetzeko;

bigarrena,

ponpa

bidezko

bioiragazketa egiteko. Ura iragazi ondoren, klarifikagailura igarotzen da, inolako
usainik eta kontaminazio patogenoa eragiteko arriskurik gabe.
Herriguneko saneamendu-sare nagusiaren ezaugarri nagusia da ia bere osotasunean
sistema unitario baten bidez gauzatzen dela, sare bereiziaren tarte batzuk kenduta
(horiek udalerrian duela gutxiago egin diren hiri-garapenen testuinguruan gauzatu
dira).
Halaber, eraikin batzuek putzu septiko indibidualak dituzte; urak bertara isurtzen dituzte
aipatutako ibarreko emarira isuri baino lehen.
Ura hornitzeko udal-sarearekin gertatzen den bezalaxe, gaur egun Gipuzkoako Urak
SA enpresak kudeatzen du udalerriko saneamendu-sarea.
Plan Orokorra egiteko prozesuaren testuinguruan eta etorkizuneko udalerriaren hirigarapena buruan, aztertu beharko da nola egokituko den egungo sarea eta nola
bihurtuko den sare bereizi, hori egingarria den neurrian; egingarria ez bada,
gainezkabideetara

nola

konektatu

aztertu

beharko

da.

Halaber,

etorkizuneko

hirigintzako esku-hartzeetan eta egungo urbanizazioak eta instalazioak hobetzeko
operazioetan, sistema bereizi bat aurreikusi beharko da.
Dokumentazio grafikoko “INF. 3.2 URA HORNITZEKO SAREA ETA SANEAMENDUA”
planoan, ura hornitzeko sarearen oinarrizko marrazkia eta ezaugarri nagusiak
definitzen dira, bai udal-barrutian bai herrigunean.
2.4.2.3.

ENERGIA ELEKTRIKOA

Orexako energia elektrinoaren hornidura transformazio-estazioaren bidez egiten da,
13,2 kV-ko tentsioarekin.
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Sare hori herrigunera iristen da eta udal-barrutian zehar barreiatutako transformaziozentroak hornitzen ditu, gero udal-barruti osoa hornitzeko.
Udalerrian dauden transformazio-zentroetatik banatzen da behe-tentsioko (380 V eta
220 V) sare zabala; horrek zerbitzu ematen die dagozkion banaketa-guneei. Sarearen
beraren tipologiari dagokionez, adierazi behar da goi-tentsioko edo tentsio ertaineko
sarea aireko lineen bidez igarotzen dela landa-ingurunetik eta herrigunearen
periferiatik.

Behe-tentsioko

sarea,

berriz,

kanalizatuta

igarotzen

da,

nagusiki,

herrigunetik.
Dokumentazio grafikoko “INF. 3.3 ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA.
TELEFONO ETA TELEKOMUNIKAZIOEN SAREA. GASOLIO-SAREA” planoan,
oinarrizko marrazkia eta ezaugarriak ageri dira.

2.4.2.4.

ERREGAIAREN HORNIDURA

Orexako herrigunean, propano gasa hornitzeko sare bat instalatu da, herrigunean
kokatutako bi deposituren bidez; sare horrek udalerriko hainbat eraikin hornitzen ditu
erregaiz.
Horrez gain, herrigunean gasolioa hornitzeko sare bat ere instalatu da; horrek, hirisarean kokatutako depositu baten bidez, herriguneko beste zenbait eraikin hornitzen
ditu erregaiz.
Dokumentu honetan ezin daiteke sare horiei buruzko informazio gehiago eman; izan
ere, ez dago arlo horri buruzko erreferentzia xehatuagorik.
Dokumentazio grafikoko “INF. 3.3 ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA.
TELEFONO ETA TELEKOMUNIKAZIOEN SAREA. GASOLIO-SAREA” planoan,
aipatutako sare horren oinarrizko marrazkia eta ezaugarriak ageri dira, bai udalbarrutian bai herrigunean.
2.4.2.5.

TELEFONOA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK

Udalerrian banatutako telefono-sareak Orexako udal-barruti osoa hartzen du, eta
Telefonika da banatzailea. Sare horretan, sare elektrikoarekin gertatzen zen bezalaxe,
aireko lineak eta herriguneko lurpeko lineak aldi berean existitzen dira; bata ala bestea
izatea herrigunearekiko distantzia eta instalazio-dataren araberakoa da. Lurpeko
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sareak PVCz egindako hodietatik igarotzen diren lineetan garatzen dira, xede
horretarako eraikitako lur-erretenetan.
Azpiegitura horrek ez du eragin nabarmenik udalerriaren hirigintza-garapenari
dagokionez; izan ere, oro har, hiribideen sisteman integratuta dago eta hirigintzagarapenetik eratorritako baldintzatzaile urbanistikoetara egokituta dago.
Dokumentazio grafikoko “INF. 3.3 ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA.
TELEFONO ETA TELEKOMUNIKAZIOEN SAREA. GASOLIO-SAREA” planoan,
aipatutako sare horren oinarrizko marrazkia eta ezaugarriak ageri dira, bai udalbarrutian bai herrigunean.
2.4.2.6.

HONDAKINEN KUDEAKETA.

Tolosaldeko Mankomunitateak kudeatzen ditu Orexa udalerriko hondakinak.
Hondakin

organikoen

autokonpostatzearen

kasuan,
bidez

edo

herritar
hainbat

bakoitzak

kudeatzen

etxebizitzaren

artean

ditu,

etxean,

partekatutako

konpostagailu komunitarioak erabiliz.
Errefuxa Mankomunitateak jasotzen du, edukiontzi bidez, hamabost egunero, eta
Sasietako zabortegira eraman.
Ontziak, kartoia eta papera ere Mankomunitateak jasotzen ditu, astero. Pilak, altzariak,
sukaldeko olio erabilia, txatarra eta abar, berriz, hilean behin jasotzen ditu.
2.4.2.7.

PROIEKTATUTAKO AZPIEGITURAK

Egun, ez dago udalerriari eragiten dion azpiegituren proiekturik.
2.4.3. EURI-URAK
Udal-barrutia zeharkatzen duten ibaiak ingurune fisikoari buruzko atalean deskribatu
dira.
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Azpimarratu behar da udalerriko ibai-sarea oso-osorik igarotzen dela landa-eremuko
lurretatik; ondorioz, herriguneak ez du sare horren eraginik jasotzen.
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2.5. UDALAZ GAINDIKO IRISMENA DUEN PLANIFIKAZIOA
2.5.1. LURRALDE ANTOLAKUNTZARI BURUZKO LEGEA (LAL) ETA
LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK (LAG)
Indarrean dagoen lurzoruaren hirigintzari buruzko legeriak lurzoruaren erregimena
arautzen du, eta antolamendu-tresnen garapen hierarkizatua ezartzen du.
Maiatzaren 31n, Eusko Legegiltzarrak 4/1990 Legea, Euskal Herriko Lurralde
Antolakuntzari buruzkoa, onetsi zuen; hortik aurrera, autonomia-erkidegoko lurralde
osoa planifikatzeko prozesu bat abiarazi zen. Lurralde Antolakuntzari buruzko Lege
horrekin bat, autonomia-erkidegoaren lurralde-antolamendua honako tresna hauen
bidez egingo da:
- Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak.
- Lurralde Plan Partzialak.
- Lurralde Plan Sektorialak.
Hala, Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez, onetsi egin
ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralden Antolamenduaren Gidalerroak (LAG).
LAG horiek erkidego osoan jarraitu beharreko lerro nagusiak edo Lurralde Ereduaren
Gidalerroak ezartzen dituzte, baita ongizaterako eta berriztatzeko lurralde-ekimenak
eta

horiek

aplikatzeko

gakoak

eta

erreferentziak

ere,

lurralde-garapenerako

esparruetatik hasi eta erreferentzia eta Aplikazio Zuzeneko Arauetaraino.
Erreferentziako esparru orokorra dira lurralde- eta hiri-antolamendurako gainerako
tresnak formulatzeko. Hala, aipatutako udalaz gaindiko planifikazio-tresnak idazteko
jarraibide orokorrak ezartzen ditu, bai Lurralde Plan Partzialak, bai autonomiaerkidegoa osatzen duten eremu funtzional bakoitzeko udalaz gaindiko antolamendutresnak, bai Lurralde Plan Sektorialak, sektore-izaera duten esku-hartze eta
planifikazio

orokorrei

erreferentzia

egiten

dietenean

(etxebizitza,

jarduera

ekonomikoak, azpiegiturak, etab.).
Lurralde

Antolamenduaren

Gidalerroen

arabera,

Orexa

Tolosaldeko

Eremu
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Funtzionalean dago. Horretarako, Lurralde Plan Partziala izapidetzeko prozesua
abiarazi da; hala, aurrerapen-dokumentua formulatu da eta une honetan iradokizunak
aurkezteko epean dago.
Sektore-ikuspegitik, udalerrian eragina duten hainbat Lurralde Plan Sektorial formulatu
dira. Horietako batzuk behin betiko onetsi dira eta beste batzuk hirigintza-izapidetze
fasean daude.
Hona hemen horietako batzuk:
- EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (Kantauriko
isurialdea), Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 22ko 415/1998 Dekretu bidez behin
betiko onartua.
- Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta
Saltoki

Handiak

Antolatzeko

Lurralde

Plan

Sektoriala,

Eusko

Jaurlaritzaren

abenduaren 21eko 262/2004 Dekretu bidez behin betiko onartua.
- Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Lurralde Plan Sektoriala, aurrerapen-fasean (2000ko
ekaina) eta iradokizunak aurkezteko epea igarota (2003ko abendua).
- Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onesten duen
2014ko irailaren 16ko 177/2014 Dekretua.
- Kultura Ondarearen Lurralde Plan Sektoriala; horren Aurrerapena 2001/07/06an
onartu zen.
- Garraioaren

sare

intermodal

eta

logistikoaren

lurralde-plan

sektorialaren

aurrerapena, 2003ko uztailekoa, iradokizunak aurkezteko epea igarota (2004ko
urtarrila).
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- EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren (Kantauriko
isurialdea) aldaketa, 2008ko apirilaren 2ko Agindu bidez hasiera batean onetsia.
- Gipuzkoako Errepideen Lurralde Plan Sektoriala, hasiera batean onetsia.
Lurralde Plangintzako beste figura batzuk.
- Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorra, 2005-2016 aldiari
dagokiona; 2010eko azaroaren 23ko 207/2010 Dekretuaren bidez onetsi zen.
Ondorioz, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, behin betiko onetsitako Lurralde
Plan Sektorialekin batera, udalaz gaindiko antolamendu- eta planifikazio-tresnak dira
eta indarrean dauden Orexako udal-barrutirako. Testu horien arauzko edukiak udallurraldean jartzen du arreta, eta besteak beste lurgaineko uren tratamendua, lurzoru
urbanizaezinen erregimena eta abar arautzen ditu.
Bestalde, Tolosaldeko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala onesten den arte
(une honetan, alegazioak aurkezteko aldian dago), Lurralde Antolamenduaren
Gidalerroak hainbat jarraibide ezartzen dituzte jarduera ekonomikoetara bideratutako
lurzoruaren eskaintza mugatzeko eta bizitegi-lurzoruaren neurria aldatzea arautzeko,
beste hainbat gairen artean.
Bizitegi-lurzorua

kuantifikatzeari

dagokionez,

LAGen

1.

eranskinean

jasotako

irizpideekin bat eginez, eta kontuan hartuta ez dagoela behin betiko onetsitako LPPrik
Tolosaldean, kalkulatu egin da Orexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean kontuan
hartu beharreko gehieneko bizitegi-dimentsioa. Hori kalkulatzeko, 2014ko ekaineko
erroldan ageri zen biztanleria hartu da erreferentzia gisa (Udalak eman zuen
informazio hori); hau da, 122 biztanle. Bestalde 2024. urtea hartu da erreferentzia gisa
(plana behin betiko onartu eta zortzi urte geroago, gutxi gorabehera), Hiri
Antolamenduko Plan Orokorreko programazioaren zerumuga gisa.
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Hona hemen horren emaitza:
OREXAKO BIZITEGI-LURZORUAREN ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA:
LAGak aldatzea bizitegi-lurzoruaren kuantifikazioari dagokionez. 2014-2022
antolamendu-aldiari dagozkion emaitzak

39

1

38

22

11

Aurreikusitako bizitegi-hazkundea

mugatua
Udalplan 2013

Etxeb parkearen -%2

Etxeb. hutsak

Etxeb parkearen %2

Etxeb. hutsak

Bakartzearen aplikazioa

Beharrak

TOT
13

GUTX.

1

Etxebiz. hutsak

C1

Big. etxebizitza

B1
1

GEH.

3

Fam. tamaina

A2

Biztanleria

A1
9

6

Orexa

43

Parque res.

Biz.-parkea

esparrua

Bizitegi-ahalmen

2014ko ekaina

2.5.2. TOLOSAKO EREMU FUNTZIONALEKO (TOLOSALDEA) LURRALDE
PLAN PARTZIALAREN AURRERAPENA
Tolosaldeko eremu funtzionalak tradizioz Tolosaldeko Eskualdea deitu izan zaion hori
hartzen du; bertako biztanleria gehiena Tolosan bizi da.
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Eremu funtzional hori arautzeko dagokion Lurralde Plan Partziala egin da, eta
aurrerapen-mailara eramateko izapidetze-fasean dago.

Tolosako (Tolosaldea) Lurralde Plan Partzialaren Aurrerapenak, hala, ezarri egiten ditu
lurraldea

antolatzeko

irizpide,

helburu

eta

soluzio

guztiak;

gainera,

eremu

funtzionalerako lurralde-eredu bat proposatzen du, hamasei urteko epearekin. Bertan
esaten

dena,

orokorrean,

bat

dator

Euskal

Autonomi

Erkidegoko

Lurralde

Antolamenduaren Gidalerroekin.
Lurralde Plan Partzialaren Aurrerapeneko proposamenak Orexara ekarrita, hau izan
liteke antolamendu-ereduaren proposamenaren eta jarduketa estrategikoen laburpena:
a.- INGURUNE FISIKOA. ANTOLAMENDU-EREDUA.
Babestu beharreko guneak:
- Interes naturaleko eremuak
- Interes zientifiko-kulturaleko eremuak eta guneak
- Nekazaritza- edo/eta ingurumen-intereseko eremuak
- Korridore ekologikoen sarea
b.- LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA.
- Alde batetik, haranaren hondoan dauden kokaguneen eta bideen, eta muino eta
mendietako lurraldeen, eta, beste alde batetik bigarren mailako haranen (bertan daude
nukleoak, barreiatuta) arteko desberdintasuna mantendu eta indartzea.
- Periferiako nukleo txikiagoak eta landa-eremuak eremu funtzionalaren egitura
organikoan integratzea; horretarako, zerbitzu hobeak hurbildu beharko dira.
c.- KOKAGUNEAK.
HIRIEN, HERRIGUNEEN ETA LANDA-EREMUEN SISTEMA.
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- Herriguneen hierarkizazioa: hiriburuen sistemako herriguneak, tamaina ertaineko
udalerrien nukleoak, landa-eremuko nukleoak (Orexa).
d.- UDALAZ GAINDIKO EKIPAMENDU ETA GUNE LIBREAK.
- LANDA-EREMUETAKO ETA INGURUNE NATURALEKO EKIPAMENDU ETA
AZPIEGITURAK.
- Espazio naturalak eta beste interesgune batzuk.
- NATUR-INGURUNEKO BESTE EKIPAMENDU BATZUK.
- Lurralderako sarbide diren nukleoetako ekipamendu eta eragiketa bereziak.
- Azpiegitura bigunak lurraldera sartzeko gune berezietan.
- Beste babes-eragiketa batzuk landa-eremuko nukleoetan.
2.5.3. LURRALDE PLAN SEKTORIALAK.
Aurreko atalean esan den moduan, udalerriari eragiten dioten hainbat Lurralde Plan
Sektorial izapidetu eta behin betiko onetsi dira, eta beste batzuk izapidetze- edo
formulazio-bidean daude.
Hona hemen horietako batzuk:
-

EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren

(Kantauriko isurialdea) aldaketa, Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 19ko 449/2013
Dekretu bidez behin betiko onetsia.
-

EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren

(Mediterraneoko isurialdea) aldaketa, Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 19ko 449/2013
Dekretu bidez behin betiko onetsia.
-

Euskal Autonomia Erkidegoko eremuko Trenbide Sarearen Lurralde Plan

Sektoriala, Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bidez behin
betiko onetsi zena.
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-

Euskal Autonomia Erkidegoan Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana,

Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bidez behin betiko onetsi
zena.
-

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialaren

aldaketa, Eusko Jaurlaritzaren urriaren 30eko 231/2012 Dekretuaren bidez behin
betiko onetsi zena.
-

Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko

eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, Eusko Jaurlaritzaren
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretu bidez behin betiko onetsia.
-

Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurralde Plan

Sektorialaren aurrerapena (2000ko ekaina) eta iradokizunak aurkezteko aldia igarota
(2003ko abendua).
-

Euskadiko Portuen Lurralde Plan Sektoriala, aurrerapena idazteko fasean.

-

Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala, 2014/09/16ko

177/2014 Dekretu bidez behin betiko onetsi zena.
-

Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan

Sektoriala, Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 13ko 43/2007 Dekretu bidez behin betiko
onetsi zena.
-

Kultura Ondarearen Lurralde Plan Sektoriala; aurrerapena 2001/07/06an onetsi

zen.
-

Garraioaren sare intermodal eta logistikoaren Lurralde Plan Sektorialaren

aurrerapena, 2003ko uztailekoa, iradokizunak aurkezteko epea igarota (2004ko
urtarrila).
-

Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektorialaren

barruan, Bilboko metropoliko eta zenbait udalerritako trenbidearen antolamenduari
buruzko aldaketa, Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 22ko 34/2005 Dekretuaren bidez
behin betiko onetsia.
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-

Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektorialean, Arabako Lurralde Historikoari

dagokion zatiaren aldaketari hasierako onespena ematen dion 2005eko urtarrilaren
25eko Agindua.
-

Trenbide

Sarearen

Lurralde

Plan

Sektorialean,

Gipuzkoako

Lurralde

Historikoari dagokion zatiaren aldaketari hasierako onespena ematen dion 2005eko
urtarrilaren 25eko Agindua.
-

Gipuzkoako Errepideen Lurralde Plan Sektoriala, hasiera batean onetsia.

-

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurralde Plan Sektoriala,

2009ko uztailaren 21eko 24/2009 Foru Dekretu bidez onetsia.
-

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala, 2013ko ekainaren 10eko

2/2013 Foru Arauaren bidez onetsia.
Aipatutako Lurralde Plan Sektorialei dagokienez, jarraian zehaztuta ageri dira horietan
ageri diren eta Orexa udalerrian eragina duten zehaztapen eta gidalerroak:
1- Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (Kantauriko
isurialdea).

Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez onetsi zen behin
betiko, eta EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren
(Kantauriko isurialdea) aldaketa. Azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bidez onetsi
zen behin betiko.
Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (Kantauriko isurialdea)
da ertz horiek antolatzen dituen lurralde-antolamenduko tresna; bertan, babeserako
eta esku hartzeko erregimena ezartzen da.
Dokumentu hori gidatzen duten oinarrizko irizipideen helburua da uren kalitatea
mantendu edo berreskuratzea, gutxieneko emari ekologiko bat mantentzea, ibai eta
erreken ertzak okupa daitezela saihestea, uholdeek eragindako kalteak eta arrisku
naturalak murriztea, ingurumen-interes berezia duten ibaiaren tarteen ezaugarriak
babestea, kultura-ondarearen elementuak gordetzea eta ibaiak hiri-garapeneko
guneetan integratzea.
Dokumentuan planteatzen den metodologiaren sistematizazioak lanerako hiru arlo
bereizten ditu, eta horiek erreferentzia egiten diete ingurumenari loturiko alderdiei,
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baita osagai hidraulikoei eta hirigintzari ere, eta elementu horietatik abiatuta egokitzen
ditu araudi-proposamenak.
Ingurumenaren ikuspuntutik, ondo kontserbatutako landaredia duten ibai-ertzak,
lehentasunezko natura-intereseko guneetan dauden ertzak, higa daitezkeen ertzak eta
akuiferoen zaurgarritasuna, eta akuiferoen zaurgarritasun handia edo oso handia
duten guneak hartu dira kontuan.
Elementu hidraulikoei dagokienez, hau da egin den ibaien tramifikazioa:
- Sukundiko erreka: 0 kategoria (1 < C < 10 km2).
- Mataurreko erreka: 0 kategoria (1 < C < 10 km2).
- Basabe erreka: 0 kategoria (1 < C < 10 km2).
Hirigintzako elementuei dagokienez, landa-eremuko ertzak bakarrik identifikatu dira.
Deskribatutako sailkapen hori oinarri hartuta, udalerrian dauden ertzen araudia ezarri
da;

ezinbestekoa

izango

da

araudi

hori

errespetatzea

egingo

den

udal-

antolamendurako tresnan.
2-

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko
Lurralde Plan Sektoriala.

Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez onetsi zen
behin betiko.
Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko
Lurralde Plan Sektoriala da beharrezko lurzorua antolatzeari buruzko irizpide orokorrak
ezartzen

dituen

lokalizazioari

eta

lurralde-antolamendurako
jarduera

ekonomikoak

tresna.

Horrez

gauzatzeko

gain,

gordetako

lurraldearen
lurzoruen

dimentsionatze kuantitaboari buruzko ildo nagusiak ezartzen ditu. Planak zehazten
dituen oinarrizko proposamenak eta funtsezko irizpideak hauek dira, beraz: garapen
ekonomikorako oinarrizko korridoreak definitzea, industria-hazkundea garatzeko
esparru

espazial

gisa;

lehentasunezko

estamentu

publikoak

bultzatzeko

foku

estrategikoak hautatzea; eta, interes bereziko guneak babesteko politikak ezartzea.
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Lurralde

Plan

Sektorial

horren

testuinguruan,

industriaren

arloko

jarduera

ekonomikoetarako guneei dagokienez, Orexa udalerrian gutxi garatu da jarduera
ekonomikoetarako lurzorua, kokapenaren eta lurraldeak duen izaera nagusiki
landakoaren eraginez.
Lurralde Plan Sektorialak honako proposamen hauek egiten ditu Tolosako eremu
funtzionalerako: eskualdeko industrialde bat ezartzea Apattan (garatzeko bidean);
15/25

Ha-ko

eskualdeko

beste

industrialde

bat

ezartzea

Adunako

ibarrean

(antolamendua egiten ari dira); eta 15/25 Ha-ko eskualdeko beste industrialde bat
egitea Tolosaldean, eremu funtzionalean sortu diren edo sortu nahi diren eskaerei
erantzuteko.
Saltoki handiak jartzeko aukerari dagokionez, Orexa bi udalerriren artean dago, eta ez
da aurreikusten horietan merkataritzako ekipamendu handi bat (C kategoria) jartzea;
dena den, erabilera horietara bideratutako gainazal txikiagoak jar daitezke.
Ondorioz, esan daiteke Lurralde Plan Sektorialean ez dagoela Orexa udalerriari
zuzenean eragingo dion jarduketa estrategikoen proposamenik.
3-

Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala.

2014-09-16ko 177/2014 Dekretuaren bidez onetsi zen behin betiko.
Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak antolatu egiten ditu lurzoru
urbanizaezinen nekazaritzako eta basogintzako erabilerak, eta kanpoan uzten ditu
herriguneak, babestutako espazio naturalak eta Urdaibai Biosferako Erreserba.
Lurzorua antolatzeko oinarriak, dokumentuan emandako deifinizioaren arabera,
honako elementu hauek zehaztu eta alderatzetik ondorioztatzen dira: erabilerak eta
jarduerak, antolamendu-kategoriak eta gainjarritako baldintzatzaileak.
Dokumentuak

kategoria

hauetan

banatzen

du

udalerria:

nekazaritzako

eta

abeltzaintzako guneak, balio estrategiko handiko landa zabalak, trantsizioko landapaisaiak eta baso-guneak.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean lurzoru urbanizaezin gisan definitu den ingurune
fisiko horretako antolamendua, jarduketak eta babesa arautzeko unean, kontuan
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hartuko dira Lurralde Plan Sektorial honetan garatutako irizpideak, metodologia eta
nomenklatura.
4- Gipuzkoako Errepideen Lurralde Plan Sektoriala.
Hasiera batean onetsia.
Errepideei dagokienez, alde batetik, indarrean dagoen Autonomia Erkidegoko
Errepideen Plan Orokorra eta horren berrikuspena (2. Errepideen Plan Orokorra)
ditugu; beste alde batetik, berriz, izapidetze bidean dagoen Gipuzkoako Errepideen
Lurralde Plan Sektoriala dugu.
Errepideen Plan Orokorrak ez du datozen urteetan esku-hartze espezifikorik
aurreikusten Orexa udalerrian.
5-

Kultura Ondarearen Lurralde Plan Sektoriala.

Aurrerapena 2001/07/06an onetsi zen.
Euskal Kultura Ondarearen Lurralde Plan Sektoriala lurralde-antolamendurako tresna
bat da, eta autonomia-erkidegoko kultura-ondarea babesteko eta esku hartzeko
erregimena antolatu eta arautzen du.
Aurrerapen-fasean,

ez

da

udal-barruti

bakoitzerako

zehaztapenik

egiten,

eta

dokumentuaren helburu nagusia da kultura-ondarea osatzen duten ondasunak
identifikatu edo hautatzea, baita ondasun horiekin asimila daitezkeen hirigintzakategoriak definitzea eta babes-irizpideak zehaztea ere. Halaber, garrantzia ematen
dio babesa progrmatzeari eta lehentasunen hurrenkera ezartzeari.
6-

Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurralde Plan
Sektoriala.

Aurrerapen-fasean (2000ko ekaina) eta iradokizunak aurkezteko aldia igarota (2003ko
abendua).
Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala
lurralde-antolamenduko tresna bat da, eta helburu nagusitzat du Eusko Jaurlaritzaren
Etxebizitza eta Gizarte Gaiak Sailak Euskal Autonomia Erkidego osoan gauzatzen
duen etxebizitzak sustatzeko politikaren jarduketa-irizpideetan lurraldeko jarraibideak
zehaztea.
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Orexako biztanleria sakabanatua edo dentsitate txikikoa da; hori kontuan hartuta,
Planak hau aurreikusten du: egungo parkea hobetu eta berreskuratzeko oinarrizko
politika zaharberritze isolatuaren bitartez egitea; hala ere, aukerako beste jarduketa
batzuk ere egin ahal izango dira, eskari antolatu baten oinarriaren gainean.
Hainbat Lurralde Plan Sektorialek kontuan hartzen dituzte Lurralde Antolamenduaren
Gidalerroak, izapidetze-prozesuan. Izapidetutako edo formulatutako Lurralde Plan
Sektorialen zerrenda askotarikoa bada ere, asko dira oraindik formulazioa hasi ez
dutenak eta, ziurrenik, laster izapidetuko direnak; horiek ere kontuan hartu beharko
dira Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko prozesuan.
2.5.4. PROIEKTU ESTRATEGIKOAK
Gaur egun, Orexa udalerria ez dago inongo proiektu estrategikotan sartuta.
2.5.5. UDAL-BARRUTIAK MUGARRIZTATZETIK ERATORRITAKO EGOERA
BEREZIAK
Udal-barrutien mugarriztatze administratiboak, arrazoi historikoen ondoriozkoak, ez
dira beti erlazionatuta egoten lurraldea zehazten duten elementu geografikoekin, eta
askotan desegokiak dira udalerrietako hiri-antolamendu orokorra formulatzeko.
Udalerri edo lurralde horietako askotan, hiri-garapena muga administratibo ugariri
ezikusia eginda gauzatu da edo, are, udalerriak lurralde-ereduan izan beharko lukeen
tokiak beharrezko egiten du udalerriaren egungo udal-mugak berriz pentsatzea,
dagokion antolamenduaren bitartez hiri-garapen estrategia egokiak gauzatze aldera.
Ezaugarri horiek kontuan hartuta, gomendagarritzat jotzen da inplikatutako udalerrien
antolamendua

modu

mekanismoak ezartzea.

koordinatuan

formulatu

eta

garatuko

dela

bermatzeko
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Horri

dagokionez,

indarrean

dauden

Lurralde

Antolamenduaren

Gidalerroek

proposatzen dutena da udal-antolamenduak Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat
udalerri talderen barruan bateragarri egiteko mekanismoak aplikatzea.
Orexa ez dago zehazki talde horietako batean sartuta. Izan ere, beste udal-barruti
batzuekin dituen mugak landa-eremuaren erdian gertatzen dira, kasu guztietan,
perimetro osoan.
Gauzatuz gero, perimetroan eta inguruan egin litezkeen jarduketak eragina jasango
duten udal-administrazioak behar bezala koordinatuta egin beharko dira, bai hiriantolamenduari dagokionez bai lurraldean eragina duten beste proiektu edo jarduketa
batzuei dagokienez.
2.6. LEGERIA ESPEZIFIKOAREN ERAGINA.
2.6.1. LEGERIA APLIKAGARRIA
Plan Orokor hau egiteko testuingurua konplexua da: askotariko maila, izaera eta
jatorritako

lege-xedapen, dokumentu

eta

proiektutan

jasotako

zuzentarau

eta

aurreikuspen multzo batek osatzen du.
Esparru hori osatzen duten xedapen eta dokumentu nagusien erreferentzia edo
gogorarazpen gisa, epigrafe honetako hurrengo ataletan aipatzen direnak azpimarratu
behar dira.
1.- Lurraldeari eta hirigintzari buruzko legeria.
*

Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 1990ko maiatzaren 31ko legea.

*

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2206 Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa.

*

Lurzoruaren 8/2007 Legea, 2007ko maiatzaren 28koa.

*
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriei
buruzko 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa.
2.- Indarrean dagoen beste arlo batzuei buruzko legeria.
*
Errepideen arloan indarrean dauden xedapenak, besteak beste 1989ko
maiatzaren 20ko Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra
arautzen duena,
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gerora behin baino gehiagotan aldatu edota osatu dena, baita 2006ko ekainaren 6ko
Foru Araua ere, Gipuzkoako Errepideei buruzkoa.
*

Euskal Kultura Ondarearen Legea, 1990ko uztailaren 3koa.

*

1994ko ekainaren 30eko Legea, Euskadiko Natura Kontserbatzekoa, aurrerago

egindako xedapen bidez aldatu eta garatua.
Hona hemen lege hori garatu duten zenbait xedapen: espezie mehatxatuak
kudeatzeko planak (bisoi europarra, Pirinioetako desmana, hegoaldeko zuhaitz-igela),
gune natural babestuen sarean integratutako esparruak eta elementuak (zuhaitz
bereziak, etab.).
Horrez gain, Natura 2000 sarea eta korridore ekologikoen sarea arautzen duten
xedapenak ere badaude.
*

Irisgarritasuna sustatzeko Legea, 1997ko abenduaren 4koa, eta horren

garapenean sustatutako xedapenak.
*

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra, 1998ko otsailaren 27koa,

eta lege horren garapenak sustatutako 2003ko ekainaren 22ko Dekretua, ingurumeninpaktua elkarrekin ebaluatzeko prozedura arautzen duena.
Aurreko xedapenez gain, arlo horretan bertan, aipatzekoa da Proiektuen ingurumeninpaktua ebaluatzeko Araudia (1998ko irailaren 30eko Errege Dekretua) eta Hainbat
planek eta programek ingurumenean dituzten ondorioak ebaluatzeko 2006ko apirilaren
28ko Legea.
*

2003ko azaroaren 17ko Zarataren Legea eta 2005eko abenduaren 16ko eta

2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak, lege hori garatzekoak; lehenak ingurumeneko
zarata ebaluatu eta kudeatzeari dagokionez garatzen du; bigarrenak, berriz, zonakatze
akustikoari, kalitate akustikoko helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.
* Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko Legea, 2005eko otsailaren
4koa.
* Emakume eta gizonen berdintasunerako Legea, 2005eko otsailaren 18koa.
* Uren Legea, 2006ko ekainaren 23koa.
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3.- Indarrean dauden lurraldea antolatzeko tresnak:
Hau da behin betiko onetsita eta indarrean dauden era horretako tresnen zerrenda:
* Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak. Behin betiko
onestea: 1997ko otsailak 11.
* EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (Kantauriko
isurialdea). Behin betiko onestea: 1998ko abenduak 22.
* Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektoriala. Behin betiko onestea: 2001eko otsailak
27.
* Energia Eolikoaren Lurralde Plan Sektoriala. Behin betiko onestea: 2002ko maiatzak
14.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala. Behin betiko
onestea: 2004ko uztailak 27.
* Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko
Lurralde Plan Sektoriala. Behin betiko onestea: 2004ko abenduak 21.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan
Sektoriala. Behin betiko onestea: 2007ko martxoak 13.
Orain arte sustatutako beste lurralde-antolamendurako tresna batzuk ez daude
indarrean, ez direlako behin betiko onetsi (Nekazaritza eta Basozaintzako LPS,
Etxebizitza Publikoa Sustatzeko LPS; Kultura Ondarearen LPS; Tolosako (Tolosaldea)
Lurralde Plan Partzialaren Aurrerapena; Gipuzkoako Errepideen LPS, etab.).
4.- Beste plan, dokumentu eta lan batzuk.
Era horretako plan eta dokumentu batzuk erreferentzia gisa ematearren, honako hauek
aipa daitezke, modu irekian eta ez-baztertzailean zerrendatuta:
* Garapen Jasangarrirako EAEko Estrategia (2002-2020), 2002ko ekainaren 4an
onetsia.
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* Ingurumeneko Esparru Programa 2011-2014.
* Garraio Jasangarriaren Plan Gidaria.
2.6.2. UDALERRIAN INDARREAN DAGOEN HIRIGINTZAERREGIMENAREN AZTERKETA ETA BALORAZIOA.
2.6.2.1.

AURREKARIAK

Antolamendua arautzen duten Arau Subsidiarioen Testu Bategina, Diputatuen
Kontseiluak 1998ko urriaren 20an emandako ebazpen bidez behin betiko onetsia, da
Orexa udalerrian indarrean dagoen hirigintza-erregimena.
2.6.2.2.

ANTOLAMENDUA ARAUTZEKO ARAU SUBSIDIARIOAK

IZAPIDETZEA:
Antolamendua arautzeko arau subsidiarioen egileak I. Bolibar, E. Errazkin eta R.
Mendiburu arkitektoak izan ziren.
Arau subsidiario horien izapidetzea jarraian ageri diren akordio eta ebazpenen xedea
izan zen.
1998-01-27: Antolamendua arautzeko arau subsidiarioen testu bategina hasiera
batean onestea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluko akordioaren
bidez.
1998-10-20: Antolamendua arautzeko arau subsidiarioen testu bategina behin betiko
onestea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluko akordioaren bidez.
EDUKIA:
Hona hemen arau subsidiarioen edukitik ateratako oinarrizko zehaztapenak:
A.

Udal-lurraldearen antolamenduari loturiko helburu eta irizpideak.

Proposatzen den antolamenduaren oinarrizko helburua da Orexari tresna bat ematea
hirigintza-teknika baliatuz udalerriko nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako
baliabideak hobetzeko, baita lurraldeko ekologia- eta ingurumen-balioak sendotzeko
ere, azken urteetan bertako jarduera ekonomiko eta biztanleriaren bilakaeran
izandako beheranzko joera nabarmena geldiarazte aldera.

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Udalerriaren ezaugarri guztiz landatarrak kontuan hartuta, proposamenaren nukleoa
lurzoruaren erabilerari eta lurzoru urbanizaezinean eraikitzeari buruzko ordenantza da.
Ordenantza

artikulatzeko,

era

horretako

lurzorua

ekoizpenerako

oinarrizko

elementutzat hartzen da eta, baserria, berriz, ustiaketa-unitatetzat; hala, baserria
honako hauek osatzen dute: etxebizitzara bideratutako eraikina edo eraikinak,
nekazaritza/abeltzaintza/basogintzako erabileretara bideratutakoak, eta baserriari
loturiko lursailak. Era horretan konfiguratuta dagoelarik, erabilera mota bakoitzerako
definitu den gutxieneko ustiaketa-unitatea ezin da zatikatu, eta partzelazioak edo
segregazioak egin ahal izateko beharrezkoak diren baldintzak ezartzen dira.
Lurzoru urbanizaezina hiru gune hauetan banatuta dago: basoak, nekazaritzako eta
abeltzaintzako lurrak, eta babestutakoak.
Egurra eraldatzeko instalazioak, haztegi intentsiboak eta txangoekin, aisialdiarekin edo
kulturarekin erlazionaturiko eraikinak izatearen bideragarritasuna planteatzen da,
lehenengo, bigarren edo hirugarren gunean, hurrenez hurren.
Lehenengo eta bigarren gunean, etxebizitza berriak eraikitzeko eskubidea sortzen
duten lursailen edo gutxieneko ustiaketa-unitateen azalera ezartzen da, baita eraikin
berrien baldintza estetikoak eta eraikuntza-baldintzak ere.
Bestalde, lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako, abeltzaintzako edo basogintzako
ustiategi bati loturik ez dauden etxebizitzak eraikitzeko aukera oro itxi bada ere,
dagoeneko existitzen diren baserriek izan ditzaketen eskaerak kontuan hartu nahi dira;
hala, aukera emango zaie lehen graduko senide batentzako etxebizitzak eraikitzeko,
betiere eraikin berria jatorrizko baserriak, haren jabetzakoek eta haren eraikin
osagarriek osatzen duten ondare-unitateko elementu gisa integratzen bada.
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Neurri horren jatorria biztanleria udal-barrutian finka dadila sustatzeko oinarrizko
irizpide bat da, baita bizigarritasun-baldintzak hobetu eta modernizatzea ere.
Udalerriaren herriguneak gehiago erantzuten dio landa-eremuko nukleoaren tipologiari
herrigune bati baino. Hori dela eta, hala mugatu eta sailkatzen bada ere, eta bertan
posible diren erabileretan izaera hori berretsi nahi bada ere, aukera ematen da bertan
nolabaiteko hazkundea ahalbidetzeko, gune horren osaketaren logika berdinari
jarraikiz.

Hau

da,

bertan

dauden

baserrietan

garatutako

nekazaritzako

eta

abeltzaintzako jardueren eraginez, edo, oro har, egokia den lurzorua duten eta lurzoru
urbanizaezinari buruzko ordenantzari jarraikiz horretarako aukera duten baserriek,
etxebizitza bat eraiki ahalko dute bertan.
Hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzorua honen emaitza da: egungo herriguneari
beharrezko bi eremu gehitzea, alde batetik, multzoari gutxieneko jarraitutasun eta
egitura bat emateko eta, beste alde batetik, huts-hutsik bizitegikoak diren hazkundeak
kokatu ahal izateko (informazio-fasean ebaluatu da horien beharra).
Beharrizan horiek sortu dira abeltzaintzako kooperatiba martxan jarri delako; hala, 12
etxebizitza babesturen benetako beharra kuantifikatu da, eta horiek 1. GU izeneko
gauzatze-unitatean garatzen dira.
Bigarren gauzatze-unitatea (2. GU) definitzeko, helburu bikoitza ezarri da: alde batetik,
plaza edo egoteko toki izaera duen erabilera publikoko gune berri bat formalizatzea,
hiri-egitura hobetzeko eta, beste alde batetik, izaera askeko bizitegi-eskaintza (4
etxebizitza) izateko marjina txiki bat izatea.
Guztira, beraz, hamasei etxebizitza berri programatu dira; hamabi babestuak eta lau
askeak.
Hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruari dagokionez Antolamenduak egiten duen
proposamena protekzionista da, funtsean; izan ere, eraikinen balio arkitektonikoak
kontserbatzea eta, hala dagokionean, berreskuratzea du xede eta, batez ere, jada
esan den moduan, horiek osatzen duten multzoari balioa ematea.
Orain plaza bat baino ez den gune libreen sistema hiriko parkearekin edo udaletxearen
atzeko fatxadaren ondoan konfiguratzen den eta 2. GUren emakidatik eratorri den
gunearekin osatzen da. Gune hori egoteak (aparkalekuak ere badaude bertan) aukera
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ematen du egungo plazaren antolamendua eta kalifikazioa aldatzeko; hala, beharrezko
erabilera guztiak nahitaez garatu beharreko gune aske bakarra izateari utziko dio
(aparkalekua, festak egiteko tokia...).
B.

Lurzoruaren sailkapena.

Udal-barrutiko lurzorua hirigintzako legerian ezartzen diren hiru kategorietatik bitan
sailkatzen da, honako azalera hauekin:
Hiri-lurzorua

3,6 Ha.

Lurzoru urbanizaezina
C.

568,7 Ha.

Zonakatzea

Proposatutako zonakatzeak erabilera hauek bereizten ditu:
- Bizitegia.
- Landakoa.
- Sistema orokorrak:
Komunikazioak.
Gune askeak.
Erkidegoaren ekipamendua.
Bizitegia
Landakoa

2,92 Ha.
a) Basoa edo lehen zona

428,25 Ha.

b) Nekazaritza eta abeltzaintzakoa edo bigarren zona 140,45 Ha.

Sistema orokorrak
- Komunikabideen sistema

Probintziako sarea

1,14 Ha.
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- Gune askeen sistema

- Erkidegoaren ekipamendua

2.6.2.3.

Tokiko sarea

3,10 Ha.

Plaza

525 m²

Plaza berria

600 m²

Erlijiosoa.

5.330 m²

Administrazioa, soziala eta aisialdia

742,50 m²

Kirola

646 m²

Hilerria

162 m²

ANTOLAMENDURAKO ARAU SUBSIDIARIOAK ALDATZEA

Indarrean sartu zirenetik orain arte, ez da aldaketarik egin arau subsidiarioetan.
2.6.2.4.

ARAU SUBSIDIARIOAK GARATZEKO ANTOLAMENDUA

Herriguneetako hirigintza-garapenari buruzko arau subsidiarioetako zehaztapenak
betetzea dagokion izapidetzearen bidez egin da, gero 1. GU gauzatze-unitatea
garatzeko.
2.6.2.5.

INDARREAN DAGOEN HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUAN

EZARRITAKO AURREIKUSPENAK GAUZATZEA
Indarrean dagoen hirigintza-antolamenduko aurreikuspenak gauzatzeari dagokionez,
beharrezko espedienteak edo proiektuak izapidetzeari loturiko jarduera gorago aipatu
den hirigintzako esku-hartzearen esparrura murriztu da.
Garapenen urbanizazio esku-hartzeei dagokienez, urbanizazio-obren proiektuak
formulatu dira, baina ez da hirigintza-izapidetzerik egon; hala, egin diren urbanizazioobrak gauzatzeko oinarri izan dira.
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2.6.2.6.

ONDORIOAK

Hirigintza-mugarriztatzearen esparruetako proposamenak garatu eta gauzatzeko
prozesuaren azterketatik ondoriozta daiteke hirigintza-garapenaren aurreikuspenak ia
oso-osorik bete direla.
Gauzatu gabe gelditu diren hirigintza-garapenak 2. GUri dagozkionak dira, eta bizitegigarapenari eta gune askeen garapenari dagozkie.
2.6.3. ARAU SUBSIDIARIO HAUEK GARATU BITARTEAN EMANDAKO
LIZENTZIAK
Informazio hori prestatzeko, udal-zerbitzuen laguntza izan dugu: antolamendurako
arau subsidiarioak indarrean egon diren aldian emandako lizentzien zerrenda eman
dute udal-artxiboetatik.
Aztertutako aldian (1998-2014) emandako lizentziak hauek izan dira: 14 etxebizitza
hiri-lurzoruan eta lizentzia bat ere ez lurzoru urbanizaezinean.
2.6.4. EGUNGO LURZORUESKAINTZA. BIZITEGI-LURZORUA.
Aurreko ataletan adierazitako eran, egungo bizitegi-lurzorua 2. GU gauzatze-unitatera
murrizten da; orain arte hori ez da gauzatu. Horri dagokionez, aipatzekoa da gauzatu
ez diren aurreikuspen horiek neurri txikiko hirigintzako esku-hartze bat direla; izan ere,
guztira 4 etxebizitza baino ez dira. Gaur egun, hori gauzatzeko antolamendu- eta
kudeaketa-lanak oraindik hasi gabe daude.
Eskaintza hori 2. GU gauzatze-unitatean zehazten da, eta 4 etxebizitza hartzen ditu
barne.

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

2.7. INTERES HISTORIKO, ARKITEKTONIKO ETA ARKEOLOGIKOA DUEN
ONDAREA
Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Sailek emandako
Orexako ondare historiko, arkitektoniko eta arekologikoari buruzko zerrendak eta
inbentarioak oinarri hartuta, informazio-, azterketa- eta diagnostiko-fase honetan sartu
dira, osotasunez, eta Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren edo horren hedapenaren
behin betiko katalogoan sartu edo kanpo utzi ahalko dira.
Izaera kontuan hartuta, zerrenda hauetan multzokatu dira:

1.- ONDARE HISTORIKO ETA ARKITEKTONIKOA.
1.1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO MONUMENTUTZAT / MONUMENTU
MULTZOTAT HARTZEKO PROPOSATU DIREN ONDASUN HIGIEZINAK.
IZENDAPENA
Udaletxearen eraikina
Santi Kruz eliza
San Markos ermita

Egun, hiru horiek ez daude Euskal Autonomia Erkidegoko monumentutzat /
monumentu multzotat hartzeko proposatu diren ondasun higiezinen zerrendan.
1.2.- UDAL-MAILAN BABESTUAK IZATEKO PROPOSATU DIREN ONDASUN
HIGIEZINAK
IZENDAPENA
Udaletxearen eraikina
Santi Kruz eliza
San Markos ermita
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2.- ONDARE ARKEOLOGIKOA
2.1.-

EUSKAL

AUTONOMIA

ERKIDEGOKO

USTEZKO

ZONA

ARKEOLOGIKOAK (1997ko abenduaren 9ko ebazpena, Kultura, Gazteria eta Kirola
sailburuordearena, 1998ko urtarrilaren 26ko 16. zenbakiko EHAA).
Zona, orube edo eraikin horietan, pentsa daiteke aztarnategi arkeologiko bat dagoela;
izan ere, batetik, material arkeologikoak, gainazalean ikus daitezkeen egiturazko
material arkeologikoak eta lurrean eginiko ekintza antropikoen ezaugarri diren
alterazioak daude, eta, bestetik, iturri dokumentalei eta/edo bibliografikoei buruzko
albisteek adierazten dute gizakiak egon zirela bertan zenbait etapa historikotan, baita
historiaurrean ere. Dena den, ez dugu ezagutzen hondarren kontserbazio-maila,
sekuentzia kultural edo kronologiko osoaren estratigrafia edo benetako potentziala, ez
baitira hondeaketa sistematikoen xede izan (hondeaketak egin badira, puntualak izan
dira). Hauek dira udalerri honetako ustezko zona arkeologikoak:
IZENDAPENA
2. Malkorre baserria
3. Txurine-Zaharra 4 baserria
4. Iriarte baserria
5. Ormaetxea-Garai baserria
6. Altziturrieta baserria
7. San Markos ermita
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3. IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK
Orexa udalerriak 8,5 km2-ko azalera eta 122 biztanle ditu, Udalak emandako 2014ko
erroldaren arabera.
Orografia oso gorabeheratsua eta malkartsua du. Espuru eta Urbaño tontorren
oinarrian dago. Herrigune txikia du, nagusiki landa-izaerakoa; aipatzekoa da landalurretan dauden giza kokaguneak.
Tolosaldea eskualdean dago; hori bat dator izen bereko eremu funtzionalarekin, eta
indarrean dauden Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan definituta dago.
Historikoki,

landa-eremuko

udalerria

izan

da,

nagusiki,

eta

bertako

garapen

ekonomikoa baserriari eta nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerari loturik egon da.
Gaur egun, jarduera hori kontsolidatu da eta beste jarduera batzuen garapenarekin
osatzen da; jarduera osagarri horiek, nagusiki lotuta daude herritarrek lurralde
mugakidean egiten dituzten industria-sektoreko jarduerekin.
Horrez gain, aipagarria da udalerriaren paisaia- eta natura-potentzial handia, paisaiaeta ingurumen-balio handiko eta balio bisual handiko landa-ingurune menditsu batean
integratuta baitago; balio horiek kontserbatzea eta indartzea Hiri Antolamenduko Plan
Orokorra idazteko prozesuan kontuan hartu beharreko zerbait izan beharko da.
Aztertutako eta deskribatutako adierazle sozioekonomikoei dagokienez, ondoriozta
daiteke udalerriak dinamika demografiko positiboa izan duela azken urteetan, eta
bertako biztanleriaren hazkundea eskualdeko batezbestekoaren gainetik dagoela.
Azken urteotako bizitegi-garapenari dagokionez, esan beharra dago bizitokien
garapena oso txikia izan dela; dena den, indarrean dauden arau subsidiarioen
antzinatasunaren

eraginez,

antolamenduan

aurreikuspen gehienak bete dira.

aurreikusitako

bizitegi-hazkundearen
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Industria-garapenari dagokionez, aipatzekoa da udal-barruti osoan ez dagoela era
horretako kokagunerik; horrez gain, indarrean dagoen antolamenduan ez da
aurreikusten era horretako hirigintza-ekimenik gauzatzea.
Badirudi ekipamenduen eta gune askeen hornidura behar bestekoa dela gaur egun,
Orexako biztanleria-mailak eskatzen dituen oinarrizko ekipamenduei dagokienez; dena
den, herrigunean gune aske esanguratsuen hornidura-falta dago.
Hori dela eta, hirigintzako helburuek aipatutako beharrizanei erantzun beharko liekete,
baita antolamenduan zehaztuko den hirigintza-hazkundearen aurreikuspenak eragiten
dituen beharrizanei ere.
Udalerriko oinarrizko azpiegituren kalitatearen ikuspuntutik, komenigarria litzateke
aparkatzeko guneak jartzea, antolamenduan zehaztuko den hirigintza-hazkundearen
aurreikuspenak eragiten dituen beharrizanei erantzute aldera; horrez gain, zuhaitzetan
eragindako kaltea leundu beharko litzateke.
Ahal den neurrian, komunikazio-sareak hobetu egin beharko lituzke udal-lurretako
komunikazioak eta oinezkoen irisgarritasuna, hain zuzen ere herrigunearen eta San
Markos ermitaren arteko bideen artikulazioari dagokiona.
Esan dugun moduan, udal-antolamenduaren tresna berriak eskualdeko integrazioaren
testuinguruan

jorratu

beharko

dira,

Tolosaldeko

Lurralde

Plan

Partzialaren

testuinguruan zehaztuko diren irizpideekin bat, plan horren izapidetzea Orexako udalantolamenduaren eta indarrean dauden edo aplikatzekoak diren lurralde-plan
sektorialen izapidetzearekin batera eginez gero.
Etorkizuneko hirigintza-garapenerako eskuragarri dagoen lurzorua herrigunean eta
inguruko perimetroan kokatzen da, hori baita egun hiri-izaera duen nukleo bakarra.
Hala ere, ez dira baztertu behar landa-nukleoak, indarrean dagoen hirigintza-legeriak
ezarritako baldintzetan, ez eta landa-eremuko hazkundeak edo eremu horiei zuzenean
loturikoak ere.
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INF. 6. GARAPENERAKO GUNE POTENTZIALAK planoan islatuta daude udalerrian
egon daitezkeen kokapen estrategikoak, dokumentuan aztertu eta diagnostikatutako
alderdietatik abiatuta.
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4. ALTERNATIBEN AZTERKETA ETA ANALISIA
Alternatibak aztertzeko, kontuan hartu dira HAPOren hasierako dokumentuan
aztertutako alternatibak.
Alternatiba horiek etxebizitza berriak eraikitzeko beharrari erantzuten diote, udalerriko
biztanle gazteenek eskura izan ditzaten etxetik alde egin nahi dutenean, udalerritik
ateratzeko beharrik izan gabe. Aurreikuspenen arabera, datozen 8 urteetan, Orexan 20
etxebizitza inguru egin beharko dira; ondorioz, lurzoruaren eskasia dela eta, eta
udalerriaren landa-izaerari eusteko, etxebizitza isolatuak edo bi familiarako etxebizitzak
eraikitzeko beharra kontuan hartuta, bost hazkunde-esparru proposatzen dira,
aurreikusitako etxebizitza kopurua eraiki ahal izateko. Esparru guztiek muga egiten
dute hiri-bilbearekin.
Udalerria lur gorabeheratsu eta aldapatsuetan dago; ondorioz, proposatzen diren
hirigintza-garapen guztiak malda handiko lurretan egin beharko dira; horri aurre
egiteko, topologia mailakatua proposatzen da, goiko solairutik sarbidea jarrita eta
kontrako fatxadan solairu bat beherantz (semisotoa) eginda.
Hona hemen proposatutako alternatibak:

1. ALTERNATIBA: HAPOko 1. SEKTOREAN aurreikusia
Proposatzen den garapenerako lehen alternatiba honek herrigunearen ondoan eman
nahi dio jarraipena hiri-bilbeari.
Kokapena (udaletxearen ondoan) eta tamaina dela-eta (4.845,91m2 eta 12
etxebizitza), kokapenik egokiena da lehen garapena egiteko.
Egun, erabilera nagusia nekazaritza da eta hainbat zuhaitz ditu Orexako erdigunera
sartzeko GI-3601 errepidearen ondoan.
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2. ALTERNATIBA: HAPOko 2. SEKTOREAN aurreikusia
2. alternatibak proposatzen du hiri-bilbeari udalerriaren hasieran ematea jarraipena.
Alternatiba hori ere egokitzat jotzen da, neurriagatik (3.258,89 m2 eta 8 etxebizitza),
irisgarritasunagatik eta herrigunetik gertu dagoelako.
Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren arabera, Trantsizioko
Landa Paisaiako nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzorua da. Gaur egun bazkalarreak daude bertan, baita zuhaitzen bat ere.
3. ALTERNATIBA: Ez da HAPOn aurreikusten
Nekazaritza

eta

Basozaintzako

Lurralde

Plan

Sektorialaren

arabera,

egungo

herrigunearen ekialdean dagoen eremua, frontoiaren ondokoa, Trantsizioko Landa
Paisaiako nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoruaren gainean dago. Bazkalekuak
eta zuhaitz bakanen bat dago bertan.
Momentuz, alternatiba hori baztertu egin da, toki horretako malda gorabeheratsuegia
baita. Etorkizunean hiri-lurzorua areagotu behar denerako utziko da, azaldu diren beste
alternatibak egokiagoak direla eta Orexaren beharretara hobeto egokitzen direla uste
baita.
4. ALTERNATIBA: HAPOko 3. SEKTOREAN aurreikusia
Alternatiba hau eta hurrengoa Orexako herrigunearen ipar-ekialdeko mugan kokatzen
dira. Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren arabera, Trantsizioko
Landa Paisaiako nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoruan dago, eta larreak daude
bertan.
Alternatiba hori ere egokitzat jotzen da, neurriagatik (3.002,86 m2 eta 6 etxebizitza),
irisgarritasunagatik eta herrigunetik gertu dagoelako. Orografia dela-eta, partzeletarako
sarbidea kota desberdin batetik egingo litzateke.
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5. ALTERNATIBA: HAPOko 2. AREAN aurreikusia
Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren arabera, hiri-lurzoruan
dago. Dagoeneko garatuta dagoen 1. areari jarraipena ematen dio, eta helburua da
gainerako lurzorua garatzea (1.052,33 m2 eta 2 etxebizitza).
Proposatutako esparruan zuhaitz asko dago; landarediaren maparen arabera, haritzak
dira.
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*Los sectores 1, 2 y 3 han sido desarrollados en la ordenación pormenorizada del presente PGOU.
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*Los sectores 1, 2 y 3 han sido desarrollados en la ordenación pormenorizada del presente PGOU.
*1, 2 eta 3 sektoreak HAPO honetako antolamendu xehatuan garatuak izan dira.
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HIRI-LURZORU FINKATUGABEKO AREA (A-02)

2.

HIRI-LURZORU SEKTORIZATUKO SEKTOREA (S-01)

3.
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2. AREA

HIRI-LURZORU FINKATUGABEKO AREA (A-02)
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
Area hau eraikin isolatuko bizitegi-partzela batek (a.20) osatzen du; bertan, familia bakarreko
etxebizitza isolatu bat, bi familiako etxebizitza bat edo etxebizitza atxikiak daude. Eraikin horien
ezaugarria da partzelaren barruan daudela.
EGITURAZKO ANTOLAMENDUARI DAGOZKION ZEHAZTAPENAK
LURZORUAREN SAILKAPENA

Hiri-lurzorua

SEKTOREAREN AZALERA

1.052,33 m2

ERABILERA OROKORRA

Bizitegia

ERABILERA EGOKIA

Eraikin isolatua

HIRIGINTZA-ERAIKIGARRITASUNA

270 m2 sestra gainean
Gehieneko lerrokaduren ondoriozkoa
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1.

ANTOLAMENDU XEHATUARI DAGOZKION ZEHAZTAPENAK

Errepidea luzatzea proposatzen da, bizitegi-partzela berri bat sortuz, bi familiako eraikin
batekin, 3. zenbakiaren ondoan. Eraikinaren tipologiak bat egingo du aparkaleku publikoko
plazen eta sistema orokorren patroiekin.
Arean dauden erabilera publikoko espazio guztiak lagako dira. Era
antolamenduan zehaztuta dauden lagapen-espazio guztiak urbanizatuko dira.

berean,

Esparru honetan dauden urbanizazio-obra guztiak gauzatuko dira, baita espazio hau
osorik finkatzen dela bermatzeko kasuan-kasuan beharrezkoak direnak ere.
Era berean, urbanizazio-proiektuak arduratu beharko du partzela berrien beharrak
hornitzeaz, gaur egun aireko hornidura duten eremuetan azpiegitura elektrikoa
lurperatzeaz eta behar diren kutxatilak eta erregistroak jartzeaz, area baldintza egokietan
uzteko eta gunea inolako arriskurik gabe erabili ahal izateko.
Gaur egun, partzelan gas-depositu bat dago; hori beste leku batean jarri beharko da, hiripartzela berriaren urbanizazio-lanak gauzatu ahal izateko, 2. areako antolamenduak
proposatzen duen moduan.
Urbanizazio-proiektuak justifikatu egin beharko ditu memorian jarduketaren ingurumeneta paisaia-integrazioa eta -lehengoratzea. Ildo horretan, area honetako antolamendu
berriak lehendik dagoen topografiara egokitu behar du, ahalik eta lur-mugimendu txikienak
eginez. Horretarako, seguruenik, beharrezkoa izango da egiten diren eraikinen lehen
solairua lurraren kontra egotea, goranzko topografia antzeman dadin. Horrez gain, ziurtatu
beharko da aurreikusitako landareak behar bezala egokitzen direla lekura; horretarako,
inguruneak berezko dituen landareak aukeratu behar dira.
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HIRI-LURZORU FINKATUGABEKO AREA (A-2)
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
Esparruaren azalera guztira [m2]

Esparruaren barruko TS guztira [m2]

782,33

Sestra gaineko eraikigarritasuna [m2t/m2s] 0,26

Errepideen TS [m2]

78,14

Sestra gaineko eraikigarritasuna guztira
[m2]

Ekipamenduaren TS [m2]

0,00

1.052,33

270
Gehieneko
lerrokaduren
ondoriozkoa

Sestra azpiko eraikigarritasuna guztira
[m2]
*Babes ofizialeko etxebizitza [m2]

270

*Babes tasatuko etxebizitza [m2]

0,00

*Etxebizitza librea [m2]

0,00
270

Esparruaren azalera, SOrik gabe [m2]

Berdegune eta parkeetako
ekipamenduaren TS [m2] [Gutxieneko
estandarra, 5 m2/biztanle
:: 54 m2]

659,71

Espazio libreen TS [m2]
30,85
Aparkamendu-partzela pribatua (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,35 un./25 m2
:: 1,62 un.]
2
Aparkamendu-partzela publikoa (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,15 un./25 m2
4
:: 3,78 un.]
Zuhaitzak (un.) [Gutxieneko
estandarra, 1 zuhaitz/etxebizitza :: 2
un.]

2

2. KUDEAKETA-BALDINTZAK
Areako lurzoru guztia hiri-lurzoru finkatugabeari atxikita geratzen da.
2.1 PARTZELAZIO-BALDINTZAK
NOR 2.1 planoan proposatutako partzelazioa hartuko da erreferentzia gisa
trazadura egiteko eta sistema orokorrak zenbatzeko; aldaketak egin ahal izango
dira, baldin eta ez badute nabarmen aldatzen ezarritako kalifikazio xehatua.
2.2 ERAIKIGARRITASUNA AREAGOTZEA
Bizitegi-erabilerako partzelen eraikigarritasuna areagotzeko, Planaren aldaketa
puntual bat egin beharko da, zeina 2/2006 Legearen 137. artikuluan jasotako
dagokion jarduketaren bidez egin beharko baita.
3. ERABILERA-BALDINTZAK
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3.1 ERABILERA XEHATUAK
NOR 2.1 planoan ezarrita daude. Partzela pribatu guztiak erabilera hauetako batekin
kalifikatuta egongo dira:
Eraikin isolatuko partzela (a.20)
Bizitegi-partzela librea (a.30), etxebizitzak zabaltzeko: batzuk etxebizitza bati
zuzenean lotuta, eta beste batzuk etxebizitza multzo bati. Plangintzak jabeen esku
uzten du; jabeek hiri-multzoko etxejabeen elkartearen estatutuetan jaso ahal
izango dute, edo jabetza-erregistroan inskribatu.
Erabilera eta jabari publikoko errepideak
Berdegune libreak
3.2 ERABILERA EGOKIAK, BATERAGARRIAK ETA DEBEKATUAK
Debekatuta daude bizitegi-erabilera isolatuari edo bi familiakoari erantzuten ez
dioten erabilera guztiak.
3.3 ERABILERA-INTENTSITATEA
Plan honen bidez, finkatuta geratzen dira partzelaren eraikigarritasuna eta oinplanookupazioa.
4. FORMARI DAGOZKION BALDINTZAK
4.1 PARTZELAREN ERAIKIGARRITASUNA ETA OKUPAZIOA
Akabera zehatzak, aurreikusitako zabalkuntzen koloreei eta materialei dagokienez,
etxejabeen elkartearekin adostu beharko dira. Halaber, obrak gauzatzeko
gehieneko epe bat ere adostu beharko da. Hala, obra guztiak une berean
gauzatzen ez badira ere, bakoitzak adostutako epean egin beharko du, noiz hasi
den kontuan hartu gabe. Horri esker, emaitza berdina lotuko da eta eraikin guztiak
homogeneoak izango dira.
Egungo eraikinaren gehieneko eraikuntza-lerrokadurak mantenduko dira. Dena
den, horiek xehetasun-azterketa baten bidez alda daitezke, betiere espazio
publikoak murrizten ez badira, bat etorriz 2/2006 Legearen 73.3 artikuluan
ezarritakoarekin. Edonola ere, oinplanoko okupazioa eta eraikigarritasuna
errespetatu egin beharko dira kasu guztietan.
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4.2 ERAIKUNTZA-PROFILA
Eraikuntza-profil bereizgarria SS+B+BC izango da (erdisotoa + beheko solairua +
estalkipeko solairua).
4.3 ERLAITZAREN GEHIENEKO ALTUERA
Egungo eraikinarena; hori aldatzeko obrak eginez gero, bere horretan eutsi
beharko zaio.
4.4 SOLAIRUEN GEHIENEKO ALTUERA
Beheko solairua eta horren gainekoak: 3,50 m Estalkipeko solairua: 2,5 m
4.5 ERRESPETATU BEHARREKO GEHIENEKO LERROKADURAK
NOR 3.1 planoetan grafiatuta eta kotatuta daudenak.
4.6 BALDINTZA ESTETIKOAK
Atal honetan zehazten diren baldintzak aplikagarriak izango zaizke obra berriei,
aldatzeko obrei eta birgaitze-obrei.
Dena den, birgaitze-obren kasuan, birgaikuntzaren eraginpean dauden elementuei
aplika dakizkiekeen baldintzak bakarrik bete beharko dira.
Eraikinen kanpoko ezaugarriak aldatzen dituzten aldaketa estetikoak eraginpeko
eraikin multzoetako etxejabeen elkarteek adostu beharko dituzte, eta udalteknikariaren aldeko txostena beharko dute. Teknikari horrek adostu eta onetsiko
du, halaber, elkarteko kideek aldaketa horiek egiteko izango duten epea. Hala,
aurrerantzean aldatutako alderdiak berriro aldatu nahi dituzten etxejabeek denen
adostasunarekin egin beharko dute.
4.7 ERAIKUNTZA-BOLUMENAK
Proiektatzen diren eraikinen bolumenak trinkoak eta lurzoruan finkatuak izango
dira, inguru horretako bereizgarri diren eraikinen estiloari jarraikiz.
4.8 ESTALKIAK
Eraikinen estalkien antolamendua finkatuta geratu da, isurkien kopuruari, gailurren
kokapenari eta piñoiei dagokienez.
Estalkiaren gehieneko altuera kontrako bi fatxaden teilatu-hegaletatik ateratzen
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diren linea inklinatuen elkarguneak zehaztuko du (baimendutako gehieneko altuera
zehazten ez bada).
Teilatu-hegalaren ertzetik edozein fatxadetarako gehieneko tartea 60-100 cm-koa
izango da, fatxada nagusietan izan ezik (horietan 1,20 m-ra artekoa izan daiteke).
Materialei dagokienez, akaberak zeramikazko teilekin egingo dira (kolore
naturalarekin), edo zeramikaren antzeko kolorea eta testura duten hormigoizko
teilekin. Debekatuta dago material hauek erabiltzea: arbela, fibrozementuzko
plakak, asfaltikoak, xafla metalikoak, etab. Azalera txikiko elementuetan
(begiratokiak, hegalak) material nobleak erabil daitezke horiek estaltzeko, hala nola
kobrea.
Gehienez 15 cm-ko ertza duten hormigoizko lauzak jar daitezke, baita egurrezko
habearteekin eutsita daudenak ere, baina ez dira baimenduko egurraren
imitazioak, konglomeratuzko oholak edo antzeko beste material batzuk.
Estalkian energia alternatiboak jasotzeko sistemak instalatu ahal izango dira
(adibidez, eguzki-energia). Eskatzaileak, instalazioaren datu teknikoak eta
funtzionalak aurkezten dituenean, hori jartzeko kokaleku bat proposatuko du
(behar bezala grafiatuta). Udalak zehaztuko du zein den instalazioa jartzeko lekurik
egokiena, eta horren inpaktu bisuala murrizteko neurriak ezartzeko eskatuko dio.
4.9 SABAI-LEIHOAK
Estalkian sabai-leihoak edo leihoak jar daitezke, baldintza hauekin:
Sabai-leiho bat jarri ahalko da estalkiaren azaleraren 100 m2 bakoitzeko. Sabaileihoaren neurria gehienez 1 m2-koa izango da, eta batetik besterako tartea
gutxienez 100 cm-koa. Estalkiko leihoen goiko aldea ezin izango da 20 cm baino
gehiago altxatu, estalkiaren altueratik hasita.
4.10 FATXADAKO MATERIALAK ETA OSAERA
Ez da fatxadako materialekin lotutako baldintza berezirik ezarri, baina bat etorri
behar dute inguruneko baldintzekin. Kolore suabeko akaberak jarriko dira.
Horrenbestez, material tradizionalak erabiltzea gomendatzen da, teknika
modernoekin tratatuta egon arren. Horrez gain, kanpoko paramentuetan ezingo da
erabili bizitegi-eraikin baterako egokia ez den akaberarik.
Fatxadaren osaera librea da, baina unitarioa, baita alboko fatxadetan ere. Azken
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horietan, zuloek fatxada nagusiko zuloen antzeko ezaugarriak izan beharko
dituzte. Atzeko fatxadan, ahal dela, sukaldea eta garbitegia jarriko dira. Lehendik
dauden eraikinetan zulo berriak zabaldu behar izanez gero, obraren ondoren
faktxadak behar bezala osatuta geratu beharko du.
Ez da behin-behineko akaberarik baimenduko, zabalkuntzak edo erabileraaldaketak egin bitartean.
Arotzeria guztia, garajeetakoa barne, antzeko kalitatekoa izango da.
Kanpoko fatxadetan esekitokiak badaude, horiek estali egin beharko dira,
esekitako arropa kanpotik ikus ez dadin. Esekitokiak estatzeko elementuen
diseinuak bat etorri beharko du eraikinaren fatxada osoarekin.
Fatxadaren gainean jartzen diren errotulu, iragarki argidun edo apaingarriek 0,20
m-ko irtengunea izango dute gehienez, eta gutxienez 3 m-ko altueran egon
beharko dute. Bat etorri beharko dute fatxadaren osaera orokorrarekin, horren
antolamendua aldatu edo desitxuratu gabe. Ezingo dituzte fatxadako elementu
iraunkorrak inbaditu beheko solairuan, ezta fatxadarekiko perpendikularki jarrita
egon ere.
Fatxadak beren kokalekurako desegokiak badira, argi eta garbi, eraikuntzalizentzia arrazoi estetikoengatik ukatu ahal izango da.
4.11 GORPUTZ IRTENAK
Hegal irekiak eta itxiak eraiki ahal
estetikoetara egokitzen badira. Dena
fatxadaren guztizko luzeraren % 40
banatuta egon daitezke, fatxadetako
gabe.

izango dira, beitere inguruneko baldintza
den, irizpide orokor gisa, horien tamainak
har dezake gehienez, eta fatxada osoan
bakar batean ere luzeraren % 60 gainditu

Hegal irekiak edo balkoiak gehienez 1,00 m atera daitezke fatxadaren lerrotik.
Neurri hori hegal itxiei ere aplikatuko zaie.
Bide publikoaren gainean hegalen bat jartzekotan, bidearen sestratik hegalaren
beheko alderako altuerak gutxienez 3,5 metrokoa izan beharko du.
Fatxada beste elementu batzuk ere badituen gune baten aurrean dagoenean,
hegalak jarri ahal izango dira, baldin eta hegalaren beheko aldea sestratik 3 m-ra
badago, gutxienez, hegal osoan.
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4.12 ATZERAEMANGUNEAK
Atzeraemanguneak jar daitezke, betiere baldintza hauek errespetatzen badira:
estalkiaren forma errektangularra mantenduko da, eta atzeraemanguneek ez dute
ez dute eraikin nagusiak osatzen duen paralelepipedoa desitxuratuko.
Edonola ere, eraikin nagusiaren bolumenaren ertzak errespetatuko dira, fatxadaren
itxitura leku horretan mantenduz edo ertzean zutabe bat jarriz.
4.13 PATIOAK
Patioak egin daitezke, betiere baldintza hauek errespetatzen badira:
Barruko patioaren edo partzelaren neurriak behar adinakoak izango dira, barruan
eraikinaren altueraren herena den diametroko zirkulu bat sarteko, gutxienez 3
metroko diametrokoa, solairuetako puntu batean ere 2 metro baino gutxiagoko
estuguneak sortu gabe.
Gainaldean argi-zuloak jar daitezke, betiere espazio periferiko bat libre uzten bada,
inola ere itxi gabe, argi-zuloaren eta patioko hormen artean. Gutxieneko
aireztapen-azalerak patioaren oinplanoaren azaleraren % 20koa izan behar du.
Patioko lurrean ur-hustubideak egongo dira, eta ezingo da eraikinik egin lur horren
gainean. Patioko zoladurak ezingo du 0,60 m baino gehiagora egon, argiztatu edo
aireztatu beharreko eremuaren lurretik hasita.
4.12 PARTZELA LIBREKO ITXITURAK
-Errepidearen aurrean. Espazio publikora begira, metalezko hesi bat jarriko da,
gutxienez 1 metrokoa, eta heskai artifiziala, apaingarri. Material berdineko ateak
tartekatu ahal izango dira, ostikorik gabe.
-Berdegune publikoaren aldera ez da murrizketa fisikorik aurreikusten; itxiturak
egitekotan, heskai erako landareekin egin beharko dira.
Dena den, kontuan hartuko dira udal-teknikariek kasu berezietarako ezarritako
irizpideak.
Aldaketak aipatutako eraikin multzoetako etxejabeen elkarteetan adostu beharko
dira; hala, adostasun batera iritsi ondoren, ordutik aurrera itxiturak aldatu nahi
dituzten etxejabeek adostutakoaren arabera egin beharko dute.
4.13 PARTZELEN BARRUKO URBANIZAZIOA
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Partzelen barruko urbanizazioa 107. artikuluan ezarritakoaren arabera egin
beharko da.
Eraikinak aldatu edo birgaikuntza integralak egin behar badira, saneamenduazpiegiturak egokitu egin beharko dira 115.2 artikuluan ezarritakora.
4.14 PARTZELA LIBREKO ERABILERA OSAGARRIAK
Ez da barbakoa, egurtegi eta txabolarik onartzen (txakurren txabolak barne)
bizitegi-erabilerako partzeletako partzela librean (a.20), ezta partzela libreko
erabilerako partzeletan ere (a.30).
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1. sektorea

LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUKO SEKTOREA, S-1
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
LURZORUAREN SAILKAPENA

SEKTOREAREN AZALERA

Lurzoru urbanizagarria
4.845,91 m2
1. sektorean, 6 bizitegi-partzela, espazio libreen
sareko plaza bat eta Udalaren berdeguneen
sistemaren parte den berdegune bat sartzen
dira. Horrez gain, aparkaleku publiko bat
aurreikusten da, sestra azpian. HAPO honek
ordezkatu egingo ditu indarrean dauden arau
subsibidarioak.

ERABILERA OROKORRA

Bizitegia

ERABILERA EGOKIA

Eraikin isolatua

HIRIGINTZA-ERAIKIGARRITASUNA

1.560 m2 sestra gainean
Gehieneko lerrokaduren ondoriozkoa
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1. TOKIKO SISTEMEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK
Antolamendu xehatuak gutxienez biztanleko 5 m2-ko azalera bideratu beharko du Espazio
Libreen Tokiko Sistemara (metro karratu horiek uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren
9.1.a) artikuluan ezarritako hirigintza-estandarra aplikatzetik ateratako hirigintzaestandarrek ezarritako lagapenari dagozkio). Hortaz, azalera 1.228,76 m2 areagotuko da;
metro horiek gaur egun 1. sektore berriko Espazio Libreen Tokiko Sistemak duen azalerari
dagozkio, berdegune publiko eta parke gisa.
2. SEKTOREAREN GARAPENA
Fitxa honen bidez, sektorea modu xehatuan antolatuta geratuko da. Gainera, NOR 2.1 eta
NOR 3.1 planoetan ezarritako egitura-zehaztapenak errespetatu beharko dira.
3. PLAN OROKORRA EGITEKO ETA ONESTEKO EPEAK, ETA PROGRAMAZIOA
8 urteko epea ezarri da Plan Orokorra egiteko eta onesteko. Epe horretan, gutxienez bi
gauzatze-fase programatuko dira, zenbait gauzatze-unitateren bidez. Unitate horiek, hala
badagokio, egokitzat jotzen diren jarduketa integratuetan multzokatuko dira.
Programazioan ezarriko dira unitateak gauzatzeko eta ateratzen diren orubeetan
eraikitzeko epeak. Hori horrela, unitateak hasitakoan, ezin da besterik egiten hasi
lehenengoa urbanizatuta eta birpartzelatuta geratu arte, eta ateratzen diren orubeak
eraikita egon arte; edota, oruberen bat eraiki gabe badago, dagokion hirigintzako
jarduketa-programan ezarritako eraikitzeko epea igaro arte.
4. TOKIKO SISTEMEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK ETA URBANIZAZIOAREN
GUTXIENEKO BALDINTZAK (2/2006 LEGEAREN 53.2.D) ARTIKULUA).
Espazio Libreen Tokiko Sistema Udalaren partzelaren ondoan egongo da (une honetan 1.
sektorearen ondoan dago). Hori horrela, antolamenduaren xedea da biztanleentzako
egonleku bat osatzea, NOR 1.2 planoan ikus daitekeen moduan, gune zolatu bat eta
berdegune bat jarrita. Eraikin berriak lehendik daudenetatik urrun jarriko dira; hala,
sakabanatuta geratuko dira, espazio publikoa Orexako hiri-bilbean integratuz.
Errepideak osatzen duen Bide Sistema Orokorrarekiko lotura nagusia egiteko, adar
asfaltatu berri bat sortuko da, zeinak jarraitutasuna emango baitu.
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Planean ezartzen den bide-sistemak aukera eman beharko du aurrerago jarraipena
emateko hiri-egiturari, bide-sistema horretarantz.
Sestra azpiko aparkaleku publiko bat jartzea aurreikusten da, herrigunean ibilgailuak
aparkatzeko lekuen beharrari erantzuteko.
NOR 2.1 planoan ikus daiteke hemen aipatutako irizpideak beteko lituzkeen balizko
antolamendu baten marrazki orientagarri bat.
Antolamendu berriko itxiturek mistoak izan beharko dute: zati arin metaliko bat, 1,00 m-ra
artekoa, eta heskai natural bat. Berdegune publikoaren aldera ez da murrizketa fisikorik
aurreikusten; itxiturak egitekotan, heskai erako landareekin egin beharko dira.
Era berean, urbanizazio-proiektuak arduratu beharko du partzela berrien beharrak
hornitzeaz, gaur egun aireko hornidura duten eremuetan azpiegitura elektrikoa
lurperatzeaz eta behar diren kutxatilak eta erregistroak jartzeaz, sektorea baldintza
egokietan uzteko eta gunea inolako arriskurik gabe erabili ahal izateko.
Horrez gain, lehendik bertan dauden eta ur beltzen sarerako lotura zuzena izateko
sektorea arbitrarioki zeharkatzen duten baserrien saneamendu-instalazioak bideratu egin
beharko dira. Horrenbestez, baserri horien saneamendua urbanizazio berriaren sarean
integratuko da. Saneamendu-azpiegiturek bat etorri beharko dute 115.2 artikuluan
xedatutakoarekin.
Urbanizazio-proiektuak justifikatu egin beharko ditu memorian jarduketaren ingurumeneta paisaia-integrazioa eta -lehengoratzea. Ildo horretan, eremu honetako antolamendu
berriak lehendik dagoen topografiara egokitu behar du, ahalik eta lur-mugimendu txikienak
eginez. Horretarako, seguruenik, beharrezkoa izango da egiten diren eraikinen lehen
solairua lurraren kontra egotea, goranzko topografia antzeman dadin. Horrez gain, ziurtatu
beharko da aurreikusitako landareak behar bezala egokitzen direla lekura; horretarako,
inguruneak berezko dituen landareak aukeratu behar dira.
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4. HIRIGINTZA-ARAUBIDE XEHATUA

LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUKO SEKTOREA, S-1
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
Esparruaren azalera guztira [m2]

Esparruaren barruko TS guztira [m2]

3.255,91

Sestra gaineko eraikigarritasuna [m2t/m2s] 0,32

Errepideen TS [m2]

744,50

Sestra gaineko eraikigarritasuna guztira
[m2]

Ekipamenduaren TS [m2]

0,00

4.845,91

1.560
Gehieneko
lerrokaduren
ondoriozkoa

Sestra azpiko eraikigarritasuna guztira
[m2]
*Babes ofizialeko etxebizitza [m2]

1.560

*Babes tasatuko etxebizitza [m2]

0,00

*Etxebizitza librea [m2]

0,00

Berdegune eta parkeetako
ekipamenduaren TS [m2] [Gutxieneko
estandarra, 5 m2/biztanle
:: 324 m2]

Espazio libreen TS [m2]
1.041,25
Aparkamendu-partzela pribatua (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,35 un./25 m2
24
:: 22,68 un.]
Aparkamendu-partzela publikoa (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,15 un./25 m2
17
:: 9,72 un.]
Sestra azpiko aparkaleku publikoa
(m2)

Esparruaren azalera, SOrik gabe [m2]

1.590

1.228,76

Zuhaitzak (un.) [Gutxieneko
estandarra, 1 zuhaitz/etxebizitza :: 12
un.]

3.192,85
12

5. APLIKATU BEHARREKO ORDENANTZA:
Plan Orokorrak arautuko ditu sektoreari aplikatzekoak zaizkion erabilerak.
6. NAHITAEZKO LAGAPENAK ETA URBANIZAZIO-KARGAK:
Sektorean dauden erabilera publikoko espazio guztiak lagako dira. Era berean, sektorean
dauden lagapen-espazio guztiak urbanizatuko dira.
Esparru honetan dauden urbanizazio-obra guztiak gauzatuko dira, baita espazio hau
osorik finkatzen dela bermatzeko kasuan-kasuan beharrezkoak direnak ere.
Sektorea kudeatzeko aurreikusitako jarduketa-sistema Ituntze Sistema edo Eragile
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Urbanizatzailearen Sistema da.
7. BESTE OHAR BATZUK:
Sektore honen garapenean, kontuan hartuko da Plan honetako Ingurumen
Jasangarritasunaren Txostena, eta, zehazki, honako alderdi hauek hartu beharko dira
kontuan:
- Arrisku geoteknikoak murrizteko neurriak.
- Eraginpeko zuhaitz interesgarriak aztertuko dira, landaredia mota eta kaltetutako
azalera zehaztuz. Ildo horretan, bertan dagoen zuhaitz-erako landaredia mantendu
egingo da. Horrez gain, lurzoru urbanizaezina duten sektorearen ertzeko
guneetan, landa-/bizitegi-interfaze bat ezarriko da, baldin eta bertako orografiak
horretarako aukera ematen badu eta jarduera berria kokatzen den lekuan ahalik
eta gehien integratzeko asmoz. Interfaze horretan plantazio linealak edo zuhaiztiak
egongo dira, eremuari dagokion landaredia potentzialari dagozkion basoespezieekin.
- Flora exotiko inbaditzaileari dagokionez, komeni da hori zabaltzea saihestuko
duten neurriak hartzea, eta gomendatzen da horri buruzko dokumentuak
kontsultatzea, hala nola “EAEko flora aloktono inbaditzailearen diagnosia”.
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2. sektorea

LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUKO SEKTOREA, S-2
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
LURZORUAREN SAILKAPENA

Lurzoru urbanizagarria
3.258,89 m2

SEKTOREAREN AZALERA

2. sektorean, 4 bizitegi-partzela eta eta
Udalaren berdeguneen sistemaren parte den
berdegune bat sartzen dira HAPO honek
ordezkatu egingo ditu indarrean dauden arau
subsibidarioak.

ERABILERA OROKORRA

Bizitegia

ERABILERA EGOKIA

Eraikin isolatua

HIRIGINTZA-ERAIKIGARRITASUNA

1.080 m2 sestra gainean
Gehieneko lerrokaduren ondoriozkoa
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1. TOKIKO SISTEMEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK
Antolamendu xehatuak gutxienez biztanleko 5 m2-ko azalera bideratu beharko du Espazio
Libreen Tokiko Sistemara (metro karratu horiek uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren
9.1.a) artikuluan ezarritako hirigintza-estandarra aplikatzetik ateratako hirigintzaestandarrek ezarritako lagapenari dagozkio). Hortaz, azalera 864,94 m2 areagotuko da;
metro horiek gaur egun 2. sektore berriko Espazio Libreen Tokiko Sistemak duen azalerari
dagozkio, berdegune publiko gisa.
2. SEKTOREAREN GARAPENA
Fitxa honen bidez, sektorea modu xehatuan antolatuta geratuko da. Gainera, NOR 2.1 eta
NOR 3.1 planoetan ezarritako egitura-zehaztapenak errespetatu beharko dira.
3. PLAN OROKORRA EGITEKO ETA ONESTEKO EPEAK, ETA PROGRAMAZIOA
8 urteko epea ezarri da Plan Orokorra egiteko eta onesteko. Epe horretan, gutxienez bi
gauzatze-fase programatuko dira, zenbait gauzatze-unitateren bidez. Unitate horiek, hala
badagokio, egokitzat jotzen diren jarduketa integratuetan multzokatuko dira.
Programazioan ezarriko dira unitateak gauzatzeko eta ateratzen diren orubeetan
eraikitzeko epeak. Hori horrela, unitateak hasitakoan, ezin da besterik egiten hasi
lehenengoa urbanizatuta eta birpartzelatuta geratu arte, eta ateratzen diren orubeak
eraikita egon arte; edota, oruberen bat eraiki gabe badago, dagokion hirigintzako
jarduketa-programan ezarritako eraikitzeko epea igaro arte.
4. TOKIKO SISTEMEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK ETA URBANIZAZIOAREN
GUTXIENEKO BALDINTZAK (2/2006 LEGEAREN 53.2.D) ARTIKULUA).
Berdegune publikoen tokiko sistema sektorearen mendebaldeko muturrean dago,
herrigunearen eta landa-bilbearen arteko trantsizio-elementu gisa.
GI-3601 errepidearekiko konexioa egingo da, udalerriko beheko auzoa lotuko duen
errepide asfaltatu bat sortuz.
Planean ezartzen den bide-sistemak aukera eman beharko du aurrerago jarraipena
emateko hiri-egiturari, bide-sistema horretarantz.
NOR 1.2 planoan ikus daiteke hemen aipatutako irizpideak beteko lituzkeen balizko
antolamendu baten marrazki orientagarri bat.
Antolamendu berriko itxiturek mistoak izan beharko dute: zati arin metaliko bat, 1,00 m-ra
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artekoa, eta heskai natural bat. Berdegune publikoaren aldera ez da murrizketa fisikorik
aurreikusten; itxiturak egitekotan, heskai erako landareekin egin beharko dira.
Era berean, urbanizazio-proiektuak arduratu beharko du partzela berrien beharrak
hornitzeaz, gaur egun aireko hornidura duten eremuetan azpiegitura elektrikoa
lurperatzeaz eta behar diren kutxatilak eta erregistroak jartzeaz, sektorea baldintza
egokietan uzteko eta gunea inolako arriskurik gabe erabili ahal izateko.
Urbanizazio-proiektuak justifikatu egin beharko ditu memorian jarduketaren ingurumeneta paisaia-integrazioa eta -lehengoratzea. Ildo horretan, eremu honetako antolamendu
berriak lehendik dagoen topografiara egokitu behar du, ahalik eta lur-mugimendu txikienak
eginez. Horretarako, seguruenik, beharrezkoa izango da egiten diren eraikinen lehen
solairua lurraren kontra egotea, goranzko topografia antzeman dadin. Horrez gain, ziurtatu
beharko da aurreikusitako landareak behar bezala egokitzen direla lekura; horretarako,
inguruneak berezko dituen landareak aukeratu behar dira.
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4. HIRIGINTZA-ARAUBIDE XEHATUA

LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUKO SEKTOREA, S-2
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
Esparruaren azalera guztira [m2]

Esparruaren barruko TS guztira [m2]

1.914,89

Sestra gaineko eraikigarritasuna [m2t/m2s] 0,33

Errepideen TS [m2]

607,31

Sestra gaineko eraikigarritasuna guztira
[m2]

Ekipamenduaren TS [m2]

0,00

3.258,89

1.080
Gehieneko
lerrokaduren
ondoriozkoa

Sestra azpiko eraikigarritasuna guztira
[m2]
*Babes ofizialeko etxebizitza [m2]

1.080

*Babes tasatuko etxebizitza [m2]

0,00

*Etxebizitza librea [m2]

0,00

Esparruaren azalera, SOrik gabe [m2]

1.344

Berdegune eta parkeetako
ekipamenduaren TS [m2] [Gutxieneko
estandarra, 5 m2/biztanle
:: 216 m2]

864,94

Espazio libreen TS [m2]
230,16
Aparkamendu-partzela pribatua (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,35 un./25 m2
16
:: 15,12 un.]
Aparkamendu-partzela publikoa (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,15 un./25 m2
17
:: 6,48 un.]
Zuhaitzak (un.) [Gutxieneko
estandarra, 1 zuhaitz/etxebizitza :: 8
un.]
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5. APLIKATU BEHARREKO ORDENANTZA:
Plan Orokorrak arautuko ditu sektoreari aplikatzekoak zaizkion erabilerak.
6. NAHITAEZKO LAGAPENAK ETA URBANIZAZIO-KARGAK:
Sektorean dauden erabilera publikoko espazio guztiak lagako dira. Era berean, sektorean
dauden lagapen-espazio guztiak urbanizatuko dira.
Esparru honetan dauden urbanizazio-obra guztiak gauzatuko dira, baita espazio hau
osorik finkatzen dela bermatzeko kasuan-kasuan beharrezkoak direnak ere.
7. KUDEAKETA:
Sektorea kudeatzeko aurreikusitako jarduketa-sistema Ituntze Sistema edo Eragile
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Urbanizatzailearen Sistema da.
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8. BESTE OHAR BATZUK:
Sektore honen garapenean, kontuan hartuko da Plan honetako Ingurumen
Jasangarritasunaren Txostena, eta, zehazki, honako alderdi hauek hartu beharko dira
kontuan:
- Arrisku geoteknikoak murrizteko neurriak.
- Eraginpeko zuhaitz interesgarriak aztertuko dira, landaredia mota eta kaltetutako
azalera zehaztuz. Ildo horretan, bertan dagoen zuhaitz-erako landaredia mantendu
egingo da. Horrez gain, lurzoru urbanizaezina duten sektorearen ertzeko
guneetan, landa-/bizitegi-interfaze bat ezarriko da, baldin eta bertako orografiak
horretarako aukera ematen badu eta jarduera berria kokatzen den lekuan ahalik
eta gehien integratzeko asmoz. Interfaze horretan plantazio linealak edo zuhaiztiak
egongo dira, eremuari dagokion landaredia potentzialari dagozkion basoespezieekin.
- Flora exotiko inbaditzaileari dagokionez, komeni da hori zabaltzea saihestuko
duten neurriak hartzea, eta gomendatzen da horri buruzko dokumentuak
kontsultatzea, hala nola “EAEko flora aloktono inbaditzailearen diagnosia”.
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3. sektorea

LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUKO SEKTOREA, S-3
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
LURZORUAREN SAILKAPENA

Lurzoru urbanizagarria
3.002,86 m2

SEKTOREAREN AZALERA

3. sektorean, 3 bizitegi-partzela eta Udalaren
berdeguneen sistemaren parte den berdegune
bat sartzen dira. HAPO honek ordezkatu egingo
ditu indarrean dauden arau subsibidarioak.

ERABILERA OROKORRA

Bizitokia

USO PROPICIADO

Eraikin isolatua

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA

810 m2
Gehieneko lerrokatzeen emaitza
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1. TOKIKO SISTEMEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK
Antolamendu xehatuak gutxienez biztanleko 5 m2-ko azalera bideratu beharko du Espazio
Libreen Tokiko Sistemara (metro karratu horiek uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren
9.1.a) artikuluan ezarritako hirigintza-estandarra aplikatzetik ateratako hirigintzaestandarrek ezarritako lagapenari dagozkio). Hortaz, azalera 1.045,66 m2 areagotuko da;
metro horiek gaur egun 3. sektore berriko Espazio Libreen Tokiko Sistemak duen azalerari
dagozkio, berdegune publiko gisa.
2. SEKTOREAREN GARAPENA
Fitxa honen bidez, sektorea modu xehatuan antolatuta geratuko da. Gainera, NOR 2.1 eta
NOR 3.1 planoetan ezarritako egitura-zehaztapenak errespetatu beharko dira.
3. PLAN OROKORRA EGITEKO ETA ONESTEKO EPEAK, ETA PROGRAMAZIOA
Berdeguneen sistema hilerriaren ondoan dago. Berdegune horretarako sarbidea Santi
Kruz elizaren atzeko kalea izango da; gaur egun, kale horrek ez dauka irteerarik.
Berdegune berri bat sortuta, trantsizio-gune bat eratu nahi da herriaren muga berriaren eta
landa-bilbearen artean.
8 urteko epea ezarri da Plan Orokorra egiteko eta onesteko. Epe horretan, gutxienez bi
gauzatze-fase programatuko dira, zenbait gauzatze-unitateren bidez. Unitate horiek, hala
badagokio, egokitzat jotzen diren jarduketa integratuetan multzokatuko dira.
Programazioan ezarriko dira unitateak gauzatzeko eta ateratzen diren orubeetan
eraikitzeko epeak. Hori horrela, unitateak hasitakoan, ezin da besterik egiten hasi
lehenengoa urbanizatuta eta birpartzelatuta geratu arte, eta ateratzen diren orubeak
eraikita egon arte; edota, oruberen bat eraiki gabe badago, dagokion hirigintzako
jarduketa-programan ezarritako eraikitzeko epea igaro arte.
4. TOKIKO SISTEMEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK ETA URBANIZAZIOAREN
GUTXIENEKO BALDINTZAK (2/2006 LEGEAREN 53.2.D) ARTIKULUA).
Espazio Libreen Tokiko Sistema bi norabidetan zabalduko da. Batetik, sektore honek 2.
eremuarekin muga egiten duen gunean, berdeguneei jarraitutasuna emango zaie,
errepidera arte. Bestetik, hilerriaren ondoko eremua jabari publikoko berdegune gisa ezarri
da, hilerri osoa hiri-jabari publikoko lurzoru gisa finkatuz.
Errepideak osatzen duen Bide Sistema Orokorrarekiko lotura nagusia egiteko, adar
asfaltatu berri bat sortuko da, zeinak jarraitutasuna emango baitu.
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Planean ezartzen den bide-sistemak aukera eman beharko du aurrerago jarraipena
emateko hiri-egiturari, bide-sistema horretarantz.
NOR 1.2 planoan ikus daiteke hemen aipatutako irizpideak beteko lituzkeen balizko
antolamendu baten marrazki orientagarri bat.
Antolamendu berriko itxiturek mistoak izan beharko dute: zati arin metaliko bat, 1,00 m-ra
artekoa, eta heskai natural bat. Berdegune publikoaren aldera ez da murrizketa fisikorik
aurreikusten; itxiturak egitekotan, heskai erako landareekin egin beharko dira.
Era berean, urbanizazio-proiektuak partzela berrien beharrak hornitu beharko ditu. Sare
elektrikoa luzatu beharko da, gaur-gaurkoz ez baita sektorera iristen. Halaber, behar diren
kutxatilak eta erregistroak jarri beharko dira, sektorea baldintza egokietan uzteko eta
gunea inolako arriskurik gabe erabili ahal izateko.
Horrez gain, udal-hargunearekin lotuta egongo den saneamendu-sare berri bat sortu
beharko da. Saneamendu-azpiegiturek bat etorri beharko dute 115.2 artikuluan
xedatutakoarekin.
Urbanizazio-proiektuak justifikatu egin beharko ditu memorian jarduketaren ingurumeneta paisaia-integrazioa eta -lehengoratzea. Ildo horretan, eremu honetako antolamendu
berriak lehendik dagoen topografiara egokitu behar du, ahalik eta lur-mugimendu txikienak
eginez. Horretarako, seguruenik, beharrezkoa izango da egiten diren eraikinen lehen
solairua lurraren kontra egotea, goranzko topografia antzeman dadin. Horrez gain, ziurtatu
beharko da aurreikusitako landareak behar bezala egokitzen direla lekura; horretarako,
inguruneak berezko dituen landareak aukeratu behar dira.
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4. HIRIGINTZA-ARAUBIDE XEHATUA
LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUKO SEKTOREA, S-3
EGITURAZKO ANTOLAMENDUKO PARAMETROAK
Esparruaren azalera guztira [m2]

Esparruaren barruko TS guztira [m2]

1.767,86

Sestra gaineko eraikigarritasuna [m2t/m2s] 0,27

Errepideen TS [m2]

390,69

Sestra gaineko eraikigarritasuna guztira
[m2]

Ekipamenduaren TS [m2]

0,00

3.002,86

810
Gehieneko
lerrokaduren
ondoriozkoa

Sestra azpiko eraikigarritasuna guztira
[m2]
*Babes ofizialeko etxebizitza [m2]

810

*Babes tasatuko etxebizitza [m2]

0,00

*Etxebizitza librea [m2]

0,00

Esparruaren azalera, SOrik gabe [m2]

1.235

Berdegune eta parkeetako
ekipamenduaren TS [m2] [Gutxieneko
estandarra, 5 m2/biztanle
:: 162 m2]

1.045,66

Espazio libreen TS [m2]
155,01
Aparkamendu-partzela pribatua (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,35 un./25 m2
12
:: 11,34 un.]
Aparkamendu-partzela publikoa (un.)
[Gutxieneko estandarra, 0,15 un./25 m2
9
:: 4,86 un.]
Zuhaitzak (un.) [Gutxieneko
estandarra, 1 zuhaitz/etxebizitza :: 6
un.]

6

5. APLIKATU BEHARREKO ORDENANTZA:
Plan Orokorrak arautuko ditu sektoreari aplikatzekoak zaizkion erabilerak.
6. NAHITAEZKO LAGAPENAK ETA URBANIZAZIO-KARGAK:
Sektorean dauden erabilera publikoko espazio guztiak lagako dira. Era berean, sektorean
dauden lagapen-espazio guztiak urbanizatuko dira.
Esparru honetan dauden urbanizazio-obra guztiak gauzatuko dira, baita espazio hau
osorik finkatzen dela bermatzeko kasuan-kasuan beharrezkoak direnak ere.
7. KUDEAKETA:
Sektorea kudeatzeko aurreikusitako jarduketa-sistema Ituntze Sistema edo Eragile
Urbanizatzailearen Sistema da.
8. BESTE OHAR BATZUK:

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Sektore honen garapenean, kontuan hartuko da Plan honetako Ingurumen
Jasangarritasunaren Txostena, eta, zehazki, honako alderdi hauek hartu beharko dira
kontuan:
- Arrisku geoteknikoak murrizteko neurriak.
- Eraginpeko zuhaitz interesgarriak aztertuko dira, landaredia mota eta kaltetutako
azalera zehaztuz. Ildo horretan, bertan dagoen zuhaitz-erako landaredia mantendu
egingo da. Horrez gain, lurzoru urbanizaezina duten sektorearen ertzeko
guneetan, landa-/bizitegi-interfaze bat ezarriko da, baldin eta bertako orografiak
horretarako aukera ematen badu eta jarduera berria kokatzen den lekuan ahalik
eta gehien integratzeko asmoz. Interfaze horretan plantazio linealak edo zuhaiztiak
egongo dira, eremuari dagokion landaredia potentzialari dagozkion basoespezieekin.
- Flora exotiko inbaditzaileari dagokionez, komeni da hori zabaltzea saihestuko
duten neurriak hartzea, eta gomendatzen da horri buruzko dokumentuak
kontsultatzea, hala nola “EAEko flora aloktono inbaditzailearen diagnosia”.
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OREXAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN
OROKORRAREN AURRERAPENA
- Baserrien katalogoa –
2019ko martxoa

arriarkarkitektura
Arriark :: Gran Vía 63Bis, 2º Dpto.3 - 48011 Bilbao (Bizkaia) :: info@arriark.com :: F. 946070526 :: www.arriark.com
Arriark Arquitectura e Ingeniería S.L. :: B95641957 :: Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, en el diario 333, asiento 1089.
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OREXAKO
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN
OROKORRAREN
AURRERAPENA

BASERRIEN AURKIBIDEA

1.

MALKORRE

2.

IRIARTE ENEA

3.

ERTOETXE

4.

TXIUNE ZAHARRA

5.

TXIUNE BERRI

6.

IRIBARREN

7.

LEGASA

8.

ALTZITURRETA

9.

MIKEL ENEA

10. LARTEA
11. GOGORTZA ENEA
12. MATXINEA
13. ORMAETXE GARAI
14. ORMAETXEA
15. ETXABE

Sestra azpiko solairu kop. Harlangaitz-horma egoera onean. 1
XIX.
m. azaroa
Emokadurak
eta pintura zaindu gabe.
2018ko
Sestraren
eta teilatu-hegalaren
arteko solairu
2
Fatxadak
op.m.
XX.
Egurrezko habeak eta mailagainak egoera
Estalkipeko solairu kop.
1
onean. Erdiko harlangaitz-horma
egoera
Ayuntamiento de Orexa
(solairuartea)
onean.
Orexako Udala
Egitura
Egurrezko zoladurak oso hondatuta.
Egurrezko bantzuak eta mailagainak (ez
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
dago kontramailarik). Mailagain asko
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Eskailerak
higatuta.
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.

01 | Malkorre
ORMAETXEA

BOTE ATZE
FRONTOIA

UDALETXEA
ERREBOTE PLAZA

IRIARTE
UNSALU

OROITZ

TXURIOENEA
BERRI

TXURIOENEA
ZAHARRA

IRIBARREN

MALKORRE

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Harrizko zutabe zilindrikoa sotoan; lehen hiru zeuden, baina bi kendu egin ziren eta hormigoi armatuzko
Barnekoak:
zutabeak jarri.
Kanpokoak:
Kareharrizko harlanduak, jatorrizko ate eta leiho batzuk markoztatuz. Hegoaldeko
fatxadan, balkoi jarraitua bi solairu nagusietan.
Fatxadatik armarri bat kendu zuten duela berrogeita hamar urte baino gehiago, eta ez dago horri buruzko
erreferentziarik.
Beste batzuk:

Multzo berezia osatzen du Iribarren, Txiune-zaharra eta Txiune-berri baserriekin.

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Azalera
2
eraikia (m )

Era
biler
a

Semisotoko solairua

1 Ukuilua

Beheko solairua

2 Biltegia

Hutsik

Lehen solairua

2 Hutsik

Estalkipeko solairua

2 Ganbara

Argiak eta aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

332,20 Onak

Txarrak

168,00 Onak

Txarrak

Etxebizitza 164,,00

168,00 Erdipurdikoa Onak
k

Ez dago Erdipurdikoa
k

Ganbara

168,00 Txarrak

164,00

51,50

Erdipurdikoa Ez dago
k

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina zaharberritzea, egungo erabilerei eutsiz eta bi etxebizitza gehituz orain inor bizi ez den espazioetan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain, bi
solairu berriak eta teilapetuko solairua etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta
akustikoa jarriko da.
-Eskaileretako egurra berritzea, ekialdean beheko solairutik lehen solairura igotzen den zatia kenduta.
-Leiho bat zabaltzea ekialdeko fatxadako piñoian.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Bi leiho jartzea estalkian.
-Hegoaldeko fatxadako lehen solairuko balkoia berritzea (soliba hondatuak, oholak eta baranda aldatzea, eta lurrean
gresezko lauzak jartzea).
Sarrerako plataformako kanpoko baranda berritzea.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak)
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea
-Etxebizitza eta trastelekuetako elektrizitate-instalazio osoa egitea
-Etxebizitzetako airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko zarpiatuak errepasatzea eta margotzea.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1
2
2
2

Ukuilua
Biltegia
Etxebizitza (B)
Ganbara

Etxebizitza (A)
Etxebizitza

164,00
168,60+51,50

332,20
171,55
168,00
168,00
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:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
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:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak

Beheko solairuko eta
XIX.
Sestraren
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren
arteko eta pinturak zaindu 2gabe
mendebaldeko
fatxadako Emokadurak
2018ko
ORMAETXEA
olairu kop.
SANTI KURUTZ
GARAI
estalpeko
egurrezko zutoin (zuloak
batzuk eta
ERRETORETXE
ELIZA
XX.
m.
pitzadurak)
entzea eta solairu
hormigoi
armatuzkoak
Estalkipeko
kop.
BOTE ATZE
Ayuntamiento de Orexa
Egitura
artzea.
Egurrezko habeak eta mailagainak
egoera
FRONTOIA
ORMAETXEA
onean.
Orexako Udala
UDALETXEA
etaERREBOTE
mailagainak
(ez
Sotora jaisteko egurrezko Egurrezko bantzuak
PLAZA
dago
eskailerak kendu eta hormigoi
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
Eskailerak
kontramailarik).IRIARTE
Mailagain asko higatuta.
armatuzkoak jartzea.
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua
egoera onean.
UNSALU
OROITZ

TXURIOENEA
BERRI

02 | Iriarte enea
TXURIOENEA
ZAHARRA

IRIBARREN

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Beste batzuk:

Kareharrizko harlanduak, jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz.
Kareharrizko harlanduzko erdi-puntuko arkua fatxada nagusian.

Nicolás Ormaetxea Orixe idazlea etxe honen mendebaldeko sektoreko eranskinean jaio zen.

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Hegoaldeko fatxadari itsatsitako garajea. Solairu bakarreko eraikin txiki bat, iparraldeko fatxadari gehituta.
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Azalera
2
eraikia (m )

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta zerbitzuak

Semisotoko solairua

1

1 Hutsik

Gaztandegia

315,00

96,00 Erdipurdikoak

Onak

Beheko solairua

1

1 Hutsik

Gaztandegia

315,00

96,00 Erdipurdikoak

Onak

Lehen solairua

1

1 Hutsik

Hutsik

315,00

96,00 Erdipurdikoak

Onak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikinak birgaitzea, etxebizitza bat eta trastelekuak gaituz erakin nagusiko hiru solairuetako bakoitzean, eta etxebizitza
bakar bat eranskinean.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Hegoaldeko fatxadari itsatsitako garajea eraistea eta iparraldako fatxadan eraikitzea.
-Beheko solairuetako zolata eta euste-horma iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lurrak berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
goiko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Egungo eskailerak kentzea eta berriak egitea, egurrezkoak, eranskineko hiru solairuak lotzeko.
-Bi leihoak handitzea erdisotoko solairuan; bi leiho berri zabaltzea lehen solairuko ekialdeko eta hegoaldeko fatxadetan; eta
ateak jartzea erdisotoko solairuko barruko horman.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta jartzea.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Lau etxebizitzetako eta trastelekuetako elektrizitate-instalazio osoa egitea.
-Airea iragazteko eta aire girotuko sistemen instalazio osoa egitea lau etxebizitzetan.
-Saneamendu-instalazio osoa egitea lau etxebizitzetan, eta lehendik zegoen etxebizitzako zorrotenak kentzea eta
eraikinaren barrutik jartzea.
-Telekomunikazioen instalazio osoa egitea bi etxebizitzatan.
-Kanpoko zarpiatuak errepasatzea eta margotzea.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak

Lokal kop.
Eraikin nagusia
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua

2
2
2

Erabilera baimendu berria
Eransk Eraikin nagusia
Eranskina
ina
Trastelekuak Etxebizitza (B)
1
Hutsik
Etxebizitza (C) Etxebizitza
Hutsik
Etxebizitza (D) (A)

2

Azalera eraikia (m )
Eraikin
Eransk
nagusia
ina
88,90
226,20
70,00
247,50 310,40
70,00
245,10
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:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Oinplanoak
arriark arkitektura

Sestra azpiko solairu kop. Harlangaitz-horma egoera onean; kanpoko
1
XIX.
m.
estalduraren
zatirik
handiena
galdu
du.
2018ko azaroa
Sestraren
eta teilatu-hegalaren arteko solairu
2
Fatxadak
Eraikina
op.m. zaharberritze-prozesuan
XX.
Egurrezko habeak eta zutabeak egoera
dago. Estalkiko egurrezko egitura
Estalkipeko
solairu
kop.dira.onean. Egurrezko zolak eta gapirioak oso
eta teilak erabat
aldatu
Ayuntamiento de Orexa
kaltetuta.
2000
Beheko solairuko forjatuaren
zati
Orexako Udala
bat kendu egin da, eta hormigoizko
Beheko solairuko harlangaitz-hormak
Egitura
orjatua jarri.
egoera onean.
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
Eskailerak
Ez dago.
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.
KANPOSANTUA

SEGORETXE

ORMAETXEA
GARAI

SANTI KURUTZ
ELIZA

ERRETORETXE

BOTE ATZE
FRONTOIA

ORMAETXEA

UDALETXEA

ERREBOTE PLAZA

03 | Ertoetxe
IRIARTE

UNSALU

OROITZ
NEA

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Barnekoak:
Kanpokoak:
Kareharrizko harlanduak, izkinak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz. Arku
karpanela solairu nagusian, mendebaldeko fatxadan.
Punta pixka bat duten arkuak kanpoaldean, zabalagoak barrualdean; janbetako harri batzuk pieza
bakarrarekin eginda daude. Ezkutuko inskripzio bat du zizelkatuta.
Balkoi estalia solairu nagusiko ekialdeko fatxadan.

Eraikineko
elementu
interesgarr
iak

Beste batzuk:

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Estado de la edificación

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Semisotoko solairua

2 Hutsik

Beheko solairua

2 Hutsik

Lehen solairua

1 Hutsik

Azalera
eraikia (m2)

Argiak eta
aireztapena

47,00 121,00 Onak
142,70

Instalazioak
eta
zerbitzuak
Ez dago

35,30 Onak

Ez dago

178,00 Onak

Ez dago

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikinaren birgaikuntza-lanak amaitzea; horretarako, etxebizitza berri bat jarri behar da lehen solairuan, sarrera
independentearekin, eta garaje bat erdisotoko solairuan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Lurrak berritzen amaitzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez
gain, goiko solairua etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Egurrezko eskailera bat eraikitzea, eraikineko hiru solairuak lotuko dituena; gainera, estalkipeko espaziorako sarbidea ere
izango da.
-Zolata jartzea erdisotorako gaitzen den gunean.
-Garajerako atea zabaltzea erdisotoko solairuan, leiho bat zabalduta atea jartzeko; eta leiho bat eta kuku-leiho bat ixtea,
denak iparraldeko fatxadan.
-Estalkia eraistea, oholak aldatzea eta zeramikazko teila konkortuak jartzea ekialdeko fatxadako balkoian.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea etxebizitza berrietan.
-Hegoaldeko fatxadako beheko solairuko balkoiak berritzea (soliba hondatuak, oholak eta baranda aldatzea, eta lurrean
gresezko lauzak jartzea).
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Elektrizitatearen, airea iragazteko eta aire girotuko sistemen eta saneamenduaren instalazio
osoa egitea etxebizitza batean eta garajean. Telekomunikazioen instalazio osoa egitea
etxebizitza batean.
-Kanpoko emokadurak zulatzea eta hormak zarpiatu eta margotzea lau fatxadetan.
Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua

Erabilera baimendu berria
3 Etxebizitzetako eranskinak eta
garajea
2 Etxebizitza Etxebizitzarako
sarbidea (A)
1 Etxebizitza (A)

47,30
-

59,80

71,70
35,30
178,10
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:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua eta lehen solairua
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:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak

Harlangaitz-horma, egoera onean.
XIX.
Sestraren
m. azaroa
eta
teilatu-hegalaren
arteko eta pintura zaindu gabe.
2
Emokadurak
Egurrezko
zutoinen
oinarriak
2018ko
olairu kop.
Fatxadak
UDALETXEA
aldatzea
XX.
m. eta hormigoi armatuzko
ERREBOTE PLAZA
utabeak jartzea
beheko
Egurrezko habeak eta zutabeak
Teilatupeko
solairu
kop. solairuan.
1
Egitura
egoera onean.
1.994
Sendogarri metalikoak jartzea
Ayuntamiento de Orexa
IRIARTE
utoinen lotuneetan eta egurrezko
Egurrezko bantzuak
eta mailagainak (ez
Orexako Udala
UNSALU
habeak beheko solairuan. dago kontramailarik). Mailagain asko
Eskailerak
higatuta.
OROITZ
Estalkia
Zeramikazko
teila konkortua
egoera onean. AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
TXURIOENEA
BERRI
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
TXURIOENEA
ZAHARRA

04 | Txiune zaharra
IRIBARREN

MALKORRA

Eraikinaren ezaugarriak

Barnekoak:
Kanpokoak:

Datuen data

Dolarearen hondarrak estalkipeko solairuan: bi zutoin zirrikitu bertikalekin eta horiek eusten duten
habea, torlojuentzako hiru zulorekin.
Kareharrizko harlanduak, izkinak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz. Bi ate, beheratutako arkuekin,
fatxada nagusian. Deskarga-arkua, hori ere harlanduzkoa, atzealdeko fatxadan.
Egurrezko bilbadura fatxada nagusiko piñoian.
Fatxada nagusiari itsatsitako eraikin txikia; bertan ogi-labe bat dago (era horretako pieza bakarra da
Orexan).

Beste batzuk:

Multzo berezia osatzen du Iribarren, Txiune-berri eta Malkorre baserriekin.

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Eraikineko
elementu
interesgarr
iak

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Azalera
eraikia (m2)

Era
biler
a

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

2. erdisotoko solairua

1 Ukuilua

114,40 Onak

Erdipurdikoak

Beheko solairua

2 Ukuilua/Etxebizitza

373,80 Onak

Erdipurdikoak

Lehen solairua

1 Aletegia/Etxebizitza

373,80 Erdipurdikoak/Onak

Erdipurdikoak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

177,90 Onak

Ez dago

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz erdisotoko solariuan eta lehen solairuan, eta bi etxebizitza berri gehituz: bat
beheko solairuan eta bestea estalkipekoan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Hondatutako habeak kentzea eta egurrezko habe berriak jartzea, sendogarri metalikoak eta hormigoi armatuzko zutoin
erantsiak kenduz.
-Barruko siloa eraistea eta beheko solairuko egurrezko forjatua berreraikitzea.
-Semisotoko solairuko zolata eta euste-horma iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lurrak berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
erdisotoko solairua eta goiko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta
akustikoa jarriko da.
-Egurrezko eskailera bat eraikitzea, estalkipeko solairura bertatik iristeko.
-Zortzi leiho zabatzea hego-ekialdeko fatxadan, eta bat ipar-mendebaldekoan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Arotzeriak aldatzea.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Bi leiho jartzea estalkian.
-Ipar-mendebaldeko fatxadako piñoiko oholak kentzea eta beirazko arotzeria jartzea.
-Lau etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Lau etxebizitzetako eta trastelekuetako elektrizitate-instalazio osoa egitea.
-Lau etxebizitzetako airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko emokadurak zulatzea eta hormak zarpiatu eta margotzea lau fatxadetan.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
Azalera eraikia (m2)
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1
2
2
1

Ukuilua
Trastelekuak
Etxebizitza (B)
Etxebizitza (D)

Etxebizitza (A)
Etxebizitza (C)

165,20
166,50

208,60
175,20
178,50

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

arriark arkitektura

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Beheko solairua
:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Oinplanoak
arr

Sestra azpiko solairu kop. Harlangaitz-horma zarpiatu eta1margotua,
XIX.
m. azaroa
egoera
onean.
Sestraren
eta
teilatu-hegalaren
2
2018ko
Egurrezko
zutabeak
aldatu Goiko
dira arteko
Fatxadak
balkoia oso hondatuta.
olairu
kop.
XX.
m.
beheko bi solairuetan, eta habeak
Egurrezko habeak eta zutabeak
Teilatupeko
solairu
kop.beheko
eta forjatuaren
zati bat
Egitura
egoera onean.
1992
Ayuntamiento de Orexa
olairuan; horien ordez, hormigoi
Egurrezko bantzuak eta mailagainak (ez
Orexako Udala
harmatuzko zutabeak eta forjatua
dago kontramailarik). Mailagain asko
arri dira.
Eskailerak
higatuta.
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean. AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
KANPOSANTUA

SEGORETXE

ORMAETXEA

SANTI KURUTZ

GARAI

ELIZA

ERRETORETXE

BOTE ATZE
FRONTOIA

ORMAETXEA

UDALETXEA

ERREBOTE PLAZA

IRIARTE

05 | Txuine berri

UNSALU

OROITZ
TXURIOENEA
BERRI

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Kareharrizko harlanduak, izkinak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz. Hegoaldeko fatxadan, balkoi
jarraitua bi solairu nagusietan.

Beste batzuk: Multzo berezia osatzen du Iribarren, Txiune-zaharra eta Malkorre baserriekin.

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Solairu bakarreko eraikin txikia fatxada nagusiari itsatsita, beheko solairuko sarreraren ondoan.
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Azalera
2
eraikia (m )

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

2. erdisotoko solairua

1 Ukuilua

221,00 Onak

Erdipurdikoak

Beheko solairua

1 Etxebizitza

220,40 Onak

Onak

Lehen solairua

1 Ganbara

220,00 Onak

Ez dago

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz erdisotoko solariuan eta lehen solairuan, eta etxebizitza berri bat gehituz lehen
solairuan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Lurrak berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
lehen solairua etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Bi leiho zabaltzea ipar-mendebaldeko ekialdean, eta leiho bat zabaldu eta ate bihurtzea; eta ate berri bat zabaltzea hegomendebaldeko fatxadan.
-Hego-ekialdeko fatxadako lehen solairuko balkoia berritzea (soliba hondatuak, oholak eta baranda aldatzea, eta lurrean
gresezko lauzak jartzea).
-Kanpoko arotzeriak aldatzea etxebizitza berrian.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Lau etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Etxebizitzetako airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko zarpiatuak errepasatzea eta margotzea.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1 Ukuilua
1 Etxebizitza
1 Etxebizitza (A)

221,00
220,40
220,00

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak

Beheko solairuko eta
XIX.
Sestraren
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren
arteko eta pintura zaindu gabe
2
mendebaldeko
fatxadako Emokadurak
2018ko
olairu kop.
estalpeko
egurrezko zutoin (zuloak
batzuk eta pitzadurak).
XX.
m.
entzea eta solairu
hormigoi
armatuzko
Estalkipeko
kop.
1 (solairuartea)
Ayuntamiento de Orexa
Egitura
utabeak jartzea.
Egurrezko habeak eta mailagainak egoera
onean.
Orexako Udala
Sotora jaisteko egurrezko Egurrezko bantzuak eta mailagainak (ez
dago kontramailarik). Mailagain asko
eskailera kentzea eta hormigoi
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
Eskailerak
higatuta.
armatuzkoa jartzea.
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.
UDALETXEA

ERREBOTE PLAZA

IRIARTE

UNSALU

OROITZ

TXURIOENEA
BERRI

TXURIOENEA

ZAHARRA

IRIBARREN

06 | Iribarren

MALKORRA

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Kareharrizko harlanduak, jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz.

Beste batzuk: Multzo berezia osatzen du Malkorre, Txiune-zaharra eta Txiune-berri baserriekin.
Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Solairu bakarreko eraikin txiki bat ipar-ekialdeko fatxadari itsatsita.
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Azalera
2
eraikia (m )

Era
biler
a

Argiak eta
aireztapena

79,40 Txarrak

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Semisotoko solairua

1 Ukuilua

Beheko solairua

2 Ukuilua/Etxebizitza

333,90 Onak

Txarrak
Onak

Lehen solairua

1 Biltegia/Etxebizitza

333,90 Onak

Erdipurdikoak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

161,00 Onak

Ez dago

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, beheko solairuko ukuiluari bere horretan eutsiz eta lau etxebizitza berri gaituz goiko solairuetan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Ipar-ekialdeko fatxadari itsatsita dagoen eraikina eraistea.
-Barruko siloa eraistea eta lehen solairuko forjatu inklinatua berreraikitzea.
-Beheko solairuko zolata eta euste-horma iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
beheko solairuko gainerako zatia eta goiko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu
termiko eta akustikoa jarriko da.
-Lau leiho zabaltzea ipar-ekialdeko fatxadan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Hiru leiho jartzea estalkian.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Lau etxebizitzetako eta trastelekuetako elektrizitate-instalazio osoa egitea.
-Lau etxebizitzetako airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko emokadurak zulatzea eta hormak zarpiatu eta margotzea lau fatxadetan.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1
2
2
1

Ukuilua
Trastelekuak
Etxebizitza (B)
Etxebizitza (D)

Etxebizitza (A)
Etxebizitza (C)

131,30
155,90

79,40
202,60
158,60
159,90

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua eta lehen solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak

XIX.
Sestraren
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren arteko
2018ko
olairu kop.
XX. m.
Teilatupeko solairu kop.

1
1

07 | Legasa

Ayuntamiento de Orexa
Udala
Hegoaldeko fatxada hormigoizko Orexako
1973
blokeekin berreraikitzea, jatorrizko
eraitsi ostean.
AVANCE :: PLAN GENERAL horma
DE ORDENACIÓN
URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Egurrezko zutabe batzuk
1960
kentzea eta hormigoi
armatuzkoak jartzea beheko
solairuan.

LEGASA

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:
Beste batzuk:

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Fatxadak

Egitura

Eskailerak
Estalkia

Harrizko harlangaitz-horma zarpiatua
egoera onean, hegoaldeko fatxada izan ezik
(hori hormigoizko blokeekin berreraikita
dago,
eta hori ere zarpiatuta).
Egurrezko habeak eta zutabeak egoera
onean. Egurrezko zolak hondatuta
gune ez-bizigarrietan.
Egurrezko bantzuak eta mailagainak (ez
dago kontramailarik). Mailagain asko
higatuta.
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Azalera
2
eraikia (m )

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Semisotoko solairua

1 Ukuilua

274,70 Onak

Txarrak

Beheko solairua

1 Etxebizitza

274,70 Onak

Onak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

274,70 Onak

Ez dago

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina zaharberritzea, lau etxebizitza berri eta trastelekuak gehituta.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Beheko solairuko zolata eta euste-horma iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Leiho bat zabaltzea ekialdeko fatxadan eta beste bat mendebaldekoan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Sei leiho jartzea estalkian.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Etxebizitza eta trastelekuetako elektrizitate-instalazio osoa egitea.
-Lau etxebizitzetako airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko zarpiatuak errepasatzea eta margotzea.
Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
2 Trastelekuak
Etxebizitza (A)
2 Etxebizitza (B)
Etxebizitza (C)
1 Etxebizitza (D)

130,20
133,00

144,50
134,30
274,70

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua eta estalkipeko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Oinplanoak
arriark arkitektura

Fatxadak
Harlangaitz-horma, egoera onean.
Beheko
eta
Sestraren
XIX.
m. solairuko
eta teilatu-hegalaren
arteko eta pinturak zaindu 2gabe
Emokadurak
2018ko
azaroa
mendebaldeko
fatxadako (zuloak eta pitzadurak).
olairu kop.
XX.
m.
estalpeetako egurrezko zutoin
Estalkipeko
solairu
1
batzuk
kentzea
eta kop.
hormigoi
Ayuntamiento de Orexa
armatuzko zutabeak jartzea.
Egitura
Egurrezko habeak eta mailagainak egoera
Orexako Udala
onean.
Egurrezko eskailera kendu eta
Egurrezko bantzuak eta mailagainak (ez
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
hormigoi armatuzkoa jartzea
dago
otorako jaitsieran.
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Eskailerak
kontramailarik). Mailagain asko higatuta.
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.

08 | Altziturreta

SAN MARKOS

ALTZITURRETA

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Arku karpanela eta arku beheratua, harlanduzkoak, fatxada nagusiko sarreretan.
Erdi-puntuko arkua, hareharrizko harlanduzkoa, mendebaldeko fatxadan; gaur egun hormatuta eta
leiho bihurtuta dago.
Kareharrizko harlanduak, jatorrizko eraikinari hegoaldean gehitutako elementuko jatorrizko ate eta leiho
batzuk markoztatuz.

Beste batzuk:

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Eraikin txiki bat, barruan komun zahar bat duena, eta estalpea, biak eraikinaren mendebaldeko fatxadari itsatsita.
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Azalera
2
eraikia (m )

Era
biler
a

Argiak eta
aireztapena

Semisotoko solairua

1 Sotoa

Beheko solairua

1 Ukuilua (ez da
erabiltzen)

291,1 Onak

Txarrak

Lehen solairua

1 Etxebizitza

389,6 Onak

Onak

Estalkipeko solairua

1

93,9 Erdipurdikoak

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Ganbara

300,7

Erdipurdikoak

Txarrak

Txarrak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz erdisotoko solariuan eta lehen solairuan, eta bi etxebizitza berri gehituz: bat
beheko solairuan eta bestea estalkipekoan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Ekialdeko eta mendebaldeko fatxadetan itsatsitako eraikinak eraistea.
-Semisotoko solairura jasiteko hormigoi armatuzko eskailera eta estalkipeko solairura igotzeko egurrezko eskailera eraistea.
-Beheko solairuko zolata eta euste-horma iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Mendebaldeko fatxadan, bost leiho eta ate bat zabaltzea, arkua berreskuratzea eta atea partzialki ixtea, leiho bihurtzeko.
-Mendebaldeko fatxadan, baranda bat jartzea kanpoko eremuaren ertzean, mendebaldeko fatxadako atearen ondoan, leiho
bihurtzeko.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Hiru leiho jartzea estalkian.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Bi etxebizitzetako airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko emokadurak, izkinak, eta ate eta leihoen inguruak zulatzea.
Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1
1
1
1

Sotoa
Etxebizitza (A)
Etxebizitza
Etxebizitza (B)

93,9
291,1
389,6
300,7

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Oinplanoak

XIX.
Sestraren
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren arteko
2018ko
olairu kop.
XX. m.
Teilatupeko solairu kop.

2
1

Ayuntamiento de Orexa
Orexako
Udala
1995
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

ALTZITURRETA

09 | Mikel Enea
MIKEL- ENEA

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Kareharrizko harlanduak, izkinak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz. Bi arku beheratu, kareharrizko
harlanduzkoak (bat hormatua eta leiho bat barnean hartzen duena), fatxada nagusian.

Beste batzuk:
Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Hormigoi armatuzko habeak,
Beheko hiru solairuen barnealdeko
zutabeak eta forjatuak egoera onean.
egurrezko egitura kentzea eta
Egitura armatuzkoa jartzea.
Egurrezko estalkia egoera onean.
hormigoi
Eskailerak
Hormigoi armatuzkoak, egoera onean.

Estalkia

Zeramikazko teila konkortua egoera onean.

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Azalera
2
eraikia (m )

Era
biler
a

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Semisotoko solairua

1 Ukuilua

Beheko solairua

2 Etxebizitza

Ukuilua

Batura 338,30 Erdipurdikoak

96,40 Erdipurdikoak

Erdipurdikoak
Onak

Lehen solairua

2 Etxebizitza

Ganbara

Batura 338,30 Erdipurdikoak

Onak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

151,60 Txarrak

Erdipurdikoak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz eta bi etxebizitza berri gehituz lehen solairuan eta estalkipekoan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairurako behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Egurrezko hiru eskailera eraikitzea.
-Leiho berri bat zabaltzea eta arkua berreskuratzea mendebaldeko fatxadan.
-Hiru leiho jartzea estalkian.
-Plakak jartzea etxebizitza berriaren fatxadako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Elektrizitatearen, airea iragazteko eta aire girotuko sistemen eta saneamenduaren instalazio osoa egitea etxebizitzan eta garajean.
-Telekomunikazioen instalazio osoa egitea etxebizitzan.
-Kanpoko emokadurak, izkinak, eta ate eta leihoen inguruak zulatzea.
Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1 Ukuilua
2 Etxebizitza
Ukuilua
3 Ganbara Etxebizitza Etxebizitza
(A)
2 Ganbara
Etxebizitza (A)

126,60

94,70

178,10

96,40
338,30
117,00
66,30

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

Altxaerak eta ebakidurak

::

:: Beheko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Oinplanoak

XIX.
Sestraren
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren
arteko
3
Beheko
solairuko hormigoi armatuzko
2018ko
olairu kop.
habeak, zutabeak eta forjatuak, eta
XX.
m.
Beheko solairuko egurrezko
egurrezkoak gainerakoetan,
Teilatupeko
solairu
egitura kentzea
eta kop.
hormigoi
egoera onean.
Ayuntamiento de Orexa
armatuzkoa jartzea.
Hormigoi armatuzkoa beheko solairuaren
Orexako Udala
1993
eta lehen solairuaren
artean. Egurrezko
Egurrezko eskailera kentzea
eta
bantzuak eta mailagainak (ez dago
hormigoi armatuzkoa jartzea
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
Egitura
kontramailarik) egoera onean, lehen eta
otorako jaitsieran.
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
bigarren solairuen artean.
Egurrezko bantzuak eta mailagainak (ez
dago
Eskailerak
kontramailarik). Mailagain asko higatuta.
10teila
| Lartea
Estalkia
Zeramikazko
konkortua egoera onean.
LARTEA

TOKIALDE

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Arku karpanela eta arku beheratua, kareharrizko harlanduzkoak, fatxada nagusiko sarreretan.

Kareharrizko harlanduak, fatxada nagusiko ate eta leiho batzuk markoztatuz.
Beste batzuk:

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Azalera
2
eraikia (m )

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Semisotoko solairua

1 Ukuilua

298,90 Onak

Erdipurdikoak

Beheko solairua

1 Etxebizitza

298,90 Onak

Onak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

298,90 Erdipurdikoak

Erdipurdikoak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz beheko solariuan eta lehen solairuan, eta etxebizitza berri bat gehituz
estalkipeko solairuan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Estalkipeko solairura igotzeko egurrezko eskailera eraistea.
-Lau irekidura mendebaldeko fatxadan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Zazpi leiho jartzea estalkian.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Etxebizitza osoaren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Bi etxebizitzetako elektrizitatearen, airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa
egitea.
-Etxebizitza baten kanpoko zarpiatuak errepasatzea eta margotzea.
-Kanpoko emokadurak, izkinak, eta ate eta leihoen inguruak zulatzea.
Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Solairua
Beheko solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1 Ukuilua
1 Etxebizitza
1 Etxebizitza (A)

298,90
298,90
298,90

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak

Beheko solairuko eta
Sestraren
XIX.
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren
arteko
2
mendebaldeko
fatxadako
2018ko
Egitura
olairu kop. egurrezko zutoin
estalpeetako
Egurrezko habeak eta zutabeak egoera
XX. m.
batzuk
kentzea
eta kop.
hormigoi onean.
Estalkipeko
solairu
1
armatuzko zutabeak jartzea.Egurrezko bantzuak eta mailagainak (ez
Ayuntamiento de Orexa
Eskailerak
dago
Orexako Udala
Egurrezko eskailera kendu eta
kontramailarik). Mailagainak higatuta.
hormigoi armatuzkoa jartzea
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA1969
[PGOU]
otorako jaitsieran.
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
TOKIALDE

ETXEBURU

GOGORTZA ENEA

ETXEGARAI

MATXINEA

11 | Gogortza Enea

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Kareharrizko erdi-puntuko arkua fatxada nagusiko sarreretan.

Kareharrizko harlanduak, izkinak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz.
Beste batzuk:

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak

Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Azalera
2
eraikia (m )

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Beheko solairua

1 Ukuilua

228,80 Erdipurdikoak

Erdipurdikoak

Lehen solairua

1 Etxebizitza

228,80 Onak

Onak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

228,80 Txarrak

Txarrak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz lehen solairuan, eta bi etxebizitza berri gehituz: bat beheko solairuan eta bestea
estalkipekoan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Estalkipeko solairura igotzeko egurrezko eskailera eraistea.
-Beheko solairuko zolata eta euste-horma iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Hormatutako leiho bat berriro zabaltzea ekialdeko fatxadan, eta bost leiho berri zabaltzea mendebaldeko fatxadan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Baranda jartzea hegoaldeko fatxadako balkoiaren atean.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Bost leiho jartzea estalkian.
-Etxebizitza osoen barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Bi etxebizitzetako elektrizitatearen, airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa
egitea.
-Kanpoko zarpiatuak errepasatzea eta margotzea.
Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1 Etxebizitza (A)
1 Etxebizitza
1 Etxebizitza (B)

228,80
228,80
228,80

Egungo egoera
Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua eta lehen solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Oinplanoak

Harlangaitz-horma, egoera onean.
XIX.
Sestraren
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren arteko
2
2018ko
Beheko
solairuko egurrezkoEmokadurak eta pintura zaindu gabe
olairu kop.
Fatxadak
hegoaldeko eta mendebaldeko fatxadetan.
egitura
1988
XX. m. eta
Egitura
Hormigoi armatuzko
eta
Estalkipeko
solairu
1
ehen solairuko
eta kop.
teilatupeko
1990 habeak, zutabeak
forjatuak beheko solairuan eta lehen
Ayuntamiento de Orexa
olairuko
solairuan.
Gainerakoak
egurrezkoak; egoera
egurrezko zutabeak kentzea,
eta
1997
Orexako Udala
horien ordez
onean,
hormigoi armatuzkoak jartzea.
estalkian izan2.000
ezik (xilofagoek
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
erasotuta).
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Latak eta teilak aldatzea
1.995
Eskailerak
Hormigoi armatuzkoak, egoera onean.
estalkian.
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.
TOKIALDE

ETXEBURU

GOGORTZA ENEA

ETXEGARAI

MATXINEA

12 | Matxinea

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Kareharrizko harlanduzko erdi-puntuko arkua fatxada nagusian.

Beste batzuk:
Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak

Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Beheko solairua

1 Ukuilua

Lehen solairua

2 Etxebizit Biltegia
za

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

Azalera
2
eraikia (m )

326,50

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

326,50 Onak

Onak

87,20 Onak

Onak

323,70 Erdipurdikoak

Txarrak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz beheko solariuan eta lehen solairuan, eta etxebizitza berri bat gehituz
estalkipeko solairuaren zati batean.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Iparraldeko fatxadari itsatsitako estalkiak eraistea.
-Hormatutako ate bat berriro zabaltzea iparraldeko fatxadan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Baranda bat jartzea iparraldeko fatxadatik estalkipeko solairura ematen duen sarbidearen aurreko espazioaren ertzean.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Bederatzi leiho jartzea estalkian.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Bi etxebizitzetako airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko emokadurak zulatzea eta hormak zarpiatu eta margotzea lau fatxadetan.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.

Erabilera baimendu berria

Beheko solairua
Lehen solairua

1 Ukuilua
3 Etxebizitza

Estalkipeko solairua

2 Biltegia

Biltegia

Etxebizitza
(A)
Etxebizitza (A)

224,00

75,60

87,20

326,50
24,10
236,50

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Oinplanoak

Egurrezko eskailera kentzea
Fatxadak
Sestraren
XIX.
m. azaroa
etaarmatuzko
teilatu-hegalaren
arteko
2
ETXEGARAI
2018ko
eta
hormigoi
beste
Harlangaitz-horma,
egoera onean.
olairu kop.
bat
jartzea
lehen
solairurako
XX.
m.
Egitura
Egurrezko habeak eta zutabeak egoera
Estalkipeko
solairu kop.
1 (solairuartea)
goeran.
onean.

Eskailerak
Estalkia

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala

Hormigoi armatuzkoak, egoera onean.
Zeramikazko teila konkortua egoeraKANPOSANTUA
onean.

AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

SEGORETXE

ORMAETXEA
GARAI

SANTI KURUTZ
ERRETORETXE
ELIZA

BOTE ATZE
FRONTOIA

13 | Ormaetxe garai
ORMAETXEA

UDALETXEA
ERREBOTE PLAZA

IRIARTE

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Kareharrizko harlanduzko erdi-puntuko arkua fatxada nagusiko sarreran.

Kareharrizko harlanduak, izkinak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz.
Egurrezko teilatu-hegala, landua, fatxada nagusian.
Hegoaldeko fatxadan inkrustatutako harrizko gurutzea, parrokia-elizatik San Markos ermitara zeraman
antzinako gurutze-bidearen hondarra.
Beste batzuk:

Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Eraikinaren iparraldeko fatxadari itsatsitako estalpea.
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Azalera
2
eraikia (m )

Era
biler
a

Argiak eta
aireztapena

37,80 Txarrak

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Semisotoko solairua

1 Sotoa

Beheko solairua

2 Ukuilua

Etxebizitz
a

232,65 Txarrak

Onak

Txarrak
Txarrak

Onak

Lehen solairua

2 Etxebizitza

Ganbara

232,65 Onak

Txarrak

Onak

Erdipurdik
oak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

127,20 Erdipurdikoak

Txarrak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei eutsiz eta etxebizitza berri bat gehituz lehen solairuan eta estalkipekoan.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Iparraldeko altxaerari erantsitako estalpea eraistea.
-Estalkipeko solairura igotzeko egurrezko eskailera eraistea.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Forjatua zabaltzea eta egurrezko eskailera berri bat eraikitzea estalkipeko solairuan.
-Hormatutako leiho bat berriro zabaltzea mendebaldeko fatxadan, hiru leiho berri zabaltzea mendebaldeko eta iparraldeko
fatxadetan eta beste leiho bat zabaltzea hegoaldeko fatxadako armazoian.
-Leiho berri bat jartzea estalkian.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Mendebaldeko fatxadan, baranda bat jartzea kanpoko eremuaren ertzean, mendebaldeko fatxadako atearen ondoan, leiho
bihurtzeko.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Elektrizitatearen, airea iragazteko eta aire girotuko sistemen eta saneamenduaren instalazio osoa egitea etxebizitzan eta garajean.
-Telekomunikazioen instalazio osoa egitea etxebizitzan.
-Kanpoko zarpiatuak errepasatzea eta margotzea.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak. Harrizko gurutzea hegoaldeko fatxadan inkrustatuta.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.

Erabilera baimendu berria

Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua

1 Sotoa
2 Ukuilua
2 Etxebizitza

Estalkipeko solairua

1 Etxebizitza (A)

Etxebizitza
Etxebizitza
(A)

96,75

37,80
232,65
135,90
102,50

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua eta lehenengo solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak

Fatxadak
Harlangaitz-horma, egoera onean.
Sestraren
XIX.
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren
arteko askatuta iparraldeko 2
Emokadura
2018ko
olairu kop.
eta ekialdeko fatxadetan.
XX. m. solairuko egurrezko
Beheko
1955
Erdisotoko solairuko1 sabaiaren
forjatua eta
Estalkipeko
solairu
kop.
(solairuartea)
utoinak kentzea
eta
hormigoi
eta beheko solairuko zutabeak, hormigoi
Ayuntamiento de Orexa
armatuzkoak jartzea.
harmatuzkoak, egoera onean.
Orexako Udala
Sabaiko eta erdisotoko solairuko
1983
Gainerako
egurrezko habeak eta
eskailerako zutabeak kentzea,
eta
Egitura
zutabeak egoera onean.
hormigoi armatuzkoak jartzea.
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
Hormigoi armatuzko bi eta egurrezko bat,
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Egurrezko habe batzuk eta egoera onean.1999
Tarteko
bakarreko
bi
eskailera
txiki,
estalkiko latak eta teilak
egurrezko bantzu eta mailagainekin (ez
aldatzea.
dago kontramailarik), solairuartera
Eskailerak
igotzeko, 14 | Ormaetxea
egoera onean.
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua egoera onean.
KANPOSANTUA

SEGORETXE

ORMAETXEA
GARAI

SANTI KURUTZ
ELIZA

ERRETORETXE

BOTE ATZE
FRONTOIA

ORMAETXEA

UDALETXEA

ERREBOTE PLAZA

IRIARTE

UNSALU

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:
Beste batzuk:
Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Ekialdeko eta mendebaldeko fatxadetan itsatsitako eraikin txikiak.
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Azalera
2
eraikia (m )

Era
biler
a

Argiak eta
aireztapena

88,40 Onak

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Semisotoko solairua

1 Ukuilua

Beheko solairua

2 Ukuilua

Etxebizitz
a

65,70

257,10 Onak

Erdipurdiko Onak
ak

Txarrak
Txarra
k

Lehen solairua

1 Etxebizitza

Ganbara

95,50

220,50 Onak

Erdipurdiko Onak
ak

Txarra
k

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

173,20 Erdipurdikoak

Txarrak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina guztiz birgaitzea, lau etxebizitza gaituz.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Ekialdeko eta mendebaldeko fatxadetan itsatsitako eraikinak eraistea.
-Hormigoi armatuzko eskailera eta egurrezko hiru eskailerak eraistea.
-Estalkipeko solairuko forjatuak eraistea.
-Mendebaldeko fatxadako leiho bat eta hegoaldeko fatxadako balkoiko ate bat ixtea. Hiru ate partzialki ixtea, leiho
bihurtzeko, mendebaldeko fatxadan.
-Sei leiho zabaltzea mendebaldeko fatxadan, bi leiho ekialdeko fatxadan eta balkoiko bi ate hegoaldeko fatxadan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
Forjatua, bi eskailera eta egurrezko bi baranda berreraikitzea, estalkipeko solairua osatzeko.
-Beheko solairuko zolata iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lau leiho jartzea estalkian.
-Kanpoko oholak aldatzea etxebizitza berrietan.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Lau etxebizitzetako elektrizitatearen, airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa
egitea.
-Kanpoko emokadurak zulatzea eta hormak zarpiatu eta margotzea lau fatxadetan.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Arkuetan, izkinetan eta ate eta leihoetako ertzetan dauden harrizko harlanduak.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Semisotoko solairua
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1
2
2
2

Biltegia
Etxebizitza (A)
Etxebizitza (C)
Etxebizitza (C)

Etxebizitza (B)
Etxebizitza (D)
Etxebizitza (D)

152,10
134,80
71,60

88,40
165,60
181,10
79,80

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak

Sestraren
XIX.
m. azaroa
eta teilatu-hegalaren
arteko habeak eta mailagainak
3 egoera
Egitura
Egurrezko
2018ko
olairu kop.
onean. Ustelduta daude lehen solairuko lurra
XX. m.
osatzen duten gapirioen buruak, eusteEstalkipeko solairu kop.
hormaren
Ayuntamiento de Orexa
SARREGI
euskarrian.
Orexako Udala
Egurrezko bantzuak eta mailagainak
(ez dago kontramailarik). Mailagain
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
Eskailerak
asko
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
higatuta daude.
ETXABE
Estalkia
Zeramikazko teila konkortua
egoera txarrean.

15 | Etxabe

Eraikinaren ezaugarriak

Datuen data

Eraikineko elementu interesgarriak
Barnekoak:
Kanpokoak:

Arku beheratuak, kareharrizko harlanduzkoak, iparraldeko eta ekialdeko fatxadetako
sarreretan. Harlangaitzezko zutabe laukiak beheko solairuan.

Beste batzuk:
Eraikinarekin bateraezinak diren elementuak
Eraikin txiki bat, barruan komun zahar bat duena, eta estalpea, biak eraikinaren mendebaldeko fatxadari itsatsita.
Funtzionaltasun-ezaugarriak.
Eraikinaren egoera

Egindako egiturazko
zaharberritzeak

Data

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Erabileren baldintzak

Lokal
kop.

Era
biler
a

Azalera
2
eraikia (m )

Argiak eta
aireztapena

Instalazioak
eta
zerbitzuak

Beheko solairua

1 Ukuilua (ez da
erabiltzen)

215 Erdipurdikoak

Txarrak

Lehen solairua

1 Etxebizitza

215 Onak

Txarrak

Estalkipeko solairua

1 Ganbara

215 Erdipurdikoak

Txarrak

Proposamenaren deskribapen orokorra
Eraikina birgaitzea, egungo erabilerei beheko solairuan eta telaitupeko solairuaren erdian, eta etxebizitza berri bat gehituz
lehen solairuan eta apartamentu bat estalkipeko solairuaren beste erdian.
Proposatzen diren eraikuntzako esku-hartzeak
-Egurrezko bi eskailerak eraistea.
-Beheko solairuko zolata eta euste-horma iragazgaiztea eta isolatzea.
-Lurra berritzea, jatorrizko egurrezko egiturari eutsiz edo, beharrezkoa denean, kaltetutako piezak aldatuz; horrez gain,
estalkipeko solairuak etxebizitza independente gisa erabiltzeko behar den isolamendu termiko eta akustikoa jarriko da.
-Egurrezko bi eskailera berri erikitzea: bat bi solairukoa, beheko solairutik estalkipeko solairura; eta bestea lehen solairutik
estalkipeko solairura.
-Leiho bat zabaltzea iparraldeko fatxadan.
-Plakak jartzea etxebizitza berrien fatxadetako hormen barrualdean, isolamendu termikoa jarriz.
-Kanpoko arotzeriak aldatzea eta gehitzea etxebizitza berrietan.
-Estalkiak desmuntatzea, oholak kendu eta sandwich panelak jartzea (etxebizitza-erabilerarako behar den isolamendu
termikoarekin) eta zeramikazko teila konkortua aldatzea.
-Bi leiho jartzea estalkian.
-Bi etxebizitza osoren barruko banaketa egitea (igeltsu ijeztuzko plakekin eginiko trenkadak).
-Sukaldeak eta komunak alikatatzea.
-Etxebizitzako elektrizitatearen, airea iragazteko eta aire girotuko sistemen, saneamenduen eta telekomunikazioen instalazio osoa egitea.
-Kanpoko zarpiatua kentzea hegoaldeko fatxadako balkoiaren gunean.

Nahitaez kontserbatu beharreko elementuak
Harrizko harlanduak iparraldeko eta ekialdeko fatxadetako arkuetan.
Obraren ondoriozko erabileren baldintzak
2

Azalera eraikia (m )
Lokal kop.
Beheko solairua
Lehen solairua
Estalkipeko solairua

Erabilera baimendu berria
1 1 Etxebizitza
2 Etxebizitza
Ganbara

107,50

215
215
107,50

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Egungo egoera

:: Altxaerak eta ebakidurak

:: Beheko solairua eta lehen solairua

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Birgaitze-proposamena

:: Altxaerak

:: Oinplanoak eta ebakidurak
:: Oinplanoak eta ebakidurak

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OREXAKO
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN
OROKORRAREN AURRERAPENA
BABESTU GISA KATALOGATUTAKO ELEMENTUEN AURKIBIDEA

1. UDALETXEA
2. SANTI KRUZ ELIZA
3. SAN MARKOS ERMITA
4. MALKORRE BASERRIA
5. TXIUNE ZAHARRA BASERRIA
6. IRIARTE ENEA BASERRIA
7. ORMAETXE GARAI BASERRIA
8. ALTZITURRETA BASERRIA

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

ERAIKINAREN IZENA

1. FITXA
UDALEKO MONUMENTUETA
ONDARE-MULTZOA
Udaletxea

HELBIDEA

Errebote plaza 1

KATASTROKO ERREFERENTZIA

8071005

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak

BABES-MAILA
ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

O
SEG

KU
ORMAETXEA
GARAI

SANTI
ELIZA

T
ORMAE

UDALETXEA
ERREBOTE PLAZA

IRIARTE
U
UNSAL

OROITZ
URIOENEA
ERRI

DESKRIBAPENA

Oinplano errektangularreko eraikina da; sestra aspiko solairu bat,
sestra gaineko bi solairu eta estalkipeko solairu bat ditu, bi isurkiko
zeramikazko teiladun estalkiaren azpian.
Eraikinera Errebote plazatik sartzen da, hego-ekialdeko fatxadatik.
Fatxada guztiak kareharrizko harlanduekin apainduta daude
(arkuak, ateak eta leihoak markoztatuz).
Fatxada nagusiko sarreran, kareharrizko harlanduzko erdi-puntuko
lau arku daude.
Teilatu-hegalak egurrezkoak dira.
INTERES ARKITEKTONIKOA

Handia

INTERES HISTORIKOARKITEKTONIKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Handia

BABES MOTA
Ondare historiko-arkitektonikoa; Euskal Autonomia Erkidegoko
monumentu/monumentu-multzo deklaratuak izateko proposatutako ondasun eta
higiezinak.
Udal-mailan babestuak izateko proposatutako ondasun eta higiezinak.
BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK
-

Handia
Fatxadak

Ona

Estalkia

Erdipurdikoa

Egitura

Ona

Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO
ESKUHARTZEAK
Zaharberritze zientifiko
eta kontserbatzailea

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

ERAIKINAREN IZENA

2. FITXA
UDALEKO MONUMENTUETA
ONDARE-MULTZOA
Santi Kruz eliza

HELBIDEA

Errebote plaza 8

KATASTROKO ERREFERENTZIA

8071009

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak

BABES-MAILA
ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

KANPOSANT
SEGORETXE

RMAETXEA
GARAI

SANTI KURUTZ
ELIZA

ORMAETXEA

ERRETOR

B
F

ALETXEA
ERREBOTE PLAZA

E
UNSALU

DESKRIBAPENA

Gurutze-formako oinplanodun eraikina da; sestra gaineko solairu
bat eta zeramikazko teiladun estalkia ditu, lau isurkikoa.
Eraikinera Errebote plazatik sartzen da, mendebaldeko fatxadatik.
Fatxada guztiak harlangaitzezkoak dira.
Egurrezko arkupe bat du, jatorrizko eraikinari itsatsitako bolumen
gisa.
Fatxada nagusiko sarreran harlanduzko arku karpanel bat dago;
gainerako leihoek erdi-puntuko arkuak dituzte.
Kanpandorreak oinplano errektangularra du, eta bolumen nagusiari
erantsita dago.

INTERES ARKITEKTONIKOA

Handia

INTERES HISTORIKOARKITEKTONIKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Handia

BABES MOTA
Ondare historiko-arkitektonikoa; Euskal Autonomia Erkidegoko
monumentu/monumentu-multzo deklaratuak izateko proposatutako ondasun eta
higiezinak.
Udal-mailan babestuak izateko proposatutako ondasun eta higiezinak.
BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK
-

Handia
Fatxadak

Ona

Estalkia

Ona

Egitura

Ona

Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO
ESKUHARTZEAK
Zaharberritze zientifiko
eta kontserbatzailea

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

3. FITXA
BABES-MAILA

ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

MONUMENTU-MULTZOA,
UDAL-ONDAREA ETA
USTEZKO ZONA
ARKEOLOGIKOA

ERAIKINAREN IZENA

San Markos ermita

HELBIDEA

Intxaurpe plaza 10

KATASTROKO ERREFERENTZIA

8072001

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak

SAN MARKOS

ALTZITURRETA

DESKRIBAPENA

BABES MOTA

Oinplano errektangularreko eraikina da; sestra gaineko solairu bat
eta zeramikazko teiladun estalkia ditu, bi isurkikoa.
Eraikinera Intxaurpe plazatik sartzen da, hego-mendebaldeko
fatxadatik.
Fatxada guztietan kareharrizko harlanduak daude, apaingarri,
eraikinaren ertzak inguratuz.
Fatxada nagusiko sarreran, ageriko egurrezko habe bat dago, fatxadaren
zati dena; horrez gain, fatxada horretako leihoak puntadun arkuetan
amaitzen dira, kanpaientzako baoek arku katenarioak dituzte.
Teilatu-hegalak egurrezkoak dira.

INTERES ARKITEKTONIKOA

Handia

INTERES HISTORIKOARKITEKTONIKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Handia
Handia
Fatxadak

Erdipurdikoa

Estalkia

Ona

Egitura

Ona

Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO
ESKUHARTZEAK

Ondare historiko-arkitektonikoa; Euskal Autonomia Erkidegoko
monumentu/monumentu-multzo deklaratuak izateko proposatutako ondasun eta
Zaharberritze zientifiko
higiezinak.
eta kontserbatzailea
Udal-mailan babestuak izateko proposatutako ondasun eta
higiezinak. Ustezko zona arkeologikoa.
BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK
Pentsa daiteke aztarnategi arkeologiko bat dagoela; izan ere, batetik, material arkeologikoak, gainazalean ikus
daitezkeen egiturazko material arkeologikoak eta lurrean eginiko ekintza antropikoen ezaugarri diren alterazioak
daude, eta, bestetik, iturri dokumentalei eta/edo bibliografikoei buruzko albisteek adierazten dute gizakiak egon
zirela bertan zenbait etapa historikotan, baita historiaurrean ere. Dena den, ez dugu ezagutzen hondarren
kontserbazio-maila, sekuentzia kultural edo kronologiko osoaren estratigrafia edo
benetako potentziala, ez baitira hondeaketa sistematikoen xede izan (hondeaketak egin badira, puntualak izan

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
dira).

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

4. FITXA
BABES-MAILA

ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

ERAIKINAREN IZENA

USTEZKO ZONA
ARKEOLOGIKOA
Malkorre baserria

HELBIDEA

Elbarrene auzoa 1

KATASTROKO ERREFERENTZIA

8071024

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak
ORMAETXEA

BOTE A
FRONT

UDALETXEA
ERREBOTE PLAZA

IRIARTE
UNSALU

OROITZ
A

OENEA
RA

IRIBARREN

MALKORRE

DESKRIBAPENA

Oinplano errektangularreko eraikina da; sestra aspiko solairu bat,
sestra gaineko bi solairu eta estalkipeko solairu bat ditu, bi isurkiko
zeramikazko teiladun estalkiaren azpian.
Eraikinera Elbarrena auzotik sartzen da, ipar-ekialdeko fatxadatik.
Fatxada guztiak kareharrizko harlanduekin apainduta daude,
eraikineko jatorrizko ate eta leiho batzuk markoztatuz. Hegoaldeko
fatxadan, balkoi jarraitua bi solairu nagusietan.
Barnealdean, aipatzekoak dira sotoko harrizko zutabe zilindrikoak.
Lehen hiru zeuden, baina bi kendu egin ziren eta hormigoi
armatuzko zutabeak jarri.

INTERES ARKITEKTONIKOA

Ezezaguna

INTERES HISTORIKOA ETA
INGURUMENEKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Ezezaguna
Ezezaguna
Fatxadak

Ona

Estalkia

Ona

Egitura

BABES MOTA
Ustezko zona arkeologikoa
BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK

Forjatuak egoera
txarrean
Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO ESKUHARTZEAK
Ikusi baserrietan baimendutako
esku-hartzeen katalogoa ::
01 Malkorre

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Pentsa daiteke aztarnategi arkeologiko bat dagoela; izan ere, batetik, material arkeologikoak, gainazalean ikus
daitezkeen egiturazko material arkeologikoak eta lurrean eginiko ekintza antropikoen ezaugarri diren alterazioak
daude, eta, bestetik, iturri dokumentalei eta/edo bibliografikoei buruzko albisteek adierazten dute gizakiak egon
zirela bertan zenbait etapa historikotan, baita historiaurrean ere. Dena den, ez dugu ezagutzen hondarren
kontserbazio-maila, sekuentzia kultural edo kronologiko osoaren estratigrafia edo
benetako potentziala, ez baitira hondeaketa sistematikoen xede izan (hondeaketak egin badira, puntualak izan
dira).

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

5. FITXA
BABES-MAILA

ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

ERAIKINAREN IZENA

USTEZKO ZONA
ARKEOLOGIKOA
Txiune zaharra baserria

HELBIDEA

Elbarrene auzoa 3

KATASTROKO ERREFERENTZIA

8071025

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak

UDALETXEA
ERREBOTE PLA

IRIARTE
UNSALU

OROITZ

TXURIOENEA
BERRI

TXURIOENEA
ZAHARRA

IRIBARREN

MALKORRA

DESKRIBAPENA

Oinplano errektangularreko eraikina da; sestra aspiko bi solairu,
sestra gaineko bi solairu eta estalkipeko solairu bat ditu, bi
isurkiko zeramikazko teiladun estalkiaren azpian.
Eraikinera Elbarrena auzotik sartzen da, hego-ekialdeko fatxadatik.
Fatxada guztiak kareharrizko harlanduekin apainduta daude,
eraikineko ertzak eta jatorrizko ate eta leiho batzuk markoztatuz.
Arku beheratudun bi ate daude fatxada nagusian; eta atzealdeko
fatxadan, deskarga-arku bat, hori ere harlanduzkoa.
Egurrezko bilbadura fatxada nagusiko piñoian.
Barnealdean, dolarearen hondarrak estalkipeko solairuan: bi
zutoin zirrikitu bertikalekin eta horiek eusten duten habea,
torlojuentzako hiru zulorekin.

INTERES ARKITEKTONIKOA

Ezezaguna

INTERES HISTORIKOA ETA
INGURUMENEKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Ezezaguna
Ezezaguna
Fatxadak

Ona

Estalkia

Ona

Egitura

BABES MOTA
Ustezko zona arkeologikoa
BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK

Eskailerak
egoera txarrean
Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO ESKUHARTZEAK
Ikusi baserrietan baimendutako
esku-hartzeen katalogoa :: 04
Txiune Zaharra

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Pentsa daiteke aztarnategi arkeologiko bat dagoela; izan ere, batetik, material arkeologikoak, gainazalean ikus
daitezkeen egiturazko material arkeologikoak eta lurrean eginiko ekintza antropikoen ezaugarri diren alterazioak
daude, eta, bestetik, iturri dokumentalei eta/edo bibliografikoei buruzko albisteek adierazten dute gizakiak egon
zirela bertan zenbait etapa historikotan, baita historiaurrean ere. Dena den, ez dugu ezagutzen hondarren
kontserbazio-maila, sekuentzia kultural edo kronologiko osoaren estratigrafia edo
benetako potentziala, ez baitira hondeaketa sistematikoen xede izan (hondeaketak egin badira, puntualak izan
dira).

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

6. FITXA
BABES-MAILA

ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

ERAIKINAREN IZENA

USTEZKO ZONA
ARKEOLOGIKOA
Iriante Enea baserria

HELBIDEA

Errebote plaza 2

KATASTROKO ERREFERENTZIA

80710004

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak
ORMAETXEA SANTI KURU
GARAI
ELIZA

ORMAETXE

UDALETXEA
ERREBOTE PLAZA

IRIARTE
UNSALU

OROITZ

TXURIOENEA
BERRI

TXURIOENEA
ZAHARRA

IRIBARREN

DESKRIBAPENA

Oinplano errektangularreko eraikina da; sestra aspiko solairu bat,
sestra gaineko bi solairu eta estalkipeko solairu bat ditu, hiru
isurkiko zeramikazko teiladun estalkiaren azpian.
Eraikinera Errebote plazatik sartzen da, hego-ekialdeko fatxadatik.
Fatxada guztiak kareharrizko harlanduekin apainduta daude,
eraikineko ertzak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz.
Kareharrizko harlanduzko erdi-puntuko arkua fatxada nagusian.

INTERES ARKITEKTONIKOA

Ezezaguna

INTERES HISTORIKOA ETA
INGURUMENEKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Ezezaguna
Ezezaguna
Fatxadak

Ona

Estalkia

Ona

Egitura

BABES MOTA
Ustezko zona arkeologikoa

Eskailerak
egoera txarrean
Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO ESKUHARTZEAK
Ikusi baserrietan baimendutako
esku-hartzeen katalogoa :: 02
Iriarte Enea

BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK

Pentsa daiteke aztarnategi arkeologiko bat dagoela; izan ere, batetik, material arkeologikoak,
gainazalean ikus daitezkeen egiturazko material arkeologikoak eta lurrean eginiko ekintza antropikoen
ezaugarri diren alterazioak daude, eta, bestetik, iturri dokumentalei eta/edo bibliografikoei buruzko
albisteek adierazten dute gizakiak egon zirela bertan zenbait etapa historikotan, baita historiaurrean
ere. Dena den, ez dugu ezagutzen hondarren kontserbazio-maila, sekuentzia kultural edo kronologiko
osoaren estratigrafia edo benetako potentziala,
ez baitira hondeaketa sistematikoen xede izan (hondeaketak egin badira, puntualak izan dira).

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

7. FITXA
BABES-MAILA

ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

ERAIKINAREN IZENA

USTEZKO ZONA
ARKEOLOGIKOA
Ormaetxe Garai baserria

HELBIDEA

Errebote plaza 6

KATASTROKO ERREFERENTZIA

8071010

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak

KANPOSAN
SEGORETXE

ORMAETXEA
GARAI

SANTI KURUTZ
ERRETO
ELIZA

ORMAETXEA
UDALETXEA
ERREBOTE PLAZA

IRIARTE

DESKRIBAPENA

BABES MOTA
Ustezko zona arkeologikoa

Oinplano errektangularrkeo eraikina da; sestra aspiko solairu bat,
sestra gaineko bi solairu eta estalkipeko solairu bat ditu, bi isurkiko
zeramikazko teiladun estalkiaren azpian.
Eraikinera Errebote plazatik sartzen da, hego-ekialdeko fatxadatik.
Fatxada guztiak kareharrizko harlanduekin apainduta daude,
eraikineko ertzak eta jatorrizko ate eta leihoak markoztatuz.
Fatxada nagusian, kareharrizko harlanduzko erdi-puntuko arkua
dago, sarreran, baita egurrezko teilatu-hegalak ere.
Hegoaldeko fatxadan inkrustatutako harrizko gurutzea dago,
parrokia-elizatik San Markos ermitara zeraman gurutze-bidearen
hondarra.

INTERES ARKITEKTONIKOA

Ezezaguna

INTERES HISTORIKOA ETA
INGURUMENEKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Ezezaguna
Ezezaguna
Fatxadak

Ona

Estalkia

Ona

Egitura

Ona

Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO ESKUHARTZEAK
Ikusi baserrietan baimendutako
esku-hartzeen katalogoa ::
13 Ormaetxe Garai

BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK
Pentsa daiteke aztarnategi arkeologiko bat dagoela; izan ere, batetik, material arkeologikoak, gainazalean ikus
daitezkeen egiturazko material arkeologikoak eta lurrean eginiko ekintza antropikoen ezaugarri diren alterazioak
daude, eta, bestetik, iturri dokumentalei eta/edo bibliografikoei buruzko albisteek adierazten dute gizakiak egon
zirela bertan zenbait etapa historikotan, baita historiaurrean ere. Dena den, ez dugu ezagutzen hondarren
kontserbazio-maila, sekuentzia kultural edo kronologiko osoaren estratigrafia edo
benetako potentziala, ez baitira hondeaketa sistematikoen xede izan (hondeaketak egin badira, puntualak izan
dira).

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO KATALOGOA

8. FITXA
BABES-MAILA

ERAIKINAREN IDENTIFIKAZIOA

ERAIKINAREN IZENA

USTEZKO ZONA
ARKEOLOGIKOA
Altziturreta baserria

HELBIDEA

Intxaurpe plaza 9

KATASTROKO ERREFERENTZIA

8072015

ESTILOA ETA GARAIA

XVII. m. eta aurrekoak

SAN MARKOS

ALTZITURRETA

DESKRIBAPENA

Oinplano errektangularrkeo eraikina da; sestra aspiko solairu bat,
sestra gaineko bi solairu eta estalkipeko solairu bat ditu, bi isurkiko
zeramikazko teiladun estalkiaren azpian.
Eraikinera Intxaurpe plazatik sartzen da, ipar-ekialdeko fatxadatik.
Fatxada guztiak kareharrizko harlanduekin apainduta daude,
jatorrizko eraikinaren hegoaldean gehitutako gorputzaren ate eta
leiho batzuk markoztatuz.
Fatxada nagusiko sarreran, arku karpanela eta arku beheratua
daude, harlanduzkoak.
Mendebaldeko fatxadan, erdi-puntuko arkua dago, hareharrizko
harlanduzkoa; gaur egun hormatuta eta leiho bihurtuta dago.

INTERES ARKITEKTONIKOA

Ezezaguna

INTERES HISTORIKOA ETA
INGURUMENEKOA
INTERES FUNTZIONALA
KONTSERBAZIO-EGOERA

Ezezaguna
Ezezaguna
Fatxadak
Estalkia
Egitura

BABES MOTA
Ustezko zona arkeologikoa
BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK

Ona

Ona
Eskailerak
egoera txarrean
Zimenduak
Ona
BAIMENDUTAKO ESKUHARTZEAK
Ikusi baserrietan
baimendutako esku-hartzeen
katalogoa :: 08 Altziturreta

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Pentsa daiteke aztarnategi arkeologiko bat dagoela; izan ere, batetik, material arkeologikoak,
gainazalean ikus daitezkeen egiturazko material arkeologikoak eta lurrean eginiko ekintza antropikoen
ezaugarri diren alterazioak daude, eta, bestetik, iturri dokumentalei eta/edo bibliografikoei buruzko
albisteek adierazten dute gizakiak egon zirela bertan zenbait etapa historikotan, baita historiaurrean
ere. Dena den, ez dugu ezagutzen hondarren kontserbazio-maila, sekuentzia kultural edo kronologiko
osoaren estratigrafia edo benetako potentziala,
ez baitira hondeaketa sistematikoen xede izan (hondeaketak egin badira, puntualak izan dira).

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

OREXAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN
OROKORRAREN AURRERAPENA
– Ingurumen-ebaluazioa –
2019ko martxoa
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OREXAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
HASIERAKO DOKUMENTUA

1. SARRERA
Planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategiakoaren xedea da ingurumenalderdiak integratzea administrazio publikoek planen eta programen inguruan
erabakiak hartzeko prozesuan, horiek prestatzeko lehen faseetatik hasita (planak edo
programak ezarri aurretik); hartara, garapen jasangarria eta ingurumenaren babesmaila altua sustatzen da.

Dokumentu hau idatzi da, hain zuzen, Orexako HAPOren Ingurumen Ebaluazio
Estrategikoa egiteko prozedurari hasiera emateko asmoz.

Hemen jasotakoa bat dator urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren (planen eta
programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duena) 8. artikuluan ezarritakoarekin.

1.1. IDAZLE TALDEA
Dokumentu hau Ecoingenia enpresako ingurumen-adituen taldeak idatzi du.

Mercedes Valenzuelak zuzendu du lana. Mercedes Biologian lizentziaduna da eta 10
urte baino gehiagoko eskarmentua du honelako lanetan. Idazle taldea teknikari hauek
osatzen dute:

−

Pilar Barraqueta, Biologia Zientzietan doktorea; 25 urteko esperientzia du.

−

Mirari Elosegi, Geologian lizentziaduna. Informazio Geografikoko Sistemetako
(GIS) Masterra egin zuen, eta Genero Berdintasuneko Graduondoa.

−

Itxaso Arostegi, Ingurumen Zientzietan lizentziaduna eta aditua
jasangarritasunaren arloan. Genero Berdintasuneko Graduondoa egin zuen.
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OREXAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
HASIERAKO DOKUMENTUA

2. AINTZAT HARTUTAKO PLANGINTZA-ALTERNATIBEN DESKRIBAPENA
Aintzat hartutako alternatiben xedea da etxebizitza berriak eraikitzea, herriko
gazteenek horiek baliatzeko aukera izan dezaten emantzipatu nahi dutenean,
udalerritik joan behar izan gabe. Datozen 8 urteetan Orexan 20 etxebizitza berri egitea
aurreikusten da; hortaz, lurzoru gutxi dagoenez eta tipologia isolatuko edo bi familiako
etxebizitzak soilik egin daitezkeenez –udalerriaren landa-izaerari eusteko– bost
hazkuntza-esparru planteatu dira, kalkulatutako etxebizitza kopurua lortzeko. Esparru
guztiak egungo hiri-bilbearekiko mugakideak dira.

Udalerria lurzoru gorabeheratsu eta erliebe handikoan dago; hori dela eta,
planteatutako hirigintza-garapen guztiak aldapa handiko lurretan egingo dira. Aldapa
horiek orekatzeko, mailakatutako topologiak erabiliko dira, goiko solairutik sartuz eta
solairu bat jaitsiz (erdisotoa) kontrako fatxadan.
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Jarraian deskribatuta daude planteatutako alternatiba guztiak:
1. alternatiba
Planteatutako lehen garapena hiri-lurzoruan dago, eta aurreko plangintzan ere
zehaztuta zegoen. Urte hauetan gauzatu ez denez, plangintza berriaren xedea da
alternatiba honen antolamendu xehakatua egitea, gauzatze-epeak aurreratzeko.
Udaletxetik gertu dago, hiri-lurzoruan, eta azalera handia du (gutxi gorabehera 4.000
m2 eta 10-12 etxebizitza); hortaz, lehen garapena egiteko kokaleku egokiena da.

1. alternatibaren esparrua

Gaur egun, esparruaren erabilera nagusia nekazaritza da, eta zuhaitz asko ditu, batez
ere Orexako herrigunera sartzeko GI-3601 errepidearen ondoan. Esparruko akuiferoen
kutsadurarekiko kalteberatasuna altua da, herrigune osoan bezalaxe.
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2. alternatiba
2. alternatibak jarraipena ematen dio udalerriaren bilbeari; zehazki, udalerrirako
sarreran, aurreko alternatibaren parean. Alternatiba hau ere egokitzat jotzen da,
eremu handia delako (gutxi gorabehera 3.000 m² eta 8-10 etxebizitza), irisgarria delako
eta herrigunetik gertu dagoelako.

Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren arabera, Trantsizioko Landa
Paisaia azpikategoriako nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzorua da. Gaur egun
bazkatzeko larreek okupatuta dago, zuhaitz-oinen batekin. Planteatutako alternatiba
guztietan bezala, esparru honetako akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasuna altua
da.

2. alternatibaren esparrua
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3. alternatiba
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera, gaur egungo herrigunearen ekialdean,
pilotalekuaren ondoan, dagoen esparrua Trantsizioko Landa Paisaia azpikategoriako
nekazaritza eta abeltzaintzako lurzoruan dago. Larreak eta isolatutako zuhaitzen bat
dago

bertan.

Esparru

honetan

ere

altua

da

akuiferoen

kutsadurarekiko

kalteberatasuna.

3. alternatibaren esparrua

4. alternatiba
Alternatiba hau eta hurrengoa Orexako herrigunearen ipar-ekialdeko mugan daude.
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera, proposatzen den alternatiba
Trantsizioko Landa Paisaiako abeltzaintza eta nekazaritzako lurzoruan dago nagusiki,
eta gaur egun larreak daude bertan. Aurreko kasuetan bezala, akuiferoen
kutsadurarekiko kalteberatasuna altua da.
7
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4. alternatibaren esparrua

5. alternatiba
Nekazaritza eta Basotzaintzako LPSren arabera, esparru hau hiri-lurzoruaren gainean
dago, baina benetan ez da horrela. Proposatutako esparruan zuhaitz ugari daude:
landaredia-maparen

arabera,

haritzak

dira.

Akuiferoen

kutsadurarekiko

kalteberatasuna altua da, herrigune osoan bezalaxe.

Planteatutako azken hiru garapenak jarduketa txikiak dira, 2-4 etxebizitzakoak; horiek
egungo errepideetatik gertu daudela aprobetxatuz eraikiko lirateke, horrek
urbanizazio-gastu gutxiago izatea baitakar, baina uste da esparru honetako garapenak
gauzatzea zailagoa dela aurrez aipatutakoak baino.
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5. alternatibaren esparrua
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3.
3. INGURUNEAREN EGUNGO EGOERARI BURUZKO ALDERDI GARRANTZITSUAK
Orexa udalerriak baso autoktono zabalak eta ondo kontserbatutako errekak ditu;
bertan, interes handiko animaliak bizi dira. Narbamentzekoa da Basabe errekaren
ertzetan Pirinoetako desmana bizi dela; desagertzeko arriskuan dagoen espezie bat da,
eta espeziea kudeatzeko planean ageri da.

Udalerriaren

hegoaldea

bat

dator

“Araxez-Jazkugane

harana

eta

Basabe

errekastoarekin”; horiek EAEko Lurralde Antolamendurako Zuzentarauetako naturainteresa duten guneen zerrendan dago, baita gune natural garrantzitsuen Katalogo
Irekian ere.

Orexa udalerri ia osoa EAEko igarobide ekologikoen sarean sartuta dago, eta Aiako
Harria – Aralar – Izaraitz eta Ernio-Gaztumeren arteko lotura natural handiaren parte
da.

Zorupeari dagokionez, azpimarratu beharra dago Orexa partzialki bat datorrela “Araxez
ibaiaren harana” interes geologikoko gunearekin, baita Tolosako akuifero-sektore
batekin eta errekarga-guneekin ere.

Orexa udalerriarekin bat datozen bi arro bisualak, “Orexa” eta “Araxes” ibaienak,
EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen katalogoan sartuta daude. Gainera, azpiegitura
handirik ez dagoenez (komunikazio-bideak, industrialdeak), kalitatezko giza habitat bat
bermatzen du, aire garbiarekin eta kutsadura akustikorik gabe.

Laburbilduz, Orexa udalerriko ingurunearen egungo egoera pribilegiatua dela esan
daiteke, ez baitago ingurumenari loturiko arazo garrantzitsurik. Hala ere, plangintza
10
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berriak kontuan hartu beharko du hainbat gune zaurgarri daudela, akuiferoak
kutsatzeko

arriskua

baitago;

gainera,

malda

handiko

guneetan,

hegalen

ezegonkortasuna eta higadura-arriskua ere kontuan hartu behar dira. Landa-eremuko
udalerrietan ohikoa den eran, lurzoruaren zenbait erabilera matentzea eta erabilera
horiek aniztasun biologikoa mantentzearekin uztartzea ezinbestekoa da udalerriko
habitat natural baliotsuenak babesteko.

HAPO idazten ez bada, Orexaren ingurumen-egoeraren bilakaera egonkorra izango da,
ziurrenik, epe labur-ertainean. Hala ere, esan beharra dago biztanleek landaeremuetatik alde egiteak bioaniztasuna galtzea dakarrela; izan ere, segaz ebakitzen
diren larreak, bazkalekuak eta lahardiak andeatzea eta, are, galtzea eragiten du, lur
horiek zuzenean lotuta baitaude baserriari loturiko erabilerak mantentzeari.

4. LURRALDEKO INGURUMEN- ETA PAISAIA-UNITATE HOMOGENEOAK.
Orexako udal-barrutia hiru ingurumen- eta paisaia-unitate homogeneotan bana
daiteke. Hauek dira:
• Herrigunea
• Basabe eta Araxesen sistema
• Nekazaritza- eta artzaintza-sistema

Herrigunea
Unitate hori Orexako herriguneak osatzen du. Bertan, etxebizitzak eta baserriak daude
elizaren, udaletxearen eta frontoiaren inguruan. Natura-interes txikiko gunea da,
bisita-potentzial handiarekin. Harrera-gaitasunak batez ere gizakien habitatari eta
erabilerei eragiten die: etxebizitzak, aisialdia, zerbitzuak, kultura, etab. Etxebizitzak
garatzeko alternatiba guztiak unitate horretan kokatzen dira.
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Nekazaritza- eta artzaintza-sistema
Hemen sartzen dira malda txikiagoa duten lursailak, baserrien eta tontorren inguruan
daudenak; lursail horiek aspalditik erabili izan dira abeltzaintzari loturiko jarduerak
egiteko: sega eta artzaintza. Segarako larreak, bazkalekuak eta lahardiak dira, funtsean.

Ingurune-unitate horrek ekarpen handia egiten dio bioaniztasun biologiko orokorrari,
baserriko erabilerari loturiko landare-komunitateak eskaintzen baititu. Abeltzaintzajarduera mantentzea ezinbesteko baldintza da udalerriko bioaniztasunari eutsi ahal
izateko.

Basabe eta Araxesen sistema
Ingurune-unitate honek Basabe erreka, haren adarrak, ertzetako landaredia eta erreka
ertzeko landareekin kontaktu zuzena duten baso guztiak hartzen ditu barne. Udalbarrutiaren hegoaldea ere hartzen du: Araxesen arroari dagozkion buruko bi erreka,
erreka ertzeko landaredia eta landaredia horrekin kontaktu zuzena duten basoak.

Ingurune-unitate horren harrera-gaitasuna oso handia da, eta bertan kontzentratzen
dira udalerriko ingurune-intereseko puntu gehienak. Ingurune-unitate horren orografia
eta bertako landaredia baso-bokazioaren eta natura-balioen kontserbazioaren erakusle
dira.

5. NATURA 2000 SAREARI ERAGINDAKO KALTEA
Orexa udalerri osoa Araxez ibaiaren arro hidrologikoan dago, Natura 2000 Sarearen
Babes Bereziko Gunean: ES2120012 ARAXES IBAIA / RIO ARAXES.
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Orexako HAPOk ez du barne hartzen isuri likido garrantzitsurik eragin dezakeen
jarduketarik; gainera, beharrezko zuzentarau eta neurri guztiak txertatu dira,
bermatzeko lurrazaleko uren, lurpeko ur-masen eta konektibitate ekologikoaren
kalitateak inolako kalterik jasaten ez duela. Ondorioz, ez da aurreikusten Orexako
HAPO garatzeak Natura 2000 Sareari inolako kalte esanguratsurik egingo dionik.

6. BESTE NATURGUNE BABESTU BATZUK
Orexako udal-barrutia bat dator “Araxes – Jazkugane eta Basabe haranak” gune
naturalarekin; hori EAEko Lurralde Antolamenduko Zuzentarauen natura-intereseko
guneen zerrendan sartuta dago. Gune hori gune naturalen katalogoan ere sartuta
dago, izen berarekin: “Araxes-Jazkugane eta Basabe haranak”. Gune natural nori ez
dago EAEko Eremu Natural Babestuen Sarean sartuta, baina plangintza honetan
kontuan hartu beharra dago. Horrez gain, esan beharra dago Orexako hainbat mendi
Erabilera Publikoko Mendiak direla; ondorioz, Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren
20ko 7/2006 Foru Arauaren mende daude.

Europar Batasunaren intereseko habitatei dagokienez, era horretako 7 habitat mota
daude; azalerari dagokionez, azpimarratzekoak dira pagadi azidofiloak (9120), artadiak
(9340) eta mendiko bazkalekuak (6210).

Orexa udalerria bat dator bi arro bisualekin, eta horiek EAEko Paisaia Berezi eta
Apartekoen katalogoan daude (aurreproiektua).

Natura-interes handiena duten udalerriko guneak Basabe errekaren inguruan daude;
gune hori Pirinioetako Desmana Kudeatzeko Planean sartuta dago, “Interes Bereziko
Gune” gisa. Horrez gain, udalerriaren hegoaldeko mendirik altuenek ere interes berezia
dute.
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Plan Orokorrak gune horietan izan dezakeen eragina ez da esanguratsua izango.

7. INTERESDUNEN ZERRENDAREN PROPOSAMENA
Jarraian, 211/2012 Dekretuaren (Ingurumen Ebaluazio Estrategikoari buruzkoa) 9.
ataleko 3. artikuluari jarraikiz eginiko interesdunen zerrendaren proposamena jaso
dugu, jendaurreko informazioko faseetan kontsulta zitekeena.

Gipuzkoako Foru Aldundia
• Lurralde Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
• Nekazaritzako Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
• Mendietako Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia
• Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
• Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
• Kultura Zuzendaritza Nagusia
• Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
• Bide Azpiegituretako Zuzendaritza Nagusia

Eusko Jaurlaritza
• IHOBE
• Uraren Euskal Agentzia
• Lurralde Plangintza eta Hirigintza Zuzendaritza
• Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
• Garraio Azpiegituren Zuzendaritza
• Kultura Ondarearen Zuzendaritza
• Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
• Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza
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Talde ekologistak
• Eguzki
• Ekologistak Martxan Gipuzkoa

Udalak eta mankomunitateak
• Lizartzako Udala
• Gazteluko Udala
• Berastegiko Udala
• Tolosaldea Garatzen Garapen Agentzia
• Tolomendi
• Tolosaldeko Zabor Mankomunitatea

Nekazaritza
• ENBA (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna)
• EHNE (Euskal Nekazarien Batasuna)

Beste batzuk
• Gipuzkoako Urak
• Aranzadi Zientzia Elkartea

2014ko abuztua

Mercedes Valenzuela
Biologian lizentziaduna
Ecoingeniako zuzendari teknikoa
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1. ERANSKINA. PLANOAK
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V. ERANSKINA
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V. ERANSKINA

INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN
ESKAERA
I. SARRERA ETA AURREKARIAK
PLAN EDO PROGRAMAREN DATU OROKORRAK
! Plan edo programaren izena eta helburua
Izena:

Helburua:

Izapide mota: Berrikuspena
Tresna mota: HAPO < 7.000 biztanle
Antolamenduaren esparrua: Orexa udalerria

Plangintzan sartzen
diren gaiak: (Bat
baino
gehiago
aukera daiteke)

! Plana edo programa egiteko beharraren eta egokitasunaren justifikazioa

! Planeko edo programako eskumenen legitimazioa

Gipuzkoako Foru Aldundia
Orexako Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia

! Planeko edo programako eskumenen menpe geratzeko ustezko lege-egoera
" Otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren (Euskal Herriko Ingurugiroa
Babestekoa) IA eranskina.
4. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak

! Tartean diren administrazio-eskumenak:
Organo sustatzailea

Funtsezko organoa edo behin betiko onarpenaren arduraduna

Ingurumen-organoa

I. I.2 Plan edo programaren aurrekariak

Hierarkikoki gainetik dagoen plangintza (hala badagokio)
Tresna

Plan edo programaren behin
betiko onespenaren data

Lurralde
Antolamendu
aren
Gidalerroak

Behin betiko onespena
otsailaren 11ko 28/1997
Dekretuaren bidez

Tolosaldeko LPP

Udal
Plangintzako
Arau
Subsidiarioak

Hasierako onespena
2013ko urriaren 15ean

1998ko urriaren 20ko Foru
Agindua

IEEko zehaztapenen deskribapen laburra

Antolamendu Kategorien erregulazio
orokorra
-Interesa harizti kaltzikolen orban txikietan
− Landa-eremuaren izaerari eustea

Ez zen IEEren menpe jarri. Alabaina,
ingurumenarekin lotutako zehaztapenak
ezartzen ditu hauen inguruan:
- Hondakin-uren saneamendua
- Isuriak
- Lurren mugimendua eta zabortegiak
- Zuhaitzen babesa
- Ingurunearen babes bisuala
- Bideen eta pisten irekiera
- Azpiegituren paisaia- eta ingurumenintegrazioa
- Garatu beharreko proiektuen Ingurumen
Inpaktuaren Ebaluazioa

I.3 PLAN EDO PROGRAMAREN AURREIKUSITAKO IZAPIDEAK
! Erreferentzia Dokumentua eskatu aurreko faseen deskribapena
Administrazioegintza
Aurretiazko
azterketen
onespena

Data
Organo igorlea
Hasiera
Amaier
a
2014ko
2015
Udalbatza
azaroa
eko
urtarr
ila

Lotutako
dokumentazioa
Analisi- eta
diagnostikodokumentua

! Erreferentzia Dokumentua eman ondorengo administrazio-egintzak,
Planaren izapidetze-prozesuan aurreikusitakoak
Administr
azio-egintza
Hasierako
onespena,
Erreferentzia
Dokumentua
barne
Jendaurreko
aurkezpena
Behin-behineko
onespena
Ingurumenmemoria
EAELABen
txostena
Behin betiko
onespena

Aurreikusitako
data
2015eko maiatza

Organo igorlea

Lotutako
dokumentazioa

Udalbatza

HAPO eta IIT

Udalbatza

HAPO eta IIT

Udalbatza
Gipuzkoako Foru
Aldundia
EAELAB

HAPO, IIT eta alegazioei
erantzuteko txotsena
Ingurumen-memoriaren
eskaera
HAPO eta IIT

Udalbatza

HAPO eta IIT

! Plan edo programa izapidetzean izandako parte-hartze publikoaren deskribapena
Eskuhartzearen
maila
Jendaurreko
informazioa

Plan edo
prgoramaren
izapidetze-fasea
Hasierako onespena

Planaren edukia
HAPO, hasiera batean
onesteko

Esku hartzeko epea
Zehaztu gabe

I.4. PLAN EDO PROGRAMAREN ONDORENGO GARAPEN-TRESNAK
Tresna
mota
- Plan partzialak
- Plan bereziak
- Zuzkidurajarduketak
- Jarduketa
integralak
- Zuzkidura
publikoak
gauzatzeko
jarduketak
- Jarduketa
zuzenak

Deskribapen
sintetikoa
Definitu gabe

Izapidetze-egoera
Garatu gabe

Ingurumenebaluazioa
Nahitaezkoa izango da
garapen-tresnen
ingurumen-ebaluazioa
egitea, baldin eta
ingurumenean eragin
esanguratsua izan
badezakete.

II. ADMINISTRAZIO-ESPARRUA. ERREFERENTZIAZKO INGURUMEN-ZEHAZTAPEN

ETA -HELBURUEN IDENTIFIKAZIOA.

II.1 APLIKATZEKOA DEN LURRALDE- ETA INGURUMEN-ARAUDIA
Esparru
tematikoa

Esparru
geografikoa

LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA INGURUMENA

Europa

Xedapena
Kontseiluaren 2001/42/EE Zuzentaraua, ekainaren 27koa, plan eta
programa jakin batzuek ingurumenean dituzten eraginak
ebaluatzekoa.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/92/EB
Zuzentaraua, 2011ko abenduaren 13koa, zenbait proiektu publiko
eta pribatuk ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioari
buruzkoa.

Estatua

Autonomiaerkidegoa

21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari
buruzkoa.
43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, mendiei buruzkoa.
105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, 2/2006 Legea garatzeko
presazko neurriei buruzkoa.
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzkoa.
211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen
ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duena.
3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa
Babestekoa. Apirilaren 23ko 7/2012 Legeak aldatua (barnemerkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak
abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze
aldera zenbait lege aldatzekoa).
28/1997 Dekretua, otsailaren 11koa, Euskal Autonomi Elkarteko
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak behin betiko onesteko
dena.

Probintzia

Esparru
tematikoa

Esparru
geografikoa

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Europa

Estatua

Autonomiaerkidegoa

HONDAKINAK

Europa

Estatua

Autonomiaerkidegoa

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Lurralde
Antolakuntzari buruzkoa.
7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa, Gipuzkoako mendiena.

Xedapena
2009/147/EE Zuzentaraua, azaroaren 30ekoa, basa-hegaztiak
kontserbatzeari buruzkoa.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/75/EB
Zuzentaraua, 2010eko azaroaren 24koa, industria-isuriei buruzkoa
(kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratua).
92/43/EEE Zuzentaraua, maiatzaren 21ekoa, habitat naturalak eta
basoko fauna eta flora zaintzeari buruzkoa (Natura 2000).
556/2011 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, Espainiako Natura
Ondarearen eta Bioaniztasunaren Inbentarioa garatzeko dena.
45/2007 Legea, abenduaren 13koa, landa-ingurunearen garapen
iraunkorrerako Legea osatzen duena.
42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta
Bioaniztasunari buruzkoa.
509/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, Kutsaduraren
Prebentzio eta Kontrol Integraturako uztailaren 1eko 16/2006 Legea
garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duena.
16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, kutsaduraren prebentzio eta
kontrol bateratuari buruzkoa. 5/2013 Legeak aldatua.
1997/1995 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, bioaniztasuna
bermatzen laguntzeko neurriak ezartzen dituena, habitat naturalak
eta basoko fauna eta flora kontserbatuz. 1193/1998 EDak,
1421/2006 EDak eta 42/2007 Legeak aldatua.
139/2011 Errege Dekretua, otsailaren 4koa, Babes bereziko
erregimenean dauden basaespezieen zerrenda eta arriskuan dauden
espezieen Espainiako katalogoa garatzekoa.
42/1996 Dekretua, otsailaren 27koa, Euskal Autonomi Elkarteko
Babestutako Naturaguneen Sarearen Erroldaren antolaketa eta
jardupideari buruzkoa.
310/1996 Dekretua, otsailaren 24koa, Baso Inbentarioaren
egunerapenari buruzkoa.
1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen
duena.
2008/98/EE Zuzentaraua, azaroaren 19koa, hondakinei buruzkoa eta
zenbait zuzentarau indargabetzen dituena.
22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinena eta kutsatutako
lurzoruena. 5/2013 Legeak aldatua.
2009ko urtarrilaren 20 Ebazpena, 2008-2015 aldirako Hondakinen
Plan Nazional Integratua onesten duena.
1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, hondakinak
hondakindegian utzita, ezabatzea arautzen duena. 1304/2009 EDak
aldatua.
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispenhondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena.

Esparru
tematikoa

Esparru
geografikoa

URAK

Europa

Estatua

LURZORUA

Autonomiaerkidegoa

Estatua

Autonomiaerkidegoa

Xedapena
49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena.
2008/105/EE Zuzentaraua, abenduaren 16koa, ur-politiken arloan
ingurumenaren kalitateari buruzko arauak ezartzeari buruzkoa.
2007/60/EE Zuzentaraua, urriaren 23koa, uholde-arriskuak
ebaluatzeari eta kudeatzeari buruzkoa.
2006/118/EE Zuzentaraua, abenduaren 12koa, lurpeko urak
kutsaduratik eta hondamenetik babestekoa.
2000/60/EE Zuzentaraua, urriaren 23koa, uraren politikaren arloan
jarduteko europar esparrua ezartzen duena. 2455/2001/EE
Erabakiaren bidez, 2008/32/EE Zuzentarauaren bidez eta 2009/31/EE
Zuzentarauaren bidez aldatua. X. eranskina 2008/105/EE
Zuzentarauak aldatzen du.
17/2012 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 4koa, ingurumen-arloko
premiazko neurriei buruzkoa.
907/2007 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, Plangintza
Hidrologikoaren Erregelamendua onartzen duena.
10/2001 Legea, uztailaren 5ekoa, Plan Hidrologiko Nazionalari
buruzkoa. 11/2005 Legeak aldatua.
1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren
Legearen testu bategina onartzen duena. 16/2002 Legeak eta 4/2007
ELDak aldatua.
509/96 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, 11/1995 Errege
Dekretua garatzen duena. 2116/1998 EDak aldatua.
11/1995 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, hiriko hondakinuren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituena.
849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, Jabari Publiko
Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena. Beranduagoko
zenbait dekretuk aldatua.
214/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
itsas uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak
izendatzen dituena.
1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urarena.
390/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, nekazaritzatik eratorritako
nitratoekin ura kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruak izendatzeko
arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena.
2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 20koa, Lurzoruari
buruzko Legearen testu bategina onesten duena.
9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa
dezaketen jarduerak zerrendatu eta lurzoru kutsatua izendatzeko
irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.
1/2015 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoa.

Esparru
tematikoa

Esparru
geografikoa
Europa

ZARATA

Estatua

AIREA

Autonomiaerkidegoa
Europa

Estatua

NEKAZARITZA ETA
ABELTZAINTZA

KULTURONDAREA

Estatua
Autonomiaerkidegoa

Autonomiaerkidegoa

Europa

BESTE BATZUK

Estatua

Autonomiaerkidegoa

Probintzia

Xedapena
2002/49/EE Zuzentaraua, ekainaren 25ekoa, ingurune-zarataren
ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoa.
1371/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Eraikuntzaren Kode
Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurreko babesa» oinarrizko
dokumentua onartzen duena eta martxoaren 17ko 314/2006 Errege
Dekretua (Eraikuntzako Kode Teknikoa onartzen duena) aldatzen
duena.
1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena, zonakatze
akustikoari, kalitate akustikoko helburuei eta zarata-igorpenei
dagokienez. 1038/2012 EDak aldatua.
1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, zaratari buruzko
37/2003 Legea garatzen duena, ingurumenaren zarataren
ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez. 1367/2007 EDak aldatua.
37/2003 Legea, azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa.
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
hots-kutsadurari buruzkoa.
2008/50/EE Zuzentaraua, maiatzaren 21ekoa, Europako inguruneairearen kalitateari eta egurats garbiagoari buruzkoa.
100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, atmosfera kutsa
dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen duena eta bera
ezartzeko oinarrizko xedapenak finkatzen dituena.
102/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, airearean kalitatea
hobetzeari buruzkoa.
34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta
atmosferaren babesari buruzkoa. 51/2007 Legeak aldatua.
16/1985 Legea, Espainiako Ondare Historikoari buruzkoa.
317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta
eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa.
7/1990 Legea, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa. 5/2006 Legeak
aldatua.
515/2009 Dekretua, irailaren 22koa, abeltzaintzako ustiategietako
arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen
dituena.
17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza
Politikakoa.
165/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, Euskal Herriko Ingurugiroa
Babesteko Lege Orokorrean jasotzen den jarduerarako lizentzia
eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen duena.
515/2009 Zuzentarauak aldatua.
2003/4/EE Zuzentaraua, urtarrilaren 28koa, jendeak ingurumen
gaietako informazioa eskuratzeari buruzkoa.
26/2007 Legea, urriaren 23koa, Ingurumen Erantzukizunari
buruzkoa.
27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumenaren arloan informazioa
eskuratzeko, parte-hartze publikorako eta justiziara jotzeko
eskubideak arautzen dituena.
25/1988 Legea, uztailaren 29koa, errepideena. Hainbat legek
aldatua.
115/2000 Dekretua, ekainaren 20koa, erauzketa-jarduerek
kaltetutako naturguneak leheneratzeari buruzkoa.
68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio
publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.
20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna sustatzekoa.
1/2006 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 6koa, Gipuzkoako

errepide eta bideen arauaren Testu Bateratua onartzen duena.

II.2. PLAN OROKORRAREN BERRIKUSPENAREKIN LOTUTAKO ESTRATEGIAK ETA
PLANAK, GORAGOKO MAILAREN, ANTOLATUTAKO ESPARRUAREN EDO
PLANIFIKATUTAKO GAIAREN ARABERA, INGURUMEN-EBALUAZIOKO DOKUMENTUAK
BARNE
Zehaztapen nagusien eta
Tresnak

Administrazio-egoera

ingurumen-ebaluazioen
laburpena

Lurralde Antolamenduaren
Gidalerroak

Behin

betiko

otsailaren

onespena

11ko

28/1997

Antolamendu Kategorien erregulazio orokorra

Dekretuaren bidez
LAGetan

oinarritutako

antolamendu-

irizpideak.

Kategorizazioa,

udal-planetan

garatu

beharreko

desberdinak

Tolosaldeko LPP

Hasiera

batean

(2013ko

azaroaren

EHAA)

onetsia
11ko

eremuen

definituta.

mota

Baldintzatzaile

gainjarriak.
Orexa landa-esparruko guneetan sartzen da,
baina hiri-eremuen eskaintza alternatibo bat
garatzeko egokiak diren guneetatik kanpo
geratzen da, udalerriaren hazkuntzak bat
egorri behar baitu biztanleria kopuruarekin
eta udalerriko azpiegitura- eta zuzkiduramailarekin.

Zehaztapen nagusien eta
Tresnak

Administrazio-egoera

ingurumen-ebaluazioen
laburpena
Orexa udal-barrutiko errekak:

Ibaien eta erreken ertzak
antolatzeko

LPS.
Kantauri

ar isurialdea.

LPSaren

aldaketa

behin

betiko onetsita, azaroaren

0 (1<A<10 km2): Mataurre, Maibera,
Basabe/Orexaran, Orunberreka

19ko
449/2013
bidez.

Dekretuaren

00 (A<1 km2): Iraindoki, Uli
Udalerriko ibilgu guztiak, hirigintzaosagaiari dagokionez, Landa Eremuko Ertz
gisa kalifikatuta daude; ingurumenosagaiari dagokionez, Basabe eta
Orunberreka ibaien zati handi bat
Lehentasunezko Natur Intereseko Zona
gisa sailkatuta daude, eta Lizartzarekin
muga egiten duten Basabe eta Maiberako
zatiak ondo kontserbatutako landaredia
duten zona gisa.
Ez dago uholde-arriskurik.

Nekazaritza eta
Basozaintzako LPS

Behin-behinean onetsia

Kategoria hauek zehazten ditu hiri-lurzoru

2010eko azaroaren 8an

gisa kalifikatu gabeko esparruentzat:
-

Basoa

-

Nekazaritza eta
Abeltzaintzakoa, Trantsizioko
Landa Paisaia

Jarduera ekonomikoetarako Behin betiko onetsia,
lurzorua sortzeko
abenduaren 21eko
eta saltoki handiak
262/2004 Dekretuaren
antolatzeko LPS
bidez.

-

Nekazaritza eta Abeltzaintzakoa,
Balio Estrategiko Handia

-

Mendi Larreak – Harkaitzak

Basoa – Mendi Barbana
Jarduera ekonomikoetarako eta saltoki
handiak antolatzeko
LPSk ez du jarduketarik aurreikusten Orexa
udalerrian.

Zehaztapen nagusien eta
Tresnak

Administrazio-egoera

ingurumen-ebaluazioen
laburpena

Etxebizitzen

sustapen

publikorako

lurzorua

Izapidetze-prozesuan

LPSaren arabera, Orexa udal-barrutia
Tolosaren eremu funtzionalaren barruko

antolatzeko LPS

udalerri erdi hiritarra eta landakoa da.
Kategoria horretan sartutako udalerriak
zer-nolakoak diren aintzat hartuta
(nagusiki biztanleria sakabanatua edo
dentsitate txikikoa), lehendik dauden
etxebizitzen parkea hobetzeko eta
berreskuratzeko oinarrizko politika
proposatzen eta aurreikusten du,
birgaikuntza isolatuaren bidez.

Euskal kultura-ondarearen
LPS

Izapidetze-prozesuan

Babes-erregimena osatzeko, hiru maila
ezartzen ditu; horietatik eratorriko da
guneko ondasun indibidualen eta baterakoen
behin betiko erregimena.
Horrez gain, bi antolamendu-kategoria
ezartzen ditu Euskal Herriko kulturaondare higiezineko ondasun
higiezinentzat
(arkitektonikoa/arkeologikoa).
Bestetik, ezartzen du 7/1990 Legean
zehaztutako kultura-espazioak integratu
egingo direla, hala badagokio, horien
hirigintza- eta lurralde-antolamendua
egiteko.

II.3. ERREFERENTZIAZKO INGURUMEN-HELBURUEN IDENTIFIKAZIOA
Tresnak

Identifikatutako
ingurumenhelburuak

Horien

Garapen-

aplikagarritasu

irizpideak

Adierazleak

Mugak

naren
justifikazioa
HAPO

Tolosako

Eremu funtzionaleko

Arau

Proposatutak

Lurzoaruaren

eremu

ingurumen- eta

Subsidiarioak

o etxebizitza

optimizazioa.

funtzionaleko

paisaia-kalitatea

aldatzen dira.

kopurua.

LPP

babestea, hobetzea eta
balioa ematea.

Behar
Hazkuntza

endogenoen

endogenorako

araberako

Lurraldearen egitura

hirigintza-

etxebizitzak.

organikoa ezartzea;

garapen txiki

bertan, ordena

bat proposatzen

sistematiko batean

da, ingurumen-

integratuko dira,

baldintzak

batetik, ingurune

kontuan

fisikoari lotutako

hartuta.

sistemak eta hain
intentsiboak ez diren
lurralde-sustemak, eta,
bestetik, hiri-sistemak
eta intentsitate
handiagoko sistema
erlazionalak.
Establimenduen
sistema

orekatu

bat

eratzea.
Herrigune txikien eta
landa-eremuen
sisteman integratzea,
lurraldea antolatzeko
ekintzen eta politika
osagarrien bidez.

Tresnak

Identifikatutako
ingurumenhelburuak

Horien

Garapen-

aplikagarritasu

irizpideak

Adierazleak

Mugak

Ertzetako

Mantentzelanak

naren
justifikazioa

EAEko

Ibai eta erreken

LPSan ezarritako

HAPO

ibaiak eta

ertzen babesari

tarteak

zuhaitz-

errekak

bere horretan

errespetatzen

estalduraren

antolatzeko

eustea.

dira.

bilakaera.

LPS.
Uraren

Kantauriar
isurialdea.

kalitatea.
Ertzetako
tarteak eta
okupazioa.

Garapen

Baliabide naturalak

Esparru batzuen

Iraunkorraren

arduraz kudeatzea.

Euskal
Ingurumen
Estrategia
(2002-2020)

HAPO

Ingurumen

Hobekuntza-

berreskurapena

Hobekuntza

jarduketak

sustatzen da.

gisa

gauzatzea

Natura eta

sailkatutako

bioaniztasuna

azalera

babestea.
Andeatutako
espazioak
berreskuratzea.
Lurralde-oreka.

Ingurumene

Aniztasun biologikoaren

Lurzoru

ko Esparru

galera geldiaraztea eta

Programa
(2011-2014)

HAPO

Babes

Hiri-

urbanizaezina

bereziko

lurzoruaren

ekosistemak

arrazoiz

azalera.

eta lurzoru

leheneratzea, eta

erabiltzea

lurzoruaren
artifizializazioa
mugatzea.

planteatzen da.

urbanizagarria
Ingurumenhobekuntzako

ren azalera
mugatzea.

esparruak.
Hobekuntz
a-neurriak
gauzatzea.

Tresnak

Identifikatutako
ingurumenhelburuak

Horien

Garapen-

aplikagarritasu

irizpideak

Adierazleak

Mugak

EPren

EPren

azalera.

azalerari

naren
justifikazioa

Agenda 21

Nekazaritzako lurrei

Udal-

Orexa

eustea

plangintzaren

eta

lehen

sektorea indartzea.

HAPO

berrikuspena,

eustea.
Bat datorren

ingurumenBalioa ematea
nekazaritzak eta

irizpideekin
bat etorriz.

erabileren

Erabileren

matrizea.

matrizea

abeltzaintzako paisaian

adostea

duen eraginari, eta

Ingurumen-

tartean

bertako nortasunari

garrantzi

diren

eustea, paisaia-

handieneko

eragileekin.

kalitatea hobetzea eta

eremuak

betako espezieak

babestea.

indartzea eta/edo
mantentzea.

Erabilerak
erregulatzea,

Natura-ondarea

nekazaritzako eta

zaintzea.

abeltzaintzako

Enpresen
ingurumen-inpaktua

jarduerak
mantenduz.

kontrolatzea.
Iraunkortasunirizpideak txertatzea
plangintzaren
etorkizuneko
berrikuspenetan eta
udalfuntzionamenduan.
3/1998 Lege

Ingurumen-baliabideak

Babes

Orokorra,

babestea eta zaintzea

otsailaren

(bioaniztasuna,

27koa, Euskal

paisaia, etab.).

Babes

EPren

bereziko

bereziko

azalerari

eremuak.

azalera.

eustea.

Neurrien

Proposatut

Neurriak

Narriatutako habitatak

proposamen

ako

gauzatzea.

birgaitzeko eta

a.

neurrien

Herriko
Ingurugiroa
Babestekoa

HAPO

leheneratzeko eta
mehatxupean dauden
espezieak zaintzeko
neurriak proposatzea.

kopurua.

Tresnak

Identifikatutako
ingurumenhelburuak

Horien

Garapen-

aplikagarritasu

irizpideak

Adierazleak

Mugak

Lurzoru

LAGaren

naren
justifikazioa
HAPO

1/2014

Baliabide naturalak

LAGaren

Legegintzako

modu ordenatuan

araberako

urbanizaezina

araberako

Dekretua,

kudeatzea. Lurzorua

Antolamendu

ren

kategoriak.

apirilaren

erabiltzea, zainduz

Kategoriak

sailkapena eta

15ekoa,

eta babestuz.

ezartzea.

kalifikazioa,

Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Natura
Kontserbatzek
o Legearen
testu bategina
onartzen
duena

eta erabileraEraiki gabeko

Neurri

azaleretan, baldin eta

zuzentzailea

bertako landaredia

k

Alternatiben

kendu egin bada,

proposatzea

ingurumen-

landareak jarri behar

(landaredia,

balorazioare

dira berriro, ahalik

fauna,

n matrizea.

eta azkarren eta

etab.).

erregimena.

Proposatut

modu egokian.
Proposamenen

ako

Basoko fauna eta

ingurumen-

neurrien

flora errespetatu

inpaktuaren

kopurua.

egin behar dira.

ebaluazioa.

Azpiegitura-obrek eta,
oro har, eraikuntzek
naturara eta paisaiara
egokitu behar dute,
betiere horien inpaktua
onargarria bada.

Inpaktu
kritikoak.
Neurriak
gauzatzea.

Tresnak

Identifikatutako
ingurumenhelburuak

Horien

Garapen-

aplikagarritasu

irizpideak

Adierazleak

Mugak

EPren

EPren

azalera.

espazioei

naren
justifikazioa

42/2007 Legea,
abenduaren
13koa, Natura
Ondareari eta
Bioaniztasunari
buruzkoa

Baliabideak modu

Baliabideen

ordenatuan erabiltzea,

erabilera

natura-ondarea eta,

ordenatu eta

zehazki, espezieak eta

HAPO

eragindako
Esparrua

iraunkorra.

kaltea.

hobetzeko

ekosistemak, modu

ekintzak.

iraunkorrean

Hobekuntzaneurriak

aprobetxatzen direla

gauzatzea.

bermatzeko eta horiek
leheneratu eta
hobetzeko.
Ekosistema naturalen,
aniztasun geologikoaren
eta paisaiaren
aniztasuna,
berezitasuna eta
edertasuna zaintzea eta
babestea.
Lehentasuna ematea
ingurumen-babesari,
lurralde- eta hirigintzaantolamenduaren
aurretik.
Kontuz ibiltzea
espazio naturalei
eta/edo basoko
espezieei eragin
diezaieketen eskuhartzeetan.
2/2008
Legegintzako
Errege
Dekretua,
ekainaren
20koa,
Lurzoruari
buruzko
Legearen testu
bategina
onesten duena

Landa-ingurunea
Beharrezko eskubabestea eta hirigintzahartzeak
eraldaketaren beharrei
erantzuteko beharrezkoa
ez den edo egokitzat
jotzen ez den lurzoruaren
balioak zaintzea.

HAPO

Lurzoruaren
sailkapena eta
kalifikazioa, eta
erabileraerregimena.

Erabileraerregimena
betetzea
kategoria
bakoitzean.

Tresnak

Identifikatutako
ingurumenhelburuak

Horien

Garapen-

aplikagarritasu

irizpideak

Adierazleak

Mugak

Lurzoruaren

Erabilera-

sailkapena eta

erregimena

kalifikazioa,

betetzea

eta erabilera-

kategoria

erregimena.

bakoitzean.

Baliabide

Urei kalterik
ez eragitea.

naren
justifikazioa

2/2006 Legea,

Lurzoruaren

Beharrezko esku-

ekainaren

berezko baliabide

hartzeak

30ekoa,

naturalak babestea.

HAPO

Lurzoruari eta
Hirigintzari
buruzkoa

Lurzorua modu
iraunkorrean
okupatzea, lurzorua
bera birgaituz eta
berrerabiliz, eta
etxebizitza hutsak
lehenestea hazkuntza
berrien aurretik, hiribereizketa eta sakabanatzea
saihestuz.
HAPO

1/2006 Legea,

Ingurumen-helburuak

Eraginpeko

ekainaren

zehaztea.

eremuak

hidrikoak

23koa,

Uren babesa eta

zehaztea.

babestea.

urarena

erabilera arautzea.
Erabilerak
arautzea.

17/2008 Legea,
abenduaren
23koa,
Nekazaritza eta
Elikagaigintza
Politikakoa

Nekazaritzarako lurzorua
babestea eta zaintzea

Nekazaritza eta
HAPO
abeltzaintzarako
lurzorzoruaren
portzentaje handia.

37/2003 Legea,
azaroaren
17koa, zaratari
buruzkoa

Hots-kutsadura
Hirigintza-garapen
prebenitzea, zaintzea eta berriak
murriztea

HAPO

Nekazaritzabalioko
lurzoruen
kontsumoa.

Nekazaritzarak
o lurzoru
gutxiago
okupatzeko
alternatibak.

Zonakatze
akustikoaren
araberako
garapenak.

Bizitegi-guneen
eta hotskutsadura
handiko guneen
arteko
distantzia.

Orexako udal-barrutia Tolosaldean dago, Araxes haranean, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren ekialdean. Tolosako Eremu Funtzionala (Tolosaldea) izenekoan sartuta
dago, eta eremu hori gutxi gorabehera bat dator izen bereko eskualdearekin,
Tresnak
Adierazleak
Mugak
Identifikatutako
Horien
Garapenindarrean
dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko
ingurumenaplikagarritasu
irizpideak
helburuak
Zuzentaruan
ezarritako eremu funtzionalen
mugarriztatzearen
arabera.
naren
justifikazioa

Udalerria Nafarroarekiko mugan dago, eta koordenatuak 43º 5’42’’ ipar latitudea eta
Pirinioetako
Espezie horrek dituen
Ez da
HAPO
Ertzei beren
Kalterik ez
mendebalde latitudea dira.
Desmana2º 0´36’’mehatxuak
proposamenik
horretan eustea eragitea.
Kudeatzeko
desagerrarazten
planteatzen
eta habitatari
Plana (Galemys saiatzea, bere
ez
Tolosako Eremu Funtzionalaespeziearen
(Tolosaldea) izenekoaren kalterik
hegoaldean
dago,
pyrenaicus)
populazioen
esparruan (Basabe
eragitea.
berreskurapena,
ibaiko ibilgua
eta
mugan.zaintza
Mendebaldean
Lizartzarekin
egiten du muga; iparraldean,
2004ko Nafarroarekiko
edo maneiu egokia
ertzak).
maiatzaren
Gaztelurekin;
Berastegirekin, eta, hegoaldean, Nafarroako Foru
sustatuz,ekialdean,
baita bere
12ko Foru
habitaten
babesa
eta
Agindua. Erkidegoarekin.
mantentze-lana ere.

Testuinguru horretan, Orexa hiri-garrantzia gutxiko udalerri bat da, landa-izaeraduna
eta mendi-hegalean kokatua, ingurune natural menditsu baten babesean;
udalerriaren zati handi bat ingurune horretan integratuta dago. Eremu funtzional
horretan dauden beste hainbat udalerri txikirekin batera, lurralde hori ezaugarritzen
duen paisaia naturala osatzen du.

III. EBALUAZIOAREN XEDE DEN PLAN EDO PROGRAMAREN LABURPENA

III.1 ANTOLAMENDUAREN LURRALDE-ESPARRUA ETA EZAUGARRI OROKORRAK
Deskribapena

Hiru-lurzoruarekin muga egiten duten guneak
Udalerriko
plaza
nagusiaren
erabilera
hierarkizatzea,
Lurralde-konektagarritasuna
indartzea,
lurraldea
Ingurune
naturala
Naturaudalerriko
eta
lurralde-egituraren
kultura-paisaiak
benetako
babestea.
Hiri-paisaia
Paisaia
berezko
zati
gisaarautzea.
ulertzea,
zeina
modu
20ingurunearen
etxebizitza
inguru
eraikitzea,
gaur
egunNekazaritzaherrian
dauden
Oinezkoentzako
ibilbide
eta
espazioak
indartzea,
ibilgailuentzako
espazioen
Erabilera
eta
jarduerak
eta biztanle
proposatzen
dira
garatzeko
egoki
gisa,
hiri-bilbeari
oinezkoei
lehentasuna
emanez,
eta
aparkatzeko
gune
iragazkortzera
eta
ekosistema
desberdinak
elementu
konfiguratzailetzat
babestea
etaeta
leheneratzea,
hartzea.
hala
hiri-egituraren
barruan
estentsiboan
aintzat
hartu
babestu
behar
baita.
aurrean.
gazteek
etorkizunean
lekua
izan
dezaten
baso-baliabideak
modu
integral
eta iraunkorrean
jarraipena
emateko
direlako
eta beren
Lurraldeko natura-,
ingurumenetaegokiak
paisaia-baliabide
berriak
sortzea,
erdiguneko
espazioa liberatzeko (gaur
konektatzera
begira.
nola
inguruetan.
kudeatzea.
baldintza
orografikoengatik.
garrantzitsuenak
babestea
eta, hala
badagokio,
leheneratzea.
egun
bertan daude
aparkalekuak).
Paisaia-baliabideen
potentzial
turistikoa
aprobetxatzea. HELBURUEN ETA IRIZPIDE OROKORREN
III.2 PLANGINTZARAKO PROPOSATUTAKO
LABURPENA
! Planaren funtsezko helburuak eta garapen-irizpideak
Objetivo:

Garapen-irizpideak:

Helburua:
Garapen-irizpideak:

! Planaren ingurumen-helburuak eta garapen-irizpideak
Helburua:

Garapen-irizpideak:

Helburuak:

Garapen-irizpideak:

Helburua:

Garapen-irizpideak:

Irizpide teknikoak, justifikazioa
Datozen 8 urteetan Orexan 20 etxebizitza berri egitea aurreikusten da; hortaz, lurzoru
gutxi dagoenez eta tipologia isolatuko edo bi familiako etxebizitzak soilik egin
daitezkeenez –udalerriaren landa-izaerari eusteko– zenbait hazkuntza-esparru
planteatu dira, kalkulatutako etxebizitza kopurua lortzeko. Horrenbestez, alternatibak
baliozkotzeko irizpideetako bat izango da aurreikusitako etxebizitza-kopuruaren
harrera-gaitasuna.
III.3 AINTZAT HARTUTAKO PLANGINTZA-ALTERNATIBEN DESKRIBAPENA
Udalerria lurzoru gorabeheratsu eta erliebe handikoan dago; hori dela eta,
! planteatutako
Alternatibak baliozkotzeko
erabilitako
irizpide
teknikoen
etadira.
justifikazioa
hirigintza-garapen
guztiak
aldapa
handikoidentifikazioa
lurretan egingo
Aldapa
horiek orekatzeko, mailakatutako topologiak erabiliko dira, goiko solairutik sartuz eta
solairu bat jaitsiz (erdisotoa) kontrako fatxadan.

! Proposatutako alternatiba bideragarrien ingurumen-ezaugarriak
Alternatibak, izendapena
1. alternatiba. Hiri-lurzoruan dago, eta aurreko plangintzan ere zehaztuta zegoen.
Gaur egun, esparruaren erabilera nagusia nekazaritza da, eta zuhaitz asko ditu,
batez ere Orexako herrigunera sartzeko GI-3601 errepidearen ondoan. Esparru
honetan altua da akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasuna.
2. alternatiba. Jarraipena ematen dio udalerriaren bilbeari; zehazki, udalerrirako
sarreran, aurreko alternatibaren parean. Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren
arabera, Trantsizioko Landa Paisaia azpikategoriako nekazaritzako eta abeltzaintzako
lurzorua da. Gaur egun bazkatzeko lursail landuek okupatuta dago, zuhaitz-oinen
batekin. Esparru honetan altua da akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasuna.
3. alternatiba. Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera, Trantsizioko Landa
Paisaia azpikategoriako nekazaritza eta abeltzaintzako lurzoruan dago. Larreak eta
isolatutako zuhaitzen bat dago bertan. Esparru honetan altua da akuiferoen
kutsadurarekiko kalteberatasuna.
4. alternatiba. Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera, proposatzen den
alternatiba Trantsizioko Landa Paisaiako abeltzaintza eta nekazaritzako lurzoruan dago,
eta gaur egun larreak daude bertan. Aurreko kasuetan bezala, akuiferoen
kutsadurarekiko kalteberatasuna altua da.
5. alternatiba. Nekazaritza eta Basotzaintzako LPSren arabera, esparru hau hirilurzoruaren gainean dago, baina benetan ez da horrela. Proposatutako esparruan
zuhaitz ugari daude; landarediari buruzko maparen arabera, haritzak dira. Esparru
honetan altua da akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasuna.

Kongruentzia, proportzionaltasuna eta ekarpena
1. alternatiba. Planteatutako lehen garapena hiri-lurzoruan dago, eta aurreko
plangintzan ere zehaztuta zegoen. Urte hauetan gauzatu ez denez, plangintza berriaren
xedea da alternatiba honen antolamendu xehakatua egitea, gauzatze-epeak
aurreratzeko. Udaletxetik gertu dago, hiri-lurzoruan, eta azalera handia du (gutxi
gorabehera 4.000 m2 eta 10-12 etxebizitza); hortaz, lehen garapena egiteko kokaleku
egokiena da.
2. alternatiba. Jarraipena ematen dio udalerriaren bilbeari; zehazki, udalerrirako
sarreran, aurreko alternatibaren parean. Alternatiba hau ere egokitzat jotzen da, eremu
handia delako (gutxi gorabehera 3.000 m² eta 8-10 etxebizitza), irisgarria delako eta
herrigunetik gertu dagoelako.
3., 4. eta 5. alternatibak Planteatutako azken hiru garapenak jarduketa txikiak dira, 2-4
etxebizitzakoak; horiek egungo errepideetatik gertu daudela aprobetxatuz eraikiko
lirateke, horrek urbanizazio-gastu gutxiago izatea baitakar, baina uste da esparru
honetako garapenak gauzatzea zailagoa dela aurrez aipatutakoak baino.

III.4 PLANAREN ZEHAZTAPEN NAGUSIAK
Izena
Okupazio-esparru berrien
mugaketa

Deskribapen laburra
Udalerriaren hazkuntza endogenoaren
beharrei erantzuteko aurreikusten diren
etxebizitzak barnean hartuko dituzten
hirigintza-garapen berriak egiteko esparruak
mugatzea eta arautzea.

Lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa

Lurzoru urbanizaezinaren antolamendukategoriak eta mugak LAGetara eta hierarkiko
gainetik dauden gainerako plangintzetara
egokitzea (LPP, LPS, etab.), baita aplikatzekoa
den legedi sektorialera ere.

Erabilerak eta jarduerak arautzea

Erabilerak eta jarduerak arautzea,
bat etorriz proposatutako helburuekin eta
indarreko legediarekin.

Lurralde
Orexa
EAEko
gorabeheratsua
isurialde atlantikoan
eta erliebe
dago;
handikoa
bertan,
daEuskal
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–421Agentzia),
m
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mapa klima
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haran
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lehorrik gabea, edo
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geologikoa
etaditu.
hidrogeologikoa,
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(esaterako,argitalpen
airearen kalitatea,
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udalerriaren
Tolosa da
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estazioa.
2012ko
txostenaren arabera
Material
nagusiak:
karniolak,
bretxak,dagoen
kareharriak,
dolomiak
etaurteko
margak.
Ez da zailtasunik
aurkitu.
(Eusko Jaurlaritza), estazio horrek airearen batez besteko kalitate bikaina erregistratu zuen.
“Araxes ibaiaren harana” interes geologikoko eremuarekin bat egiten du
IV. KALTETU
LURRALDE-ESPARRUAREN
INGURUMEN-EZAUGARRIAK
Zarata:
OrexakDAITEKEEN
ez dauka udalerriko
zarata-maparik. Udalerria
zarata-iturri nagusietatik urrun
zati
batean.
dago (autobideak, trenbidea, aireportuak, industri-guneak, etab.). Gertuen dagon autobidea (A1 INFORMAZIO-ITURRIAK
ETA AURKITUTAKO ZAILTASUNAK
15)
km IV.
baino
gehiagoragailur
dago.edo zulorik.
Ez 3dago
katalogatutako
Ez dago jasota kutsatuta egon daitekeen lurzorurik.
“Kanbisol distrikoa” azpiunitateko lurzoruak dira nagusi udalerriaren iparraldeko erdian, eta
“lubisol ortikoa” azpiunitatekoak hegoaldeko erdian.
Lurzoruek muga handiak ezartzen dituzte nekazaritzarako: aldapak, lodiera efektiboa,
harriak eta azaleratutako harkaitzak.
DAITEKEEN
LURRALDE-ESPARRUAREN
Hori delaIV.2
eta, KALTETU
Nekazaritza
eta Basozaintzako
LPSak udalerriarenINGURUMEN-DESKRIBAPENA
% 1 baino gutxiago sailkatzen du
nekazaritza-balio altuko lurzoru gisa.
Analisi-esparrua

Ingurune atmosferikoa. Airearen kalitatea eta zarata

Geologia, geomorfologia eta lurzoruak

ORIAren Unitate Hidrologikoa. Araxesen arroa, Orexaranen (Basabe) azpiarro nagusia eta
Baso autoktonoek
Araxesen
azpiarroa. osatutako landaredi potentziala: nagusiki, Quercus roburren
hariztiak,
Quercus
pubescensen
hariztiak,
haltzadiak
ur-lasterren
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artadi
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ere
(Mataurre,
Orunbe, etab.) ur-laster nagusiei dagozkien ezaugarriak dituzte.
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eta bazkalekuak
badaude.
Material batzuen iragazkortasun altua eta Tolosako lur azpiko ur-masako Otsabio
Aipatzekoak dira harizti, pagadi eta artadien orbanak, Quercus pubescensen basoak eta
sektorearen presentzia direla eta, akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasun handi eta oso
harkaitzetako
landaren
azalera txikiak.
handiko
hainbat
eremu daude.
Uraren
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har, Orexaren
interesbabesteko
botanikoaperimetroa
nahiko altua(nahikoa).
da.
Batasunaren intereseko habitatak: udal-mugartearen % 11 baino gehiago. Batez ere, larre
mesofiloak, pagadi azidofiloak eta artadiak.
Zerbitzuak: lehen mailako ekoizpena, CO2ren bilketa, bioaniztasunaren zaintza, paisaia, hazien
sakabanaketa, lurzoruaren babesa higaduraren kontra, erregulazio hidrologikoa.
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ez dago
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banatuta: nekazaritzak % 13, industriak % 23, eraikuntzak % 6
Fauna
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eta
zerbitzuek
58. dago EAEko Korridore Ekologikoen Sarean.
Gune hori gune naturalen katalogoan ere sartuta dago, izen berarekin: Araxes-Jazkugane
eta
Basabe
nekazaritzako
haranak.
eta abeltzaintzako 30harana
ustiategi zeuden erroldatuta Orexan.
−1999an
Lotura-eremua:
Araxez-Jaskugane-Basabe
Gehienak familiako ustiategiak eta diru-iturri osagarriak dira.
Horrez gain, Erabilera Publikoko zenbait Mendi ere badaude (Nekazaritza eta
− Lotura-korridorea: R18 Aralar-Aiako Harria
Basozaintzako
Indarreko
arauLPSko
subsidiarioen
kartografiaren
arabera,
arabera).
lurzorua honela kalifikatuta dago: bizitegia: 3,47 Ha;
jarduera
ekonomikoak: 0 Ha; sistema orokorrak: 1,86 Ha; urbanizaezina: 582,67 Ha.
− Moteltze-eremua
Orexa
eta Araxesen arro bisualak EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen katalogoan daude
Indarreko arau subsidiarioen arabera, ondare-katalogoan sartzen dira elementu hauek:
(aurreproiektua).
−
udaletxea,
Santi Kruz parrokia-eliza (XVI. mendekoa; erretaula errenazentista dauka), San
Markos ermita eta karobi bat (Borda karobia).

Garrantzi bereziko naturguneak

Ingurune sozioekonomikoa

IV. 3 ERAGINPEKO LURRALDE-ESPARRUEN INGURUMEN-BALORAZIOA.
DIAGNOSTIKOAK ETA INGURUMEN-UNITATE HOMOGENEOAK
! Eraginpeko lurralde-esparruaren ingurumen-sintesia, ingurumen-ezaugarriak eta
diagnostikoa, eta ingurumen-alderdi eta -arazo garrantzitsuenen identifikazioa
Ingurumen-ezaugarriak
Orexako ingurumen-diagnostikoak agerian uzten du udalerrian ingurumen-intereseko
zenbait puntu daudela:
− Interes geologikoa, “Araxes ibaiaren harana” interes geologikoko gunea dagoelako.
− Interes hidrogeologikoa, Tolosako akuiferoaren sektore bat eta birkarga-guneak daudelako.
− Interes botanikoa eta faunari lotua, baso autoktonoen orbanak eta basoei eta ur-lasterrei
lotutako fauna interesgarria dagoelako. Horrez gain, Basabe erreka Pirinioetako Desmana
Kudeatzeko Planean sartuta dago, eta udalerriaren zati handiena EAEko Korridore Ekologikoen
Sarean.
− Natura Intereseko Gune bat dago (LAGeko zerrenda): Araxes-Jazkugane eta Basabe harana,
gune natural garrantzitsuen katalogoan ere sartua.
− Paisaia bereziki ondo zainduta dago, eta Orexa eta Araxesen arro bisualak EAEko Paisaia
Berezi eta Apartekoen katalogoan daude.
− Azpiegitura handirik ez dagoenez (komunikazio-bideak, industriak), airea garbia da eta ez
dago hots-kutsadurarik.

Ez da ingurumen-arazo garrantzitsurik detektatu. Dena den, garrantzitsua da plangintzan
kontuan izatea akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasun altua eta udal-barrutian ugariak
diren aldapa handien ondoriozko higadura-arriskuak. Landa-eremuko udalerrietan ohikoa den
eran, lurzoruaren zenbait erabilera matentzea eta erabilera horiek aniztasun biologikoa
mantentzearekin uztartzea ezinbestekoa da udalerriko habitat natural baliotsuenak
babesteko.

! Ingurumen-unitate homogeneoen definizioa eta balorazioa
1. unitatea
Izendapena: herrigunea
Deskribapena
Orexako herrigune nagusia da, elizaren, udaletxearen eta frontoiaren inguruan eratua.

Harrera-gaitasunaren balorazioa
Udalerriaren harrera-gaitasuna, funtsean, giza habitatari dagokio: etxebizitzak,
aisialdia, zerbitzuak, kultura, etab.; natura interes txikia du.

2. unitatea
Izendapena: Basabe eta Araxesen sistema
Deskribapena
Ingurumen-unitate honek Basabe erreka, haren adarrak, ertzetako landaredia eta erreka
ertzeko landareekin kontatu zuzena duten baso guztiak hartzen ditu barne. Udal-barrutiaren
hegoaldea ere hartzen du: Araxesen arroari dagozkion buruko bi erreka, erreka ertzeko
landaredia eta landaredia horrekin kontaktu zuzena duten basoak.

Harrera-gaitasunaren balorazioa
Ingurumen-unitate horren harrera-gaitasuna oso handia da, eta bertan kontzentratzen dira
udalerriko natura-intereseko puntu gehienak. Ingurune-unitate horren orografia basobokazioaren eta natura-balioen kontserbazioaren erakusle da.

3. unitatea
Izendapena: Nekazaritza- eta artzaintza-sistema
Deskribapena
Hemen sartzen dira aurreko unitateei ez dagozkien lurrak; aldapa txikiagoak dituzte eta,
horrenbestez, abeltzaintzarekin lotutako jardueretarako erabiltzen dira aspalditik. Larreak eta
beladiak dira nagusi.

Harrera-gaitasunaren balorazioa
Ingurune-unitate horrek ekarpen handia egiten dio bioaniztasun biologiko orokorrari,
baserriko erabilerari loturiko espezieak eskaintzen baititu. Abeltzaintza-jarduera mantentzea
ezinbesteko baldintza da udalerriko bioaniztasunari eutsi ahal izateko.

Orexa udalerri osoa Araxes ibaiaren arro hidrologikoan dago, Natura 2000 Sarearen Babes
Bereziko Gunean: ES2120012 ARAXES IBAIA / RIO ARAXES.

Orexako HAPOk ez du barne hartzen isuri likido garrantzitsurik eragin dezakeen jarduketarik;
gainera, beharrezko zuzentarau eta neurri guztiak txertatu dira, bermatzeko lurrazaleko uren,
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